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Vždy, keď pília krásny strom, viem, že sa vráti, v dyme, v daždi, v ústiach riek, v nežnom smútku zápaliek, keď sa rúca niečí dom, je mi ho ľúto aj keď môžu ďalej bývať v ňom návrat dáva šancu dvom.Koľko býva márnych strát, kto ich zváži. Ach, koľko býva strát, keď túžiš všetko vzdať. Vždy, keď pília krásny strom, je mi ho ľúto. Vždy, keď pília krásny strom, som s ním, som v ňom, som on.

Paľo Hammel: Dnes už viem (z textu piesne) čitateľka M.B.
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17. novembra si pripomenieme 
25. výročie Dňa boja za slobodu 
a demokraciu. Deň, ktorý navždy 
zostane v pamäti dňom pádu 
totality v Československu. Bol to 
začiatok zmien v ďalších rokoch 
života občanov Československa. 
November 1989 tak priniesol 
národom v Československu 
slobodu, demokraciu, obnovenie 
ľudských práv a vieru. Výrok 
„Pravda a láska musí zvíťaziť 
nad lžou a nenávisťou“ sa stal 
symbolom Nežnej revolúcie 
a zjednocujúcim heslom boja 
proti komunizmu. 
15. novembra 2014 
v komunálnych voľbách 
môžeme slobodne svojím 
hlasom rozhodnúť o starostoch 
obcí, primátoroch miest 
a poslancoch obecných či 
mestských zastupiteľstiev, 
ktorí budú nasledujúce 4 roky 
viesť vašu obec či mesto k čo 
najväčšiemu rozkvetu. Treba si 
uvedomiť, že každý jeden hlas je 
dôležitý, každý jeden sa počíta 
a možno práve ten váš hlas bude 
rozhodujúci. Nájdite si preto 
v deň volieb chvíľku čas a choďte 
svojím hlasom podporiť vášho 
kandidáta.
Všetkým ľuďom s dobrým 
srdcom prajem, aby pravda a 
láska vždy zvíťazila v ich živote.
          Veronika Dujsíková
          šéfredaktor
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Ten, kto si nepamätá svoju minulosť, 
je odsúdený zopakovať si ju. George Santayana

Svetluška môže stále žiariť...
16. mája navštívili páni Mgr. Milan 
Roman a Mgr. Jozef Fábik Denný sta-
cionár Svetluška v Senici – mestskej 
časti Kunov, aby odovzdali do rúk jeho 
riaditeľky Mgr. Marty Štítnej finančný 
dar v hodnote 1500 €, ktoré získali ako 
výhru – 1. cenu - na 4. Záhoráckom re-
publikovom bále.
Tento ich čin nezostal bez povšimnutia, na-
koľko obaja páni prišli finančný dar odovzdať do Senice osobne a to 
aj z toho dôvodu, aby sa stretli a porozprávali s klientami Svetlušky 
a zistili, ako žijú, aké majú potreby, záujmy, čo ich baví, či trápi... A 
stretnutie to bolo naozaj zaujímavé a dokonca veselé. Keď sa „dar-
covia“ opýtali na to, ako by klienti peniaze použili, dočkali sa nao-
zaj kurióznych odpovedí. Niekto by si kúpil za to farbičky, iný zase 
„auto“, niektorí by ich dokonca darovali ďalej tým, ktorí to, podľa 
nich, tiež potrebujú. Nuž, čo dodať? Srdiečka majú tieto deti na 
správnom mieste. Ale treba vyzdvihnúť to, čo bolo podstatou toh-
to daru, a to, že finančná podpora Svetluške naozaj pomohla. A čo 
napokon za darované peniaze naozaj nakúpili, ako ich minuli? Zak-
úpili to, čo im chýba najviac a stále používajú – materiál do dielní, 

ako je hlina na keramiku, glazúry, farby na 
hlinu pedig na pletenie košíkov, či iných 
pekných výrobkov a rôzne ďalšie pomôcky, 
ktoré v dielňach takmer denne používajú. 
Keďže materiál v dielňach je spotrebná vec 
a klienti vyrábajú takmer denne, je nutné 
neustále niečo dokupovať, aby mali z čoho 
vyrábať, použité materiály, či pomôcky je 
potrebné vymieňať, či opravovať. A práve 

na to je treba mať finančné prostriedky, ktoré Svetluške chýbajú. 
Práca v dielňach je pre klientov Svetlušky nie len relax, ale aj po-
treba. Pocit, že dokážu niečo pekné vyrobiť a darovať to, je pre nich 
nanahraditeľný. A ak sa im podarí dačo aj predať, tak sú naozaj 
šťastní, majú pocit „potrebnosti“ a osohu. Je to naplnenie ich túžob 
byť užitočným a plnohodnotným občanom. A práve tento pocit 
uspokojenia je vyvrcholením našej snahy o skvalitnenie života na-
šich klientov, pretože práve tá je vyjadrením ich pocitu životného 
šťastia, je mierou ich sebarealizácie a duševnej harmónie. 
Z uvedených dôvodov si dar pánov Mgr. Romana a Mgr. Fábika veľ-
mi vážime a ešte raz im zaň veľmi pekne ďakujeme.

■ Marta Štítna, DS Svetluška

Zdravím všetkých Holíčanov,
Moje meno je Igor Bartošík a rozhodol som sa kandidovať na post 
primátora mesta Holíč. Žijem medzi vami, v tom istom Meste už 39 
rokov. Vnímam veci, na ktoré má dosah komunálna politika a ne-
môžem sa zbaviť dojmu, že mnohé by sa dali spraviť lepšie. Mojim 
heslom „Dá sa to lepšie“ vyjadrujem nielen odhodlanie veci naprá-
vať a vylepšovať, ale je tam ukrytá tiež moja snaha o kontinuitu, 
teda chcem nadviazať na všetky dobré projekty v našom Holíči.
Som presvedčený, že všetko sa dá vylepšiť, ak je primátor otvorený 
pre diskusiu s odborníkmi v daných oblastiach. 
Moje dlhoročné pôsobenie v nadnárodnej firme 
mi dalo, okrem bohatých skúseností, aj množstvo 
obchodných a politických kontaktov. Verím, že 
výsledkom spolupráce so šikovnými špecialis-
tami, mojej kompetentnosti a veľkej chuti veci 
posúvať k lepšiemu, bude lepší Holíč pre nás 
všetkých.
Ak máte otázky, podnety a záujem dozvedieť sa o 
mne viac, čítajte a píšte na: www.facebook.com/
ibartosik alebo www.igorbartosik.sk, prípadne 
ma priamo kontaktujte na tel. 0903 795 727.

Touto cestou by som vás rád pozval aj na osobné stretnutie, kde 
si rád vypočujem vaše postrehy a tiež zodpoviem vaše otázky.

Stretneme sa v pondelok 10. novembra 2014 
od 14.00 na námestí Mieru v Holíči.

Túto akciu si spríjemníme ochutnávkou pravého holíčskeho piva 
WYWAR. Teším sa na stretnutie s vami.

Igor Bartošík - kandidát na primátora
Ak volíte č.1 , volíte pre Holíč!

Kandidát na primátora Holíča
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Kraj pomôže obci 
Závod s pitnou vodou
Nevyhovujúci stav pitnej vody v obci 
Závod pomôže vyriešiť Bratislav-
ský kraj. Župní poslanci odsúhlasili 
na októbrovom rokovaní zastupi-
teľstva dotáciu v hodnote 50 000 € 
na kúpenie technologickej linky na 
úpravu vody. Zvyšných potrebných 
16 000 € zabezpečí obec zo svojho 
rozpočtu. 

„Nie je možné, aby v 21. storočí bola 
v Bratislavskom kraji obec, ktorá 
nemá vo svojom vodovode pitnú 
vodu. Riešenie, ktoré sme našli, bolo 
nielen finančne dostupné, ale na 
mnohé roky zabezpečí obyvateľom 
zdravotne nezávadnú vodu v ich ko-
hútikoch,“ povedal bratislavský župan 
Pavol Frešo.

Obec Závod zásobuje obyvateľov pitnou 
vodou z obecného vodovodu od roku 
1998. Už od začiatku sa v odobraných 
vzorkách vody nachádzali nadlimitné 
hodnoty amónnych iónov, mangánu 
a železa. Situácia bola riešená najskôr 
trojročnou výnimkou od Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva, násled-
ne na základe senzorických ukazovateľov 
výnimku odmietli. Obec žiadala peniaze 
na technologickú linku v rokoch 2012 a 
2013 prostredníctvom Environmentál-
neho fondu, avšak žiadosti boli zamiet-
nuté. Zástupcovia Bratislavskej vodáren-
skej spoločnosti (BVS) vylúčili možnosť 
napojiť obec na zdroje patriace BVS pre 
technické problémy a neprimerané ná-
klady. Jediné finančne dostupné rieše-
nie tak je upraviť kvalitu vody priamo 
z obecného zdroja. Na základe technic-
kého stavu jestvujúcich zariadení a ana-
lýzy rozboru kvality vody bolo následne 
prevádzkovateľom verejného vodovodu 
obci Závod doporučené zakúpenie tech-
nologickej linky na úpravu pitnej vody, 
na ktorú už má obec Závod aj vydané 
stavebné povolenie. Použitím techno-
logického postupu sa zredukujú nadli-
mitné koncentrácie mangánu, železa a 
amónnych katiónov tak, aby pitná voda 
v obci Závod vyhovovala norme.

