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Mám kamaráta. Doslova 
a dopísmena by sa rozdal. 
Obdivujem ho najmä za jeho 
kľudný postoj k problémom 
bežného života. Vždy ma vypočuje 
a keď nemám práve dobrý deň, 
snaží sa ma ukľudniť. Naše 
osobné stretnutia a telefonáty sú 
ukončené vždy salvou smiechu. 
A keď mi povie do telefónu „oukej“ 
viem, že náš hovor je u konca. 
On sám si neuvedomuje, že to 
slovíčko používa ako znak jasného 
ukončenia hovoru a to niekedy 
naozaj veľmi nečakane. Má na 
to evidentne svoj dôvod. Kde-kto 
by riešil ten dôvod a vymýšľal 
rôzne hlúpe špekulácie, no ja 
viem, že je to nezmysel. Veď na 
svete sme naozaj krátko na to, 
aby sme sa starali do niečoho, 
čo nie je dôležité pre nás či pre 
našu rodinu. Užívajme si života a 
nerobme ho sebe aj druhým ešte 
ťažším a nepríjemnejším, než je. 
Radšej sa usmejme na ľudí okolo 
seba a prehoďme s nimi pár slov 
a verte, že oni vám ten úsmev 
vrátia a opätujú. Skúste sa usmiať 
aj na niekoho, s kým ste sa prestali 
rozprávať a častokrát ani sami 
neviete, prečo vlastne a kto prvý 
prestal komunikovať. Možno práve 
úsmev z vašej strany bude prvý 
krok k tomu, aby ste sa opäť začali 
rozprávať ako starí známi.
Všetkým ľuďom s dobrým srdcom 
prajem, aby mali okolo seba len 
usmievavých ľudí.
          Veronika Dujsíková
          šéfredaktor
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Človek hlasno narieka pri každej bolesti, ale málo sa teší, 
keď nijakú nemá. Richard Rohr

Chystáte sa

KANDIDOVAŤ
na STAROSTU obce, PRIMÁTORA 

mesta, či POSLANCA obecného 
alebo mestského zastupiteľstva?

využite možnosť
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Deň srdca v Skalici
Vysoký krvný tlak, mozgovo-cievne príhody, srdcový in-
farkt, poruchy srdcového rytmu, ischemická choroba srd-
ca... Ochorenia srdca a ciev, na ktoré v súčasnosti pripadá 
v krajinách EÚ až 40% všetkých úmrtí. Je veľmi dôležité 
o tejto téme rozprávať. A tak aj tento rok už po ôsmykrát 
bol mesiac september venovaný srdcu.
V rámci kampane MOST 
sa 26. septembra 2014 
uskutočnil aj v našom 
meste Skalica DEŇ SRD-
CA. Skaličania si mohli 
dať zmerať zadarmo 
krvný tlak, hladinu 
cholesterolu a glukózy 
v krvi a BMI index, ktoré 
predstavujú časť rizikových faktorov srdcovo-cievnych ochorení. 
Meracie miesta boli tento rok dve - v Lekárni v Nemocnici v areáli 
Nemocnice Skalica a aj na Strednej zdravotníckej škole.
Každoročne sa v tento deň propaguje aj kód zdravého života 0-5-
30-120/80. Prvé číslo predstavuje 0 cigariet vyfajčených počas 
života, 5 je hodnota cholesterolu v krvi, 30 je počet minút, ktoré 
by sme mali denne venovať pohybovej aktivite a posledný údaj je 
ideálna hodnota krvného tlaku. Našou snahou by malo byť aspoň 
priblížiť sa k týmto hodnotám. ■ Mgr. Andrea Dujsíková

Zabudol, že má ísť ráno do práce
Polícia zadržala rušňovodiča, ktorému zistili počas jazdy alkohol. 
Náhodnú kontrolu sa rozhodol vykonať pracovník železníc v ne-
deľu ráno na železničnej zastávke v Skalici. Rušňovodiča osobného 
motorového vlaku požiadal, aby predložil preukaz, ktorý ho opráv-
ňuje viesť vlakové jednotky a preukaz BOZP. Potom ho vyzval, aby 
sa podrobil orientačnej dychovej skúške na alkohol. Keď kontrolór 
krátko pred 08.00 h ráno zistil, že výsledok je pozitívny, ihneď kon-
taktoval políciu. Železniční policajti z Kútov vykonali so 45 ročným 
mužom opakovanú dychovú skúšku. O hodinu neskôr, po prvej dy-
chovej skúške, mu namerali v dychu 0,93 mg/l alkoholu v dychu, 
čo je 1,94 promile. Z vlaku, ktorý premáva po trase Kúty a Skalica, 
nakoniec muselo vystúpiť päť cestujúcich. Hliadka muža zadržala a 
umiestnila do cely policajného zaistenia v Senici. Vyšetrovateľ ho 
obvinil z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a pred-
ložil spis v tzv. super rýchlom konaní prokurátorovi. O jeho vine 
a treste sa rozhodne v najbližších hodinách. Mužovi môže hroziť 
v zmysle zákona trest odňatia slobody na 2 až 5 rokov.

■ KR PZ v Trnave

Skalica mala svoje dni
19. – 21. 9. sme si opäť vychutnali vynikajúcu atmosféru 
Skalických dní. Trhy, kolotoče, dobrá hudba, pivo, cigán-
ska, trdelník, burčák, množstvo ľudí, priateľské stretnu-
tia, podania rúk... to všetko patrí k tomuto tradičnému a 
napriek vyberanému vstupnému stále vyhľadávanejšiemu 
podujatiu.
Tohto roku počasie prialo viac ako vlani. Sobotný večer síce po-
kropil mierny dážď, ale na vlaňajší lejak sa nechytal. Na viacerých 
pódiách vystúpili hudobníci všetkých žánrov – od dychovky cez 
pop, folkrock až po hip-hop, tanečníci ľudových i moderných tan-
cov, šermiari, divadielko pre deti a samozrejme prihovorili sa nám 

okrem primátora Skalice 
aj viacerí miestni politici, 
ktorí sa v novembri opäť 
budú uchádzať o naše 
hlasy.
Medzi stálice programu 
už patrí Rytmus, či Fleret, 
ktorý môže refrény nechať 
spievať publikum. Tradične 

možno vidieť moderné tance Skalických Taxis a mladších Dady, 
folklórny súbor Skaličan, či ľudovú hudbu Pláňava a ďalších. Nedeľa 
patrila slávnostnej svätej omši vo farskom kostole a záver pro-
gramu bol tiež oficiálnym ukončením turistickej sezóny v Skalici.
Tak dovidenia o rok. ■ milka
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Centrum Nádej bude 
hľadať týraných seniorov

Poznáte vo svojom okolí seniorov, 
ktorým doma ubližujú? Alebo sa 
tento problém týka priamo vás? Hľa-
dáme vás. Už onedlho sa rozbehne 
informačná kampaň zameraná na 
týraných seniorov. 

„Stretli sme sa s prípadom ťažko cho-
rého pána, ktorý bol na dôchodku a 
syn ho veľmi často bil. Mal celé telo od 
modrín, no hanbil sa ísť proti vlastné-
mu dieťaťu, bili sa v ňom pocity viny, 
veď to bolo dieťa, ktoré vychoval. O pár 
týždňov zomrel,“ povedala nám Adriana 
Havašová z Centra Nádej o svojej skúse-
nosti. Už onedlho spustí spoločne so svo-
jimi kolegami informačnú kampaň zame-
ranú na vyhľadávanie týraných seniorov. 
Jej cieľom bude v seniorských centrách a 
kluboch informovať  o tejto problematike, 
aby sa ľudia takto postihnutí identifiko-
vali. „Chceme, aby sa prihlásili, resp. 
aby ľudia upozornili na to, ak poznajú 
niekoho vo svojom okolí, kto môže mať 
taký problém. Našou snahou bude 
nájsť možnosti, ako im pomôcť,“ dodala 
A. Havašová.

Seniori zabojovali na Župnej olympiáde
Predposledný septembrový víkend patril senio- 
rom a Župnej olympiáde, ktorá sa stala už tradič-
ným septembrovým podujatím. Seniori si už na 
štvrtom ročníku tohto športovo-spoločenského 
podujatia mohli zmerať sily v siedmich disciplí-
nach.

Pätnásť seniorských družstiev s vekovým prie-
merom 73 rokov súťažilo v domove sociálnych 
služieb ROSA o Pohár predsedu Bratislavského 

samosprávneho kraja. „Je to už štvrtý ročník 
podujatia a každý rok sa teší veľkému zá-
ujmu. Teraz sa pridalo aj družstvo z Čiech, čiže 
akcia sa posunula na medzinárodnú úroveň. 
Zároveň ma teší, že seniori v našom kraji sú 
aktívni, o čom svedčí aj najstarší účastník, 
ktorý má 91 rokov,“ povedala podpredsedníčka 
Bratislavského kraja 
Gabriella Németh, 
ktorá podujatie ot-
vorila.

