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Rok utiekol ako voda a opäť 
sa blížia najkrajšie sviatky 
v roku – Vianoce a Nový 
rok. Všetko navôkol sa 
ligoce, svieti, v mnohých 
mestách je cítiť typická vôňa 
vianočných trhov. Z rádia 
je počuť vianočné koledy 
a v televízii vysielajú klasické 
rozprávky. Ako to už býva, 
v tomto období sme na seba 
milší, ústretovejší, štedrejší 
a usmevavejší. Vianoce 
pre mnohých znamenajú 
stretnutie sa s celou svojou 
rodinou pri sviatočnom 
stole. Rodina je ten najväčší 
dar, aký si môžme priať a 
práve rodina nás obdarúva 
najkrajším a najdôležitejším 
darčekom a tým je – LÁSKA. 
Lásku môžme rozdávať 
a nemusíme sa báť, že ju 
niekedy vyčerpáme. 
Nepremrhajme preto čas 
a dajme pocítiť svojim 
blízkym, že nám na nich 
záleží, vážime si ich a hlavne, 
ako ich neskutočne ľúbime. 
A verte, že Vianoce tak budú 
patriť k tým najkrajším 
chvíľam vo vašom, ale aj 
v ich živote.
Všetkým ľuďom s dobrým 
srdcom prajem Vianoce plné 
lásky a v Novom roku 2015 
splnenie všetkých snov.
          Veronika Dujsíková
          šéfredaktor
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Usilujte sa vždy spájať lásku s pokorou.
sv. František Saleský

Pri príležitosti 96. výročia 
príchodu Dočasnej vlády 
sa stretli vo štvrtok 6. no-
vembra 2014 pred budovou 
Mestského úradu v Skalici 
činitelia mesta Skalica, ob-
čania Skalice a žiaci skalic-
kých škôl.

Pamiatku tejto dejinnej uda-

losti si uctili zavesením venca na priečelie radnice, odkiaľ sa 
následne sprievod odobral k Pamätníku obetiam prvej svetovej 
vojny, kde na znak úcty boli položené taktiež vence.

Historickú udalosť z obdobia vzniku prvej Československej re-
publiky si v Skalici pripomínajú už tradične každý rok.

6. novembra 1918 prišla do Skalice Dočasná vláda pre Slovensko 
a mesto sa tak na niekoľko dní stalo de facto hlavným mestom 
Slovenska. ■ Veronika Dujsíková

Pietny akt k výročiu príchodu prvej dočasnej 
slovenskej vlády

Bezpečnosť detí na cestách 
a povinnosť nosenia reflexných prvkov

Každý deň dochádza na cestách k vážnym dopravným 
nehodám. Medzi najzraniteľnejších účastníkov cestnej 
premávky patria chodci, a to najmä deti! Úrazy detí pri 
dopravných nehodách sú na druhom mieste z celkového 
počtu detských úrazov. Častou príčinou týchto nehôd 
býva hrubá chyba chodca a jeho stretnutie s motorovým 
vozidlom končí takmer vždy zranením – ľahším, ťažším 
alebo usmrtením.
V záujme zvýšenia bezpečnosti nemo-
torových účastníkov cestnej premávky, 
najmä chodcov a cyklistov vykonala sku-
pina prevencie Okresného riaditeľstva 
Policajného zboru v Senici 23. a 27.10.  
preventívne aktivity  pre žiakov prvých 
ročníkov základných škôl na ul. V. Pau-
linyho Tótha a ul. Komenského v Senici.  
Mladší školský vek je obdobím vstupu 
dieťaťa do školy, do verejného života 
a deti si v tomto veku osvojujú väčšinu návykov. Práve týmito 
preventívnymi aktivitami sme chceli dosiahnuť, aby si osvojili 
správne návyky chodcov, aby získali základné vedomosti bez-
pečného správania sa v rôznych dopravných situáciách – najmä 
bezpečné prechádzanie cez cestu, cez priechod pre chodcov so 
svetelnou signalizáciu, správnu chôdzu po ceste, pri ktorej nie 
je chodník, bezpečné vychádzanie spomedzi rôznych prekážok, 
ktoré sa nachádzajú v blízkosti ciest.

Jeseň so sebou prináša ranné hmly, dážď, vonku sa skôr stmieva 
a preto boli preventívne aktivity zameraná i na osvetu význa-
mu nosenia reflexných prvkov. Je veľmi dôležité, aby deti boli 
na ceste viditeľné, či idú ráno do školy, alebo sa vracajú domov 
z krúžku či tréningu. Správne oblečenie a reflexné prvky zohrá-
vajú v bezpečnosti detí v cestnej premávke veľmi dôležitú úlo-
hu. Všeobecne, ak sme oblečení v tmavých farbách, vodič auta 

nás napr. v tme vidí zo vzdialenosti asi 
20 metrov, ale reflexný materiál žiari až 
na 200 metrovú vzdialenosť. Tento efekt 
je u malých detí ešte výraznejší. Ak sa 
skombinuje nápadná farba odevu 
a reflexných prvkov sú chodci a cyk-
listi v cestnej premávke oveľa vidi-
teľnejšími. Veľmi dobré poslúžia na 
zvýšenie bezpečnosti reflexné nášivky, 
prívesky na školských taškách, ruksa-
koch, či rôznofarebné reflexné nálepky. 

