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Leto, dovolenky, prázdniny sú 
v plnom prúde a ani si niekedy 
neuvedomuje ako ten čas letí. 
Ja mám veľakrát dojem, že je 
stále len pondelok a nedeľa. 
Pamätám si, ako som ako 
školopovinná počítala, koľko dní 
ešte ostáva do konca prázdnin. 
Veď čo mohlo byť krajšie, ako 
neučenie sa celé dva mesiace a 
behanie po vonku s kamarátmi?  
Už si ani neviem predstaviť, že 
by som dva mesiace nič nerobila 
a len si užívala voľna. Ako ste na 
tom vy? Čo by ste robili s dvomi 
mesiacmi voľného času? Napíšte 
mi, budem rada. Zaujímajú 
ma vaše predstavy, fantázia, 
spomienky...
Z dobrého nápadu často 
vznikajú rôzne akcie aj v našom 
regióne. Zaujímavý nápad je 
polovica úspechu. Veľa akcií 
takto vzniklo a z mnohých z nich 
je v súčasnej dobe pravidelné 
každoročné podujatie, ktoré 
zožína úspech a obdiv medzi 
ľuďmi zo širokého okolia. Sen 
sa stal skutočnosťou. A možno 
práve váš sen má šancu na 
splnenie.
Všetkým ľuďom s dobrým 
srdcom prajem čo najviac 
úspešných nápadov a splnených 
snov.
          Veronika Dujsíková
          šéfredaktor
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Keď ti bude v živote najhoršie, otoč sa k slnku 
a všetky tiene padnú za teba. John Lennon

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

 0903 473 262 Bc. Dáša Vlková
*Na predaj vinohrad v Skalici za cenu 7.600,- euro  
*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 – bungalov RD 3+kuchyňa, kúpeľňa, 2 xWC, 
garáž, 400 m2 pozemok v Skalici  Cena domu :  85.000 €  + 
pozemok 17.200,- €

*BYT + POHOSTINSTVO + IHRISKO +TERASA
Na predaj v Kopčanoch okr. Skalica zľava na 170.000 €

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

V júni sa zvýšil počet nehôd 
s cyklistami a s alkoholom

Polícia bola v júni privolaná k 126 dopravným nehodám. Najviac 
sme ich zaevidovali v okrese Trnava – 35, v okrese Galanta 24 ne-
hôd, 18 dopravných nehôd v okrese Dunajská Streda, 16 doprav-
ných nehôd v okrese Piešťany, 14 dopravných nehôd v okrese Seni-
ca, 12 dopravných nehôd v okrese Hlohovec a 7 dopravných nehôd 
v okrese Skalica. Najvýraznejší nárast bol zaznamenaný v okresoch 
Senica (+7) a Hlohovec (+5).
Pri dopravných nehodách bolo usmrtených 6 osôb a to najmä 
v okrese Piešťany 4 , ťažko sa zranilo 10 osôb a 82 ľahko. Negatív-
ne hodnotíme nárast nehôd s alkoholom, ktorý oproti minulému 
roku vzrástol o 6 prípadov a to najmä v okrese Dunajská Streda a 
Senica. Najviac nehôd s alkoholom namerali policajti vodičom 
v okrese Galanta, Trnava, Dunajská Streda a Senica.
Najviac nehôd, až 83 % zavinili vodiči motorových vozidiel, chodci 
zavinili 2 nehody a cyklisti 17. Počet zavinených nehôd cyklistami 
vzrástol oproti júnu 2013 o 15 prípadov. Opatrnejšie by vodiči 
mali jazdiť najmä v obci na miestnych a účelových komunikáciách. 
Najrizikovejší deň v júni bol pondelok v čase od 12.00 h do 20.00 h.

■ KR PZ v Trnave

Nové dopravné ihrisko pre deti v MŠ
Nadácia Volkswagen Slovakia už 
od roku 2012 každoročne vyhlasuje 
Grantový program Bezpečne na ces-
tách, ktorého cieľom je podporovať 
dopravnú výchovu v materských a 
základných školách. Cieľom progra-
mu pre rok 2014 bolo podporiť za-
ujímavé a inovatívne projekty v ob-
lasti dopravnej výchovy zamerané 
na tvorbu interaktívnych učebných 
pomôcok, a tým zvýšiť bezpečnosť 
na cestách, ako aj zatraktívniť vzdelávanie v rámci dopravnej výchovy.
Spomedzi veľkého množstva projektov z celého Slovenska bol vybra-
ný i náš projekt  MŠ Skalica, pracovisko L. Svobodu: „Na chodníku, na 
ceste s Dopravníčkom bezpečne.“ Cieľom nášho projektu bolo vybudo-
vanie nového dopravného ihriska v areáli celej MŠ, kde by deti formou 
hier, aktivít a zážitkového učenia so škriatkom Dopravníčkom získali 
teoretické i praktické vedomosti a skúsenosti o pravidlách bezpečnosti 
cestnej premávky. Rozvíjanie zručností na detských dopravných pro-
striedkoch a vytvorenie nových edukačných interaktívnych pomôcok 
za spoluúčasti detí – knihy, ktorá plní i funkciu kalendára, dopravné 
podložky pre Bee – bot a prezentáciu o základných pravidlách cest-
nej premávky. Deti plnili projekt v štyroch etapách: 1. Svet škriatka 
Dopravníčka: deti sa zoznámili s Dopravníčkom, spoznávali dopravné 
značky, dopravné prostriedky, základné pravidlá cestnej premávky. 
2. Tvorivé dielničky škriatka Dopravníčka: Deti vyjadrovali výtvarnými 
prostriedkami svoje nové poznatky o pravidlách bezpečnosti na ceste. 
Mladšie a stredné deti vytvorili semafor, podložky pod Bee – bot s do-
pravnými prostriedkami a značkami, dopravné pexeso. Najstaršie deti 
vytvorili základ pre knihu o pravidlách bezpečnosti cestnej premávky, 
ktorá bude využívaná na výučbu dopravnej výchovy vo všetkých MŠ 
Skalica. 3. Dopravná školička škriatka Dopravníčka: deti riešili rôzne 
interaktívne úlohy zamerané na dopravnú výchovu v edukačných pro-
gramoch. Navštívili autoškolu Adam, železničnú a autobusovú stanicu, 
absolvovali cestu vlakom, autobusom i loďou. V MŠ privítali príslušní-
kov PZ v Skalici. 4. Škôlkarska kolobežkiáda bola vyvrcholením celého 
projektu, deti si na novom dopravnom ihrisku overili svoje nadobud-
nuté poznatky o pravidlách bezpečnosti cestnej premávky. Naučili sa 
uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa 
všeobecne záväzných predpisov v roli chodca a vodiča /kolobežky a 
odrážadlá/. Úspešná realizácia projektu prebehla aj vďaka spolupráci 
Rodičovského združenia v našej MŠ, ktoré sa podieľalo na zakúpení 
kolobežiek a odrážadiel pre deti.
Nadácii Volkswagen Slovakia, RZ pri II MŠ, L. Svobodu v Skalici a všet-
kým, ktorí sa spolupodieľali na úspešnej realizácii nášho projektu, ktoré-
ho výsledkom je krásne dopravné ihrisko a kniha, ktorá bude prístupná 
všetkým deťom MŠ Skalica, patrí naše veľké poďakovanie.

■ Bc. Andrea Gaďourková /autor projektu/
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Župa chce pomôcť dobrovoľným hasičom
Od začiatku prázdnin bolo na Záhorí uhase-
ných niekoľko väčších požiarov. Pri väčšine 
spolupracovali profesionáli z Hasičského a 
záchranného zboru Slovenskej republiky aj 
s dobrovoľníkmi. Práve k dobrovoľným ha-
sičom, no najmä k starostom a primátorom 
smeruje výzva Bratislavského samosprávne-
ho kraja.

„Aj v rámci celého nášho fungovania v Brati-
slavskej župe plánujeme povzbudiť spoluprácu 
s dobrovoľnými hasičmi. Často zameriavajú 
svoje aktivity len na tú - ktorú obec, z ktorej 
pochádzajú, ale pri takýchto krízových situá-
ciách musia ísť aj mimo obce. Potrebujú spolu 
trénovať. To je priestor pre Bratislavskú župu, 
kde by sme chceli týchto dobrovoľných hasičov 
podporiť,“ povedal župan Pavol Frešo.

Najvyššie položky v rozpočte predstavujú pre dob-

rovoľných hasičov náklady na prevádzku, na pre-
suny k požiarom, či ich účasť na cvičeniach. Práve 
v cvičeniach sa Bratislavská župa rozhodla pomôcť 
dobrovoľníkom, ktorí pomáhajú profesionálom pri 
mnohých krízových situáciách. Aby však táto pomoc 
a spolupráca fungovala čo najlepšie, potrebujú spo-
lu dobrovoľníci a profesionáli trénovať.