Putovný župný pohár 
predsedu Bratislav-
ského samosprávne-
ho kraja získalo už 
po tretíkrát družstvo 
Mestské centrum 
sociálnych služieb 
Modra. Vstupenkou 
na akciu bol vlast-
noručne upečený 
domáci koláč, ktorý 
súťažil v kategórii 

„Najchutnejší župný kolá-
čik“. Cenu za Župný koláčik 
získalo družstvo Denné cen-
trum Mesto Senec.

Toto už pravidelné podujatie 
si získalo obľubu u seniorov 

a z pôvodne 
regionálneho 
sa účasťou 
d r u ž s t i e v 
českých se-
niorov stalo 
medzinárod-
né. Podujatie 
vecnými cenami podporili aj spoločnosť 
abcknihy.sk a TV JOJ.
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Vinobranie v Pezinku
19. - 21. 9. 2014, Pezinok

Hasprunský dubák
20. 9. 2014, Studienka

Dúbravské hody 2014
27. - 28. 9. 2014, Dúbravka
Deň Horného Podunajska

27. 9. 2014, Čunovo
Karloveské hody

26. - 28. 9. 2014, Karlova Ves    
Ružinovské hodové slávnosti 2014

27. - 28. 9. 2014, Ružinov
VIII. ročník súťaže vo varení guláša

27. 9. 2014, Rohožník
Slávnosti vína

27. 9. 2014, Záhorská Bystica

Sezóna husacích špecialít
september – december 2014, Slovenský Grob      

Slávnosti kapusty “Deň Zelá“
3. - 5.  10. 2014, Stupava 

Dni regionálnej kuchyne „Zabíjačkové dni“
9. - 11. 10. 2014, Primaciálne námestie, BA

Vajnorská župná šarkaniáda
11. 10. 2014, letisko Vajnory   

Jablkové hodovanie
11. 10. 2014, bratislavský región     

Deň otvorených pivníc
14. - 15. 11. 2014, malokarpatský región

Župné Vianoce v Stupave
december 2014, Stupava 

Vianočné inšpirácie
5. - 7. 12. 2014, Modra   

PODUJATIA

www.zupnajesen.sk

SLÁVNOSTI KAPUSTY „DEŇ ZELÁ“
Slávnosti kapusty patria od roku 1996 medzi 
najväčšie festivaly na Záhorí. Hlavnou myšlien-
kou festivalu je zachovanie tradície pestovania 
a spracovania regionálnych odrôd kapusty, kto-
ré boli a sú známe svojou špecifickou chuťou a 
vynikajúcou kvalitou. Festival je zároveň regio-
nálnymi folklórnymi slávnosťami s cieľom udr-
žať a zachovať tradičnú kultúru. Trojdňové po-
dujatie Slávnosti kapusty sa každoročne koná 
prvý októbrový víkend v areáli Sedliacky dvor 
„Barónové“.

Ďalšie informácie:
Mestské kultúrne a informačné centrum

www.mkic.sk

VAJNORSKÁ ŠARKANIÁDA

11. 10. 2014, Bratislava – Vajnory

V sobotu 11. októbra od 13:30 v Areáli bý-
valého športového letiska vo Vajnoroch sa 
uskutoční ďalší ročník úspešného outdooro-
vého podujatia pre rodiny s deťmi.

Príďte si vychutnať príjemnú jesennú atmo-
sféru, kde sa spolu so svojimi ratolesťami 
zabavia rodičia, ale aj starí rodičia. Môžete 
prísť aj bez šarkana, budete mať možnosť 
si ho zakúpiť na mieste. Ak si však šarkana 
vyrobíte doma, môžete sa zapojiť do súťaže 
o atraktívne ceny.

Ďalšie informácie:
dobiasova@vajnory.sk

www.vajnory.sk

Program:
13:30 – 14:30 Registrácia
14:30 – 15:30 Súťaže v púšťaní šarkanov
15:30 – 16:30 Kultúrny program
16:30 Udeľovanie cien 
16:45 Tombola
17:00 Záver

3. - 5. 10. 2014, Stupava
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Poradňa: 
Lekár musí o lacnejšom 
lieku informovať

Sú lacnejšie lieky – generiká bezpečné 
ako originálne lieky? Je lekár povinný 
informovať o možnosti lacnejšieho, no 
rovnako účinného lieku? Pýtali sme sa 
riaditeľa odboru zdravotníctva Brati-
slavského samosprávneho kraja MUDr. 
Valeriána Potičného.

Ako je možné, že lieky majú lacnejšie alter-
natívy?
Lieky, ktoré bežne užívate, či sú predpísané 
lekárom alebo si ich zakúpite v lekárni, sú 
dlhé roky vyvíjané farmaceutickými spoloč-
nosťami, testované v laboratóriách a napokon 
ich bezpečnosť klinicky skúšaná na ľuďoch. 
Výsledkom dlhoročnej práce mnohých ľudí 
je liek - označený názvom „originál“ a spo-
ločnosť, ktorá ho vyvíjala, má zákonné právo 
ho jediná vyrábať pre trh, lebo do jeho vývoja 
investovala veľké finančné prostriedky. Ori-
ginálny liek je teda chránený patentom. Ako 
náhle vyprší patentová ochrana, liek je voľne 
k dispozícii a môžu ho vyrábať rôzni farmaceu-
tickí výrobcovia –  tieto lieky vyrábané presne 
podľa vzoru originálu sa volajú „generiká“.

Nie sú generiká nebezpečné? 
Generiká sú bezpečné lieky, musia spĺňať 
presne tie isté výrobné štandardy ako ori-
ginálne lieky a ich kvalita a posúdenie bez-
pečnosti musia byť potvrdené laboratórnymi 
kontrolami. Jednoducho povedané: vyrábajú 
sa podľa vzoru originálu a kontroluje sa, či vy-
volávajú také účinky ako originál.

Má lekár alebo lekáreň povinnosť infor-
movať ma o lacnejšom lieku, alebo sa na 
túto možnosť musím opýtať?
Súčasne platný zákon o lieku ukladá aj leká-
rovi aj expedujúcemu lekárnikovi povinnosť 
informovať o lacnejšej náhrade predpísaného 
lieku aj o výške doplatku pacienta za všetky 
náhradné lieky podľa platného zoznamu ka-
tegorizovaných liekov.

Môže mi lekár odmietnuť predpísať lacnej-
ší liek? 
Zákon o lieku dáva možnosť predpisujúcemu 
lekárovi zakázať výdaj náhradného lieku, ale 
len vtedy, ak je pre pacienta z medicínskych 
dôvodov nevhodný. Tieto dôvody je povinný 
lekár uviesť v zdravotnej dokumentácii a na 
lekárskom predpise na zadnej strane predpisu 
uvedie názov lieku, ktorý je pre pacienta ne-
vhodný.

JABLKOVÉ HODOVANIE 2014

11. 10. 2014, Bratislavský región

Medzi najatraktívnejšie aktivity nášho Bratislavského regiónu počas jesene, urči-
te neodmysliteľne patrí podujatie Jablkové hodovanie®, ktoré sa uskutoční v so-
botu 11. októbra 2014. Jablkové hodovanie sa úspešne zaradilo medzi tradičné 
podujatia a do jeho siedmeho ročníka sa zapojilo 13 miest a obcí v celom Brati-
slavskom kraji: Modra, Senec, Pezinok – MČ Cajla, Svätý Jur, Malacky, Jablonové, 
Dunajská Lužná, Limbach a bratislavské mestské časti Vajnory, Devínska Nová 
Ves, Nové Mesto – Tržnica a Nové Mesto - Fresh Market. Podujatie si za krátkosť 
svojej existencie našlo množstvo obdivovateľov i priaznivcov, no najdôležitejšie 
je, že spojí kraj ako taký, odprezentuje jeho jedinečnosť aj vďaka sobotňajšie-
mu hodovaniu s jablkami a jeho dobrotami. Prijmite preto pozvanie do regiónu 
Bratislavskej župy a 11. októbra ochutnajte 
všetko s jablkami a o jablkách. 

Ďalšie informácie:
Malokarpatské osvetové stredisko 

www.moska.sk

SEZÓNA HUSACÍCH ŠPECIALÍT

od septembra do decembra, Slovenský Grob

Všetky cesty vedú do Ríma, ale my vieme, že tie husie vedú k 100 – ročnej tradícii 
pečenia husí do Slovenského Grobu, kam za touto pochúťkou chodia dlhé roky 
gurmáni nielen zo Slovenska, ale aj z celého sveta. Do chrumkava upečené husi, 
lahodná pečienka a slávne grobské lokše sú pripravované podľa prastarých re-
ceptov. Udržanie tejto peknej tradície nás viedlo k založeniu Cechu husacinárov 
Slovenského Grobu.
Do cechu husacinárov sa združili prevádzky, ktoré majú snahu udržať kvalitu a 
dobré meno husaciny v Slovenskom Grobe. Každý spokojný hosť, je pre nás vý-
zvou byť lepší a zvyšovať kvalitu našich služieb. Nenechajte si ujsť jedinečný zá-
žitok v útulných reštauráciách Cechu husacinárov 
Slovenského Grobu.