Najlepšou architektonickou stavbou je 
Cyklomost slobody

Cyklomost slobody, ktorý spája bratislavskú De-
vínsku Novú Ves s rakúskym Schlosshofom, získal 
cenu verejnosti v architektonickej súťaži CE∙ZA∙AR 
2014. Cena sa udeľuje dielu s najvyšším počtom 
hlasov zo všetkých kategórií. Z celkového počtu 
55 tisíc hlasov podporilo cyklomost celkom 18 347 
ľudí.

Podľa autora projektu Milana Beláčka bolo základným 
princípom návrhu 
dizajnového high-
-tech mosta hľa-
danie harmónie 
stavby jej jednot-
livých častí a prí-
rodného kontextu 
s neregulovaným 
tokom rieky Mo-
ravy.

Súťaž organizova-
la Slovenská ko-
mora architektov 
v spolupráci s ge-
nerálnym mediál-
nym partnerom, 
ktorým sú Hospo-
dárske noviny. O víťazoch a nomináciách rozhodovala 
medzinárodná porota, ktorá kládla dôraz na koncepčnú 
stránku diela, sociálny aspekt i na trvalú udržateľnosť ar-
chitektúry. Súťažilo sa v šiestich kategóriách. Hlasovanie 
verejnosti prebiehalo od 11. septembra do 3. októbra.

Nie je to však prvé ocenenie, ktoré Cyklomost slobo-
dy získal. Minulý rok bol nominovaný na Stavbu roka 

v prestížnej celoštátnej prezentačnej súťaži a v inter-
netovom hlasovaní širokej verejnosti získal 2. miesto. 
V rámci Stavby roka získal architekt Milan Beláček za 
návrh stavby cenu ministra hospodárstva. Tento rok tiež 
získal autor ocenenie Identifikačného kódu Slovenska za 
umeleckú tvorbu a prínos pre slovenskú kultúru.

Výstavba cyklomosta sa začala v septembri 2011, 
sprístupnený verejnosti bol nasledujúci rok v lete. Most 

stojí na historickej trase a slúži cyklistom, peším turistom 
a záchrannej službe. Cyklomost je dôležitým spojovacím 
článkom regionálnej siete rakúskych a slovenských cyk-
lotrás. Projekt bol spolufinancovaný v rámci Programu 
cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 
2007-2013.

Most Slobody láme rekordy návštevnosti

Takmer 6 000 chodcov a cez päť a pol tisíc cyklistov 
prešlo v septembri po Moste Slobody, ktorý už dva 
roky spája bratislavskú Devínsku Novú Ves s Ra- 
kúskom.

„Most sme aj stavali s vidinou spoje-
nia týchto dvoch krajín a obyvateľov 
priľahlých oblastí. Čísla návštevní-
kov nás však veľmi milo prekvapili,“ 
vyjadril sa predseda Bratislavského sa-
mosprávneho kraja Pavol Frešo.

V mesiaci september prešlo po Moste 
Slobody v priemere 8 ľudí za hodinu a 
rovnaký je aj priemerný počet cyklistov. 
Najmenej návštevníkov prešlo do Ra- 
kúska ponad Moravu v pondelok 1. sep-
tembra a najviac koncom mesiaca, 28. 
septembra, kedy pekná nedeľa vylákala 
na most až 725 peších a 617 cyklistov. 
Denný priemer návštevnosti Mosta Slo-

body je takmer 186 cyklistov a takmer 200 návštevníkov 
na vychádzke. Celkovo prešlo mostom v septembri 5 788 
peších a 5 573 cyklistov.
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V Jablonovom zrevitalizovali centrum obce
Kvalitu života obyvateľov Jablonového zvýši zre-
vitalizované centrum obce. V rámci Operačného 
programu Bratislavský kraj sa obnovili spevnené 
plochy, revitalizácia zahŕňa sadovú úpravu, nové 
je aj detské ihrisko, 
mobiliár, verejné osvet-
lenie a zastávka pred 
obecným úradom. 

„Bratislavská župa má 
obmedzené možnosti 
v čerpaní eurofondov, 
preto sa úprimne teším 
každému zrealizované-
mu projektu, ktorý zvýši 
kvalitu života ľudí. Jab-
lonové je ďalšou obcou 
Bratislavského kraja, 

ktorej centrum sa nám vďaka eurofondom podari-
lo obnoviť. Vďaka tomu sa zatraktívnilo územie a 
vzniklo reprezentatívne námestie v okolí budovy 
obecného úradu,“ povedal bratislavský župan Pavol 

Frešo. Cez Operačný program Bratislavský 
kraj sa podarilo zrealizovať a finančne pod-
poriť 135 projektov. Do konca roka 2015 je 
potrebné ukončiť ešte 63 projektov.

Práce na revitalizácii centra v Jablonovom 
sa začali v marci a začiatkom októbra bolo 
centrum oficiálne odovzdané do užívania. 
Celkovo sa obnovilo 1170,38 m2 spevne-
ných plôch, revitalizácia zahŕňa aj sadovú 
úpravu 3099 m2 zelene. Vysadených bolo 
218 trvaliek, 92 kríkov a obnovené boli aj 
trávniky. Priestor zaplnilo aj detské ihris-
ko. Na celom území bol osadený mobiliár, 
pribudli stoly, stoličky aj smetné koše a 
verejné osvetlenie. Celkové náklady na re-
vitalizáciu boli 195 180 €.

Postupná obnova 
školských areálov 

sa začala
Bratislavský samosprávny kraj začal 
s postupnou obnovou areálov škôl, 
ktoré má vo svojej zriaďovateľskej 
pôsobnosti. Rekonštrukcie sú v pláne 
investičných akcií aj na rok 2015.

„Školské areály sú poväčšinou v žalost-
nom stave a žiaci nemajú počas teles-
nej šancu poriadne si zašportovať, 
takže iba vysedávajú na lavičkách. Ve-
ríme, že nové, zrekonštruované športo-
viská ich budú motivovať k zdravému 
pohybu, ktorý drvivej väčšine stredo-
školákov chýba,“ vyjadril sa predseda 
Bratislavského samosprávneho kraja Pavol 
Frešo.

Rekonštrukčné práce sa začali v areáli 
gymnázia Laca Novomeského na Tomáši-
kovej ulici v Bratislave, ktoré práve minulý 
týždeň oslávilo svoje 50. výročie. Súbežne 
na škole prebiehajú dve rekonštrukcie. 
Prvá sa týka viacúčelového ihriska s ume-
lým povrchom, ktoré bude určené na tenis, 
volejbal, hádzanú, basketbal aj florbal. 
Druhá rekonštrukcia prebieha v telocvični, 
kde sa kladú nové podlahy a obklady stien. 
Obe rekonštrukcie budú hotové do konca 
roka 2014.

Začalo sa už aj s kompletnou rekonštruk-
ciou bežeckého oválu a basketbalového 
zriadenia na Strednej priemyselnej škole 
elektrotechnickej na Karola Adlera 5 v bra-
tislavskej Dúbravke. Po novej antuke sa 
budú môcť bežci prebehnúť už v polovici 
novembra.
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V Bratislavskom kraji 
vznikne nové Centrum 

odborného vzdelávania 
pre oblasť stavebníctva

Poslanci Zastupiteľstva Bra-
tislavského samosprávneho 
kraja na októbrovom zasadnutí 
podporili vytvorenie nového 
Centra odborného vzdelávania a 
prípravy pre oblasť stavebníctva 
v Bratislavskom kraji na Strednej 
odbornej škole, Ivanská cesta 21 
v Bratislave.

Táto škola s vyše 50-ročnou tradíciou 
pripravuje úspešných absolventov 
v skupine odborov stavebníctvo, 
geodézia a kartografia a jej absolventi sú 
na trhu práce dlhodobo žiadaní. Vďaka 
spolupráci so stavovskou organizáciou 
je teraz možné posunúť školu na 
vyššiu úroveň. Vznik Centra odborného 
vzdelávania a prípravy umožní škole 
pružnejšie reagovať na požiadavky 
praxe, ako aj podporovať rekvalifikáciu a 
celoživotné vzdelávanie.

Zámerom vytvárania centier odborného 
vzdelávania je koncentrovať výuku 
jednotlivých študijných odborov. 
Práve takéto centrá budú schopné 
pružne reagovať na potreby trhu práce 
v kontexte celoživotného vzdelávania 
a budú môcť účinnejšie spolupracovať 
so zamestnávateľmi na podpore 
projektov revitalizácie odborného 
vzdelávania a prípravy. Zriadenie centra 
sa predpokladá k 1. januáru 2015.