Zákon o cestnej premávke ukladá povinnosť chodcom mať 
na sebe reflexné prvky, ak idú po krajnici alebo po okraji 
vozovky. Za zníženej viditeľnosti musia mať na sebe vi-
diteľne umiestnené reflexné prvky a oblečený reflexný 
bezpečnostný odev nielen mimo obce, ale aj v obci.
Deti, ktoré sa zúčastnili spomínaných preventívnych aktivít do-
stali od Policajného zboru reflexnú pásku, ktorá má chrániť ich 
život a zdravie a zvyšovať bezpečnosť v cestnej premávke.

■ kpt.Mgr. Jana Dujková, prevencia OR PZ Senica
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Verejnosti predstavili 
zrekonštruovanú 

Viedenskú električku 
GANZ Eg 6

Po vyše dvojročnej rekonštrukcii pred-
stavili v novembri verejnosti legendárnu 
Viedenskú električku GANZ Eg 6. Na jej 
obnovu prispel dotáciami v celkovej hod-
note 10-tisíc € aj Bratislavský kraj. V no-
vom šate ju môžu záujemcovia vidieť od 
utorka 11. novembra v Múzeu dopravy 
na Šancovej ulici v Bratislave, súčasťou 
bude aj tematická výstava.

„Symbolicky, k storočnici otvorenia miest-
nej dopravy Viedenskej električky, privá-
žame stratenú Bratislavčanku späť do-
mov. Podrobila sa náročnej rekonštrukcii 
do vystavovateľného stavu a veríme, že 
sa verejnosti bude páčiť,“ uviedol Michal 
Milata, predseda Klubu priateľov mestskej 
hromadnej a regionálnej dopravy. Rekon-
štrukciou sa električke prinavrátila podoba 
z roku 1914, podľa historických fotografií sa 
podarilo dôkladne zrekonštruovať interiér či 
dobové nápisy.

Elektrická lokálna železnica Bratislava - Vie-
deň bola v prevádzke v rokoch 1914 – 1945 a 
dotvárala neopakovateľnú charizmu Bratisla-
vy. Po zániku lokálnej dráhy sa dve špeciálne 
vyrobené vozidlá pre bratislavský úsek, GANZ 
Eg 5 a 6, dostali do Rakúska. Pôvodný majiteľ, 
firma Stern a Hafferl, sa vozidlo GANZ Eg 6 roz-
hodol ponúknuť na predaj alebo zošrotovanie. 
S pomocou partnerov a veľkého záujmu verej-
nosti sa električka nakoniec v roku 2011 vráti-
la domov do Bratislavy. Následne sa podrobila 
náročnej rekonštrukcii.

Kraj chce aj v roku 2015 opraviť viaceré 
úseky ciest a mosty

Bratislavský kraj chce aj v roku 2015 opraviť 
viaceré úseky ciest a mosty. Závisieť to 
však bude aj od miery solidarity voči ostat-
ným župám spojenej s plánovanou cen-
tralizáciou dane z motorových vozidiel a 
od schváleného rozpočtu Bratislavského 
samosprávneho kraja.

Medzi priority župy patrí dokončenie integrovanej 
dopravy či výstavba diaľnice D4 a rýchlostnej cesty 
R7. V budúcom roku chce zrekonštruovať napríklad 
most v Zálesí a Čiernej Vode, cesty v Dunajskej 
Lužnej, Marianke, Viničnom, Chorvátskom Grobe, 
Blatnom, Báhoni, Stupave, Perneku, resp. vybudo-
vať okružnú križovatku v Novej Dedinke. Župa pri-
pravuje aj komplexnú rekonštrukciu cesty III/50310 
v Rohožníku, na ktorú bude presmerovaná všetka 
ťažká doprava v oblasti. Po vybudovaní diaľničných 
kolektorov pri Malackách bude táto cesta napojená 
priamo na diaľnicu. Bez stavebných úprav a rekon-
štrukcie slúži cesta od 70-tych rokov. Je to jeden 
z najpálčivejších problémoch tohto regiónu. Brati-
slavský samosprávny kraj získal územné rozhodnu-
tie, v súčasnosti pripravuje žiadosť o stavebné po-
volenie. Výstavba by mala začať v priebehu jedného  
roka. Predpokladané náklady sú 6 mil. €.
„Cesty opravujeme v rámci našich finančných 
možností. Samozrejme, keby sme mali viac 
peňazí alebo mohli čerpať eurofondy, tak ako 
ostatné župy, mohli by sme zrekonštruovať viac 
ciest a mostov. Napríklad len na to, aby sme 
odstránili následky ťažkej nákladnej dopravy 
a aby sme dostali cesty do stavu zodpovedajú-
ceho európskemu štandardu, by sme potrebo-

vali minimálne 120 mil. €,“ uviedol bratislavský 
župan Pavol Frešo.

Na opravu a údržbu ciest II. a III. triedy má kraj 
v tomto roku vyčlenených 13 mil. €. Z týchto fi-
nancií zrekonštruoval poškodené priepusty v obci 
Láb, dokončila sa rekonštrukcia havarijného stavu 
priepustu na ceste medzi Vinosadmi a Modrou. Na 

Pezinskej Babe bol 
vykonaný podrobný 
inžiniersko-geolo-
gický prieskum na 
šiestich najkritickej-
ších úsekoch. V Stu-
pave zrevitalizoval 
cestné teleso a upra-
vili priekopy, v Šenk- 
viciach sanoval zo- 
súvajúce sa svahy. 
Okrem toho vybudo-
val ďalších 12 bez-
pečných priechodov 

pre chodcov v malackom, pezinskom aj seneckom 
okrese.  Počas celého roka opravil vyše 45 000 m2 

výtlkov.