Ďalšie informácie:
www.cechhusacinarov.sk

www.slovakhandball.skPredpredaj: v sieti Ticketportal

SLOVENSKO
´ŠVEDSKO

KVALIFIKÁCIA O POSTUP NA ME 2016 HÁDZANÁROV 1. NOVEMBER
2 0 1 4  

18:00
H A N T  A r e n a ,

BratislavaVSTUPNÉ:

5 EUR
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Keď sa rozpadá rodina 
pomoc hľadajte v Centre pre rodiny v kríze

Strach z rozpadu rodiny. Hádky, či boj rodičov 
o deti. Situácie, v ktorých sú deti vystavené zlo-
žitým situáciám a stávajú sa z nich obete. Rodičia 
na ich záujmy často nehľadia. So spracovaním 
takýchto životných situácií pomáha Bratislavský 
samosprávny kraj prostredníctvom Centra pre 
rodiny v kríze.

Agresivita, sebapoškodzovanie, ubližovanie iným, emo-
cionálne ťažkosti, no aj zložité nadväzovanie vzťahov. 
Aj tak reagujú deti na rozpad vzťahu svojich rodičov. 
Psychológovia sa zhodujú, že v súčasnej dobe sa ľudia 
rozchádzajú kvôli  banálnejším príčinám než v minulosti. 
Centrum pre rodiny v kríze na Mokrohájskej ulici v Bra-
tislave pomáha maloletým deťom pred, v priebehu a po 
rozvode.

Najhorší je konflikt rodičov

Najčastejšími klientmi centra sú 
rodičia s deťmi zo základných škôl. 
„Pomáhame rozvádzajúcim sa 
rodinám, podmienkou je prí-
tomnosť maloletého dieťaťa. Na 
centrum sa môžete obrátiť, ak 
ide o akútnu rozvodovú krízovú 
situáciu, nie však dlhodobo sa 
tiahnuce spory,“ hovorí Adriana 
Havašová. Situácie, ktorým sú deti 
vystavané, sú rôzne podľa fázy, 
v ktorej sa partneri nachádzajú. 
V rodinách, ktoré smerujú kvôli 
nezhodám ku krachu partnerského 
vzťahu, majú deti strach zo stra-
ty jedného z rodičov. „Sú často 
ochotné tolerovať hádky a na-
pätie a udržať rodinu za každú 
cenu,“ hovorí Adriana Havašová. 
Do skutočne ťažkých situácií sa die-
ťa dostáva, keď rodičia stoja proti 
sebe, hádajú sa, vydierajú, bojujú 
o dieťa a nabádajú ho jeden proti 
druhému. „Napríklad tak, že je-
den rodič nadáva pred svojim 
okolím na toho druhého v prí-
tomnosti dieťaťa,“ hovorí psycho-
logička. Na dieťa zle pôsobí aj to, 
ak po rozvode jeden z rodičov dieťa 
rozmaznáva a nedbá na povinnos-
ti. Dieťa vtedy spravidla odsudzuje 
rodiča, ktorý sa stará o to, aby si 
povinnosti plnilo.

Úcta a komunikácia môžu po-
môcť

V centre sa snažia priblížiť rozhá-
dané dvojice s deťmi. „Z našej 

praxe sú prípady, keď dvaja rodičia stoja proti sebe, 
najzložitejšie, vtedy sa snažíme o asistovaný styk,“ 
dodáva. Prístup rodičov zohráva pri rozpade rodiny 
najdôležitejšiu úlohu. „Ľudia, ktorí sa rozvádzajú, 
by mali pracovať na vzájomnom vzťahu a komu-
nikácii, keď už medzi sebou nemajú lásku. Mala by 
medzi nimi zostať aspoň úcta. Veď kedysi mali spolu 
deti, kvôli niečomu sa brali, mali sa radi. Mali by sa 
k takejto situácii postaviť čo najzrelšie. Dieťa by ne-
malo mať pocit viny,“ uviedla Adriana Havašová. Keď 
rodičia dokážu spolu vyjsť, je to pre deti jednoduchšie. 
Rozpad rodiny pre nich znamená stratu istôt a bezpeč-
nosti.

Kontakt: centrum.nadej@centrum.sk

Rodinám ponúkame:

» párové poradenstvo pre rodi-
čov

» rodinnú terapiu zameranú na 
vzťahy medzi jednotlivými člen-
mi rodiny

» individuálne psychologické 
poradenstvo pre rodičov a deti

U dospelých klientov bude zame-
rané najmä na:

■ hľadanie zdravých štruktúr 
vo vzťahu s možnosťou záchrany 
manželstva a sanácie rodiny,

■ v prípade jednoznačného roz-
hodnutia pre rozvod spoločné plá-
novanie a stanovenie pravidiel roz-
vádzajúcich sa partnerov vo vzťahu 
medzi sebou, ako i k deťom,

■ spracovanie ťažkej životnej situ-
ácie rozvodu, prijatie rozvodu, spra-
covanie odchodu a straty partnera/
partnerky,

■ výchovné stratégie vo vzťahu 
k deťom,

■ dohoda rodičov ohľadom starost-
livosti o deti po rozvode a výchovné 
stratégie vo vzťahu k deťom, rozde-
lenie financií, voľný čas,

■ práca s negatívnymi emóciami 
bez prenosu na deti,

■ riešenie konfliktov, predchádza-
nie domácemu násiliu.

U detí bude poradenstvo zamera-
né najmä na:

■ spracovanie a prijatie ťažkej situ-
ácie v rodine,

■ posilňovanie vzťahu k obom ro-
dičom

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

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

Koordinátor projektu:
Bratislavský samosprávny kraj,

Odbor sociálnych vecí
Projekt je určený pre rodiny

s neplnoletými deťmi
z Bratislavského kraja.



 Jesenné zlavy na ayurvédske 
masáže + nové procedúry VASTI

,

http://www.hotelsvataludmila.sk/RelaxCentrum
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Hostes/ka
Promotér/ka

Informácie o pracovnom mieste:
Miesto výkonu práce: Bratislava, Pezinok, Skalica a okolie
Vaša budúca práca:

• aktívne oslovovanie a predaj produktov a služieb zákazníkom
• poskytovanie aktuálnych informácií o ponuke produktov a služieb
• komunikovanie s potencionálnymi a existujúcimi zákazníkmi

Termín nástupu: október 
Požiadavky:

• sympatický vzhľad
• príjemné vystupovanie
• prirodzená inteligencia
• dobré komunikačné schopnosti

Ak Vás naša ponuka zaujala, zašlite nám svoj životopis spolu s mo-
tivačným listom.
Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem pracovať 
v našej spoločnosti. Všetky životopisy spolu s motivačnými listami budú 
starostlivo posúdené. Kontaktovať však budeme len vybraných uchád-
začov.
Osobné údaje kandidátov, ktorí neuspejú vo výberovom konaní, budú po 
jeho skončení zlikvidované v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane 
osobných údajov.
Kontakt:
Partnerská predajňa O2 Slovakia, s.r.o.
Iveta Dedíková
dedikova.iveta@gmail.com

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

Pôžičky pre zamestnaných aj dôchodcov, 
kancelária v Skalici volajte 0915723250

Prenajmem garáž na ul. Mallého 
v Skalici. Podsklepená, voda, elektrina 
a rampa. Voľná .Tel.: 0346644893 M.: 
0944082236

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“, det-
skú cyklistickú prilbu S/M 52-56 cm málo používanú, 
autosedačku Graco na 15-36 kg. Tel.: 0949 790 526

Predám záhradu v záhradkárskej osade v Holíči za 
letiskom v blízkosti rieky Moravy o celkovej rozlohe 
1386m2. Cena pozemku 3,5,-€/m2. Tel.: 0918872716
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Krvné skupiny
Krv je často ozna-
čovaná za životo-
darnú tekutinu, 
za najcennejšiu, 
nenahraditeľnú 
a podobne. Už 
dávno ľudia po-
chopili, že krv je 

pre život absolútne dôležitá, že bez 
krvi život končí. Čo ale v nedávnej mi-
nulosti ľudia nevedeli je, že nie je krv 
ako krv. Aj ľudská krv sa líši od jedinca 
k jedincovi a to viacerými znakmi, kto-
ré nazývame systémy krvných skupín.