To, že koordinácia dobrovoľníkov s profesionálmi je 
potrebná a vítaná po-
tvrdzujú aj slová pod-
predsedu Dobrovoľné-
ho hasičského zboru 
zo Stupavy Jozefa Ďu-
roviča: „Koordinácia 
profesionálnych a 
d o b r o v o ľ n í c k y c h 
zložiek záchranného 
systému je najdôle-
žitejším predpokla-
dom, že ustojíme 
aj veľké živelné po-
hromy. Presne sa to 
ukázalo pri minulo-

ročných povodniach, kedy sme len vďaka dob-
rej spolupráci predišli obrovským škodám na 
majetkoch a takisto aj na ľudských životoch.“

Bratislavský samosprávny kraj vyzýva starostov a 
primátorov, aby rozvíjali spoluprácu s dobrovoľný-
mi hasičmi. Župa bude vytvárať podmienky pre ich 
rozvoj, získavanie skúseností a prehlbovanie spo-
lupráce medzi jednotlivými zbormi. Vďaka tomu 
sa budú môcť obyvatelia kraja cítiť bezpečnejšie a 
zároveň sa tým predíde škodám na ich majetku.

Spoznajte históriu 
Zámockého parku 

v Malackách
Až do konca augusta majú 
návštevníci aj obyvatelia Ma-
laciek každú nedeľu možnosť 
spoznať históriu Zámockého 
parku.

Prechádzky so sprievodcom sa 
v malackom Zámockom parku 
konajú každú nedeľu o 14:00. 
Exkurzia sa začína pred vstup-
nou bránou kaštieľa a prevedie 
návštevníkov celým parkom. 
Jeho históriou, súčasnosťou, 
vzácnymi drevinami aj všetký-
mi zaujímavosťami. Sprievod-
ca určite odpovie aj na otázku, 
kde sa stratila koniareň, ktorá 
bola kedysi súčasťou kaštieľa.  

Zámocký park s kaštieľom sú 
chránenou kultúrnou pamiat- 
kou. Takmer 30 hektárov po-
skytuje Malačanom aj ná-
vštevníkom Malaciek mož-
nosť aktívneho aj pasívneho 
relaxu. Okrem detského ihris-
ka, ponúka tento rok aj no-
vinku – fitnes centrum pod 
holým nebom.

Eurofondy pôjdu aj na dopravu a školy
Do infraštruktúry budú môcť v programovom 
období 2014-2020 investovať zo štrukturálnych 
fondov aj viac rozvinuté regióny, medzi ktoré 
patrí Bratislavský kraj. Peniaze chce kraj použiť 
napríklad na investície do integrovanej dopravy 
a cyklodopravy, modernizácie ciest II. a 
III. triedy, zariadení sociálnych služieb, 
materských, základných a stredných škôl či 
kultúrno-kreatívneho priemyslu.

Župa pretavila dlhoročný lobing do reality a 
bude môcť čerpať eurofondy aj na investície do 
infraštruktúry. Podarilo sa to aj vďaka dlhoroč-
ným aktivitám Kancelárie BSK v Bruseli a spo-
ločnému lobingu vyspelých regiónov na pôde 
EÚ. Európska komisia schválila tzv. Partnerskú 
dohodu, v ktorej si Slovensko vymedzuje strate-

gické ciele a investičné priority na ob-
dobie 2014-2020. V balíku je na obdo-
bie 7 rokov vyčlenených 15,3 mld. eur. 
Medzi strategické ciele Bratislavského 
samosprávneho kraja patrí práve roz-

voj infraštruktúry, ale takisto výskum a inovácie 
či energetická efektívnosť. Jednotlivé operačné 
programy by mala Európska komisia schváliť na 
jeseň tohto roku.



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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Aj tento rok udelí Bratislavský samosprávny kraj ocene-
nia tým, ktorí sa významným spôsobom zaslúžili o roz-
voj regiónu, zvýšenie kvality života jeho občanov alebo 
kraj úspešne reprezentujú. 

„Tieto ocenenia sú poďako-
vaním všetkým tým, ktorí nás 
úspešne reprezentujú a pris-
pievajú k rozvoju Bratislav-
ského kraja. V našom regióne 
je množstvo ľudí aj organizá-
cií, ktoré si toto ocenenie za-
slúžia,“ vyjadril sa bratislavský 
župan Pavol Frešo.

V minulých rokoch si ocenenie 
odniesli napríklad Albert Ma-
renčin z vydavateľstva TP Marenčin, ktoré už vydalo 
takmer stovku kníh o histórii Bratislavy. Laureátmi Vý-
ročnej ceny Samuela Zocha sú aj herci Juraj Kukura a 
Zita Furková, športovci Pavel Schenk, Ivan Mauer, či tré-
ner Ján Filc.

Aj vy môžete na tieto ocenenia navrhnúť kandidá-
tov, ktorých prínos pre kraj a pre obyvateľov kraja po-
važujete za mimoriadny, či už v školstve, kultúre, športe, 

vede alebo inej oblasti. Ocene-
nia môžu byť udelené osobám 
aj organizáciám.

Formulár návrhu nájde-
te na stránke Bratislavského 
samosprávneho kraja v sekcii 
Ocenenia. Okrem samotného 
formulára treba poslať aj živo-
topis nominovaného. Návrhy 
na udelenie ocenení treba po-
sielať písomne na adresu:

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
Odbor komunikácie a propagácie
Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25

alebo e-mailom na: nominacie@region-bsk.sk

Navrhnite osobnosti Bratislavského kraja

»

»

Pezinok oživil tradíciu viech
Nadviazať na tradíciu starých pezinských 
viech chce nový projekt Malokarpatského 
múzea v Pezinku v spolupráci so Združením 
pezinských vinohradníkov a vinárov, ktorý 
bol uvedený do života 
začiatkom júla. Ide o 
unikátny projekt nie- 
len v rámci Malokar-
patskej oblasti, ale aj 
v rámci Slovenska.

V snahe zatraktívniť turis-
tickú ponuku mesta Pezi-
nok a poskytnúť aj domá-
cim obyvateľom priestor 
na posedenie priamo u 
vinára sa desať miest-
nych vinárstiev rozhodlo 
sprístupniť svoje priestory 
verejnosti. V praxi bude 
každý týždeň od 7. júla do 
konca októbra 2014 ot-
vorené minimálne jedno 
vinárstvo, ktoré bude pripravené ponúknuť svoje 
produkty v príjemnom a autentickom prostredí za 

veľmi priaznivé ceny. Otváracia doba je stanovená 
od 15.00 do 20.00 hod. Viechy budú na priečelí 
domu označené tradičným symbolom, zväzkom z 
letorastov viniča v tvare kruhu, ozdobeným čer-

venou a zelenou stuhou. Vstup do viech je bez-
platný. 

V minulosti miestni vinári časť svojho vína odpre-
dávali prostredníctvom viech, kedy bol vo dvore 
či v príbytku vinohradníka zriadený priestor na 
nalievanie vínka a posedenie pri menšom pohos-

tení. Takto bol zabezpeče-
ný čiastočný odbyt vína a 
domáci mali kam zájsť na 
pohárik a posedieť si v ne-
formálnom prostredí. Vý-
hodou takejto formy od-
predaja vína pre verejnosť 
bolo, že víno pochádzalo 
priamo od výrobcu a jeho 
cena bola veľmi priaznivá. 
V susednom Rakúsku je 
táto tradícia vo forme tzv. 
Heurigen zaužívaná a vy-
hľadávaná dodnes.

» Rozpis pezinských 
viech nájdete na stránke 
Malokarpatského múzea 

www.muzeumpezinok.sk či mesta Pezinok 
www.pezinok.sk.



Na konzultácie a masáže sa môžete objednať na info@hotelsvataludmila.eu
alebo na tel. +421 34 69 77 777, +420 60 72 44 761

,
Letná 5% zlava 

v Relax centre 
na klasické 

masáže, sauny  
a vírivku. 
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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

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

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 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