O krajské cesty sa stará spoločnosť Regionálne cesty 
Bratislava (RCB), ktorá sa na základe hodnotenia fi-
nančno-ekonomických ukazovateľov zaradila v roku 
2013 medzi bonitné podniky. Náročným kritériám 
vyhovelo z 224-tisíc hodnotiacich subjektov pôso-
biacich na Slovensku len 1,2 percenta podnikov.  
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Nové priechody

V okrese Malacky:
■ Cesta II/501 – Jablonové
■ Cesta II/501 – Kuchyňa
■ Cesta III/239 – Vysoká pri Morave
■ Cesta III/240 – Láb

V okrese Pezinok:
■ II/502 – Pezinok – Kalinčiakova

■ II/502 – Dubová
■ II/502 – Modra – Kráľová , Partizánska ulica
■ II/503 – Pezinok – Malacká (Cajla)

V okrese Senec:
■ II/503 – Hrubý Šúr
■ III/61067 – Senec, ulica Slovenského 
národného povstania
■ III/57214 – Kostolná pri Dunaji
■ III/0635 – Hamuliakovo

Knihy sa vracajú do škôl
Už niekoľko týždňov prebieha štvrtý ročník pro-
jektu Vráťme knihy do škôl. Bratislavský samo-
správny kraj aj ďalší partneri týmto projektom 
motivujú žiakov a študentov k čítaniu a každo-
ročne ponúkajú účastníkom možnosť vyhrať-
zaujímavé ceny, ktoré ich ešte viac motivujú 
k čítaniu.

Predchádzajúce tri ročníky boli zamerané iba na 
stredoškolákov. Novinkou tohto ročníka je rozšírenie 
kategórií aj o žiakov materských a základných škôl. 
Do súťaže sa možno zapojiť na webovej stránke 
www.vratmeknihydoskol.sk, kde sa žiaci a študenti 
zaregistrujú a pošlú krátky text o prečítanej knihe.

V texte objasnia dôvody, pre ktoré si zvolili práve túto 
knihu, a popíšu, čo im dielo prinieslo. Škôlkári nakreslia 

obrázok na základe učiteľom alebo inou osobou prečíta-
ného textu. Žiaci I. stupňa základných škôl môžu poslať 
buď text alebo obrázok.

Súťaž prebieha od 15. októbra 2014 do 15. februára 
2015. Žiaci a študenti budú súťažiť o elektronické čítač-
ky, balíčky kníh, ale aj výlet do Bruselu.

Po tretíkrát bude na slávnostnom vyhlásení výsledkov 
udelená aj cena Knižný Anjel, na ktorú študenti navrhujú 
knihovníka či učiteľa slovenského jazyka, ktorý u žiakov 
podporuje záujem o čítanie. Súťaží sa takisto o titul Naj- 
aktívnejšej školy. Tou sa stane škola, z ktorej sa zapojí 
najviac žiakov. Odmenou bude interaktívna tabuľa či 
poukážky na nákup kníh. Na projekte spolupracuje Bra-
tislavský kraj s kníhkupectvom abcknihy.sk, partnermi 
sú vydavateľstvá IKAR a RAABE.

Register zdravotníctva kraja 
ocenili za komplexnosť 

a efektívnosť

Bratislavský kraj zaviedol Register zdra-
votníctva a humánnej farmácie, kde 
nájde občan po prvýkrát komplexné 
informácie o všetkých poskytovateľoch 
zdravotnej starostlivosti. Nájde tu tiež 
informácie o ordinačných hodinách, vy-
medzených obvodoch či rozpis služieb 
Lekárskej služby prvej pomoci. Register 
je efektívny ako pre lekárov, tak aj pre 
verejnosť, eliminuje byrokraciu a šetrí 
čas. Aj to je dôvod, pre ktorý získal Cenu 
ITAPA v kategórii Zlepšovanie procesov.

„Register výrazne urýchli komunikáciu 
medzi lekármi, úradom a verejnosťou. Zá-
sadne skráti čas vybavovania, zefektívni 
procesy a odstráni byrokraciu. To bolo ci-
eľom projektu a Cena ITAPA len dokazuje, 
že sa nám tento cieľ podarilo dosiahnuť,“ 
povedal župan Pavol Frešo na margo ocene-
nia.

Register zdravotníctva a humánnej farmácie 
je systémová, prehľadná a najmä komplexná 
aplikácia, ktorú aktívne využívajú lekári, pri-
niesla hlavne jednoduché vyhľadávanie infor-
mácií, podrobné štatistiky, automatizáciu a 
zjednodušila schvaľovacie procesy. Využíva sa 
aj na sumarizáciu hlásení o spotrebe omam-
ných a psychotropných látok. V systéme sú 
evidované aj podnety a sťažnosti, ktoré po-
máhajú zamestnancom odboru zdravotníctva 
pri kontrolnej činnosti a riešení podnetov ob-
čanov. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti 
môžu cez Register nahlasovať neprítomnosť, 
môžu si dať schváliť ordinačné hodiny či roz-
pisy služieb Lekárskej služby prvej pomoci. 
Občania tu nájdu informácie o lekárňach 
a zdravotníckych zariadeniach, o dovolen-
kách a zastupovaní, ako aj o pohotovostiach, 
zdravotníckych obvodoch či poplatkoch za 
prednostné ošetrenie. Informácie je možné 
nájsť na stránke www.otvorenalekaren.sk 
alebo www.e-vuc.sk.