Slovenskí a rakúski záchranári nacvičovali 
záchrannú akciu

Slovenskí a rakúski záchranári nacvičovali pri Stu-
pave neďaleko štátnej hranice záchrannú akciu pri 
zrážke autobusu s vlakom, kde bolo 70 zranených. 
Cvičenie malo poukázať na dôležitosť užšej spolu-
práce záchranných zložiek v pohraničí Rakúska a 
Slovenska. Akcie sa zúčastnili predseda Krajinskej 
vlády Burgenlandu Hans Niessl, podpredsedovia 
Bratislavského kraja Gabriella Németh a Martin 

Zaťovič, prezident pobočky Rakúskeho Červené-
ho kríža v Burgenlande Bruno Wögerer a riadi-
teľ Operačného strediska záchrannej zdravotnej 
služby SR Igor Brizlák.

Cvičenie sa konalo v súvislosti s implementáciou pro-
jektu rakúsko-slovenskej spolupráce „Kompetenčné 
centrum záchranných zdravotných služieb pre školenie 
a ochranu pred katastrofami v pohraničnej oblasti Rak-

úsko-Slovensko“. Financovaný je z Programu cezhra-
ničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 
– 2013. V rámci projektu si budú záchranári vymieňať 
poznatky, skúsenosti, školiť a trénovať sa navzájom, 
simulovať a testovať rôzne situácie v pohraničí. Do bu- 
dúcna by mali Rakúšania vybudovať aj tréningové a lo-
gistické centrum pre tieto účely.

Bratislavský kraj poskytol technickú pomoc pri príprave 
tohto projektu a podporu pre jeho 
následné schválenie v Monitorova-
com výbore Programu cezhraničnej 
spolupráce SK-AT 2007-2013. Ako 
uviedla vicežupanka Gabriella Né-
meth v príhovore, projekt podporili 
aj preto, lebo si uvedomujú veľký 
význam kooperácie záchranných 
zložiek v prípade neočakávaných krí-
zových situácií. Podobne Bratislavský 
samosprávny kraj podporil napr. aj 
projekt CARESS, v ktorom si vymie-
ňajú skúsenosti hasiči prostredníc-
tvom spoločných cvičení a kde bola 
zakúpená i hasičská loď. V oboch 
projektoch sa skúmal aj legislatívny 

rámec, ktorý by v budúcnosti umožnil zásahy aj mimo 
územia SR. „Verím, že realizácia tohto projektu 
s Burgenlandom bude znamenať ďalší krok vpred 
v cezhraničnej spolupráci medzi Slovenskom a 
Rakúskom, medzi Bratislavským krajom a Burgen-
landom, že sa dokáže zjednotiť legislatíva a organi-
začné systémy v oboch štátoch,“ dodala vicežupanka.



6 Novinky z Bratislavskej župy

Krajskí poslanci schválili dotáciu pre 
Malacky na zabezpečenie ústavnej 

pohotovostnej služby

Poslanci Bratislavského kraja, zo všetkých 
okresov regiónu, schválili koncom októbra 
dofinancovanie ústavnej pohotovostnej služ-
by v Nemocnici s poliklinikou v Malackách. 
O dotáciu vo výške 580 879 eur žiadalo mesto 
Malacky, ktoré je pripravené spolupodieľať 
sa vlastnými finančnými prostriedkami na 
výške dotácie na zachovanie pohotovosti. Za 
zachovanie ústavnej pohotovostnej služby 
vznikla aj petícia, pod ktorú sa podpísalo vyše 
8200 ľudí.

Mesto Malacky požiadalo o dotáciu na zabezpeče-
nie ústavnej pohotovostnej služby 8. októbra, pri-
čom uviedlo, že bez poskytnutia dotácie od kraja by 
nebolo možné poskytovať zdravotnú starostlivosť 
v regióne v pôvodnom rozsahu a jedným z opatrení 
by bolo aj zrušenie pohotovosti. Výška dotácie je 
výsledkom externého auditu, pričom tento návrh 
prešiel aj cez komisie a poslancov v zastupiteľstve. 
„Na žiadosť viacerých poslankýň a poslancov 
tá dotácia ide ani nie nemocnici priamo, ale 
Malackám ako mestu. Nakoľko mesto má aj 
podiel v tejto akciovej spoločnosti. Naviac, je to 
samospráva, ktorá si to vie spolu s nami lepšie 
skontrolovať a naviac je tam ešte ten moment, 
ktorým poslanci a poslankyne argumentovali 
v predchádzajúcich diskusiách o tejto pohoto-
vostnej službe a ten moment je, že chceli aby 

sa mesto na tom financovaní v budúcnosti po-
dieľalo, prípadne aj ďalšie obce na Záhorí,“ zdô-
vodnil bratislavský župan Pavol Frešo.

Za zachovanie lekárskej služby prvej pomoci a 
ústavnej pohotovostnej služby vznikla začiatkom 
októbra petícia, pod ktorú sa podpísalo vyše 8200 
ľudí. Na základe rozhodnutia poslancov bude táto 
petícia adresovaná aj Vláde SR. „Dnes tam pri-
budol ešte jeden dôležitý prvok, že aby sme tú 
petíciu, ktorú ľudia poslali, samozrejme pre-
poslali aj na Vládu Slovenskej republiky, ktorá 
originálne má zabezpečiť také financovanie 
pohotovostných služieb, aby to bolo možné 
prevádzkovať. To v tomto prípade jasné nie je, 
lebo práve tieto koncové nemocnice sú podvy-
živené,“ doplnil župan. Malacká nemocnica nie je 
zaradená do koncovej minimálnej siete poskytova-
teľov zdravotnej starostlivosti. O zachovanie lekár-
skej služby prvej pomoci aj ústavnej pohotovostnej 
služby v malackej nemocnici žiadalo ešte minulý 
rok 27 starostov a primátorov, medzi nimi aj primá-
tor Malaciek.

Malacký okres je najväčší v kraji a zároveň dostup-
nosť do Bratislavy je z neho najhoršia. Malacká 
nemocnica poskytuje zdravotnú starostlivosť pre 
veľkú časť Záhoria, ale aj okrajových častí Bratislavy, 
ročne ošetrí 180-tis. pacientov a je spádová oblasť 
pre 80- až 100-tis. ľudí.

Kraj má na zimu 
pripravených takmer 
1300 ton posypového 

materiálu

Zimná údržba ciest sa začína 
spravidla 15. novembra a končí 
sa 15. marca. Bratislavský kraj už 
pripravuje sypače a mechanizmy 
na zimnú údržbu a v skladoch 
má takmer 1300 ton posypového 
materiálu. Ten bude dopĺňať podľa 
potreby. V pohotovosti bude 36 
strojov a 41 pracovníkov. 

Kraj má na zimnú údržbu svojich ciest, 
teda ciest II. a III. triedy pripravených 
870 ton posypovej soli a 410 ton 
drveného kameniva. Zimnú údržbu bude 
zabezpečovať 17 sypačov s radlicami, dva 
sypače so šípovým pluhom, dva traktory 
s radlicami, jeden traktor s frézou, štyri 
snehové frézy a 10 nakladačov.

O cesty sa bude starať celkom 41 
pracovníkov – štyria v Bratislave, 
jedenásti v Senci, desiati v Pezinku a 
šestnásti v Malackách.

Cesty budú nepretržite monitorované 
dispečerskými strediskami správcu 
v jednotlivých regiónoch Malacky, 
Pezinok a Senec a o stave komunikácií 
budú zasielať jednotliví dispečeri každý 
deň hlásenia.

Zimnú údržbu v kraji zabezpečuje 
správca ciest II. a III. triedy Regionálne 
cesty Bratislava, a.s.. Zabezpečujú 
posyp vozoviek, odstraňovanie snehu 
z vozovky, odstraňovanie cestných 
prekážok, službu a pohotovosť, zimné 
značenie a ochranu pred závejmi ako aj 
čistenie ciest po zimnej údržbe.

Regionálne cesty Bratislava spravujú 
511 km ciest II. a III. triedy a 130 mostov, 
ktoré sú vo vlastníctve Bratislavského 
samosprávneho kraja.