Takmer každý z nás pozná systém AB0. 
Vieme, že ľudia majú 4 „základné“ krvné 
skupiny, a to: A, B, AB a 0. Túto skutočnosť 
objasnil prof. Jánský (český neurológ a psy-
chiater) v roku 1906. Avšak vtedy skupiny 
označil I, II, III a IV. Označenie A, B, AB a 0 sa 
začalo používať až v 30. rokoch 20. storočia. 
Na Slovensku je podiel jednotlivých krvných 
skupín nasledovný: A – 42 %, 0 – 38 %, B – 
13 % a AB – 7 %. V tomto rozdelení existujú 
rasové aj geografické rozdiely – vo svete 
je najčastejšia krvná skupina 0. A už úplne 
málo ľudí vie, že krvná skupina A pozná via- 
cero podskupín označovaných A1, A2, A3 
a Ax. Podskupina A1 predstavuje asi 85 % 
skupiny A, A2 predstavuje asi 14 %, zvyšok 
zostáva na A3 a Ax, ktorá sa delí ešte na nie-
koľko desiatok podskupín. Obdobne to je aj 
so skupinou B.

Ďalším pomerne známym systémom je Rh 
faktor. Tento je pomenovaný po opici Makak 
Rhesus. Všeobecne je známe, že poznáme 
Rh pozitívne a Rh negatívne osoby. A tiež, 
že tento systém je dôležitý pri tehotenstve. 
Rh negatívna matka totiž tvorí protilátky 
proti Rh pozitívnemu plodu – dieťatku a bez 
liečby môže dôjsť k potratu. Veľmi málo ľudí 
ale vie, že tento systém pozostáva z 3 znakov 
označovaných ako C, D a E, pričom rozhodu- 
júci je znak D.

Ďalšie menej známe, ale nemenej dôležité 
sú systémy: Kell, Duffy, Diego, Fisher a iné.

Možno je dobré na záver pripomenúť okríd-
lenú vetu, že darovaním krvi môžeme za-
chrániť život. Preto neváhajte a ak vám to 
zdravotný stav dovoľuje, ponúknite svoju 
krv na záchranu života iných ľudí.

■ MUDr. Daniel Vidovič, MPH, lekár 

 Záhoráci v zahranicí

Štúdium v Nemecku – kľúč k splneniu sna

Idea citátu od Maxima Gorkého je mottom pre 
mnohých ľudí. Nájsť si vysnívanú prácu, ktorú radi 
vykonávame, je snom aj pre mnohých študentov. 
Práve vysokoškolské vzdelanie je často vstupnou 
kartou, splniť si tento sen. Avšak mnohokrát 
ukončené vysokoškolské štúdium nestačí... Na 
otázky počas pracovného po-
hovoru typu kde ste získali 
prax, boli ste v zahraničí alebo 
aké máte skúsenosti, často ne-
zaznejú také odpovede, aké by 
si personalista prial. Skúsenos-
ti zo zahraničia sú očakávaným 
predpokladom pre zaujímavej-
šie pracovné pozície. 

Aj toto bola jedna z motivácií, pre-
čo som sa rozhodla vycestovať do 
zahraničia. Cesta a všetky prípravy 
vzťahujúce sa k tomuto pobytu 
neboli naozaj jednoduché. Stálo 
to nielen veľa času, námahy ale 
aj peňazí. Po úspešnom ukončení 
vysokoškolského štúdia na Slovenskej technickej uni-
verzite v Bratislave, študijný odbor dizajn, som sa roz-
hodla skúsiť šťastie v Nemecku. Nie je to však náhoda, 
lebo už počas štúdia som tu absolvovala ročný výmenný 
pobyt cez program Erasmus. Keďže som však neukonči-
la svoje štúdium v Nemecku, šance na moje uplatnenie 
v obore by boli nižšie. Preto som sa rozhodla absolvovať 
prijímacie pohovory na odbor Master Design v Coburgu 
na univerzite, kde som už predtým študovala – Hoch-
schule Coburg university of applied sciences and arts. 
Prijímacie pohovory dopadli úspešne a na štúdium sa 
mi podarilo získať štipendium od Bavorska. Poskytla mi 
ho organizácia Bayhost, teda Bavorské Akademické cen-
trum pre strednú, východnú a juhovýchodnej Európu. 

Bayhost rozvíja spoluprácu v oblasti výskumu a výučby 
a preto podporuje aj ambicióznych študentov, ktorí chcú 
študovať v Bavorsku. 

Špecializácia môjho štúdia je interiérový dizajn. Už počas 
prijímacích pohovorov som musela mať jasno, aká bude 
moja master téma a čomu konkrétne sa chcem venovať. 
Moja diplomová práca na Slovensku bola Projekt interié- 
rového dizajnu vybraných priestorov v objekte FA.

Išlo o rekonštrukciu priestorov historickej budovy Fakul-
ty architektúry v Bratislave. V tejto problematike som sa 
rozhodla zostať, a preto je moja master téma Interiérový 
dizajn rekonštruovaných budov s rešpektovaním historic-
kého pôvodu budovy. Pre svoju prácu mám aj samozrej-
me konkrétny objekt, na ktorý sa celá práca vzťahuje. Je 

to niekdajšie obratisko lokomotív 
v meste Coburg. To je momen-
tálne opustené a nemá žiad- 
nu funkciu. Svojou prácou chcem 
priniesť niekoľko zmysluplných 
variant ako využiť tento priestor. 
Na vyriešenie tohto problému 
mám v podstate celé svoje master 
štúdium. 

Prvý semester je prax v spoločnos-
ti, kde môžem nazbierať praktické 
skúsenosti pre svoju prácu. Získala 
som toto miesto v nemecko - rus-
kej spoločnosti speech Internatio-
nal Planungsgesellschaft mbH síd-
liacej v Berlíne, kde aj momentálne 

žijem. Tu mám jedinečnú príležitosť získať skúsenosti vo 
veľkom projekte rekonštrukcie štadiónu Luzhniki Stadi-
um v Moskve. Práca je to náročná, stále sa mám čo učiť, 
ale robím to s radosťou a plným nasadením.

Toto rozhodnutie vycestovať, vykročiť sama do nezná-
ma, nebolo vôbec jednoduché. Doma som nechala 
rodinu, priateľov, ale vďaka internetu sa dajú kontakty 
udržať aj na diaľku. Našťastie, doteraz som stretla vždy 
dobrých ľudí, ktorí mi pomohli a podporili ma v ťažkých 
situáciách. Každý deň so sebou prináša nové výzvy a 
nové problémy. Aj keď ich riešenie nie je vždy jednodu-
ché, s pozitívnym prístupom a systematickou prípravou 
sa dá všetko prekonať.

■ Mgr. art. Alena Krčová
foto: Michal Pavlusik

Komu je práca 
radosťou, pre toho 
je život šťastím.

Maxim Gorkij

»
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X. ročník prehliadky 
dychových hudieb 

Dňa 23.8.2014 sa konal jubilejný 10. ročník 
prehliadky dychových hudieb, kde vystúpili: 
dychová hudba MORAVANKA pod vedením pána 
Jána Slabáka, dychová hudba ŠOHAJKA pod ve-
dením pána Ducháčka a dychová hudba MÁJO-
VANKA pod vedením pána Solárika. V programe 
vystúpil aj 
folklórny sú-
bor z Brod-
ského.
Aj napriek 
nepriaznivé-
mu počasiu 
strávili diváci prehliadky krásne popoludnie. 
Chceme poďakovať občianskemu združeniu Pro-
Záhorí.sk za bezplatné zapožičanie skákacieho 

hradu pre deti. Ďakujeme všetkým zúčastne-
ným, že prišli podporiť toto krásne podujatie. 

■ www.brodske.sk

Poďakovanie za úrodu – dožinková pobožnosť

Septembrová prvosobotňajšia Fatimská pobožnosť 
k Panne Márii začala slávnostným sprievodom ľudí 
oblečených v krásnych krojoch z okolitých dediniek a 
krojovaných mládencov nesúcich vyzdobenú sochu Fa-
timskej Panny Márie. V závere sprievodu kráčal otec ar-
cibiskup Mons. Stanislav Zvolenský sprevádzaný kňazmi 
a správcom Baziliky Sedembolestnej Panny Márie don 
Čverčkom.

Fatimská pobožnosť začala modlitbou posvätného ru-
ženca a pokračovala slávením svätej omše. Pri tejto sláv-
nosti sa ďakovalo Pánu Bohu za požehnanie tohtoročnej 
úrody. Prišli veriaci zo Závodu, Štefanova, Sekúľ, Radošo-

viec, ale ďakovali aj domáce deti zo Šaštína-Stráží. Pri-
niesli krásne dožinkové vence, ale aj nápadité výrobky 
z plodov zeme ako znak hlbokej viery, oddanosti a vďaky 
za požehnaný rok a bohatú úrodu.