Bratislavský kraj spustil Register vlani v sep-
tembri, kedy sa začala vykonávať prvá regis-
trácia všetkých zariadení na poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti. Prvá elektronická 
komunikácia (podávanie elektronických žia-
dostí o schválenie ordinačných hodín) medzi 
lekármi a Úradom BSK sa začala vo februári 
2014. Systém dnes aktívne využívajú Brati-
slavský, Trenčiansky a Žilinský kraj, takmer 
800 lekární a viac ako 6600 poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti.

V kraji vybudovali ďalších 12 
bezpečných priechodov pre chodcov

Bratislavský kraj vybudoval ďalších 12 inteli-
gentných priechodov pre chodcov, ktoré zvýšia 
bezpečnosť na cestách II. a III. triedy, teda ciest 
patriacich župe.

„S budovaním bezpečných priechodov na frekven-
tovaných cestách sme začali minulý rok, tento rok 
pribudlo ďalších 12 priechodov, štyri v pezinskom, 
štyri v malackom a štyri priechody v seneckom okre-

se. Najmä v noci majú veľké opodstatnenie, pretože 
vďaka výraznému nasvieteniu je vidieť chodcov už 
z diaľky,“ priblížil župan Pavol Frešo.

Inteligentné priechody pre chodcov sú výrazné, nasvie- 
tené zvrchu, pričom osvetlenie má 
intenzitu 8-tisíc lumenov, teda ako 
jasný biely deň. Svetlá sa automaticky 
zapnú, akonáhle príde chodec k prie-
chodu, zároveň sa rozsvietia aj dió-
dové svetlá zabudované vo vozovke a 
výstražné zvislé dopravné značenie. 
Zariadenia sú napojené na obecné 
osvetlenie a ich spotreba je minimál-
na, nakoľko ide o diódovú technoló-
giu. Náklady na jeden priechod sú cca 
15-tisíc €.

Župa vyberala lokality podľa toho, kde 
je bezpečnosť chodcov najviac ohroze-

ná, a tiež vychádzala z dopravných štatistík nehodovos-
ti. Pri výbere lokalít spolupracovala s okresnými doprav-
nými inšpektorátmi v Pezinku, v Senci aj v Malackách.

»
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Nezáleží na tom, koľko kníh
prečítame, záleží na tom,
koľko z nich v nás ostane.

Diana Mórová

4. ročník

Čítaj a vyhraj!
Prečítaj knihy, registruj sa, 

napíš na
www.vratmeknihydoskol.

sk
a vyhraj atraktívne ceny!
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Bratislavský samosprávny kraj úspešne 
zorganizoval v rámci projektu RECOM SK-
-AT Workshop na tému „Budúca spolupráca 
v kultúrnom a prírodnom dedičstve“, ktorý 
sa konal 12.11.2014 v hoteli SEBASTIAN 
v Modre.

Cieľom cezhraničného 
workshopu bolo účastní-
kom dať možnosť dozvedieť 
sa viac o projektoch, ktoré 
boli podporené v rámci 
Programu cezhraničnej 
spolupráce SK-AT 2007-
2013 v oblasti kultúry, ces-
tovného ruchu a životného 
prostredia, spoznať jednot-
livé nové projektové záme-
ry a partnerské inštitúcie aj 
z iných regiónov, vymeniť 
si skúsenosti s prípravou a 
implementáciou projektov, 
navzájom sa spoznať, ako 
aj diskutovať o možnosti-
ach v novom programovom 
období 2014-2020, tak 
aby sa zabezpečila čo naj-
efektívnejšia cezhraničná 
spolupráca pre zachovanie 
kultúrneho a prírodného dedičstva.

V úvodnej časti podujatia bol predstavený sa-
motný projekt RECOM SK-AT, ktorý prezentovala 
projektová manažérka a organizátorka podujatia 
Jana Jurkovičová. Po prezentácii projektu RECOM 
SK-AT a programu podujatia účastníkov privítala 
pani Barbora Lukáčová, riaditeľka Odboru Stra-
tégie, územného rozvoja a riadenia projektov 
Bratislavského samosprávneho kraja. Následne 
po privítaní bolo slovo odovzdané pani Tatiane 
Mikušovej, poslankyni župy a predsedníčke komi-
sie európskych záležitostí, regionálnej spolupráce 
a cestovného ruchu Zastupiteľstva Bratislavského 
samosprávneho kraja, ktorá predstavila Stratégiu 
CENTROPE 2013+.

Následne bola prezentovaná informácia o ak-
tuálnom stave prípravy Programu INTERREG VA 
SK-AT 2014-2020, ktorú predstavil účastníkom 

Peter Heriban z Ministerstva pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka SR. Po prezentáciách nasledova-
la aktívna diskusia, do ktorej sa zapojila väčšina 
účastníkov workshopu.

V závere doobedňajšej časti programu prebehla 
prvá odborná panelová diskusia v rámci, ktorej 
prijali pozvanie projektoví manažéri projektov 
TRAKER, TERE, CYKLOMOST II, PERIMOST, Za Mo-
stom, urbANNAtur, Ramsar Eco NaTour. V rámci 
diskusie sa účastníci mohli dozvedieť pozitívne, 
ale aj negatívne skúsenosti súvisiace s realizáciou 
projektov na tému kultúrne a prírodné dedičstvo.

Poobedňajší program workshopu sa venoval 
panelovým diskusiám zameraným na nové pro-
jektové myšlienky v rámci témy zachovania kul-
túrneho a prírodného dedičstva. Spolu bolo pre-
zentovaných až 11  cezhraničných projektových 
myšlienok. 