Adamovské jazerá 2014
Je dobrým zvykom, že na konci mesia-
ca júl sa v rekreačnej oblasti Adamov, 
koná stretnutie historických vozidiel. 
26. júla sa uskutočnilo 9. letné stret-
nutie Adamovské Jazerá 2014. Súčas-
ťou tohto stretnutia je aj prehliadka 
auto-moto veteránov do roku 1970. 
Rekreačná oblasť tak získala jedno 
z ďalších podujatí, ktoré sa tu konajú 
každoročne.
Diváci, ktorí sem prišli podporiť súťažiacich, 
mali možnosť sa zoznámiť s 29 motocykla-

mi a 29 automobilmi rôznych značiek a kubatúr. Tohto 
roku bola na tejto akcii naj-
viac zastúpená značka Jawa. 
Najzaujímavejším modelom 
bola Jawa 35O OHV z roku 
1938. Najstarším dvojsto-
pým dedečkom celého stret-
nutia bol automobil značky 
Valter 6B super s objemom 
motora 3250 ccm z roku 
1930. Majitelia svojim vete-
ránom venujú naozaj nebý-
valú starostlivosť. Súťažné vozidlá boli skutočne histo-
rické vozidlá v mimoriadnej historickej kvalite. Dovolím 
si povedať, že takáto takmer deväťdesiatročná história 
motorizmu sústredená na jednom mieste je v našom 
okolí pre laickú verejnosť vždy vzácnosťou.
Po zaregistrovaní všetkých súťažiacich sa pripravovalo 
na štart prvej etapy. Pokiaľ vozidlo čakalo na odštarto-
vanie, moderátor (ako každoročne - Pavol Nemec) mal 
presne minútu na predstavenie vozidla a posádky. Trať  
bola pre tento rok pripravená cez Brodské ,Kúty, Kuklov, 
Šaštín - Straže do Petrovej Vsi a Gbelov. Po obede účast-
níci navštívili novootvorené Mestské a naftárske múze-
um v Gbeloch. Mali možnosť sa zoznámiť s históriou  
objavenia a ťažby ropy v okolí Gbelov.
Druhá etapa viedla z Gbelov cez Petrovu Ves, okrajom 
mesta Holíč, a Kopčany, do cieľa v rekreačnej oblasti 
Adamov. Po absolvovaní trate v dĺžke 80 km a všetkých 
prejazdových kontrol pripravili usporiadatelia pre účast-
níkov stretnutia oddychovú plavbu po rieke Morava.
O ozvučenie celého stretnutia a doprovodný program sa 
opäť postaral Ján Bolebruch. Nakoľko bolo horúce po-

časie, zaspieval pekné pesničky pre účastníkov aj divá-
kov, ktorí čakali na vyhlásenie výsledkov, za čo mu patrí 
poďakovanie a obdiv.
Najlepšie ocenenie v kategórii motocykel si odniesol 
pán Martin Pochylý na JAWA 350 typ 18 z roku 1954, 
v kategórii automobil pán Daniel Tomša na Mercury 
Comet z roku 1974. V kategórii žena – vodička si prišla 
pre najlepšie ocenenie pani Mária Haramiová s vozidlom 
Mercedes Benz SL 450. Najstarším súťažiacim stretnu-
tia 2014 sa stal pán Augustín Čech s rokom narodenia 
1931 na motocykle JAWA 35O so sidecarom z roku 1959.
Najmladším súťažiacim bol Daniel Tomša rok narode-
nia 1995. Najstaršie zahraničné vozidlo Cadilac de ville 

z roku 1957 s obsahom mo-
tora 6000 ccm prišiel pred-
viesť pán Ladislav Hesek ml. 
Cenu renovácie v kategórii 
automobil si odniesol Jozef 
Hooz za 5 vozidiel zn. Tatra, 
ktoré sem priviezli z múzea 
v Lozorne. Cenu renovácie 
motocykla si prišiel prevziať 
Vladimír Kubaška za NORTON 
ES2 z roku 1962. Tohto roku 

do cieľa neprišli len 3 motocykle a to JAWA 20 pionier, 
JAWA 350 typ 354, JAWA 350 OHV.

Každoročné stretnutia HV Adamovské Jazerá je obľú- 
bená akcia v rekreačnej oblasti, o čom svedčia ohlasy 
od účastníkov, ale aj od divákov, ktorí nás prichádzajú 
podporiť.
Touto cestou chcem poďakovať účastníkom, sponzorom, 
usporiadateľom a všetkým, ktorí sa pričinili o prípravu a 
priebeh 9. letného stretnutia historických vozidiel Ada-
movské Jazerá 2014. ■ Marian Sedlák

Foto: Robo Polák
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Program: Sobota 16. 8. 2014
  od 9:30 stánkový predaj

 12:00 Historický klub pohraničnej stráže – zásahová akcia

 12:00 – 15:00 DUo LINZ

 15:00 otvorenie, Fanfáry, príhovor starostu obce,
  Mažoretkový súbor MERCI

 15:30 Folklórny súbor

 16:30 JaDraNKa

 17:30 Pásmo kultúrneho spolku Uhranská perla, Spevokol Uhranska 
  a hostia, Tanečný blok Mažoretkového súboru MERCI

 18:00 Dychová hudba Záhorienka 

 19:30 tombola

 20:00 Do tanca a na počúvanie hrá DUO LINZ

 23:00 Ohňostroj

 24:00 Záver akcie

Sprievodné podujatia:
 • Predaj zákuskov a kávy na terase KD – Jednota dôchodcov Slovenska
 • Prehliadka múzea ( budova bývalej colnice)

V nedeľu 17.8. pokračuje „Uhranský somíc“ na futbalovom ihrisku od 12.00 hod. 

 • reprodukovaná hudba • futbalový zápas • rybie špeciality

Zmena programu vyhradená!

Obecné zastupiteľstvo a starosta obce Záhorská Ves

Vás srdečne pozývajú na 12. ročník

DNÍ UHRANSKÉHO SOMÍCA
16.-17. augusta 2014
Koná sa v priestoroch rybárskeho spolku morava, 

Kultúrneho domu a detského ihriska Slniečko

TO zaplatí OBEC… Skutočne?
KÁTOV. V našej obci sa dlhšiu dobu objavujú 
čoraz častejšie rôzne nešváry. Tu niekto odloží 
pred zberným dvorom pneumatiky alebo gauč, 
inokedy niekto „spevňuje“ odpadom poľné ces-
ty, vysype odpad na breh Hliníkov, do priekopy, 
k Jazeru, do kríkov, alebo k plotu cintorína… 
No nikto nič nevidí – aká úžasná tolerancia a 
súdržnosť. Pritom – na zbernom dvore je zabez-
pečený odber nepotrebných vecí – teda okrem 
bežného komunálneho odpadu aj akumuláto-
ry, elektronika, nábytok, opotrebené oleje, či 
stavebný materiál.

Samozrejme – stavebný materiál sa môže odovzdať 
na Zberný dvor v prijateľnom množstve – na väčšie 
objemy si musí staviteľ zabezpečiť kontajner. Menších 
objemov sa však občania majú možnosť zbaviť veľmi 
jednoducho a vlastne ani nie veľmi draho. V sobotu a 
stredu – vždy od desiatej do dvanástej hodiny. Okrem 
toho – mimoriadne zbery sú vyhlásené rozhlasom, 
termíny zaslané cez SMS kanál a vystavené na verej-
ných výveskách.

Ak však niekto „pohodí“ odpad niekde, kde sa to nepa-
trí – vždy to musí niekto odstrániť. Okrem času osoby, 
ktorá by mala iste na práci aj užitočnejšie veci ako 

robiť poriadok po niekom – obec stojí takéto kona-
nie v súčte nemálo. Naviac – môže od nadriadeného 
orgánu dostať pokutu. Plné kontajnery odpadu, na 
ktorý ľudia neprispeli – obec musí zaplatiť zo svojho. 
Presnejšie – je to platené z Vašich peňazí, ktoré obec 
získava cez dane a poplatky. Za pár neporiadnikov tak 

zaplatíme MY VŠETCI – nie OBEC. Že to nie je veľa – 
nuž na to si odpovedzte pri zvýšení paušálnych po-
platkov za odvoz odpadu. Lebo presne v tejto položke 
sa objaví prehrešok našich spoluobčanov – ktorých 
nikto nevidí, či nechce vidieť. Lenže práva jednotliv-
ca sa končia tam, kde sú dotknuté práva iných. No a 
pokiaľ máme platiť za tých, ktorí si nevedia nájsť čas 
na legálnu likvidáciu odpadu, alebo je im ľúto zapla-

tiť zopár €, potom to už taká nevinná vec nie je. Ak 
majú občania záujem na prostredí, v ktorom žijú, a 
nechcú platiť také poplatky ktoré by nemuseli, je v ich 
osobnom záujme nahlásiť porušovateľov nariadení, 
zákonov aj práv nás všetkých. Ten, kto takéto veci 
koná, si totiž nezaslúži zľutovanie, ale pokutu, ktorá 
nie len pomôže zabrániť navýšeniu platieb občanov, 
ale veľmi efektívne usmerní všetkých páchateľov ta-
kýchto činov.

Hriešnik, ktorý odložil osem kusov mechov so staveb-
ným materiálom ku kontajnerom na sklo a textil, má 
pokutu za založenie čiernej skládky istú. Ak sa aj ne-
podarí ho identifikovať, určite skôr, alebo neskôr bude 
niekto o pár stovák eur ľahší – stojí to za to?

Na obrázku sú čierne plastové vrecia s obsa-
hom stavebného materiálu. V obsahu boli 
zbytky pórobetonových tvárnic, obaly od bie- 
lej matnej dlažby RAKO 15×15, zbytky tmavošedej 
dlažby alebo obkladu, sieťky VERTEX a obaly od Bau-
macol BASIC. Okrem iného – niekoľko škatuliek od ci-
gariet a množstvo iného drobného stavebného odpadu. 
Vrecia boli ku kontajnerom na sklo umiestnené v noci 
zo stredy 9. 7. na štvrtok 10. 7. 2014.