Zaujímavé boli aj ručne robené ružence venované Rodi-
nou Sedembolestnej určené pre veriacich z iných krajín. 
S vyobrazením Panny Márie Sedembolestnej by sa mali 
dostať do všetkých kútov našej Zeme.

Krásnu homíliu o umení napomínať s citom a úctou 
k druhému predniesol otec arcibiskup Mons. Zvolenský.

■ Ľudmila Machová

Predĺžený víkend v znamení hlbokej úcty
Ani daždivé počasie posledných 
dní neodradilo dlhé zástupy 
veriacich od cesty do Šaštína-
-Stráží, k Panne Márii Sedem-
bolestnej, patrónke Slovákov, 
ktorá je našou veľkou Matkou. 
Prežívame Rok Sedembolestnej 
Panny Márie, 90. výročie prícho-
du saleziánov na Slovensko, ale 
aj 450 rokov od prvého zázraku 
Panny Márie. Vypočuté prosby 
Angeliky Bakičovej sú začiat-
kom pútnickej tradície, ktorú si 
pripomíname práve v Bazilike 
Sedembolestnej Panny Márie. 
Na národnú púť 15. septembra do mesta Šaštín-Stráže 
zavítalo vyše 50 tisíc veriacich. Hlavným celebrantom 
slávnostnej svätej omše bol kardinál Jozef Tomko, ktorý 

prišiel z Vatikánu, aby pozdravil davy prítomných pútni-
kov zhromaždených okolo Národnej svätyne. Slávnosti 
sa zúčastnil aj apoštolský nuncius Mário Giordana, zá-

stupy biskupov, kňazov, rehoľníkov, 
štátnych predstaviteľov na čele 
s prezidentom Andrejom Kiskom, 
ale najmä davy obyčajných prostých 
ľudí, ktorí majú hlbokú úctu k Panne 
Márii Sedembolestnej. V závere 
slávnostnej omše odznela spoločná 
modlitba zverenia sa Panne Márii, 
čím sa Slovensko zverilo pod jej 
ochranu.
Program tohtoročnej púte začal už 
v sobotu a bol venovaný najmä mla-
dým. Pre seniorov a chorých bola 
slávnostná svätá omša tradične 
16. septembra a jej hlavným cele-

brantom bol otec biskup Dominik Tóth. Vyše 200 dob-
rovoľníkov v spolupráci so Saleziánmi dona Bosca, ktorí 
majú v správe pútnické miesto v Šaštíne-Strážach, sa od 
januára pripravovalo na tieto slávnostné septembrové 
dni. Všetkým dobrovoľníkom z mesta i okolia patrí z úst 
organizátorov srdečné Pán Boh zaplať.

■ Ľudmila Machová
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Igor Timko z NO NAME: Za 15 rokov sme si 
splnili všetky hudobné sny

Slovenská skupina No Name 
vznikla v roku 1996 v Koši-
ciach a jej zakladateľmi boli 
bratia Timkovci, v súčasnej 
dobe tvoria skupinu šiesti 
členovia. V našich končinách 
sú častými hosťami na rôz-
nych podujatiach ako je Cibu-
lafest a Skalické dni. V Českej 
republike získali v ankete 
Zlatý slávik ocenenie Najlep-
šia slovenská skupina v Če-
chách - Slávik bez hraníc.
Počas tohto roku sme mali 
možnosť vás vidieť opäť na Zá-
horí na rôznych podujatiach, 
kde ste častými hosťami. Máte 
nejaký osobný dôvod, že sa na 
Záhorie tak často a radi vracia- 
te, alebo to záleží len od pracovných ponúk?
Ak si máme vybrať z kolidujúcich termínov a letných fes-
tivalov, tak Cibula fest je našou stálicou, jednak je dobre 

organizovaný a jednak hrať na hranici Moravy a Záhoria 
sa nám rokmi ukázalo ako jedna z najobľúbenejších de-
stinácií...
Keď sa povie Záhorie, kto alebo čo vás ako prvé na-
padne a prečo?
Krásne chvíle, spomienky, zážitky, máme vo vašom kraji 
veľa priateľov, ktorí sa našimi životmi preplietli aj osu-
dovo...
So skupinou Chinaski ste naspievali pieseň Na na 
na. Mnohí zo Záhorákov sa v tej piesni našli, nakoľ-
ko sa nachádzame v blízkosti hraníc s Českou repub-
likou a najmä s Moravákmi nás spájajú pracovné 
i súkromné vzťahy. Môžte nám k vzniku piesne a kli-
pu k nej niečo bližšie prezradiť?
Prapôvodný nápad spoločnej piesne prišiel od dnes už 
nebohého bubeníka kapely Chinaski Pavla Grohmana.
Bola to akási družba medzi NO NAME a Chinaski, ktorá 
si niečo podobné pýtala už od roku 2002, kedy sme spo-
ločne prebrázdili bývalé Česko-Slovensko na turné “Klá-

ro, preťal som si žily TOUR”.
Autori piesne “Na, na naa” sú 
bratia Timkovci teda ja a Du-
šan, ako po hudobnej, tak i po 
textovej stránke. Smutné bolo, 
že sme si s Pavlom telefonicky 
vymieňali dojmy z napísaného 
textu a dva týždne na to hava-
roval. Trvalo viac ako rok, kým 
si Chinaski utriedili vlastné veci 
a potom sme sa ozvali, že reku 
máme krásnu pieseň, čo s ňou? 
Nabehli sme do Prahy a pustili 
sme to kolegovcom. Reakcia bola 
výborná a výsledok neskromne 
povedané geniálny :). Dodnes, ak 
nadíde chvíľa, kedy si ju môžeme 
spoločne odpáliť, dochádza k je-
dinečným momentom. Tento rok 

sa nám ju podarilo spoločne uviesť len jediný krát a to 
na Záhorí!!!
Máte ako skupina nesplnený sen, ktorý by ste chceli 

uskutočniť?
Za posledných 15 rokov sme 
si splnili všetky hudobné sny, 
vypredali sme všetky haly, 
kulturáky, kluby, zdolali sme 
hitparády, dostali Slávikov, 
Grammy za všetko možné, 
momentálne sa snažíme 
motivovať mladších kolegov, 
aby zotrvali na svojej ceste, 
pretože sme dôkazom toho, 
že sa sku-
točne oplatí 
ísť krôčik po 
krôčiku a 
nech to trvá 

aj desať-pätnásť rokov, tým, ktorí to ro-
bia poctivo a zo srdca, sa to vždy vráti... 
čas sa totiž nedá oklamať.
Čím v súčasnej dobe skupina No 
Name žije? Čo chystáte pre svojich 
fanúšikov?
Finalizujeme nové piesne, z ktorých 
nový album vyjde niekedy začiatkom 
roka 2015, a nakoľko sa nám znova 
autorsky zadarilo, v dobrom konfron-
tujeme, ktorá z piesní má byť prvým 
singlom.
To sú tie najmilšie starosti, aké kapela 
môže mať.
Čo by ste odkázali našim čitateľom 
mesačníka ProZáhorí?
Ludé milí, já su rád, že su rád a že su 
u vás jako doma ;-)

■ Veronika Dujsíková

Suvereno v MAXe
V nedeľu 28. 9. 2014 bolo návštevníkom 
Skalického Zábavno obchodného centra 
MAX spríjemnené nakupovanie eventom 
SUVERENO V MAXe.

Zo začiatku podujatia sa návštevníkom pred-
stavili tanečné skupiny ENDY Gbely a Classic 
Hodonín. V ich multi-žánrovej tanečnej show 
predviedli štýly ako samba, rumba, jive alebo 
disco, show a contamporary.
Po tanečnej show prišiel na rad už hlavný bod 
programu, v ktorom sa predstavil SUVERENO a 
zároveň návštevníkom predstavil jeho nový al-
bum JEDNODUCHO.
Po koncerte sa konala veľká autogramiáda spo-
jená s fotografovaním, pri ktorej Suvereno ná-
vštevníkom rozdal nejedno CD. Ak chcete získať 
CD Suverena JEDNODUCHO, súťaž oň prebieha 
na facebookových stránkach ZOC MAX Skalica.
Taktiež je pre návštevníkov nainštalovaná vý-
stava s cestovateľskou tematikou od viacerých 
autorov, v ktorej nájdete aj fotografie priamo od 
Suverena. Výstavu si môžete pozrieť v priesto-
roch MAXu najneskôr do 5. októbra.

■ Erik Formánek



12 OKTÓBER 2014 www.prozahori.sk

 sportová strel ba
,

 hasici

sport

Úspešní strelci
V dňoch 19. – 21.9. 2014 sa uskutočnil 
v Príbelciach už 30. ročník Medzinárod-
ných majstrovstiev Slovenska v športo-
vej streľbe seniorov.

Týchto majstrovstiev sa zúčastnili i členovia 
Športovo streleckého klubu polície Skalica.