Záverečná panelová diskusia sa venovala téme 

vybudovania a udržateľnosti cezhraničných cen-
tier environmentálnej výchovy. Pozvaní a prezen-
tujúci boli zástupcovia zo slovenských, českých a 
rakúskych centier pre environmentálnu výchovu: 
Ekocentrum LIPKA, Ekocentrum Trkmanka, Stre-
disko environmentálnej výchovy Dropie, Národné 
lesnícke centrum, Amt der NÖ Landesregierung, 
Nationalpark Donau-Auen, UnLAB.

V rámci workshopu bolo prediskutovaných veľa 
zaujímavých spoločných tém na cezhraničnú 
spoluprácu  a nadviazaných veľa cezhraničných 
kontaktov, čím sa podaril organizátorom naplniť 
cieľ podujatia.

Viac informácií o projekte RECOM SK-AT, ktorý je 
realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spo-
lupráce Slovensko - Rakúsko 2007-2013 sa mô-
žete dozvedieť na oficiálnej internetovej stránke 
projektu: www.recom-skat.eu.

■ Ing. Jana Jurkovičová

Budúca spolupráca v kultúrnom a prírodnom dedičstve



Poľný šalát s pošírovaným vajíčkom a červenou repou
Vianočný kapor  v mandliach 

s pestrým šalátom zo zemiakov Grenaille
–

Vianočná polievka so sušenými hubami  a slivkami
Kuracie prsia plnené gaštanmi s brusnicovou omáčkou 

a zemiakovo tekvicovou tortičkou
 Škoricovo tvarohový dezert s višňami

Vianocné 
menu 

ˇ
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Mikulášska besiedka 
ľudí s mentálnym postihnutím v Skalici

„Nemôžeme všetky deti naučiť všetkému, ale môžeme všetky deti urobiť šťastnými.”

Stalo sa už tradíciou, že členovia Združenia na po-
moc ľuďom s mentálnym postihnutím v Skalici, sa 
pravidelne stretávajú pri Vianočnom stromčeku. 
Inak tomu nebolo ani tento rok. 28. november 
2014 bol tým dňom, kedy sa všetci členovia zdru-
ženia stretli v budove Štíbor – Mestské centrum 
sociálnych služieb n.o., Skalica.

Všetkých prítomných členov a hostí úvodom privítala 
pani Agnesa Appelová, predsedkyňa združenia.

Po úvodnom slove sa všetkých 23 detí s radosťou v očiach 
rozbehlo pre pripravené mikulášske balíčky. Balíčky ob-

sahovali sladkosti, ovocie a hrnček s vlastným menom, 
ktorý pre deti sponzorsky venovalo OZ ProZáhorí.sk.

Počas stretnutia sa deti rozprávali, šantili a nechýbala 
ani ich obľúbená diskotéka, na ktorej si spoločne zatan-
covali a zaspievali.

Rodičia si zatiaľ medzi sebou rozprávali o radostiach ale 
aj starostiach bežného života, vymieňali si navzájom 
informácie a skúsenosti pri výchove postihnutých detí.

Na tento deň sa tešia deti ale i rodičia, a sme radi, že 
sme aj my mohli prispieť k dôvodu na úsmev na tvárach 
všetkých detí. ■ Veronika Dujsíková

Uctili sme si 
100. výročie úmrtia 

F. V. Sasinka
V tomto roku si pripomíname 100. vý-
ročie úmrtia Františka Víťazoslava 
Sasinka, ktorý sa narodil 11. decem-
bra 1830 v Skalici, zomrel 17.11.1914 
v Rakúsku a v roku 1930 previezli jeho 
telesné pozostatky do Skalice, kde ich 
uložili v krypte kaplnky sv. Anny.

F. V. Sasinek bol kňaz, tajomník Matice slo-
venskej, profesor, archivár, člen Slovenského 
učeného tovarišstva, jeden z najvýznamnej-
ších slovenských historikov druhej polovice 
19. storočia a právom patrí medzi najvý-
znamnejších Skaličanov.

Pri príležitosti výročia jeho úmrtia sme si 
uctili jeho pamiatku 14. novembra 2014 
pietnym aktom položenia vencov pri karneri 
sv. Anny v Skalici, na ktorom je umiestnená 
pamätná doska. Spomienkové podujatie 
sa otvorilo piesňou z jeho tvorby Hostiu 
vítajme, v podaní Skalického chrámového 
zboru Cantamus Domino.

Podujatia sa zúčastnili predstavitelia Mesta 
Skalica, poslankyňa NR SR, riaditeľ Sloven-
ského historického ústavu Matice sloven-
skej, vedúci Oblastného pracoviska Matice 
slovenskej Holíč, riaditeľka Záhorského 
múzea v Skalici, riaditeľka Gymnázia F. V. 
Sasinka v Skalici, študenti gymnázia a široká 
verejnosť.

Stretnutie sa ukončilo piesňou Bože čos ráčil, 
opäť v podaní zboru Cantamus Domino.

■ Veronika Dujsíková

V nemocnici v Skalici 
slávnostne otvorili pracovisko 

Urgentného príjmu

Fakultná nemocnica s poliklinikou v Skalici poskytuje 
zdravotnú starostlivosť pre viac ako 110 000 obyvateľov 
spádovej oblasti okresov Skalica, Senica a okrajových 
častí okresov Myjava a Malacky.

Od pondelka 3. novembra 2014 nemocnica otvorila 
vo svojich priestoroch v hlavnej budove nové pracovis-
ko urgentného príjmu. Pracovisko urgentného príjmu 
umožňuje, aby bol pacient po úraze alebo v inom ohro-
zení života ošetrený, diagnostikovaný, prípadne opero-
vaný v krátkom čase bez nutnosti nežiaduceho presunu 
po oddeleniach nemocnice.