■ www.katov.eu
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V Kopčanoch si uctili 
slovanských vierozvestcov 

Cyrila a Metoda
Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to 
Slovo bolo Boh

V sobo-
tu 5. júla 
2014 sa pri 
Kostole sv. 
M a r g i t y 
Antiochij-
skej v Kop-

čanoch uskutočnilo po druhý raz liturgic-
ko-spoločenské podujatie pod názvom 
Cyrilometodská ratolesť.
Slávnosť sa konala na sviatok Cyrila a Metoda,  
ktorí v roku 863 prišli na Veľkú Moravu, aby tu 
šírili kresťanstvo a kultúru. Pre Slovanov zostavi-
li písmo hlaholiku a preložili do staroslovienčiny 
liturgické a biblické texty.
Pred samotnou svätou omšou sa veriaci pomod-
lili modlitbu sv. ruženca. Slávnostnú svätú omšu 
celebroval J. E. Mons. Jozef Haľko za prítomnosti 
miestneho kňaza Viktora Štefana Locnera a kňa-
zov z okolitých farností. Svätej omše sa zúčast-
nili veriaci z blízkeho i širšieho okolia, niektorí 
z nich, vrátane detí, boli v krojoch. Na Cyrilo- 
metodskej ratolesti boli prítomní aj starosta 
obce Kopčany Ing. Dušan Dubecký a primátor 
mesta Holíč PhDr. Zdenko Čambal s manželkami.
Slávnosť sprevádzali spevom členovia Chrámo-
vého speváckeho zboru pri Rímsko-katolíckom 
kostole sv. Martina v Holíči.
Tohtoročná slávnosť sa opäť vydarila a nám 
ostáva veriť, že z Cyrilometodskej ratolesti sa 
stane tradícia na počesť slovanských vierozvest-
cov Cyrila a Metoda, ktorí s najväčšou pravdepo-
dobnosťou boli aj pri Kostole sv. Margity Antio-
chijskej v Kopčanoch. ■ Veronika Dujsíková

Jubileum veľkej folklórnej rodiny
Folklórna skupina Gbelan oslavuje 45. narodeniny

Rok 1969 – 1970 priniesol do osvetovej práce v Gbe-
loch vzácne oživenie. Aurélia Polesňáková s obeta-
vými ľuďmi pozbierala v tomto regióne zabudnuté 
folklórne zvyky starých materí, ľudové piesne, tance 
a zapojila do nového programu „Krása životu“ kaž- 
dého, kto mal rád ľudovú hudbu, tanec, spev, úctu 
k tradíciám našich predkov a ku krásnym krojom.

V roku 1970 prvým vystúpením FS Gbelan bol veľmi vzácny 
trojhodinový program „Gbelská svadba v Gbeloch“, ktorý 
sa šíril po širokom okolí i za hranicami na Morave 
s účasťou na folklórnych slávnostiach v Tvrdo-
niciach, v Čechách i v Rakúsku.

Po pani Polesňákovej sa v r. 1976 stali 
umeleckými vedúcimi na desať ro-
kov manželia Kovalovskí, ktorí boli 
i aktívnymi tanečníkmi. Začala sa 
spolupráca s miestnou dychovou 
hudbou pod vedením p. Ladislava 
Čárskeho za výdatnej pomoci p. Se-
verína Šteflíka. FS pracovala pri ZZK 
ROH, n.p., Nafta Gbely, ktorého ved-
úcim bol v tom čase p. František Pále- 
nyik, veľký obdivovateľ folklóru. Do-

končilo sa dokrojovanie a 
začalo sa s prípravou nového 
programu. Z folklórnej skupiny 
sa stal súbor Naftár, ktorý úspešne re-
prezentoval nielen Naftu, ale hlavne obec 
Gbely. Boli to desiatky vystúpení v rámci 
obce, okresu, kraja i republiky. V rokoch 
1979, 1980 s úspechom vystupovali na 
Západoslovenských folklórnych a miero-
vých slávnostiach na Myjave a v rokoch 
1981, 1983, 1985 na Folklórnom festivale 
vo Východnej. S nadšením boli prijaté aj 
ich vystúpenia pri príležitosti Dňa baníkov 
v družobnom Grimmene a Gommerne vo 
vtedajšej NDR. Súbor niekoľkokrát nahrával 
v rozhlase a vystupoval v televízii, napríklad 
v pásme „Vjej vjetríčku po dole“ v réžii p. Cy-
rila Zálešáka.

Najväčší úspech mali členovia súboru s pás-
mom Gbelská zábava a Fašiangy, ktoré bolo 
pretkané veselými záhoráckymi pesnička-
mi, slovom a tancami. Veď tance ako Kovár-
ska, Širákový, Fľaškový, čardáše Nepi Jano, 

Do sce pjeknú ženu mjet, Zavrc sa mi cérečko v choreografii 
p. učiteľky Kovalovskej sa zachovali dodnes a mnohé z nich 
sa tancujú vo folklórnej skupine i naďalej.

Vo funkcii vedúcej folklórnej skupiny pracovala i pani Eva 
Zajíčková. Veľký rozbeh pre FS Gbelan znamená rok 2000. 
Pod vedením organizačnej vedúcej Jany Morávkovej, pro-
gramovej vedúcej Aurélie Polesňákovej, choreografky Mgr. 
Andrey Budajovej FS Gbelan nadobúda nový dych. Jej 
činnosť oživilo dvojhodinové pásmo „Rok na dedine“. Folk-

lórna skupina Gbelan počas tejto doby absolvovala 
stovky vystúpení na Slovensku i v zahraničí.

V roku 2002 sa prvýkrát zúčastnila celo-
slovenskej súťaže s pásmom Dožinky. 

Následne už o titul Laureát – najlep-
šia folklórna skupina na Slovensku 
bojoval každýkrát. V roku 2005 
s pásmom Pýtanie nevesty, v roku 
2008 s pásmom Na hody ve Gbe-
lech a v roku 2011 s pásmom Sta-
vanie mája.

V roku 2006 odovzdala pani Jana 
Morávková organizačné vedenie 

Slavomírovi Brutovskému, ktorý v tej- 
to funkcii zotrval do roku 2013. Počas 

tohto času pôsobili vo folklórnej skupine aj 
manželia Kohútovi, nielen ako aktívni tanečníci, 

ale pán Ján Kohút i ako scénarista a dramaturg. Od januára 
2014 je vo funkcii organizačného vedúceho pán Ján Bole-
bruch a choreografkou je Mgr. Andrea Hrnčiríková - Buda-
jová.

Nedá mi na koniec odcitovať slová pani Polesňákovej, ktoré 
napísala niekoľko desiatok rokov dozadu, no aktuálne sú 
dnes a budú aj v budúcnosti:

„Veľká vďaka Vám – manželia, manželky a deti za plne-
nie rodinných povinností počas dlhých večerov nácvikov 
a vystúpení Vašich partnerov. Všetci ste spolutvorcovia 
tejto krásnej činnosti, ktorá v priebehu 45 rokov veľmi 
úspešne reprezentovala naše mesto. Veď darovať svoj 
voľný čas na záchranu kultúrneho dedičstva pre poteše-
nie iných znamená darovať kus svojho srdca, znamená 
darovať ľudskosť!“

S úctou ku všetkým bývalým, súčasným i dnes už nežijúcim 
členom prajeme gbelskému folklóru veľa krásnych, spoloč-
ných a tvorivých síl.

■ Mgr. Andrea Hrnčiríková Budajová
Mgr. Slavomír Brutovský
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Hradné slávnosti 
na Branči

Dňa 12.7.2014 sa uskutočnili Hradné 
Slávnosti v Podbranči a ani tento rok ne-
bolo o zábavu núdza. Príjemné popolud-
nie sem prišli stráviť rodinky z blízkeho, 
ale aj vzdialenejšieho okolia. Úloha pri-
tom bola jasná, treba zachrániť princez-
nú! Veľký drak, ktorý na hrade býva ju 
totiž uniesol a zavrel ju do temnej kom-
naty a iba tí najväčší odvážlivci jej mohli 
pomôcť, pretože kľúč od princezninho 
väzenia si drak dobre strážil.

Odvahu všetkých záchrancov preverili múmia 
a strašidlo už pri vstupe na hrad, deti však boli 
veľmi odváž-
ne, preko-
nali strach a 
n e b o j á c n e 
vykročili na 
cestu plnú 
dobrodruž-
stva.

Aby sa do-
stali ku kľú- 
ču, museli 
všetci malí aj väčší odvážlivci zvládnuť viaceré 
zábavné úlohy, ktorými ich sprevádzali rôz-
ne rozprávkové bytosti ako myšiak Mickey a 
Minnie, kocúr v čižmách, Kleopatra, indiáni, 
šašovia a samozrejme nechýbal ani princ 
s princeznou.