Terinka z kačacej pečene s jablkovým konfitom

Grilovaná kačacia Foie gras so želé z červeného vína a hruškou

Pečená kačica na tymiane  s dusenou kapustou a domácimi lokšami

Do ružova pečené kačacie prsia so šalotkovou omáčkou, 
hruškou s brusnicami a zemiakovou tortičkou

Konfitované husacie stehno s dusenou červenou kapustou a žemľovou knedľou

Višňovo - maková štrúdľa

Ponuka platí od 03.10.2014

KACACIE  A  HUSACIE 
HODY

ˇ



Komunálne voľby Holíč 2014
Kandidáti na poslancov do mestského zastupiteľstva mesta Holíč

Volebný obvod číslo 1
Volebná miestnosť: Klub dôchodcov, ul. Kátovská 11

Ulice: Bottova, Fučíkova, Jednoradová 1-14, 
Jesenského, Kátovská, Kpt. Nálepku, Kukučínova, M. R. 
Štefánika, Mlynská, Partizánska, Potočná, Sasinkova, 
Schiffelova, Ul. A. Dubčeka

1. Miroslav Bilický

Volebný obvod číslo 2
Volebná miestnosť: Materská škola, Lúčky 14
Ulice: D. Rapanta, Hodonínska 15, Hollého, Jednoradová 15-16, Lesná, Ružová, Staničná

2. Roman Hrnčirík

5. Michal Jánošík

Naším cieľom v novom mestskom zastupiteľstve je zabezpečiť ešte lepšie použitie verej-
ných zdrojov (financií) určených pre Holíč, pre každého Holíčana, nakoľko dnešný rozpočet 
mesta Holíč nie je v stave, aby pokryl väčšie investície, či už do infraštruktúry, rekon-
štrukcií, bytovej a kultúrnej sféry.
Chceme dotiahnuť do úspešného konca rekonštrukciu cesty na Ružovej ulici (podarilo sa 
nám ako súčasným poslancom dostať túto investíciu do priorít pre roky 2015-2016). 
Daná ulica je poslednou nezrekonštruovanou v meste Holíč, ktorá neslúži len občanom 
z tejto ulice, ale všetkým peším, ktorí prechádzajú ulicou či už z práce z priľahlých pod-
nikov alebo od záhradkárskej oblasti Paseky. Ďalšou prioritou v našom obvode je ihrisko 
na sídlisku D. Rapanta, ktoré je taktiež v prioritách investícií 2015, spolu s doriešením 
parkovania v časti pri kotolni. V neposlednom rade treba doriešiť odvodnenie chodníkov a 
parkovacích plôch na ulici Hollého.
Našou úlohou bude tiež prispieť svojimi rozhodnutiami k zdravému hospodáreniu mesta a 
vytvoriť tak predpoklady na riešenie záujmov všetkých Holíčanov v oblasti športu, kultú-
ry a sociálnych potrieb. Alarmujúca je situácia v doprave, parkovaní a je nutné doriešenie 
cestného obchvatu - variantu mimo zastavaného územia mesta, ktorý odľahčí mesto 
enormne zaťažované v dopravnej špičke. Samozrejmosťou je „pýcha Holíčanov“, ktorou je 
náš Holičský zámok. Jeho 100% rekonštrukcia nie je možná zo zdrojov samotného mes-
ta. Treba podporiť a hľadať riešenia spoločným úsilím a využitím zdrojov a grantov, či už 
zo strany štátu alebo EÚ. Nesmieme zabudnúť ani na našu ďalšiu dominantu a hlavne jej 
okolie, ktorou je jediný zachovaný veterný mlyn na území Slovenska, zvečnený na poštovej 
známke, ktorá bola vydaná dňa 26.4.2013.

Budeme radi, ak sa na nas obrátite s podnetmi, či už z nášho alebo 
ďalších obvodov.
Kontakt: info@michaljanosik.sk, tel.: 0907 642 920, www.michaljanosik.sk,

romanhrncirik@gmail.com, tel.: 0911 876 570

Volebný obvod číslo 3
Volebná miestnosť: Základná škola, ul. Školská 2

Ulice: Bernolákova, Hodonínska 1 -11, 
Hviezdoslavova, Lúčky, M. Nešpora 33 -34, Nám.
Mieru, Nám. sv. Martina, Školská, Zámocká

2. Miroslav Jobus

Volebný obvod číslo 4
Volebná miestnosť: Kultúrny dom ul. 
Moyzesova 2

Ulice: Hurbanova, M. Nešpora 1-6, 9-31, 35 - 45, 
Moyzesova

4. Jaroslav Végh
Ing., 44 r., súkromný podnikateľ

 Holíč, Bratislavská 35

Ing., 59 r., stavebný inžinier
Holíč, M. Nešpora 38

Bc., 39 r., odborný poradca
Holíč, Bratislavská 47

Ing., 45 r., riaditeľ
Holíč, Hollého 129

Ing., 33 r., ekonomický poradca
Holíč, Svätojánska 20



Volebný obvod č. 3

8  Ing. Klaudia Zríniová
Hviezdoslavova 470/46, 40 rokov, vydatá, 2 deti, ekonómka

Narodila som sa pred 40 rokmi v Skalici 
a detstvo som prežila v Šaštíne-Strá-
žach. Gymnázium som absolvala v Senici 
a promovala na Ekonomickej univerzite 
v Bratislave.
Mám dve dcéry Kristínku a Karolínku, 
ktoré sú žiačkami I. ZŠ v Senici. Manžel 
Miroslav pracuje vo VTSÚ Záhorie.
Moje zamestnanie je aj moje hobby. Je 
ňou ekonomika, konkrétne Štrukturálne 
fondy EÚ.
A preto by som bola veľmi rada, aby sa 
naše mesto v čo najväčšej miere zapájalo 
do projektov spolufinancovaných z EÚ.

Čo budem v MsZ presadzovať:

■ oprava ciest a kanalizácie na Kolónii
■ vybudovanie osvetlenia na Továrenskej ulici
■ výjazd od obchodnej zóny „Hodvábka“ na cestu č. 51 v súlade so záujmami 
Seničanov

Vo váš propech budem konať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia

Volebný obvod č. 4

8  MUDr. Eva Mikulicová
V. P. Tótha 51/6, vydatá, 2 deti, lekárka

Narodila som sa 13. 5. 1975 na Myjave, 
odvtedy bývam v Senici. Po absolvovaní 
základnej školy a gymnázia som štu-
dovala na Lekárskej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave. Po úspešnom 
ukončení štúdia v roku 1999 som začala 
pracovať na kardiologickom oddelení 
NsP v Skalici.
V roku 2002 som získala prvú atestáciu 
z vnútorného lekárstva a v roku 2007 
druhú atestáciu v špecializačnom odbore 
Angiológia.
Od roku 2010 až doteraz a dúfam, že až 
do dôchodku - pracujem na Angiologic-
kej ambulancii v Senici ako angiológ.

Môj program:

■ Prvý a najdôležitejší bod - BEZ ZBYTOČNÝCH PREDVOLEBNÝCH SĽUBOV, KTORÉ 
NIKTO NIKDY NESPLNIL!
■ Riešiť aktuálne problémy, ktoré sa vyskytnú v obvode podľa potrieb a aktuálnej 
situácie v danom čase 
■ Moje zameranie ako lekárky je na zdravotnú starostlivosť, prevenciu v starost-
livosti o zdravie a čistotu životného prostredia, čo sa týka aj dopravnej situácie 
v meste

Volebný obvod č. 2

2  Mgr. Filip Lackovic
Palárikova 292/8, 32 rokov, ženatý, 1 dieťa 

riaditeľ agentúry, politológ

Vyštudoval som politológiu na Fakulte 
politických vied a medzinárodných vzťa-
hov na Univerzite Mateja Bela v Banskej 
Bystrici. Počas štúdia na vysokej škole 
som pracoval v zahraničí a neskôr pre 
telekomunikačnú firmu. K politike som 
inklinoval už ako malý chlapec. Bolo 
to práve revolučné obdobie Novembra 
1989, kedy som spolu s rodičmi stál na 
námestí a štrngal kľúčmi. Vtedy som 
ešte veľmi nerozumel prečo, ale postu-
pom času som si uvedomil význam slo-
body a demokracie, ktorých 25. výročie 
znovuvybojovania si v tomto období 
pripomíname. Už od konca štúdia na 

vysokej škole som hľadal cesty, ako tieto hodnoty v spoločnosti podporovať. Aj pre-
to som prijal ponuku spolupracovať s SDKÚ-DS, kde pracujem ako riaditeľ Krajskej 
agentúry. Prešiel som si veľa kampaňami, spoznal som veľa ľudí na čele s býva-
lou premiérkou Ivetou Radičovou a nabral som veľké množstvo skúseností. Všetky 
moje skúsenosti chcem premietnuť aj v pomoci k lepšiemu vývoju na mieste, na 
ktorom mi záleží najviac, na mieste, kde žijem.

Vo svojom voľnom čase sa najradšej venujem mojej krásnej rodinke. Okrem toho 
pomáham aj občianskemu združeniu ProZáhorí.sk, kde podporujeme kultúrne, 
spoločenské či športové aktivity na celom Záhorí. Som dlhoročný darca krvi a za-
ujímam sa o rôzne občianske aktivity. Chcem byť aktívny aj ako poslanec a chcem 
vybudovať otvorenú a transparentnú samosprávu. Som totiž presvedčený, že oby-
vatelia by mali mať dosah na človeka, ktorý ich na meste zastupuje a tento ich 
zástupca musí prezentovať stanoviská a návrhy svojich voličov. Preto sa budem 
s vami ako poslanec stretávať o. i. aj na vašich schôdzach majiteľov bytov a iných 
fórach, aby sa vaše požiadavky riešili a čo je ešte dôležitejšie, aby sa aj vyriešili.

Som veľmi rád, že bývam v tejto časti Senice, pretože je tu veľa zelene, parkov a 
čo je najhlavnejšie, je tu veľa dobrých ľudí. Sú tu však aj veci, ktoré treba zmeniť 
a preto budem rád ak moju snahu podporíte a 15. novembra dáte svoj hlas aj mne.