Priestory boli vybudované vďaka prostriedkom z euro-
fondov. 

■ Veronika Dujsíková

Mesiac úcty k starším
Spev piesní, predovšetkým u starších ľudí, je 
najprirodzenejším hudobným prejavom vychád-
zajúcim z ich minulosti, zvykov a tradícií. Z tohto 
dôvodu sme pod záštitou primátora Mesta Ska-
lica v rámci Mesiaca úcty k starším zorganizovali 
v Kultúrnom dome pod- ujatie s názvom Prehliad-
ka speváckych skupín zariadení pre seniorov.

Keďže ľudia spievali odjakživa, chceli sme to našim se-
niorom touto formou pripomenúť a súčasne umožniť im 
to znovu zažiť. 

V rámci prehliadky speváckych skupín sa predstavili kli-
enti zo zariadení pre seniorov z najbližšieho okolia, ako 
aj zo zariadení, s ktorými máme družobné a priateľské 
vzťahy. Takto sme sa vzájomne podelili o radosť prame-
niacu prostredníctvom spevu.

Veríme, že každý zúčastnený mal zo stretnutia dobrý po-
cit a prežil krásne chvíle pri piesni medzi priateľmi.

■ ZpS
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 Záhoráci v zahranicí

Cesta za novým poznaním. Aj takto by sa dal charak-
terizovať víkendový seminár štipendistov zo strednej, 
východnej a južnej Európy, 
o ktorého prípravu sa postara-
la bavorská organizácia Bay- 
host. Toto zriadenie všetkých 
bavorských vysokých škôl 
podporuje výmenu študentov 
a vedcov medzi Bavorskom 
a spomínanou časťou Euró-
py. Aj vďaka podpore tejto 
organizácie mám možnosť 
študovať v Nemecku. Roz-
voj spolupráce v oblasti výskumu a výučby, prepojenie 
domovských krajín s Bavorskom, či získanie nových 
partnerov, to je základná myšlienka tejto organizácie. 
Každoročne sa pod ich zastrešením koná tento víkendo-
vý seminár. Tentokrát sa konal aj v spolupráci s organizá-
ciou Perspektive Osteuropa.

Téma semináru pre štipendistov je vždy iná, pútavá a 
zaujímavá. Tohtoročnou témou medzinárodného semi-
náru bolo 10 rokov rozšírenia EU na východ. Študenti 
a ostatní zúčastnení členovia boli z rozličných krajín, 
avšak každého z nás sa táto téma týka. Diskusie, deba-
ty a prednášky vzťahujúce sa k nej, boli naozaj pútavé. 
Pre každého zúčastneného bol tento seminár prínosom. 
Obzvlášť mimoriadny bol pre mňa workshop Európska 
identita, ktorého som sa zúčastnila. Výmeny názorov 
zástupcov rôznych krajín viedli k zaujímavým niekedy až 
napätým diskusiám. Čo je európska identita? Je vlastne 

nejaké kritérium spájajúce všetkých členov obyvateľov 
Európy? Na tieto a podobné otázky sme diskutovali 
a hľadali odpovede počas spomínaného workshopu. 
V spolupráci s organizáciou Perspektive Osteuropa nám 
bolo umožnené, aby sme počas workshopov mohli vy-
užiť moderné priestory Univerzity Passau. Možnosť po-
budnúť v týchto pekných a príjemných priestoroch ma 
ako študentku interiérového dizajnu veľmi potešila.

Program prednášok a diskusií bol obohatený aj o návšte-
vu historického hradu, kde sme sa zoznámili s dejinami 
mesta Passau. Ako hraničné mesto nachádzajúce sa na 
sútoku troch riek, medzi ktorými je aj Dunaj, je jeho his-

tória naozaj bohatá. Atmosféru 
počas pobytu nám spríjemnili aj 
spoločné večere v originálnom 
stredovekom štýle alebo preh-
liadka mesta.

Program počas celého predĺže-
ného víkendu bol naozaj nabitý. 
O nové podnety a rozmanitosť 
impulzov nebolo počas oboha-
cujúcich diskusií núdze. Bola to 
aj výborná príležitosť spoznať 

nových ľudí, vytvoriť nové priateľstvá a nadviazať me-
dzinárodné kontakty. Na záver tohto pobytu som sa ne-
chcela odlúčiť od nových priateľov, avšak inak to nešlo. 
Musím pokračovať v ceste, ktorú som začala a naplno sa 
venovať štúdiu interiér dizajnu. To je moja vášeň, môj 
koníček a hádam aj budúce povolanie.

Passau – medzinárodný seminár plný poznania

Musíme sa 
mnoho učiť, aby sme 
spoznali, ako málo 
vieme.