Tak ako to v rozprávkach býva, dobro zvíťazilo 
nad zlom a za pomoci malého dráčika, ktorý 
sa minulý rok vyliahol, sa podarilo princeznú 
vyslobodiť. Tá sa svojim záchrancom chcela 
odvďačiť a okrem sladkej odmeny, ktorú deti 
dostali, zorganizovala aj tombolu o zaujímavé 
ceny.

Počas celého popoludnia nechýbal bohatý 
sprievodný program. Deti sa preniesli do sveta 
rozprávok s detskými divadlami a s pani Lien-
kou si aj zatancovali a zaspievali. Pre vytrva-
lých boli prichystané tvorivé dielničky, kde si 
vyrobili vlastné masky v tvare lienky. Ďalší si 
mohli dať masku namaľovať priamo na tvár.

Na svojich chrbtoch deti ochotne nosili poníky 
a vyblázniť sa mohli do sýtosti aj na nafuko-
vacom hrade. Postarané bolo samozrejme aj 
o občerstvenie.

Už teraz sa tešíme na ďalší ročník a dobrodruž-
stvá, ktoré so sebou prinesie. Veríme, že sa na 
nich všetci uvidíme.

■ Obecný úrad Podbranč

Nová vlastivedná monografia ZOHOR
Viaceré obce na Zahorí si v tomto roku pripomí-
najú 700 rokov od prvej písomnej zmienky. Patrí 
k nim aj obec Zohor v okrese Malacky. Obecné 
oslavy tohto výročia sa konali v dňoch 13.-15. 
júna t.r. Obecný úrad v Zohore sa rozhodol pri tej-
to príležitosti vydať vlastivednú monografiu.
Autori jednotlivých príspevkov – archeológ PhDr. Kris-
tián Elschek, CSc., historici Mgr. Pavol 
Vrablec, PhD., Mgr. Martin Macejka, 
jazykovedec PhDr. Andrej Závodný, 
PhD., etnografka Mgr. Oľga Drahošo-
vá, archivárka Mgr. Mária Zacharová, 
vedeckí pracovníci Botanického ústavu 
SAV RNDr. Pavol Valachovič, CSc. a RNDr. 
Dušan Senko, PhD., vedecký pracovník 
Ústavu zoológie SAV Ing. Tomáš Čejka, 
PhD., Mgr. art. Andrej Wsól zozbierali a 
spracovali množstvo informácií, aby či-
tateľom a záujemcom o dávnu i novšiu 
históriu Zohora predložili informácie 
a fakty o živote a práci pôvodných obyvateľov, pred-
stavili prírodné pomery, spoločenské pomery – dejiny 
školstva, kultúry, dejiny farnosti, zvykoslovie rodinné 
i kalendárne, odievanie, spoločenský život, stravovanie, 
kultúrne pamiatky, nárečie a i.

Zohor je rodiskom niektorých významných osobností: 
narodil sa tu a vyrastal napríklad akademický maliar, 
grafik a ilustrátor svetového mena Albín Brunovský, Dr. 
P. Peter Jozef Esterle O. F. M., prvý riaditeľ Súkromného 
gymnázia sv. Františka v Malackách, narodil sa tu a žije 
akademický sochár Alojz Drahoš, PhD., vysokoškolský 
pedagóg a autor niektorých miestnych pamätníkov, me-

dzi inými aj pamätníka M. R. Štefánika, 
časť detstva tu prežila aj známa operná 
speváčka, sólistka opery SND Mária Ki-
šoňová – Hubová, dcéra správcu školy, 
vo funkcii kňaza tu pôsobil vynálezca 
systému pohonu lodí Alojz Kofrányi.
Publikáciu vytlačila tlačiareň Kníhtlač 
Gerthofer v Zohore. Kniha má 240 strán. 
Texty dopĺňajú dobové fotografie, kto-
rých sa podarilo zozbierať od miestnych 
obyvateľov priamo počas prípravy kni-
hy v úctyhodnom počte cca 3 000. Nie 
všetky však našli miesto v prítomnej 

publikácii. Kniha si kládla za cieľ zaplniť biele miesta 
na mape poznatkov o Záhorí. Veríme, že si nájde veľa 
vnímavých a pozorných čitateľov. Zakúpiť si ju môžete 
v miestnej knižnici v Zohore.

■ Mgr. Oľga Drahošová

Veľká sláva a oslava folklóru v Kuklove
Dňa 5.7.2014 sa v Kuklove konala oslava 40. výro-
čia založenia FS Kuklovjané.
Pri tejto príležitosti udelil predseda TTSK pán Tibor Mi-
kuš pamätnú medailu folklórnej skupine Kuklovjané, 
ktorú odovzdal jubilujúcej skupine pán ing. Radovan 
Prstek, primátor mesta Šaštín - Stráže a poslanec TTSK. 
Potom starosta obce Kuklov, pán Štefan Šimkovič, poďa-
koval zakladateľkám folklóru v Kuklove, pani Václavke 
Malcovičovej, Emílii Kadlicovej a harmonikárovi pánovi 
Tomášovi Malcovičovi za ich prácu a 40-ročné úsilie v ob-
lasti folklóru.
Spomínanú pamätnú medailu dostala jubilujúca skupi-
na za zásluhy dosiahnuté počas celej svojej existencie, či 
už to bolo za reprezentovanie svojej obce, kraja a celého 
Slovenska za hranicami našej vlasti - v Česku, na Mo-
rave, v Rakúsku a Švajčiarsku. Vystupovala na rôznych 
festivaloch napríklad v Strážnici, Východnej, na Myjave 
a v Dubnici nad Váhom. Zúčastňovala sa všetkých súťaží 
v rámci okresu, kraja a dvakrát celoslovenskej súťaže. 
Pri tejto oslave uzrel svetlo sveta aj Spevník kuklov-
ských pjesniček autorov manželov Malcovičových. Celá 
akcia sa začala pietnou spomienkou na bývalých členov 
folklórnej skupiny Ladislava Pribylu, Ľudovíta Pribylu, 
Gejzu Kadlica a sestier Klempových. Potom nasledovala 
svätá omša, ktorú celebroval pán farár Gabriel Tassari. Po 
svätej omši sa vybral krojovaný sprievod dedinou za do-
provodu dychovej hudby Rubín zo Skalice do kultúrneho 
domu, kde nasledoval slávnostný obed.
O 15 hod. sa v areáli OÚ Kuklov začal veľký kultúrny 
program, v ktorom vystúpili okrem domácej folklórnej 
skupiny Kuklovjané a detskej folklórnej skupiny Nádej, 

aj hostia zo susednej Moravy z Vacenovic, Prušánek, spe-
váci z Kútov, Radošoviec, Lozorna, heligónkari z Borské-
ho Mikuláša a sólistka, odchovankyňa detskej skupiny 
Nádej a talentovaná študentka cirkevného konzervató-
ria Kristína Valovičová.
Zlatým klincom celého programu bola dychová hudba 
Váhovanka. Poďakovanie patrí dychovej hudbe Rubín, 
ktorá nielenže hrala do pochodu, ale večer sa postarala 
o ľudovú zábavu.
Celý program konferoval a humorným slovom sprevá-
dzal pán Anton Ivánek, starosta obce Chropov. Svojou 
návštevou nás poctila aj dcéra dr. Janka Blaha pani Jura-
sovová, sólistka a vedúca detského súboru Vienok z Bra-
tislavy. Privítali sme aj niektorých starostov z okolitých 
dedín.
Za dobrý priebeh celého podujatia patrí poďakovať sa 
všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k vyda-
renému priebehu tejto prekrásnej akcie. Predovšetkým 
chceme poďakovať všetkým sponzorom, bez ktorých by 
nebolo možné také veľké podujatie uskutočniť.
Srdečná vďaka. ■ Václavka Malcovičová
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Ukončenie hasičskej mini-ligy Skalického okresu

Komisia mládeže OV DPO Skalica na svojom zasadnutí 
12.3.2014 prišla s návrhom pokračovať aj v tomto roku 
druhým ročníkom okresnej mini-
-ligy mladých hasičov. Komisia 
mládeže informovala a oslovila 
Dobrovoľné hasičské zbory, kde 
pracujú krúžky mladých hasičov.
Dôvodom pokračovania bolo 
prehlbovanie vedomostí a práce 
s mládežou a udržanie si mladých 
hasičov vo svojich zboroch. Prak-
tický výcvik a zručnosť sa ukáže 
v dorasteneckom veku.

Súťaže sa konali v Skalici 1.6.2014, v Uníne 15.6.2014, 
v Kopčanoch 22.6.2014, v Gbeloch 29.6.2014 a v Radošov-
ciach 6.7.2014. Súťažilo sa podľa pravidiel pre celoštátnu 
hru Plameň a organizačného zabezpečenia súťaže vyda-
ných usporiadajúcou komisiou mládeže. Súťaže prebehli 

na dva pokusy v disciplínach požiarny útok s vodou a štafe-
ta na 400 m s prekážkami. Požiarny útok sa prevádzal cez 
pretlakový ventil a PS 12 obsluhoval člen hasičského druž-
stva za dozoru dospelého strojníka. Po skončení jednotli-
vých súťaží sa nevykonávalo vyhodnotenie. Do celkového 
hodnotenia sa započítali štyri najlepšie časy z piatich sú-
ťaží a zvýhodnené body za vek 10 členov družstva. Celkové 
vyhodnotenie sa vykonalo na poslednom kole 6.7.2014 
v Radošovciach.