V silnej konkurencii 68 strelcov zo štyroch 
krajín /Slovinsko, Česko, Maďarsko a Slo-
vensko/ parili medzi najúspešnejšie kluby. 
Družstvo ŠKP Skalica v zložení Richard Bízek, 
Miroslav Hornáček, Ľubomír Adamy a Milan 
Fedor získalo päť medailí. Richard Bízek zís-
kal dve zlaté medaily a titul Medzinárodný 
majster SR, M. Hornáček, Ľ. Adamy a M. Fe-
dor získali strieborné medaily.

Pohárová súťaž mladých hasičov v Kopčanoch
Dobrovoľný hasičský zbor Kopčany usporiadal 
6.9.2014  pohárovú súťaž mladých hasičov kategó-
rii chlapci a dievčatá. Súťažilo sa v dvoch disciplí- 
nach: požiarny útok s vodou a pretek jednotlivca.

Pohárovej súťaže sa zúčastnilo 11 hasičských družstiev.  
V kategórii chlapci súťažilo sedem kolektívov: Skalica  
dve družstvá, Gbely dve druž-
stvá, Kopčany, Radošovce a Unín 
po jednom družstve. V kategórii 
dievčatá štyri kolektívy: Chro-
pov, Radošovce, Mor. sv. Ján a 
Unín. Na slávnostnom nástupe 
veliteľ súťaže Radovan Malík 
privítal všetky súťažné družstvá 
ako aj všetkých rozhodcov.

Súťažilo sa podľa pravidiel hry 
Plameň s úpravami pre pohárovú súťaž. Po porade sa 
prešlo k plneniu prvej disciplíny pretek jednotlivca. Z 
každého družstva súťažili  štyria členovia na dva pokusy 
a hodnotil sa lepší čas. 

V kategórii chlapci a dievčatá boli samostatne ohodno-
tení prví traja v preteku jednotlivca. V kategórii chlapci 
na prvom mieste sa umiestnil Ján Kovár z DHZ Gbely na 
druhom mieste Jakub Palkovič z DHZ Gbely a na treťom 

mieste Juraj Paták z DHZ Kopčany. V kategórii dievča-
tá sa na prvom mieste umiestnila Dominika Blažková 
z DHZ Kopčany, na druhom mieste Katarína Murianová  
z DHZ Gbely a na treťom mieste Natália Sovičová z DHZ 
Mor. sv. Ján.

Druhou disciplínou bol požiarny útok s vodou na dva 
pokusy a do hodnotenia sa 
počítal lepší čas. Do celkového  
vyhodnotenia sa počítal lepší 
čas z požiarneho útoku a tri 
najlepšie časy z preteku jednot-
livca. V celkovom hodnotení sa 
v kategórii chlapci sa na prvom 
mieste umiestnili hasiči Gbely 
2, na druhom mieste hasiči 
Kopčany, na treťom mieste sa 

umiestnili hasiči Gbely 1. V kategórii dievčatá sa na pr-
vom  mieste umiestnili dievčatá z Mor. Sv. Jána, na dru-
hom mieste skončili dievčatá z Unína a na treťom mieste 
sa umiestnili dievčatá Radošovce. Gratulácia patrí víťa-
zom ale aj ostatným družstvám, ktoré sa zúčastnili po-
hárovej súťaže. Poďakovanie patrí  DHZ Kopčany za prí-
pravu pohárovej súťaže mladých hasičov. a sponzorom 
p. Romanovi Staškovi a p. Jozefovi Bitalovi.

■ Radovan Malík, veliteľ DHZ Kopčany

Hasičská súťaž žien vo Vacenoviciach (CZ)
V nedeľu 14.9.2014 sa konal už 7. ročník hasičskej 
súťaže v požiarnom útoku o putovný Slovácko – 
Záhorácky pohár.

V hasičskom špor-
tovom areáli všetky 
súťažné družstvá 
privítal starosta 
okresného združenia 
hasičov okresu Ho-
donín pán Miroslav 
Kuchař. Súťaže sa 
zúčastnili družstvá 
žien z okresov Hodo-
nín, Skalica a Senica. 
Delegáciu Skalického okresu viedol predseda okresného 
výboru DPO Skalica p. Michal Lukáč a delegáciu zo Senic-
kého okresu priviedla pani Marta Hurbanisová.

Požiarny útok je vykonaný podľa pravidiel požiarneho  
športu vydaného Ministerstvom vnútra – GR HZS Českej 
republiky s doplnkami pre pravidlá Slovácko – Záhorác-
keho pohára. Súťaž sa vykonáva na dva pokusy požiar-
neho útoku, pričom čas lepšieho pokusu sa započítava 
do celkového hodnotenia. Zo Skalického okresu sa súťa-
že zúčastnili tri družstvá, a to DHZ Skalica, DHZ Chropov 
a DHZ Kopčany. Družstvá DHZ Unín a DHZ Petrova Ves 
neprišli. Zo senického okresu sa zúčastnili štyri družstvá, 

a to DHZ Kúty, DHZ Moravský sv. Ján, DHZ Štefanov a DHZ 
Sekule. Neprišlo družstvo z DHZ Senica. Okres Hodo- 

nín mal zastúpenie 
v týchto zboroch: 
SDH Lipov „A“, SDH 
Lipov „B“, SDH Ratiš-
kovice, SDH Hrozno-
vá Lhota, SDH Velká 
nad Veličkou.

Najlepšie sa darilo 
hasičskému druž-
stvu žien z Lipova 
„A“, ktoré sa umiest-
nilo na prvom mies-

te s časom 20,48 sek. Na druhom mieste sa umiestnili 
hasičky z Kútov s časom 20,71 sek. a na treťom mieste 
sa umiestnili hasičky s Velkej nad Veličkou s časom 20,82 
sek. Ďalšie umiestnenie je nasledovné: Lipov „B“ s časom 
21,25 sek., Kopčany 21,70 sek., Moravský sv. Ján 21,76 
sek., Štefanov s 21,86 sek., Ratiškovice 22,72 sek., Hroz-
nová Lhota 23,90 sek., Sekule 24,07 sek., Chropov 24,65 
a Skalica mala neplatné pokusy. Držiteľom putovného 
Slovácko – Záhoráckého poháru sa stali hasičky z Lipo-
va „A“.

Ďalší už 8. ročník sa bude konať na Slovensku a to v Ska-
lickom okrese. ■ Radovan Malík, veliteľ DHZ Kopčany

■ Veronika Dujsíková

staňte sa 

REPORTÉROM 
mesačníka

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

niečo zaujímavé?
■ Chcete sa podeliť o svoje dojmy 

a zážitky s čitateľmi ProZáhorí?

Svoje tipy, články, fotografie a videá 
posielajte mailom na adresu 
sefredaktor@prozahori.sk 

alebo nás kontaktujte 
na tel. čísle 0948 155 158

uvítame aj vaše príspevky na 
www.facebook.com/prozahori
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Deti súťažili na Gazárke

17. septembra 2014 sa uskutočnili v RO 
Gazárka Majstrovstvá okresu v cezpoľ-
nom behu.

Krásne prostredie privítalo chlapcov 
i dievčatá zo 16 ZŠ nášho okresu slnečným 
počasím, v ktorom bolo radosť športovať. 
Celá trasa viedla cez les a všetci súťažiaci sa 
snažili získať čo najlepšie umiestnenie.

Organizátormi podujatia boli: Okresný úrad, 
OŠ Trnava, Spoločný školský úrad Senica, 
CVČ Beťárik Šaštín - Stráže a CVČ Stonožka 
Senica.

        Vyhodnotenie družstiev:

Chlapci: 1. ZŠ Kúty, 2. ZŠ Borský Sv. Jur, 3. ZŠ 
Sekule

Dievčatá: 1. ZŠ Borský Sv. Jur, 2. ZŠ Senica, 
V.P. Tótha, 3. ZŠ Senica, Komenského

         Vyhodnotenie jednotlivcov:

Chlapci: 1. Zdeňek Švejda, 2. Patrik Studenič, 
3. Tomáš Čuleň

Dievčatá: 1. Zuzana Švejdová, 2. Karolína 
Štvrtecká, 3. Lucia Herdová

Víťazom srdečne blahoželáme a keďže je to 
postupová súťaž, budeme im držať palce, 
aby čo najlepšie reprezentovali náš okres.

■ A. Palkovičová, riad. CVČ Beťárik

»

»

Zápasy HC Tatran Stupava
V Stupave sa hral dvojzápas žien a ml. doraste-
niek. Obe družstvá si počínali veľmi dobre. Plná 
hala sa zabávala hádzanou a body zostali doma 
v Stupave. Naši dorastenci cestovali na východ.