Michel de Montaigne

»

■ Mgr. art. Alena Krčová

Komerčné poistenie

Pod komerčným 
poistením rozu-
mieme poistenie 
rizika úrazu, tr-
valých následkov, 
práceneschopnosti 
alebo napríklad 
invalidity. Uzatvá-

rajú ho komerčné poisťovne, ktorých je 
na našom trhu viacero. Klienti si takto 
poisťujú riziko výpadku príjmov alebo 
zabezpečenie pri poškodení zdravia.
Vo väčšine prípadov je základom poistenia 
sporivá časť a od nej sa v určitom pomere 
môže odvíjať výška hodnoty pripoistení. 
O ktoré sa jedná?
Čas (doba) nevyhnutného liečenia úrazu: 
názov je dostatočne výstižný, poisťovňa plní 
za určitý počet dní alebo týždňov liečenia 
úrazu podľa tabuliek, ktoré bývajú k dispozí-
cii v poisťovni. A to buď sadzbu v percentách 
z poistenej sumy alebo sumu za jeden deň.
Trvalé následky: na základe lekárskeho 
zhodnotenia rozsahu trvalých následkov úra-
zu poisťovňa v zmysle tabuliek vypláca určité 
percento z dohodnutej poistnej sumy.
Smrť následkom úrazu: z názvu jedno-
značne vyplýva poistné riziko. Vypláca sa vždy 
celá suma pripoistenia. A to zvyčajne aj vtedy 
ak smrť nastala do jedného mesiaca od úrazu 
a bola v súvislosti s úrazom.
Odškodnenie chirurgického zákroku: pois-
ťovňa vypláca plnenie v percentách z poistnej 
sumy. Vychádza sa pritom z tabuliek, kde ku 
jednotlivým typom operácií sú priradené per-
centá odškodnenia.
Odškodnenie pobytu v nemocnici: tu pois-
ťovňa vypláca odškodnenie konkrétnou su-
mou za deň pobytu v nemocnici a nemusí to 
byť len v súvislosti s úrazom.
Odškodnenie práceneschopnosti: v tom-
to pripoistení poisťovne po splnení určitých 
podmienok (napr. určitej dĺžky PN) vyplácajú 
odškodnenie za jeden deň PN v dohodnutej 
sume.
Komerčné poisťovne samozrejme môžu ponú- 
kať aj iné druhy pripoistení. Je vždy dôležité si 
dôkladne prečítať zmluvu a aj všeobecné po-
istné podmienky, ktoré často spresňujú pod-
mienky, za ktorých je poistné plnenie vypláca-
né. Dá sa tým predísť sklamaniu, že obdržaná 
suma nie je tak vysoká, ako sa očakávalo. Aj 
najlepšie uzavretá poistka a vyplatené poistné 
plnenie však nenahradí zdravie, ktoré sa nedá 
kúpiť za žiadne peniaze.

■ MUDr. Daniel Vidovič, MPH, lekár 
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VÄČŠÍ ZÁBER VIAC ČLÁNKOV     VIAC INFORMÁCIÍ VIAC PRE VÁS

MALACKY
SENICA

SKALICA

20 000 VÝTLAČKOV

Okres Skalica
Brodské 
Dubovce
Gbely
Holíč
Chropov
Kátov
Letničie
Lopašov
Petrova Ves

Prietržka
Radošovce
Skalica
Trnovec
Unín
Vrádište

Okres Senica
Borský Mikuláš
Borský Svätý Jur 

Cerová
Čáčov
Čáry
Dojč 
Hlboké
Jablonica
Koválov
Kuklov
Kunov
Kúty

Lakšárská Nová Ves
Moravský Svätý Ján
Osuské
Plavecký Peter
Prievaly
Prietrž
Rohov
Rovensko
Rybky
Sekule

Senica
Smolinské
Smrdáky
Sobotište
Šajdíkové Humence
Šaštín-Stráže
Štefanov

Okres Malacky
Gajary

Jabloňové
Jakubov
Kuchyňa
Láb
Lozorno
Malacky
Pernek
Plavecký Mikuláš
Plavecké Podhradie
Plavecký Štvrtok

Rohožník
Sološnica
Studienka
Suchohrad
Stupava
Veľké Leváre
Vysoká pri Morave
Záhorská Ves
Závod
Zohor

SVOJE OBĽÚBENÉ NOVINY HĽADAJTE BEZPLATNE VO VŠETKÝCH DOBRÝCH OBCHODOCH PO CELOM ZÁHORÍ

Sobota 8. novembra 2014 pa-
trila medzi tie významnejšie 
dni nielen pre obec Vrádište, 
ale aj pre mnohých Vrádišťa-
nov. Práve v tento deň bola vo 
Vrádišti uvedená do života jej 

prvá monografia s názvom Vrádište – obec s his-
toricky zakoreneným hospodárstvom, ktorej au-
torom je Mgr. Michal Kováč.

Za prítomnosti pozvaných hostí, obyvateľov obce, vi-
nohradníkov a vinárov sa o 17:00 hod. v sále kultúrne-
ho domu začala naozaj nezvyčajná slávnosť. Najskôr 
dôstojní páni rímskokatolíckej a evanjelickej farnosti už 

tradične požehnali vína ročníka 2014. Potom náš rodák, 
kňaz Štefan Herényi pristúpil k slávnostnému aktu uve-
denia knihy do života pokropením frankovkou z vrádišt-
ského vinohradu. Spomenul pri tom, že ho ako mladého 

chlapca oslovil vtedajší kostolník Ján 
Žák, aby zistil niečo z histórie nášho 
kostola v ktorom sa každú nedeľu 
a vo sviatky stretávajú. Napokon aj 
tento materiál bol použitý pri zo-
stavovaní monografie. No hlavným 
impulzom bolo 620. výročie prvej 
písomnej zmienky o obci, ktoré sme 
si pripomenuli pred dvomi rokmi. 
Tu sa autorovi knihy spolu s Vrádiš-
tanmi a rodákmi podarilo zozbierať 
množstvo materiálu, ktorý mapoval 
históriu Vrádišťa od osídlenia v dobe 
popolnicových hrobov až po súčas-

nosť. Záujem o túto výstavu podporil myšlienku vydania 
monografie. Poďakovanie tiež patrí pánovi Petrovi Brezi-
novi PhDr. za vydanie, metodické usmernenie, grafickú 
a jazykovú úpravu.