V kategórii chlapci sa na prvom mieste sa umiestnili ha-
siči DHZ Kopčany, na druhom mieste hasiči DHZ Gbely, na 
treťom mieste hasiči DHZ Skalica 1. Na štvrtom mieste 
sa umiestnili hasiči z Unína, piate miesto patrilo hasičom 
z Koválovca, šieste miesto patrilo hasičom Skalice 2 a sied-
me miesto hasičom z Radošoviec. V kategórii dievčatá sa 
na prvom mieste umiestnili hasiči z DHZ Radošovce a na 
druhom mieste sa umiestnili dievčatá z Unína.

Okresný výbor DPO Skalica prispel cenami pre každé zú-
častnené družstvo. Ceny hasičským družstvám odovzdal 

predseda okresného výboru 
DPO Skalica p. Lukáč a riaditeľ 
okresného výboru DPO Skalica 
p. Dermíšek. Na záver predseda 
OV DPO Skalica p. Lukáč poďako-
val všetkým zborom za prípravu 
2. ročníka mini-ligy Skalického 
okresu a deťom poprial pekné 
prežitie prázdnin a po prázdni-
nách sa stretneme na 12. ročníku 
branného preteku päťčlenných 

hasičských hliadok v Gbeloch na Adamove. Poďakovanie 
patrí aj Komisii mládeže OV DPO Skalica.

Po vyhodnotení a odovzdaní cien prebehlo spoločné pose-
denie kde si súťažné družstvá priniesli špekáčiky a tieto si 
opekali na pripravenom ohnisku.

výsledky:

dievčatá

por. DHZ súčet 4 naj časov
1. Radošovce 464,36 s
2. Unín 468,00 s

chlapci

por. DHZ súčet 4 naj časov
1. Kopčany 435,26 s
2. Gbely 447,95 s
3. Skalica 1 459,17 s
4. Unín 482,60 s
5. Koválovec 497,31 s
6. Skalica 2 518,17 s
7. Radošovce 545,20 s

»

■ Radovan Malík, veliteľ DHZ Kopčany

54. ročník Memoriálu 
tragicky zahynutých 

športovcov

V nedeľu 6. júla 2014 sa na miestnom 
futbalovom ihrisku v Popudinských 
Močidľanoch konal v poradí už 54. 
ročník Memoriálu tragicky zahynutých 
športovcov, mimochodom sa jedná 
o najstarší futbalový turnaj na Sloven-
sku. Víťaz turnaja si odniesol aj putov-
ný Chvojnický pohár.

Mimoriadne horúce počasie, ktoré výni-
močne nebolo prekazené žiadnou búrkou 
ako po minulé roky, prilákalo veľký počet 
návštevníkov, a tak môžeme konštatovať, 
že turnaj sa vydaril. Domáce mužstvo síce 
neobsadilo zlatú priečku, ale tretie bronzové 
miesto je takisto pekné. O víťazovi turnaja 
nakoniec rozhodli penalty, v ktorých boli 
úspešnejší hráči susedného futbalového 
družstva Slovana Dubovce. Druhí skončili 
hráči z Oreského a šťastena sa v nedeľu ob-
rátila chrbtom hráčom z Radošoviec, ktorí 
skončili na poslednom štvrtom mieste. Po 
skončení turnaja a vylosovaní bohatej tom-
boly sa konala ešte zábava, kde okrem Zlat-
ka a Dany Žúrkovej vystúpili domáci nádejní 
muzikanti a speváci Andrej Rybecký a Peter 
Sopúšek, ktorí sa stretli s veľkým úspechom. 
Letná nedeľa teda možno objavila nielen 
futbalový talent, ale aj muzikantský, či spe-
vácky.

Organizátori sa už teraz chystajú na budúci 
polguľatinový 55. ročník turnaja, tak veríme, 
že bude rovnako úspešný ako ten tohtoročný. 
 ■ Dana Žúrková, starostka obce

foto:  Jozef Komorný



13AUGUST 2014www.prozahori.sk

 jumping

Deti zo skalického bejz-
balového tímu na turnaji 
Superpohár 2014 v Prahe

Prvá polovica sezóny 2014 Skalických Outmenov je 
pomaly za nami a naše deti si v nej počínajú cel-
kom dobre. Vo vekovej kategorii 8 – 12 rokov majú 
zatiaľ 3 víťazné zápasy, čo je pre mňa osobne úspe-
chom, pretože pred rokom tieto deti ani nevedeli 
čo slovíčko bejzbal znamená.
Okrem toho 4 deti zo skalického tímu sa dostali do 
výberu Slovenska a zúčastnili sa medzinárodného 
turnaja Superpohár 2014 v Prahe za účasti 24 tí-
mov, kde naše deti obsadili krásne 14. miesto.
Momentálne je v skalickom tíme registrovaných 
15 detí, čo je 
na prvý rok 
úžasné. Dobrá 
správa je, že 
ďalší rodičia 
sa pýtajú a 
mali by aj zá-
ujem, ale pre nedostatok priestoru na trénovanie 
si viac detí dovoliť nemôžem.
Ak by niekto vedel v Skalici ponúknuť priestor 
100 m x 100 m na trénovanie, náš detský klub by 
sa mohol aj rozšíriť.
V lete nás čakajú ďalšie turnaje na Slovensku a 
v Čechách, výber detí Slovenska ide na turnaj do 
Talianska, takže deti si užijú hru aj počas tohto 
obdobia.

 bejzbal

Jumping Kids Párty v Radošovciach
V piatok, 25.7.2014 sa areál detského ihriska v Ra-
došovciach zmenil na trampolínové kráľovstvo, kde 
všetky deti mali možnosť ukázať svoju šikovnosť, 
pohybové schopnosti a koordinačné zručnosti, za 
čo, ako v správnom kráľovstve, boli odmenené. Nie 
však zlatými dukátmi, ale ovocným pohárom plným 
vitamínov.
Priestor bol rozdelený na jed-
notlivé športové stanovištia tak, 
aby deti boli neustále v pohybe. 
Na jumpingových trampolínkach 
sa deti postupne striedali a hrdo 
predvádzali svojim rodičom i sta-
rým rodičom choreografie pod 
vedením inštruktoriek Jumpingu 
– Lenky, Magdalénky a Kristínky. 
Súťažné stanovištia strážili usmie-
vaví šašovia – Terezka, Patrícia, Karolína, ktorí za športové 
výkony odmenili deti kráľovským razítkom. Skákací hrad 
od OZ ProZáhorí.sk bol priestorom sa uvoľnenie, zábavu i 
prejav radosti zo spoločnej hry, nad ktorým prevzali stráž 
pážatá Monika a Barborka. Osvieženie detí zabezpečili 
členovia DHZ Radošovce v podobe sprístupnenia hasič-
skej techniky a striekania z hasičských hadíc. Na pomoc 
prišli aj hasiči z Holíča, aby uspokojili zvedavosť všetkých 

prítomných. Uvoľnenie a relaxáciu detí mali v moci hradné 
umelkyne – dobrovoľníčky Veronika a Tatiana, ktoré ozdo-
bili detské tváričky svojimi kreatívnymi maľbami. Kráľov-
ský poklad v podobe už spomínaných ovocných pohárov, 
gumených cukríkov či omaľovániek strážili Lenka, Natálka 
a Mirka, zároveň tak dohliadali na spravodlivé rozdelenie 

pre všetky prítomné detičky, kto-
rých bolo 120. Tie sa v toto slnečné 
prázdninové odpoludnie zapojili 
do spoločného športovania v rámci 
projektu Jumping Kids Párty, kto-
rý sa konal za finančnej podpory 
Kompraxu sponzorskej podpory 
OZ ProZáhorí.sk a organizačne 
pod vedením neformálnej skupi-
ny Aktívne mamičky Radošovce, 
Jumping TEAM-u Radošovce a 

OÚ Radošovce.
Cieľom organizovanej aktivity bolo vytvoriť zábavno-špor-
tové popoludnie pre viaceré vekové skupiny detí - schopné 
rešpektu, spoznávania sa a vzájomnej spolupráce pri plne-
ní zadaných úloh. Hlavná myšlienka koordinátorky projek-
tu, Magdalény Masárovej sa niesla v duchu ukázania cesty 
zmysluplného využívania voľného času detí – uprednost-
nenie pohybu pred nekontrolovateľným vysedávaním za 

PC a utváranie tak zdra-
vého životného štýlu ako 
predpokladu novej, per-
spektívnej nastupujúcej 
generácie.