Ako poslanec budem presadzovať:

■ Nové parkovacie miesta
■ Opravu chodníkov a detských ihrísk  
■ Obnovu lavičiek resp. osadenie nových lavičiek
■ Rekonštrukciu osvetlenia - nové lampy
■ Vyriešenie križovatky z Dlhej ulice do priemyselnej zóny
■ Podporu rodín s deťmi - miesto v škôlke pre všetky deti 
■ Ochranu zelene a  parkov
■ Zabezpečenie právnej ochrany starším, slabším a znevýhodneným občanom 
mesta
■ Nižšie dane a poplatky za odpad
■ Efektívne hospodárenie s mestským majetkom
■ Rozvoj cyklotrás

Komunálne volby 2014 v Senici

Kandidáti na poslancov do mestského zastupitelstva Senice
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Skalickí gymnazisti 
na cestách

V uplynulých dňoch sa 
skupina našich gymnazis-
tov vybrala na poznáva-
ciu exkurziu do poľského 
Osvienčimu,  aby si svoje 
vedomosti o krutostiach 
2. svetovej vojny oboha-
tila osobnou skúsenosťou 
priamo na tomto mieste 
plnom vojnových hrôz, 
bolesti a smútku. Žiaci tretích ročníkov spolu 
s ich vyučujúcimi navštívili Osvienčim i Brezinku, 
kde ich rozdelených na dve skupiny ochotné slo-
venské sprievodkyne previedli miestami, ktoré 
naháňajú hrôzu už pri počutí či prečítaní, nieto 
keď človek prechádza miestnosťami svedčiacimi 
o nesmiernom utrpení a strachu, ktorými pre-
šli milióny nevinných ľudí. Študenti si vypočuli  
mnoho zaujímavostí a faktov, na ktoré iste ne-
zabudnú. Vďaka často dojemnému rozprávaniu 
sprievodkýň o tom, ako sa tu zaobchádzalo 
s ľudskými životmi, viacerým dokonca vyhŕkli 
do očí slzy. A čo na to sami účastníci exkurzie?
„Nedokážem pochopiť, ako mohol byť niek-
to taký krutý a poslať na smrť tehotné 
ženy, deti či starých a chorých. Veď nikomu 
nič neurobili...“
„Prežiť hrôzy Osvienčimu a dokázať si ďalej uží-
vať život sa mi zdá úplne nemožné, ja by som 
to určite nezvládol.“
A nakoniec vyjadrenie možno posolstvo pre 
nás všetkých: „Dúfam, že nič podobné už ľud-
stvo nikdy nebude musieť zažiť, bolo to peklo 
na zemi.“

IV. ročník recesie DOJČ
pri príležitosti 25. výročia udalostí zo 17. novembra 1989

17. novembra 2014 o 12:00 Námestie Dojč

Akčný výbor obce Dojč organizuje už IV. roč-
ník recesistických slávností v Dojči. Tento 
rok sa slávnosti organizujú pri príležitosti 
25. výročia udalostí zo 17.11.1989.

Na programe sa podieľajú KVPH Dojč, klub his-
tórie polície, armády a silových zložiek, Policejní 
historická společnost, KVH PS – VMV a Ústav pa-
mäti národa. Podujatie sa uskutoční v rovnakom 
čase ako pred 25 rokmi a to 17. novembra 2014 
o 12:00 na Námestí v obci Dojč.

Program podujatia bude bohatý a bude sa na čo 
pozerať. Uvidíte ukážky dobových situácií, vy-
stúpenie Záhoráckeho divadla, vystúpenie pred-
staviteľov ÚPN, manifestácie, zásah príslušníkov, 
zásah pohraničnej stráže a mnoho iného.

Program bude iný ako po minulé roky, uvidíte 
množstvo prekvapení. Máte sa na čo tešiť. 

Folkový víkend v Lozorne – NANY & Janko Svetlan 
MAJERČÍK v Abelande a WABI DANĔK v CK Lozorno

Milí priaznivci folku, 

pozývame vás v sobotu 8.11.2014 o 17:00 
hod. do čajovne Abeland na Folkový reci-
tál, kde vystúpia

NANY & Janko Svetlan MAJERČÍK
(Organizátor: dedinka remesiel a umenia Abeland 
a SPLNOVRAT)

Vstupné: 5 €

Všetkých Vás srdečne pozývajú členovia akčného výboru Dojč.

V nedeľu 9.11.2014 o 19:00 hod. vás pozýva-
me do Centra kultúry Lozorno, kde vystúpi

WABI DANĔK
Príďte si s ním zaspievať jeho Rosu na kolejích, Fotky, 
Ročník 47, Píseň co mě učil listopad, Nevadí a mnoho 
ďalších.

Vstupné: 10 €
Predpredaj vstupeniek v CK Lozorno
(Organizátor: Centrum kultúry Lozorno)■ Mgr. Zuzana Kolštromová
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CIBULA FEST spája všetky generácie i národy

Najväčší česko-slovenský multižánrový festival 
Cibula Fest, ktorý sa každoročne koná na letisku 
v Holíči, opäť posúva svoje vlastné hranice. I keď od 
posledného festivalového ročníka uplynulo len pár 
týždňov, už teraz organizátori pripravujú ten nad-
chádzajúci a chystajú mnoho noviniek. Vynovený 
areál, nižšie vstupné, špor-
tové aktivity či divoký západ 
na vlastnej koži. To všetko 
na Letisku v Holíči 23. 7. až 
25. 7. 2015.
7. ročník Cibula Festu bude zrej-
me prelomový. Atraktívny hu-
dobný program, ktorého súčas-
ťou sú každý rok najväčšie české 
a slovenské hviezdy, bude dopl-
nený o ďalšie zaujímavé aktivity 
a novinky, ktoré v slovenskom 
festivalovom kalendári nemajú 
obdobu. „Meníme štruktúru 
areálu i obsah programu. 
Prehlbujeme myšlienku programu pre rodiny s deťmi 
a sprístupňujeme výšku vstupného. Napriek nižšej 
cene vstupeniek oproti minulým ročníkom v celkovom 
zložení programu nepoľavíme a aj naďalej si budeme 
udržiavať kredit multižánrového festivalu pre všetky 
generácie a žánre. Sme hrdí na to, že náš festival je za-
radený medzi najväčšie festivaly a každoročne k nám 
prichádzajú vo väčšom počte návštevníci zo všetkých 
kútov Slovenska i Česka. Opäť si u nás nájde mies-
to v jednotlivých zónach a stageoch doslova každý. 
V priebehu všetkých dní chystáme celodenné aktivity 
a každé ráno rozbehnú atraktívne cvičiteľky a cviči-
telia v sprievode dídžejov“, prezradil niekoľko noviniek 
organizátor festivalu Vladimír Chrenka. Jednou z nich bude 
aj westernové mestečko, ktoré vytvorí dojem Cibuľového 
divokého západu, inšpirované známym filmom Limonádo-

vý Joe. „Nebudú chýbať skutoční Indiáni a kovboji na 
koňoch, streľba z lukov a iné zábavné i divoké aktivity, 
Trigger Whisky Saloon s lietacími dverami, speváčka 
Tornádo Lou či podnik Dougha Badmana s legendár-
nou Kolalokou,“ dodal Chrenka. Ďalšou novinkou bude 
prírodné kino, ktoré bude súčasťou westernového mesteč-

ka s projekciou všetkých dielov Winnetoua. Uby-
tovanie návštevníkov pre rok 2015 bude priamo 
v areáli formou stanového hotela a kvalitnými 
sociálnymi zariadeniami a s non-stop prístupom 
do areálu festivalu. Momentálne sa pracuje aj 
na zostavení hudobného programu, ktorý má už 
v túto chvíľu dohody s tými najväčšími česko – slo-
venskými špičkami.
V minulosti sa na festivale predstavili také hviez- 
dy ako Kabát, No 
Name, Čechomor, 
Desmod, China-
ski, Kryštof, To-
máš Klus, Horký-
že Slíže, Divokej 

Bill, Tři sestry, Slobodná 
Európa a desiatky ďalších 
skvelých interpretov z Čes-
ka a zo Slovenska. V uply-
nulom ročníku sa na fes-
tivale dokonca predstavil 
aj zahraničný hosť, synth- 
popová legenda Alpha-
ville. „Na ich veľkolepé 
vystúpenie nezabudne-
me a pre ďalšie ročníky 
budeme pokračovať 
v duchu „Buď Forever 
Young s Cibula Festom.“ 
Počiatočná cena vstu-
penky na trojdňový 
festival v predpredaji 
pre verných fanúšikov 
je stanovená na 11 €. 
Chceme, aby bol Cibula 
Fest naozaj festivalom 
pre každého,“ uzavrel 
hlavný organizátor.
Vstupenky si môžete 
zakúpiť vo všetkých 
sieťach PREDPREDAJ.SK

■ www.cibulafest.eu

bezplatná 
RIADKOVÁ INZERCIA 

v mesačníku

prozáhorí
Text inzerátu môžete zaslať
■ na e-mailovú adresu 

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

Potočná 54, 909 01 Skalica

Predám záhradu v záhradkárskej osade v Holíči 
za letiskom v blízkosti rieky Moravy o celkovej 
rozlohe 1386 m2. Cena pozemku 3,5 €/m2. Tel. 
0918872716
Predám chatu, v chatovej oblasti Podhoranka-
-Kuchyňa. Chata je celoročne obývateľná. Cena 
dohodou. Možnosť stretnutia i počas soboty a 
nedele. Je voľná. Volať na č.t. 0907899462.
Kúpim rodinný dom na Záhorí, i starší, cena 
80 000 - 100 000 euro, v Kuchyni, Perneku, Lozor-
ne, Vysoká na Morave alebo blízke okolie. Kontakt 
0940749802
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
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Krvné skupiny II
V minulom člán-
ku som sa snažil 
v krátkosti načrtnúť 
existujúce krvné 
skupiny u človeka a 
ich výskyt v popu-
lácii. Dnes by som 
rád článok doplnil o 
dedičnosť v systéme 
krvných skupín AB0. 