ML. DORKY: HC TATRAN STUPAVA - MHK BYTČA 
23:19 (14:8)

Stupavské dorastenky vyhrali nad 
Bytčou a získali potrebné body 
do prvoligovej súťaže. Najlepšou 
strelkyňou domácich bola Wannesa 
Raffasederová s 8 gólmi. Stupavské 
dievčatá potešili hrou plnú halu fa- 
núšikov v Stupave.
Zostava a góly: Huňarová 0; Yildi-
zová 0; Raffasederová 8; Kovácsová 
3; Kubovičová 0; Kaláberová 2; Gašpareková R. 0; Straková 
1; Brennerová 1; Popovičová 1; Richterová 5 Plávalová 0; 
Puškáčová 0; Gašpareková I. 2
Tréner: Vigh, ZVD: Kuklovský

ŽENY: HC TATRAN STUPAVA - HKŽ NOVÉ ZÁMKY 
39:21 (19:9)

Na prvý domáci zápas nastúpili stupavské ženy proti 
súperkám z Nových Zámkov. Od prvých minút sa hrala 
rýchla a pekná hádzaná. Domáce si vybudovali mierny 
náskok, no húževnaté súperky s nimi držali krok. Avšak 

už po 15-tich minútach sa začala prejavovať lepšia fy-
zická pripravenosť stupavských dievčat. Stupavské ženy 
nakoniec rozdrvili súperky z Nových Zámkov o 18 gólov 
a zlepšili si chuť do ďalších súbojov.

Góly a zostava: Balážová 0; Kalmárová 10; Kupkovičová 
6; Lisalová 7; Belošičová 1; Kováčová 5; Havlová 0; Rych-

tárechová 7; Klamová 0; Švehlová 1; 
Trochotvá 2; Prokop 0
Tréner: Vigh, ZVD: Kanda

1. MHK Košice - HC Tatran 
Stupava 30:20 (17:12)

Mladší dorastenci absolvovali svoj 
prvý zápas vonku hneď na jednom 
z najvzdialenejších ihrísk - v Koši- 
ciach. Po päťhodinovej ceste zoh-

rali veľmi tvrdý zápas, v ktorom prehrali 30:20.

Zápas nám ukázal, že sme na dobrej ceste. Netreba za-
búdať na to, že chalani sú „prvoročiaci“ a stále sa učíme. 
Tešíme sa na najbližší zápas doma proti Bojniciam, kde 
veríme, že plné hľadisko nám pomôže k prvým bodom.

Zostava a body Stupavy: Frýbert 2, Štefko 5, Ichmann, 
Molnár, Polák 6, Renčo S. 1, Dujnič, Papaj, Hýravý 1, Fú-
sek, Velebný, Grich 5, Jankovič
Tréneri: Pšenko, Draškovič ■ Rudolf Draškovič

HC TATRAN STUPAVA

Veľká cena mesta Holíč
Dvadsiatym štvrtým podujatím MSBP bola Veľká 
cena mesta Holíč. Detských kategórií sa zúčastnilo 
48 bežcov, na štart hlavného závodu sa postavilo 
175 závodníkov. Z nich 11 juniorov a dorastencov 
na trati dlhej 2,3 km. Trať dhú 4,5 km absolvovalo 
7 žien. Trať dlhá 9,8 km bola zároveň 3. zo štvorice 
závodov Cyrilometodského maratónu (ich dĺžka 
je spolu rovnaká ako trať maratónu), preto okrem 
mužských kategórií si túto trasu zvolila aj väčšina 
žien.
Deň začal daždivo, no počas závodenia už nespadla ani 
kvapka, hoci obloha vyzerala hrozivo a na ceste boli mláky. 
Deti súťažili na okruhu okolo Holíčskeho zámku. Trať hlav-
ného závodu začala kolečkom okolo Zámku a potom zad-
nou bránou smerom ku kostolu sv. Margity Antiochijskej, 
kde najdlhšia trať mala otočku.
Na 9,8 km zvíťazil Petr Kotyza z klubu VSK Univerzita Brno, 
ktorý súťaží v kategórii nad 40 rokov, v čase 30:02, zo Záho-
rákov bol prvý Lukáš Cintula z B. Mikuláša za 32:16. Medzi 
ženami na tejto trati zvíťazila Irena Pospíšilová z AHA Vyš-
kov, 34:59, zo Záhoráčok Jabloničanka Blažena Kocúriková 
v čase 38:06. Na trati 4,5 km bola prvá Andrea Borovská 
z Brezovej p. B., 20:39, medzi jun-dor vyhral Ondrej Ma-
renčík z AK Junior Holíč, 07:12 a z dievčat prvá dobehla 
K. Müllerová za klub AC Track & Field Brno, 10:10, za slo-
venskú stranu Paulína Branišovičová z BK Viktoria H. Ore-
šany, čas 10:20.

Medlenov chodníček
Pohár pokračoval v piatok 19.9. podvečer v Gbe-
loch závodom nazvaným po Jánovi Medlenovi, 
objaviteľovi ropných ložísk na Záhorí. Detských, 
dorasteneckých a juniorských kategórií sa zúčast-
nilo 127 bežcov, hlavný závod mal 121 vytrvalcov. 
Po novom sa trať pre ženy a mužov nad 70 rokov 
skrátila z 10 na 6 km.

V príjemnom po-
časí na trati ved-
úcej po najmä po 
lesných cestách 
chodníkoch domi-
novali tentokrát 
jednoznačne Zá-
horáci. Na kratšej 
trati vyhrala B. 
Kocúriková z Jab-
lonice v čase 25:19 
pred A. Portášiko-
vou z AŠK Skalica, 

25:22 a klubovou kolegyňou M. Martišovou, 25:37. Me-
dzi mužmi na 10 km trati vyhral Malačan Jakub Valacho-
vič za 32:50, druhý bol V. Dinžík z Myjavy s časom 34:54 a 
tretí Ján Matúš z AK Junior Holíč, 35:03.■ milka ■ milka
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Rezervované
pre ženy

Partneri: KORÁLKÁREŇ KADERNÍCTVO
GOŠA

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

vírivka + sauna

darčeky

Anna Petráková - AVON
ošetrenie pleti + vizáž

foto: Zdenek Sítek

Anna Petráková
AVON

obed

oblečenie / obuv

JEANS SHOP /

KADERNÍCTVO
GOŠA

káva + zákusok

KORÁLKÁREŇ

  

 Budeme radi, ak prídete  i Vy.

Tak ako každý rok Vám ukážeme našu činnosť, aktivity a starosti aj radosti bežných dní.

Tešíme sa na Vás, otvoríme Vám dvere ...

Klienti a zamestnanci Domu Svitania, n.o.

Kontakt: 900 63  Jakubov č.79, +421918 722 910, +421905 810 749

e-mail: domsvitania@stonline.sk web: www.domsvitania.sk

Dom Svitania, n.o. v Jakubove

12. Deň otvorených dverí
Vás pozýva na náš tradičný netuctový

dňa 22. 10. 2014 od 9. do 17.00 hod.

 

Už tento školský rok si môžete 
podať prihlášku na nový študijný odbor 

 

 je kombináciou elektrotechnického a strojárskeho vzdelania 
 zaujímavé, moderné, perspektívne a lukratívne povolanie 
 uplatnenie v automobilovom priemysle u nás, ale predovšetkým v zahraničí     
 vzdelávanie realizované v spolupráci s renomovanými spoločnosťami (VW Slovakia, 

OMS Dojč...) 
 bezproblémové získanie zamestnania u nás, ale aj v zahraničí po absolvovaní štúdia 
 finančná podpora študentov už počas štúdia 

 
                        

Bližšie informácie poskytne vedenie SOŠE Gbely na tel. č. 034/6621229, 0905 256 878. 
Príďte si školu aj s rodičmi alebo so spolužiakmi kedykoľvek pozrieť 

a získať ďalšie informácie o možnostiach a výhodách štúdia. 

V Chropove rozvoniavali “erteple”
V Chropove sa konal 4. októbra 2014 už 4. ročník čoraz obľúbenejšieho podu-
jatia Erteplový deň.

Už pri príchode návštevníkov vítala živá muzika a deti v krojoch, ktoré ponúkali v ko-
šíčkoch zemiakové lupienky na privítanie. Šikovné gazdinky predviedli svoju zručnosť 
pri príprave jedál zo zemiakov. Výber bol veru široký, či už to boli dobroty smažené, 
pečené, pripravené na sladko, na slano. Ochutnať sme tak mohli zemiakové tašky, 
zemiakovú roládu, zemiakové rezy, zemiakovo-jablkový rez, zemiaky v pivnom cestíč-
ku... a k dobrej chuti prispel 
aj kultúrny program a bohatá 
tombola. Poľovnícka spoloč-
nosť Daniel Raková pripravila 

výborný guláš pre všetkých 
hostí. Deti si mohli zašantiť 
na skákacom hrade, ktorý za-
požičalo OZ ProZáhorí.sk.

O rok sa vidíme opäť, 
priatelia! 