■ M. Masárová
■ Rado Nespala

sport
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Moja, víno a já
Nadáva mi moja, že ja vínko pijem - 
pokád ho já pijem, vím že ešte žijem.

Keď nemožem, kolko znesem, 
nech tu teda ani nejsem!

Ked už mňa tu netreba, 
tak nech idem do neba.

A v tém nebi nech je búda 
s víném, které neubúdá.

Moja nesmí na mňa hledet, 
musí nekde inde sedet.

Frankovku či dobrý tramín 
radši mám jak prsník mamin.

Kdo by s úctou neglgal 
pjekný mladý portugal?

Po iršaji trebárs s chrupkú 
mám ja v hlavje pjeknú drbku.

Prehnat to však nikdy nesmiem 
dvje tri deci, tolko znesem.

Kovárik mi ale radí 
neco, co mňa nepohladí:

Keď nemožeš víno pit, 
tak sa bjež hneď objesit.

Víno, ženy, to je podstať, 
pro které tu možeš zostať.

Na jeho rady ja rád dám, 
vínečko si užívam.

Kdo ví, jak to v nebi chodí, 
správa odtád neprichodí.

Neco na tém pravdy bude: 
isté je to, co mám v búde.

Boh tam je vysoko 
a moja daleko.

Tak ja žijem moji ludé 
pokád sem tu, tak to bude!

■ Michal Janota

Cauta
SUROVINY: 1kg varených prelisovaných ze-
miakov, 2 vajcia, trocha soli, toľko polohrubej 
múky aby sme dostali stredne husté cesto

POSTUP:
Cesto rozdelí-
me na tri čas-
ti, vyvaľkáme, 
potrieme hu- 
sacou mas-
ťou, (môže 

byť aj bravčová alebo olej), posypeme opraže- 
nou krupicou, stočíme, dáme na vymastený 
plech tesne vedľa seba, na povrchu nožíkom 
jemne narežeme mriežku a pečieme...

Dobrú chuť! ■ Ywett Tóth

Deň detí U Freda prekonal očakávania
V Kopčanoch sa v sobotu 12. júla 2014 sa v pries-
toroch Reštaurácie U Freda konalo pre deti veľmi 
obľúbené podujatie Deň detí. Na svoje si prišli sa-
mozrejme aj dospelí, ale tento deň patril a bol veno-
vaný najmä našim najmenším ratolestiam.
Od 14.00 hodiny sa pomaly začali 
schádzať návštevníci, ktorí mali 
chuť sa zabaviť a stráviť príjemné 
popoludnie. Väčšie deti prišli samé, 
no menšie deti prišli v sprievode 
rodičov a starých rodičov, ktorí sa 
mohli porozprávať pri pripravenom 
občerstvení, ktoré zabezpečili or-
ganizátori podujatia.
Deti si mohli vyskúšať jazdu na po-
níkoch a na koni, zaskákať si na trampolíne a obľúbenom 
skákacom hrade, ktorý zapožičalo OZ ProZáhorí.sk, nevšed-

nou atrakciou bola ľukostreľba, samozrejme pod dohľadom 
odborníkov a nechýbalo ani maľovanie na tvár.  Spestrením 
bola prítomnosť obľúbených rozprávkových postavičiek, 
s ktorými sa deťmi mohli porozprávať a odfotiť. Sladkou 
bodkou bola cukrová vata, na ktorej si pomaškrtili ako deti 

tak i dospelí.
Podujatia venovaného deťom 
sa zúčastnilo naozaj veľa miest-
nych občanov, ale vidno bolo aj 
dosť „cezpoľných“, čo veľmi milo 
prekvapilo organizátorov tejto ak-
cie pre deti.
Budeme držať palce, aby podob-
ných vydarených akcií bolo v bu- 
dúcnosti čo najviac. Veď deti sú 

naše najväčšie poklady, ktoré nám robia život krajším a 
plnším. ■ Veronika Dujsíková

Prázdniny s Beťárikom
Zlatnícka dolina privítala deti na letnom tábore, 
ktorý organizovalo CVČ Beťárik v Šaštíne Strážach 
v termíne 7.-13. 7. 2014, zaliata slnkom.

Naša prvá cesta 
teda viedla na 
kúpalisko, kde 
sme sa do sýta 
vyšantili. Krásne 
počasie nám síce 
nevydržalo, ale 
dobrá nálada 
nás neopustila. 

Množstvo súťaží, športu a zábavy nám nedovolili nám nu-
diť sa. Veď posúďte sami!
Navštívili sme Salaš kde sme hrali rôzne hry, a pozorovali 
krásne zvieratá a koníkov. Množstvo súťaží ako bowling, 
lietajúce taniere, hádzanie šípiek, súťaž s kruhmi, stava-
nie hradu, skladanie zvieracích skladačiek na čas, Twister, 
futbal a volejbal, turnaj v spoločenskej hre preskakovaná, 
pexesiáda a mnohé iné nám dali veľa nových zručností ale 
i zábavy.
V tábore nás navštívili i členovia špeciálnej pyrotechnic-
kej jednotky z Trnavy a ukázali nám nielen rôzne zbrane, 
ochranný odev, ale i rôzne výbuchy, svetlice. Poučili nás, 

ako sa máme správať, ak objavíme nevybuchnutú muníciu, 
a spoločne sme strávili zaujímavé a atraktívne doobedie.
Tvorivé dielničky boli zamerané na pletenie krásnych ná-
ramkov z gumičiek, čo je momentálne módny hit. Navští-
vili sme okresné mesto Skalica a Záhorácke múzeum, kde 
sme obdivovali starú keramiku, odevy a rôzne nástroje a 
staré stroje. Aký by to bol výlet bez nakupovania darčekov? 
V MAXE sme našli všetko, čo sme potrebovali. Vonáskov 
pretek bola súťaž dvojíc, hľadanie pokladu a rôzne veselé 
disciplíny, pri ktorých sme sa veľmi nasmiali. Všetky súťaže 
boli odmeňované dolárikmi, za ktoré sme si v posledný deň 
nakupovali rôzne darčeky a drobnosti, ktoré sa nám páčili. 
To boli odmeny za našu snahu a dobré výkony. Malá noč-
ná hra bola veľmi jednoduchá, ale zabavili sme sa pri nej 
celkom super.
Naše skvelé vedúce a inštruktor Lukáš pre nás pripravili 
7 krásnych dní, ktoré sme si užili aj napriek tomu, že po-
časie nebolo práve ideálne. Chata Amor bola tým správnym 
miestom, kde sme sa cítili skvele, a kde sme si začali užívať 
tohtoročné prázdniny . Oddýchli sme si, stretli sa s priateľ-
mi a našli aj nových kamarátov.
Ďakujeme za pekné chvíle našim vedúcim i pani zdravot-
níčke Kristínke.

Detské ihrisko LUXOR v Senici má už 3 roky
Dňa 29.6.2014 sa uskutočnila  oslava 3. narodenín 
detského ihriska LUXOR v Senici. Pre deti bolo pripra- 
vené zábavné populudnie s bohatým programom.
O hudbu a dobrú zábavu sa postarala Mia so svojím pro-
gramom pre deti, počas ktorého s ňou tancovali, spievali, 
recitovali a hrali na hudobné nástroje. Deti sa okrem pätná-
stich pevných hracích prvkov umiestnených na ihrisku LU-
XOR zabavili i s ďalšími pripravenými atrakciami v podobe 
nafukovacích atrakcií a šliapacích autíčok. Veľkému záujmu 
sa tešila najmä najnovšia atrakcia neziskovej organizácie 
LUXOR, šmýkačka Titanic, na ktorej sa bláznili všetky ve-
kové kategórie detí. Nezisková organizácia LUXOR v naj-
bližšom období umiestni na detské ihrisko stupne víťazov, 
aby mohla krajšie odmeniť deti pri súťažiach, ktoré pre deti 
pripravuje a rada by vybudovala nové workoutové ihrisko 
pre dospelých.
Nezisková organizácia LUXOR Senica, z dôvodu vybudova-

nej novej individuálnej bytovej zástavby bez priestoru hier 
pre deti, prišla pred rokmi s návrhom vybudovať detské 
ihrisko. Ihrisko LUXOR bolo práve pred 3 rokmi vybudova-
né na mestskom nevyužívanom pozemku, kde sa predtým 
nachádzal drobný stavebný odpad a prespávali tam bezdo-
movci. Mes-
to Senica po-
skytlo vyššie 
u v e d e n ý 
p o z e m o k , 
vybudovalo 
o p l o t e n i e 
a chodník 
s tým, že 
ostatné zariadenie, tj. hracie prvky, dopadové plochy a 
výsadba zelene boli vybudované zo zdrojov neziskovej or-
ganizácie LUXOR.

■ účastníci tábora Prázdniny s Beťárikom

■ Martin Džačovský
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Rezervované
pre ženy

Partneri: KORÁLKÁREŇ KADERNÍČKA
SILVIA ŠVORCOVÁ

Rezervované
pre ženy

Chcete prežiť skvelý

deň v MAXe plný krásy, 

módy, relaxu a oddychu?