Často si väčšie deti kladú otázku od koho 
zdedili svoju krvnú skupinu a niekedy si 
aj rodičia kladú otázku akú krvnú skupinu 
môžu mať ich deti. Tak ako to teda je?
Každý človek si v každej svojej bunke nesie 2 in-
formácie o svojej krvnej skupine (pretože všetky 
gény sú vo väčšine buniek umiestnené 2x). Gén 
pre krvnú skupinu môže mať formu A, B alebo 0. 
Čiže možnosti sú AA, AB, A0, BB, B0 alebo 00 (na 
poradí nezáleží). Ďalšou dôležitou informáciou 
je, že forma A a B sú silnejšie ako 0 a navzájom 
sú si rovnocenné. Teda A alebo B vždy „prebije“ 
0. Ak má niekto teda možnosť A0, tak bude mať 
krvnú skupinu A, pri kombinácii AB bude krvná 
skupina AB. Pri počatí sa ale cez vajíčko a sper-
miu odovzdáva iba jeden gén od matky a jeden 
od otca. A tak vznikajú nové kombinácie. Rodič, 
ktorý má kombináciu A0 môže svojmu dieťaťu 
„poslať“ buď A alebo 0. Rodič, ktorý má kombi-
náciu AB môže svojmu dieťaťu „poslať“ buď A 
alebo B.
Na prvý pohľad možno zložité vysvetlenie je 
však pomerne jednoduché a na jeho základe 
existujú niektoré situácie, ktoré môžu alebo 
nesmú nastať. Napríklad ak majú obaja rodičia 
krvnú skupinu 0, ich deti budú mať vždy skupi-
nu 0. Ak majú obaja AB, ich deti nikdy nebudú 
mať skupinu 0. Dieťa nebude mať skupinu AB, 
ak niektorý z rodičov má 0. A tak ďalej...
Ako je to však v prírode časté, tak aj tu existujú 
určité situácie, kedy sa pravidlá menia a naprí-
klad pri výskyte určitých mutácií génov sa krvné 
skupiny dedia odlišným spôsobom.

■ MUDr. Daniel Vidovič, MPH, lekár 

 Záhoráci v zahranicí

Dobrodružstvo v Berlíne

Či už je to vzdelávanie, poznanie alebo obohatenie sa 
o nové skúsenosti, spoznávanie nových krajín otvára 
nové obzory. Študium v Nemecku je výbornou príležitos- 
ťou, aby som si splnila svoje cestovateľské sny a spojila 
príjemné s užitočným. Ako študent nemeckej univerzity 
je mojou povinnosťou absolvo-
vať počas štúdia povinnú prax. 
Možností bolo viacero, ale roz-
hodla som sa vyskúšať šťastie 
v hlavnom meste nového bydlis-
ka - v Berlíne.
Berlín je mesto mladých, metro-
pola neobmedzených možností, 
plná histórie a krásnych miest. 
Už ako študentka povinnej škol-
skej dochádzky som sa v rámci 
štúdia nemčiny veľa dozvedela 
o tomto meste. Fakt, že opis 
mesta Berlín, bola aj jedna z ma-
turitných tém, prispel k tomu, že 
som sa s krásami tohto miesta 
oboznámila skôr, než som ho 
navštívila. Zhodou okolností to 
bola aj otázka, ktorú som na ma-
turite musela zodpovedať. Avšak 
prvýkrát som sa tu ocitla až počas pracovných pohovo-
rov. Bola to v celku veľká výzva - dostať sa na miesto po-
hovorov dochvíľne, keď som tu bola prvýkrát. Odhliad- 
nuc od občasného blúdenia som sa však vždy dostavila 
na miesto stretnutia.
Pohovory prebiehajúce v nemčine a angličtine boli na-
ozaj nezabudnuteľnou skúsenosťou. Na moje prekvape-
nie takmer všetky dopadli úspešne. Život je voľba a bolo 
pre mňa naozaj dôležité, aby som si vybrala spoločnosť, 
v ktorej sa môžem rozvíjať a bude prínosom pre moje 

štúdium. V tomto som sa spoľahla na vnútorný inštinkt 
a celkový dojem z pohovoru.
Najlepšie na mňa zapôsobila spoločnosť speech Inter-
national Planungsgesellschaft mbH. Tu aj momentálne 
pracujem v kancelárii, ktorá sa nachádza v srdci Berlína 
Hackescher Markt blízko Alexanderplatz. V tejto me-
dzinárodnej spoločnosti mám naozaj veľkú šancu na 
svoj odborný rozvoj. Projekt Luzhniki, na ktorom sa po-
dieľam, je pre mňa studnicou skúseností, z ktorej budem 
čerpať aj počas písania svojej záverečnej práce „Interié-
rový dizajn rekonštruovaných budov s rešpektovaním 
historického pôvodu budovy“. Projekt Luzhniki je re-
konštrukcia tohto historického štadiónu v Moskve s cie- 
ľom zvýšenia jeho kapacity. Táto úprava je nevyhnutná, 

nakoľko v roku 2018 sa tu budú 
konať majstrovstvá sveta vo fut-
bale. Táto téma je veľmi blízka 
mojej záverečnej práci. Už teraz 
som získala niekoľko nápadov a 
inšpirácií, ako pretvoriť opuste-
né obratisko lokomotív v meste 
Coburg, ktoré je objektom mojej 
záverečnej témy.
Základom celého projektu je 
dobrý a podrobný výskum, na 
ktorom už postupne pracujem. 
Takéto obratiská sa v Nemecku 
vyskytujú celkom často. Preto 
porovnávam už úspešné re-
konštrukcie takýchto objektov, 
analyzujem tieto prestavby a 
zbieram informácie k môjmu 
projektu.
Avšak treba popri štúdiu a práci 

aj spoznávať krásy Berlína. Pravdu povediac po desiatich 
hodinách v práci často nezostáva veľa energie na kul-
túrne vyžitie, ale využívam každú možnú príležitosť. Už 
som si splnila svoj veľký sen a videla som na vlastné oči 
egyptskú kráľovnú Nefertiti či veľkolepú Ištarinu bránu 
z Babylonu. Mala som možnosť preniesť sa na chvíľu do 
ríše Chetitov, či obdivovať Chammurapiho zákonník. To 
to je len časť z krás a čarovných miest, ktoré ponúka Ber-
lín. Neviem sa dočkať, kedy objavím ďalšie.

Cestovanie je 
najlepším spôsobom 
sebavzdelávania.

Weber K. J.

»

■ Mgr. art. Alena Krčová, foto: Michal Pavlusik

Pergamon Museum

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

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

 0903 473 262 Bc. Dáša Vlková
*Na predaj vinohrad 1500 m2 v Skalici za cenu 6.600,- euro
* BYTY V SKALICI    byt  1+kk a 3+kk  v Skalici od ceny 
27.580,- eur - s balkónom, , komorou a parkovacím miestom 

*Novostvba – bungalov RD 4 izbový +kuchyňa, 
kúpeľňa, 2 xWC, garáž, 450 m2 pozemok v Skalici   
Cena domu :  85.700 €  + pozemok 24.770,- €

Novostavba  v Skalici na predaj 4 izbový RD  s kuchyňou 2 x 
kúpeľňa , možnosť garáže. krbu cena domu 85.300 €  + pozemok 11.094,- €