■ Veronika Dujsíková
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Vyznání
Tak já ti píši 
lásko platonicky, 
a jediné, co moju bolest tíši, 
že bylas ke mne milá vždycky.

Však taká je už realita. 
Si hodně mladší 
a to je pravda krutá, 
mít tricet, byl bych radši.

Jak Sayfrt pokládám svúj verš 
a dúfám, že ťa poteší, 
tak sa mu aspoň chvílu teš, 
i ked to moju bolest nereší.

Však já raz dobjehnu te, 
sním o tém celé noci 
a s radostí du na své kute, 
len v noci mám ťa ve svej moci.

Však sny mé tebje neuškodí, 
a neuškodí ani tvému muži. 
Už jsem rek, že sa k tebje lepší hodí, 
tak si jí chlape teda uži.

■ Michal Janota

15

3. ročník Športových hier seniorov v Seniorville Jablonové
Seniorville Jablonové je zariadenie sociálnych 
služieb, ktoré zabezpečuje komplexné služby pre 
samostatných vitálnych seniorov, čiastočne alebo 
úplne imobilných seniorov a ľudí s Alzheimerovou 
chorobou a inými poruchami pamäte. Okrem toho, 
že klientom poskytujeme vysokokvalitné komplex-
né služby, snažíme sa pre nich aj o vytvorenie pocitu 
domova. K tomu jednoznačne patrí aj prepojenie 
spoločenského a kultúrneho života našich obyva-
teľov s okolitým prostredím.
Už v minulosti sa v zaria- 
dení organizovali Špor-
tové hry pre seniorov, na 
ktorých sa zúčastnili seni-
ori z Bratislavy a blízkeho 
okolia. Tento rok sme sa 
zamerali na vytvorenie a 
prehĺbenie vzťahov s oko-
lím na Záhorí a na 3. roč-
ník Športových hier pre 
seniorov v ZSS Seniorville 
Jablonové, ktorý sa konalo 
25.9.2014, sme pozvali ľudí zo Stupavy, Zohora, Lozorna, 
Jablonového, Perneku, Rohožníka a Kuchyne. Návštevníci 
mali možnosť, okrem športového vyžitia, priamo sa zozná-
miť s klientami zariadenia, porozprávať sa s nimi o živote 
v zariadení, prezrieť si celý komplex, jeho vybavenosť, 
vidieť poskytované služby, popýtať sa personálnu na to, 
čo ich zaujíma. Od 1.1.2015 otvárame denný stacionár a 
aj takýmto spôsobom sa mohli návštevníci už oboznámiť 
s prostredím a službami. Vďaka dennému stacionáru budú 
mať ľudia z okolia možnosť celodenného stravovania, zú-
častňovať sa na aktivitách v zariadení, využívať fyziotera-
piu alebo liečebno-terapeutickú intervenciu.

Pozvanie prijalo vyše 30 športovcov z okolia a spolu so se-
niormi zo Seniorville a Alzheimer centra Avalon vytvorili 
11 družstiev s názvami ako Šmolkovia, Mladší pohoďáci, 
Šikovné baby, Pernek, Jabĺčko, SK Jablonové, Chryzantémy, 

Zohor, Tulipán, Láska a Ruža. Počas hier nám išlo nielen 
o súťaženie, ale hlavne o vytvorenie pohody a priestoru na 
spoznávanie sa seniorov žijúcich na Záhorí. Ale neboli by to 
športové hry bez rôznych disciplín. Súťažilo sa v petangu, 
zhadzovaní kolkov, prekážkovej jazde na invalidnom vozí-
ku, z pamäťových disciplín to bolo bludisko a pexeso. Po-
časie nám nakoniec vyšlo a mohli sme súťažiť na všetkých 
stanovištiach – aj vo vnútri zariadenia, aj v záhrade a tera-
se. Po fyzickom výkone sa všetci účastníci občerstvili a po 
pohode pri káve a zákusku sme mohli prejsť k vyhlasovaniu 

výsledkov 3. ročníka Špor-
tových hier v Seniorville.

Vo vyrovnanom súboji 
nakoniec zvíťazil tím Chry-
zantémy z obce Kuchyňa. 
Na druhom mieste sa 
umiestnil tím Zohor z rov-
nomennej obce a na treťom 
tím Šmolkovia z mesta 
Stupava. Z jednotlivcov sa 
na prvej priečke umiest-
nila pani Joklová z obce 

Kuchyňa, na druhom mieste pán Greger z obce Zohor a 
na treťom pán Zvara, tiež z obce Zohor. Výhercom ešte raz 
gratulujeme.

3. ročník Športových hier v Seniorville sme mohli usporia-
dať aj vďaka sponzorom, ktorí nás podporili. Týmto by sme 
chceli srdečne poďakovať spoločnostiam Berto sk, s.r.o., Zá-
horácke pekárne a cukrárne, a.s., Tena - SCA Hygiene Pro-
ducts Slovakia, spol. s.r.o., 
obci Kuchyňa a pani Ka-
taríne Bezákovej za pod-
poru vo forme občerst- 
venia a cien pre účastní-
kov podujatia. Ďakujeme.

Sláva víťazom, česť pora-
zeným!

■ Tomáš Bauer
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Horoskop
BARAN
Vaše životné postoje prechádzajú skúškou. 
Partnerské vzťahy a majetkové záležitosti 

môžu byť horúcimi témami.
BÝK
Aktuálnou témou sú peniaze z cudzích 
zdrojov. Zároveň budete pracovať na svo-

jej kondícii a zvládnete aj množstvo práce. Ani láska 
nebude chýbať - najmä koncom mesiaca.

BLÍŽENCI
Október vás presvedčí, že život vo dvojici 
môže byť romantický, vášnivý a aj zábav-

ný. Budete si užívať, ako už dávno nie. Posledný týž-
deň vás podnieti aj k zmenám životného štýlu.

RAK
Prvé týždne patria najmä rodine a povin-
nostiam. Druhá polovica mesiaca prinesie 

navyše veľa pôžitku a to presne podľa vášho gusta.
LEV
Čakajú vás dôležité pracovné, ale najmä 
priateľské stretnutia a rozhovory a nevy-

hnete sa obrovskému množstvu domácich povinnos-
tí. Zaslúžite sa o zmeny, ktoré pozitívne ovplyvnia 
rodinný život.

PANNA
Celý október sa budete musieť venovať 
rodine, alebo otázkam bývania. Aj téma 

peňazí bude často na pretrase - a nepôjde pritom 
o malé sumy.

VÁHY
Budete nadšene presadzovať svoje osobné 
záujmy, komunikovať, vybavovať a zauj- 

mete štartovacie pozície pred rozbehom za slušnými 
zárobkami.

ŠKORPIÓN
Počas prvých troch týždňov ostávate tro-
chu v ústraní, ale nezaháľate - intenzívne 

pracujete na svojej premene. Ku koncu mesiaca vy-
kročíte do života s väčším sebavedomím a vyššími 
nárokmi.

STRELEC
Október bude zo začiatku mimoriadne 
aktívny. Neskôr spoločenský ruch trochu 

ustane a s prácou, alebo prípravami nových plánov 
sa utiahnete do súkromia.

KOZOROŽEC
Kariéra sa vyvíja veľmi úspešne. Okrem 
toho pokročíte aj pri riešení istých záleži-

tostí, ktoré by ste možno radšej ignorovali, ale zdá sa, 
že to už ďalej nie je možné.

VODNÁR
Október bude spoločensky aktívny. Okrem 
toho sa naučíte veľa nového a koncom 

mesiaca budete v pracovnej sfére čeliť zaujímavým 
výzvam.

RYBY
Október sa bude niesť v znamení pracov-
ných a finančných záležitostí. Koniec me-

siaca prinesie aj nové zážitky a poznatky. 

■ www.astrotouch.com 
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Chlap chce vstúpi  do kláštora                
a jedinou podmienkou je, aby dodržal 
prísahu ml anlivosti s tým, že môže 
prehovori  len raz za sedem rokov, aj to 
iba dve slová. Prejde prvých sedem 
rokov, privedú ho pred starších a pýtajú 
sa ho, o im chce poveda . On na to:
- Studená podlaha!
Prejde alších sedem rokov, zase 
predstúpi pred starších a hovorí:
- Zlé jedlo!
Prejde alších sedem rokov, zase 
predstúpi pred starších a hovorí:
- Ja kon ím!
Na to mu jeden zo starších povie:
- Niet divu,... odkedy ste sem...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

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

Krížovky s úsmevom

Krížovku dodala redakcia časopisu Krížovky s úsmevom.
Hrajte o 2 lístky na zápas KHL. Správnu odpoveď pošlite do 26.10.2014 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: „... ale mal by si, je lepšia ako tvoja“. Výherca z minulého čísla: Margita Hrubšová, Skalica. Výherca 
získal poháre na víno.

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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