Neváhajte, prihláste sa 

aj vy...Viac informácií na 

www.zocmax.sk

Prihlásiť sa môžete na

www.zocmax.sk/skalica/

PRED

p. SILVIA ŠVORCOVÁ
kozmetika, účes a líčenie

vírivka + sauna

KORÁLKÁREŇ
doplnky

darčeky

foto: Martina Fehérová, www.martinaphotography.sk

BISTRO
ŠANGHAI

obed / káva + zákusok

BISTRO ŠANGHAI /

oblečenie / obuv

JEANS SHOP /

Získajte teraz extra bonus na telefón 
k O2 Fér alebo k O2 Moja Firma

O2 Predajòa
OD Tesco
Mallého 53
909 01 Skalica

VYUŽITE NOVÝ TELEFÓN
NAPLNO AJ V ČECHÁCH.
ODTERAZ MÁTE V ČR VŠETKY
SLUŽBY ZA CENY AKO DOMA.

Letná koktail-párty s Betonom
Horúce prázdninové večery, partia priateľov a prí-
jemné chvíle pri dobrom jedle a pití – užívajte si 
leto plnými dúškami! Na párty a osviežujúci drink 
pritom nemusíte chodiť do podniku. Objavte aj vy 
čaro domácej mixológie a ohúrte priateľov koktai-
lom servírovaným s gráciou profesionála. Svojou 
univerzálnosťou a jednoduchosťou je na to Beton 
priam predurčený.
Pozvite priateľov na koktail-párty a zabavte sa spoločne 
výrobou jednoduchých, no o to zaujímavejších variácií le-
gendárneho drinku z toniku a Becherovky. Ak sa necháte 
inšpirovať niekoľkými tipmi brand ambassadora Becherov-
ky Ľuboša Rácza, môžete rodinu alebo priateľov prekvapiť 
originálne servírovaným letným osviežením:
■ Do vysokého, vychladeného pohára dajte najprv 5 ko- 
ciek ľadu, nalejte na ne 1 deci a pol toniku a potom panáka 
(5cl) milovanej Becherovky. Pridajte rezy zo štvrtinky citró-
nu a ak sa chcete obzvlášť rozmaznávať, zakončite koktail 
štíhlym plátkom žltého melóna. Beton v modernom šate je 
na svete!
■ Ak chcete jednoduchý domáci drink povýšiť na neza-
budnuteľný, nezabúdajte na detaily, ktoré rozhodnú o cel-
kovom zážitku. Prvým krokom je vychladiť si poháre – nie 
je nič jednoduchšie ako „hodiť“ pár suchých pohárov do 
mrazničky. Podávať v nich koktail sa stane v horúcom lete 
úžasne chladivým zážitkom.
■ Posledná dôležitá rada je prozaická – majte vždy poruke 
čerstvé suroviny na dochutenie a ozdobenie koktailov. Ich 
mená sú limetka, šalátová uhorka, stonkový zeler, čerstvý 
zázvor alebo melón. Navyše, zmrazený melón môžete po-
užiť aj miesto ľadu. Jednoducho z dužiny vykrojte ozdobné 

tvary, vložte ich na tácke do mrazničky a o niekoľko hodín 
podávajte v drinku. Výsledok bude efektný!
Fantázii sa medze nekladú. Vyskúšajte jednu z obľúbených 
variácií kultového Betonu, alebo zapojte kreativitu a vy-
tvorte si svoju vlastnú!
■ Na pánsku jazdu: Beton Old Fashioned
- 4cl Becherovka Original
- 10 cl Tonic
- Ľad, uhorka/citrón

Korenistý nádych Becherovky a osviežujúci tonik si získajú 
každého, kto vie oceniť kvalitu ukrytú v jednoduchosti. 
V štýlovom nízkom whisky skle získa Beton nový, elegant-
ný rozmer, ktorý môžete namiesto citrónu podčiarknuť aj 
odvážnejšími alternatívami. Do pohára nalejte Becherovku, 
pridajte kvalitný ľad a čerstvo otvorený tonik, zľahka pre-
miešajte a vložte rez uhorky alebo dokonca lístky bazalky. 
Originálne ingrediencie v drinku otvoria úplne nový chuťo-
vý zážitok.

■ Očarte ženu svojho živo-
ta: Beton Bitter
- 4 cl Becherovka Original
- 10 cl Tonic
- Ľad, pomaranč, citrón a li-
metka
- Pár kvapiek KV 14
Teplé letné dni priam vyzývajú 
k flirtom a novým láskam. 
Chcete zapôsobiť na dámu 
svojho srdca? Do vínového 
pohára plného ľadu nalejte 
namrazenú Becherovku, zalejte 
tonikom a pridajte plátky citru-
sov. Na záver zastreknite ape-
ritívom KV 14. Takto podávaný 
Beton urobí v okamihu z každej 
ženy dámu a z vás originálneho a kreatívneho gentlemana!
■ Garden párty s rodinou: Beton Family Style
- 40 cl Becherovka Original
- 1 l Tonic
- Plátky citróna
- Ľad
Grilujete s rodinou alebo sedíte na terase s kolegami? Po-
deľte sa lahodnú sviežosť a pripravte Beton na americký 
štýl vo veľkom džbáne. Do džbánu jednoducho nalejte 
Becherovku Original, pridajte tonik, vložte kocky ľadu a na 
doladenie chuti i pre potešenie oka plátky citróna. Serví-
rujte v štýlových vysokých pohároch so slamkou a veselú 
prázdninovú atmosféru máte zaručenú!
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Horoskop
BARAN
Musíte sa venovať finančným záležitosti-
am, ale popritom si nájdete čas aj na zába-

vu. Koncom augusta sa dostane aj na zmeny v život-
nom štýle.

BÝK
August bude vášnivý a rozporuplný. Môže 
priniesť zmeny v zamestnaní, v rodinnom 

aj partnerskom živote, ale aj veľa potešenia presne 
podľa vašich predstáv.

BLÍŽENCI
Množstvo rutinnej práce a pozornosť veno-
vaná zdraviu budú vyvážené príjemnými 

stretnutiami a rozhovormi v kruhu rodiny, kamarátov 
a ďalších blízkych ľudí.

RAK
V auguste si doprajete mnoho zábavy. Aj 
práca vás baví viac, než obvykle, možno 

vám prinesie aj viac peňazí. Koncom mesiaca si nájde-
te čas pre štúdium a pre ľudí okolo seba.

LEV
S nadšením sa pustíte do riešenia rodin-
ných a osobných záležitostí. Posledný au-

gustový týždeň sa navyše objaví aj príležitosť finančne 
si polepšiť. 

PANNA
Mars a Saturn vás nútia komunikovať a vy-
bavovať, hoci zo začiatku na to vôbec nemá-

te chuť. Až záver mesiaca bude aktívnejší. S čerstvými 
silami začnete realizovať dôležité osobné rozhodnutia.

VÁHY
Prvé týždne pôjde hlavne o peniaze, kon-
takty a spoločenské akcie. Neskôr to bude 

už menej rušné a s prácou, alebo prípravami nových 
plánov sa utiahnete do súkromia. 

ŠKORPIÓN
Kariéra napreduje veľmi úspešne. Rodina 
ide na chvíľu bokom. Ale koniec augusta 

bude patriť aj priateľom a spoločenským stretnutiam. 
STRELEC
Naučíte sa veľa nového, dokonca aj o sebe a 
upresníte si svoje predstavy o budúcnosti. 

V pracovnej oblasti stojíte už teraz pred novými výzva-
mi.

KOZOROŽEC
V auguste zvládnete množstvo spoločen-
ských povinností a zariadite isté majetkové 

záležitosti. Koncom leta navyše dostanete príležitosť 
zažiť niečo nové a rozšíriť si obzoryuniknúť a objaviť 
nové zážitky a nové obzory.

VODNÁR
Musíte zvládnuť množstvo pracovných 
povinností a to aj napriek tomu, že počas 

prvých týždňov myslíte najmä na lásku a koncom me-
siaca zase na finančné záležitosti. 

RYBY
Usilovne pracujete a vzdelávate sa. Ale aj 
kondíciu treba zlepšiť, takže smelo do toho. 

Na konci mesiaca vás čaká láska. Nová, alebo znovu-
objavená...

■ www.astrotouch.com 
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Policajt napomína svojho syna:
- Jožko, nefaj i,... na to si ešte 
primladý!
- Ale ocko,... aj ty si bol piatak,                
ke  si za al faj i !
- To áno synak, ale...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

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

Krížovky s úsmevom

krížovka: www.scalpermedia.sk
Hrajte o fľašu Becherovky . Správnu odpoveď pošlite do 26.8.2014 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: „... to mi je fuk, hlavne, že nepodvádza mňa!“. Výherca z minulého čísla: Kristína Knotková, Hlboké. 
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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