Na predaj chata s pozemkom na Mlýnkoch – 15.000€  
Kancelária RK ul. Jatočná zo zadu Mestského úradu v Skalici           
e.mail.:    grandreality@centrum.sk
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 hádzaná

 tenis

sport

HC Tatran Stupava hral všetky zápasy doma
ML. DORASTENCI: HC TATRAN STUPAVA - MŠK POVAŽ-
SKÁ BYSTRICA 17:39 (7:19)
Mladších dorastencov dnes čakal mimoriadne silný súper - Po-
važská Bystrica, ktorá je v tabuľke druhá. Už pri nástupe bolo 
jasné, že proti o hlavu vyšším a mohutnejším chlapcom to 
budú mať naši veľmi ťažké. Hneď v úvode sme urobili niekoľko 
chýb, súper ich nekompromisne trestal a okamžite odskočil na 
rozdiel 9 gólov. To vlastne určilo priebeh celého zápasu, keď 
naši sa na každý gól natrápili a Považská Bystrica následne 
premieňala brejky aj postupné útoky.
Našich treba pochváliť za snahu, v 
zápase boli úseky, v ktorých sme do-
kázali hrať vyrovnanú partiu a boli 
sme Považskej Bystrici dôstojným pro-
tivníkom. Napriek tomu sme podľahli 
vysoko 17:39. Tréner Rudo Draškovič o 
zápase hovorí: „Zápas proti Považskej 
Bystrici sme začali veľmi ustráchane 
a s prehnaným rešpektom. Na zači-
atku stretnutia som bol nespokojný s prístupom k zápasu 
a nevracaním sa do obrany, respektíve unáhleným zakon-
čením. Som spokojný s herným výkonom a bojovnosťou 
Romana Valachoviča a v druhom polčase bojovnosťou na 
doraz Sama Renča a brankármi. Bohužiaľ, dnes bol súper 
nad naše sily, ale nevadí aj my o rok budeme niekde inde. 
Chalani musia vedieť, aký dres nosia na sebe, a že keď to ne-
jde herne, musíme bojovať, ako v druhom polčase.“ a dodal: 
„Nevadí, lopta je guľatá, dnes sme dostali lekciu a sme za ňu 
vďační, ideme bojovať ďalej.“
Góly Stupavy: D. Frýbert 1, M. Ichmann 1, R. Valachovič 6, 
D. Polák 1, M. Hýravý 1, S. Fúsek 3, D. Grich 4. Tréneri: Rudolf 
Draškovič ml., Ladislav Pšenko.
MUŽI: HC TATRAN STUPAVA - TJ BANÍK LEHOTA POD 
VTÁČNIKOM 33:18 (15:9)
Zápas začal kvôli meškaniu hostí z Lehoty s takmer polhodi-
novým meškaním. Možno práve týchto 30 minút, možno to, 
že sme do zápasu vstupovali s pocitom, že sa súper porazí sám 
spôsobilo, že zápas spočiatku nebol jednoznačnou záležitos-
ťou. Od začiatku sme boli herne lepší, avšak v útoku nepresní a 
nedôrazní, v obrane nedôslední. Tento prístup umožnil súpe-
rovi, ktorý nastúpil len so šiestimi hráčmi v poli, držať prvých 
15 minút so Stupavčanmi krok.
Po prestriedaní zostavy, keď tréner Fukáč poslal na ihrisko 
troch veteránov, sa hra domácich spresnila a v priebehu dru-
hej polovice prvého polčasu sme si vybudovali šesťgólový 
náskok. O tom, že dva body ostanú doma, už nebolo pochýb, 
ale ani v druhom polčase sme sa nedokázali vyvarovať ne-
dôslednosti v obrane a nepresnosti v útoku. Rozdiel 15 gólov 
v celkovom výsledku je síce vysoký, napriek tomu nám súper 

vzdoroval oveľa viac, ako by sa patrilo.
Góly Stupavy: M. Malina 4, A. Pír 1, R. Draškovič 4, R. Obselka 
2, V. Hoksz 2, Ľ. Bašti 6, L. Hirtl (H) 7, P. Lipovský 6, O. Kubíček 1. 
Tréneri: Miroslav Fukáč, Ľuboš Ivica.
ML. DORASTENKY: HC TATRAN STUPAVA - HK JUNIOR 
MOČENOK 34:10 (18:8)
Dnešný súper mladších dorasteniek - Močenok - mal byť 
podľa predpokladov papierovo slabším súperom, veď väčšinu 
tímu tvoria staršie žiačky. Dorastenky to od začiatku potvrdili, 

bezproblémovo sa odpútali a budovali 
si svoj náskok. Schuti si zahrali, skó-
rovali po protiútokoch a už polčasový 
výsledok 18:8 bol jednoznačný.
V druhom polčase už dievčatá z Močen-
ka dokázali dať len dva góly a keď naše 
exhibične hrajúce pridali ďalších 16, 
výsledok 34:10 pravdivo hovorí o ob-
rovskej prevahe na ihrisku.

Góly Stupavy: W. Raffasederová 4, L. Kovácsová 7, V. Kalabe-
rova 5, R. Gašpareková 3, S. Straková 5, D. Brennerová 2, S. Rich-
ter 2, M. Puškáčová 1, I. Gašpareková 5. Tréneri: Roman Vigh, 
Martin Kanda.
ŽENY: HC TATRAN STUPAVA - TJ DRUŽSTEVNÍK LEHNICE 
22:22 (11:11)
Stupavské ženy narazili na zdatného súpera - družstvo Lehníc. 
Išlo o súboj druhého a piateho tímu tabuľky, čo sľubovalo na-
pínavý zápas. V tomto ohľade nemohol nikoho sklamať - bol 
od začiatku až do konca mimoriadne dramatický.
Naše začali dobre - dokázali sa presadiť zo spojok, ubrániť 
súpera a viedli sme 5:2. Potom prišiel nepochopiteľný strelec-
ký výpadok, ani obrana nepracovala, ako mala, a keď 5 minút 
pred koncom druhého polčasu prehrávali o 4 góly, vyzeralo to 
s nimi zle. V závere polčasu ale našli stratenú streleckú mušku, 
navyše dokázali zastavovať lehnické útoky a polčas dotiahli 
na 11:11.
Druhý polčas sme opäť začali dobre, ale tímy sa naťahovali 
o každý gól. V druhej polovici polčasu nám Lehnice ušli na 
dvojgólový rozdiel a museli sme ich doťahovať. V závere zá-
pasu to vyzeralo, že zopakujeme skvelý výkon zo záveru pr-
vého polčasu - dotiahli sme sa a išli do vedenia. Tridsaťšesť 
sekúnd pred klaksónom Lehnice vyrovnali a my sme si zobrali 
oddychový čas. Bohužiaľ sa nám zjavne nepodarilo splniť to, 
čo tréneri naordinovali, lebo 5 sekúnd pred koncom sme o 
loptu prišli a nakoniec môžeme byť radi, že súper neskóroval 
a uhrali sme remízu.
Góly Stupavy: L. Lisalová 1, S. Kováčová 5, Z. Rychtárechová 4, 
K. Kupkovičová 12. Tréneri: Zuzana Kalmárová, Martin Kanda.

■ Rudolf Draškovič, HC TATRAN STUPAVA

HC Tatran spustil projekt 
GOLDEN TEAM

realizovaný v spolupráci 
so ZŠ kpt. J. Nálepku v Stupave

HC Tatran Stupava si 
dal za cieľ vychovať 
v mládežníckych kate- 
góriách tímy, ktoré bu- 
dú dosahovať úspechy 
na medzinárodnej scé-
ne. Hádzanársky klub 
spustil projekt Golden Team, ktorý je na 
Slovensku ojedinelý.
Hádzanársky klub v spolupráci so Základnou ško-
lou kpt. J. Nálepku v Stupave otvoril v septembri 
dve ,,hádzanárske“ triedy v prvom ročníku. Ide 
o triedy s rozšírenou športovou prípravou, čo 
v praxi znamená jedna hodina telesnej výchovy 
týždenne naviac, to jest spolu tri hodiny týž-
denne a dva tréningy týždenne v poobedňajších 
hodinách. V Stupave sa zamerali na všeobecnú 
športovú prípravu, na tréningoch absolvujú 
deti gymnastiku, atletiku, plávanie, hádzanú a 
ďalšie športové a pohybové hry. „Naším cieľom 
je, aby deti dostali maximálny pohybový 
základ, ktorý  v neskoršom veku využijú pri 
hádzanej,“ vysvetľuje Rudolf Draškovič, mana-
žér HC Tatran Stupava a pokračuje: „Deti už od 
prvého ročníka pôsobia v hádzanárskych 
triedach. V tomto školskom roku sú to dve 
prvé triedy, ktoré navštevuje 24 dievčat a 17 
chlapcov. V projekte plánujeme pokračovať 
aj v ďalších rokoch. Sme klub, v ktorom mo-
mentálne pôsobí 250 aktívnych hráčov a na-
ším cieľom je vychovávať reprezentantov a 
reprezentantky v mládežníckych a neskôr aj 
seniorských kategóriách.“

Projekt prezentovali Stupavčania prezidentovi 
Slovenského hádzanárskeho zväzu, pánovi Ja-
roslavovi Holešovi, ako aj na pôde Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR. SZH sa stal 
garantom projektu a obe strany veria, že môže 
inšpirovať ďalšie kluby.

■ Rudolf Draškovič, HC TATRAN STUPAVA

7. miesto v silnej českej 
konkurencii

Talentovaná tenistka, 9-ročná Skaličanka, Zuzka Vulga-
nová z klubu TK 77 Skalica, dosiahla v tohtoročnej teniso-
vej sezóne prvého významného úspechu, keď sa v silnej 
českej konkurencii umiestnila na peknom 7. mieste 
v šnúre turnajov pre deti do 9 rokov pod názvom BABO-
LAT TOUR 2014. V Českej republike je v tejto kategórii 
detí registrovaných viac ako 500 detí. Zuzke prajeme 
veľa ďalších tenisových úspechov. ■ red

Skalickí tenisti obhájili organizačné prvenstvo
V letnej tenisovej sezóne 2014 bol skalický tenisový klub TK77 Skalica pod ve-
dením prezidenta klubu Romana Trnovca, vyhodnotený už druhýkrát v rade 
ako organizátor najlepšieho turnaja druhej najvyššej kategórie starších žiakov 
v rámci celej SR. Klub TK 77 Skalica tak prostredníctvom Memoriálu Zuzky Veselej 
potvrdil víťazstvo z minulého ročníka tenisovej tour pod hlavičkou Slovenského 
tenisového zväzu.

          Poradie klubov 2013: 1. miesto TK77 Skalica, 156 b, 2. TK Žilina, 155 b, 
3. TK Jednotka Baratislava, 147 b.
Poradie klubov 2014: 1. TK77 Skalica, 160 b, 2.-3. TK Jednotka Bratislava a TK 
Kúpele Piešťany, 146 b, 4. TK Žilina, 145 b, 5. TA Prešov, 132 b, 6. TC Topoľčany 126 b.

»
■ red
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Európsky deň rodiny a školy 
v MŠ Kalinčiakova v Senici

V októbri si deti a rodičia MŠ Kalinčiakova 
v Senici pripomenuli Európsky deň rodiny a 
školy zábavným popoludním na školskom 
dvore.

Slnečné po-
časie babieho 
leta predurčo-
valo prežiť deň 
plný športu 
vonku. V do-
poludňajších hodinách deti súťažili a popoludní 
privítali svojich rodičov a spoločne plnili športové 
aktivity. Veľa zábavy prežili pri vození detí na fúri-
ku, v špagátovom bludisku, „lyžovaním“, chôdzou 
na chodúľoch. Najväčším lákadlom však bol nafu-
kovací hrad, ktorý nám zapožičalo OZ ProZáhorí.sk.

Odmenou organizátorom - učiteľkám a pánovi 
Lackovičovi z OZ ProZáhorí.sk boli úsmevy, radosť 
a šťastie, ktoré sa dali čítať z tváre deti.

■ MŠ Kalinčiakova, Senica

V Kopčanoch si uctili starších 
spoluobčanov

„Vysoký vek tají múdrosť života. Bielučký vlas skrýva 
dávne starosti. Útrapy do tváre vpísal čas. Len srdce je 
ešte mladé a dobré, štedro rozdáva lásku a nerado o 
priazeň žobre. Takí sú naši starí otcovia a staré mamy.“

Mesiac október by mal byť pre nás všetkých aj pripomien-
kou, ako si uctiť starších ľudí v našom okolí. Úcta k starším 
ľuďom by mala byť predovšetkým prirodzenou súčasťou 
nášho života, mala by byť spontánna a nenásilná. Starší 
ľudia si ju zaslúžia, pretože vekom nadobudli rôzne skúse-
nosti, ktoré odovzdávajú nám, mladším.

Október je Mesiacom úcty k starším. Pri tejto príležitosti 
sa v pondelok 13. októbra 2014 uskutočnilo v Kopčanoch 
v Klube dôchodcov posedenie jubilantov ZO JDS, ktorí sa 
v tomto roku dožili 70, 75, 80, 85, 90 a viac rokov. Predseda 
ZO JDS Kopčany pán Ľubomír Bollo v úvode privítal všet-
kých prítomných a odovzdal slovo starostovi obce pánovi 
Dušanovi Dubeckému. Starosta zaželal dôchodcom hlavne 
veľa zdravia, radosti, životného optimizmu, aby roky, ktoré 
majú pred sebou, prežili obklopení láskou, úctou a pozor-
nosťou svojich najbližších.

Úsmev na tvári a žiarivé očká vyčarovali deti z Materskej 
školy, ktoré si pripravili kultúrny program pozostáva- 
júci z piesní a básní venovaných všetkým prítomným 
oslávencom.

O bohaté občerstvenie sa postarali manželia Osičkových, 
ktorí majú s členmi ZO JDS Kopčany veľmi pekné priateľské 
vzťahy. 

■ Veronika Dujsíková

Sviatosť birmovania 
v Kopčanoch

„Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucha-
ristiou jeden celok „sviatostí uvádzania do kresťan-
ského života“, ktorého jednotu treba zachovať. Preto 
treba veriacim vysvetliť, že prijatie sviatosti birmo-
vania je potrebné na dovŕšenie krstnej milosti. Veď 
pokrstených „sviatosť birmovania dokonalejšie spá-
ja s Cirkvou a bohato ich obdarúva osobitnou silou 
Ducha svätého, takže sú ako praví Kristovi svedkovia 
väčšmi povinní šíriť a brániť vieru slovom i skutkom.“ 
(KKC, 1285)

Na farnosti v Kopčanoch bola po šiestich rokoch veľká sláv-
nosť - Sviatosť birmovania. Príprava na túto neobyčajnú 
slávnosť spojila všetky generácie vo farnosti.
Po vyše ročnej príprave z rúk J. E. Mons. Jozef Haľka prijalo 
v Kostole sv. Štefana Kráľa Sviatosť birmovania 39 mladých 
kresťanov. Prijali tak sedem darov Ducha Svätého a stali sa 
dospelými členmi sv. cirkvi.
Birmovanie vtláča do duše nezmazateľný duchovný znak, 
„charakter“, ktorý znamená, že Ježiš Kristus označil kresťa-
na pečaťou svojho Ducha a obdaril ho mocou z výsosti, aby 

bol jeho svedkom. 
Na konci celej liturgie birmo-
vanci poďakovali pánovi Mons. 
Jozefovi Haľkovi za vyslúženie 
sviatosti birmovania. Veľká 
vďaka patrí P. Viktorovi Šte-
fanovi Locnerovi za trpezlivú 
prípravu mladých a dôstojný 
priebeh sviatosti. 

■ Veronika Dujsíková

V utorok 30. 9. 2014 o 10:00 
hod. bolo hasičské cvičenie 
zamerané na evakuáciu osôb 
z budovy ZŠ Kopčany.

Zámerom cvičenia bola 
spolupráca medzi hasičmi a 
učiteľmi pri evakuácii žiakov 
z tried, rýchle a bezpečné 
evakuovanie žiakov podľa 
evakuačného pánu ZŠ Kop-
čany. Riešiteľom hasičského 
cvičenia bol veliteľ hasičskej 
jednotky obce Radovan Ma-
lík. Triedni učitelia musia 
po evakuácii podľa triednej 
knihy skontrolovať žiakov na 

zhromaždisku. Hasičské cvičenie prebehlo podľa plánu. 
Po ukončení cvičenia prebehlo krátke vyhodnotenie. Cvi-
čenie preverilo hasičov, žiakov aj učiteľov, ako sa správať 
pri evakuácii a splnilo svoj cieľ.

■ Veliteľ DHZO Kopčany , Radovan Malík

Hasičské cvičenie Dobrovoľného hasičského zboru 
obce Kopčany v Základnej škole Kopčany
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Horoskop
BARAN
November sa bude niesť v znamení pra-
covných a finančných záležitostí. Koniec 

mesiaca prinesie aj nové zážitky a poznatky. 

BÝK
Vaše životné postoje prechádzajú skúškou. 
Partnerské vzťahy a majetkové záležitosti 

môžu byť horúcimi témami. 

BLÍŽENCI
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.

RAK
Prvé tri týždne by mali byť v znamení 
partnerských záležitostí. Posledný týždeň 

vás podnieti aj k zmenám životného štýlu. 

LEV
Čaká na vás množstvo práce ale aj čas, prí-
jemne strávený s rodinou. Záver novembra 

bude patriť uvoľnenej zábave.

PANNA
Tento mesiac prežijete v kruhu rodiny, 
detí, kamarátov a blízkych ľudí. Budete 

hraví a plní entuziazmu a nadšenia. 

VÁHY
Celý november sa budete musieť venovať 
rodine, alebo otázkam bývania. Ale zvlád-

nete pritom aj prácu, takže slušné finančné ohodno-
tenie by nemalo chýbať.

ŠKORPIÓN
Budete nadšene presadzovať svoje osobné 
záujmy, komunikovať, vybavovať a väčši-

na z vás si aj celkom slušne zarobí. 

STRELEC
Tento mesiac je vaše ja rozpoltené. Jedna 
časť chce snívať a rozjímať, druhá sa snaží 

presadiť a zarábať.

KOZOROŽEC
November bude spočiatku mimoriadne 
aktívny. Neskôr spoločenský ruch trochu 

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

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

tostí, ktoré by ste možno najradšej navždy utajili.

RYBY
November bude rušný, poznávací, nároč-
ný. Možno vás to dostatočne pripraví na 

nové výzvy v pracovnej oblasti.

■ www.astrotouch.com 
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Pán Ková ik sa chce da  rozvies ,          
tak navštívi advokáta a ten sa ho pýta:
- A pre o sa vlastne chcete rozvies ?
- Viete, ja som obchodný cestujúci          
a domov chodím len na víkendy.
- No a o?...
- Viete,... minulý víkend, sme si to           
s manželkou užívali v posteli a boli         
sme trocha hlu ní...
- Ale ve  to je normálne...
- Áno, to je, ale potom na stenu 
zabúchala suseda a zakri ala:
- Aspo  cez...
(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 sadu pohárov na víno. Správnu odpoveď pošlite do 26.11.2014 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: „... vstúpili, iba sa sťažujete“. Výherca z minulého čísla: Pavel Osvald, Skalica. Výherca získal 2 lístky 
na zápas KHL.

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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