Nech si v nej nájde každý to, čo hľadal, to čo si pamätal, 
na čo spomína a aj to čo nevedel. Nech ľuďom, ktorí žijú 
mimo našej obce, prinesie závan domova, nech sa pripo-
menú ľudia zo starých fotografií.

Na záver želám tejto knihe veľa spokojných čitateľov.

■ obec Vrádište

Vrádište: uvedenie monografie obce

Predám garzónku, Holíč - Lúčky, pôvodný stav. 
Cena dohodou. Tel. 0944946542, 00420776825959.
Predám rodinný dom v Gbeloch, užitková plocha 
176 m2, 3 izby, kuchyňa, komora, kupelňa, WC, 
letná kuchyňa, hospod. budova, vlastná studňa, 
napojenie na všetky IS, záhrada o výmere 780m2. 
Cena dohodou. Volať na tel. 0905719105, e-mail: 
bozena.h@seznam.cz
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

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
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Úspešná i druhá výmenná burza kníh
Cesty ku knihe II – názov výmennej burzy kníh, 
ktorá sa uskutočnila už druhýkrát v tomto roku. 
Tentoraz však s malými zmenami. Jednou z nich 
bola doba trvania a to počas troch dní: 19.-21. 
novembra 2014. Druhou zmenou bolo miesto 
Kaviareň Avalonross.  Hlavným organizátorom 
bolo OZ Element v spolupráci s kaviarňou Ava-
lonross.

Z marcovej burzy kníh zostalo približne 700 kníh a 
práve s nimi sme začínali novembrovú burzu, takže 
bolo z čoho vyberať. Celkovo za celé tri dni sa prestrie-
dalo  50 ľudí a prinieslo dohromady 153 kníh. V piatok 
po skončení burzy zostalo 528 kníh. Každý, kto prinie-
sol  aspoň jednu knihu, dostal lístok s číslom a tie boli 

zaradené do žrebovania. Vyžrebované lístky sú 
zverejnené na internete, v InfoSene a v kaviarni 
Avalonross. Ceny si výhercovia môžu vyzdvihn-
úť v kancelárii InfoSen.

V rámci burzy kníh boli vystavené výtvarné 
práce Kamila Brečku z Čáčova, študenta vy-
sokej školy v Nitre a Mareka Bellaya z Rybiek, 
študenta vysokej školy v Bratislave. Kresby, 

tuše, maľby, linoryt a kresby 
perom boli zamerané na ko-
mixové postavičky, zvieratká a 
ľudí. Podujatie Cesty ku knihe 
II zaujalo i študentku vysokej 
školy v Trenčíne, ktorá prišla do Se-
nice natočiť  pár záberov na krátky 
film. Ľuďom sa tento nápad páčil a 
chceli by takéto podujatie aj nabudú-
ce a častejšie.  Je veľmi dôležité, aby 
sa zachovalo posolstvo kníh, ktoré si 
v sebe nesú, aj pre ďalších ľudí. Preto 

sa burza kníh nesie v duchu „Príď s knihou a zober si 
tú, ktorú si ešte nečítal“. Medzi knihami sme našli 
aj staršie perličky ako Ján Neruda – malostranecké 
povídky z roku 1925, nakladatelství B. Kočí,  Alois Ji-
rásek – Psohlavci z roku 1935, nakladateľstvo J. Otto, 
s.r.o., památce Boženy Nemcovej Psáno roku 1883 – 

1884 (kvety), Joseph Courad - Náhoda z roku 1932, 
nakladateľstvo Melantrich a. s. Praha, James Baker 
– kardinálúv Panoš z roku 1937, vytlačila a vydala 
Pražská akciová tiskárna v Praze II. Francois Coppee – 
Kus Chleba, Oscard Wilde – Slávik a Ruža z roku 1920 
vydáva „Tatran“. Zmenili sme priestor a dizajn. Na po-
moc prišli: riaditeľka ZOS v Senici ako kurátorka Ľubica 
Krištofová, David Krenželák, Martin Čulen, Alica Audy, 
Tomáš Tóbik, Vierka Šusteková a Martin Filip.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli iba pozrieť, tým, 
ktorí priniesli knihy, i tým, ktorí si nejakú tu knižku 
zobrali so sebou. Ďakujeme za priestory majiteľke ka-
viarne Alici Audy.

■ o.z. Element Senica
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 hádzaná

B-čko ŠKP Bratislava Stupavu nezdolalo
MUŽI: HC TATRAN STUPAVA - ŠKP BRATISLAVA „B“ 29:27 (16:10)

ŠKP nastúpilo v Stupave oslabené o 4 hráčov, ktorí 
mali extraligové povinnosti. Napriek tomu nám boli 
viac ako vyrovnaným súperom.
Úvod bol až do stavu 5:5 pomerne 
vyrovnaný. Zmenou obrany sme 
súperovi ušli na 11:6 a udržali 
vývoj stretnutia na polčasových 
16:10. Cez prestávku sme si rozo-
brali individuálne chyby a dohod-
li sa na zmenách. Chalani si do 
41. minúty plnili svoje povinnosti 
a vychádzal nám náš zámer. V da-
nom momente sme viedli 23:13 a 
pevne držali opraty vývoja zápa-
su vo svojich rukách. ŠKP napriek tomu, že malo v nohách 
ťažký dopoludňajší zápas s Topoľčanmi v dorasteneckej lige 
(ŠKP zvíťazilo v napínavom závere 25:24), zabojovalo a zá-
ver zápasu zdramatizovalo. Uspokojili sme sa, pričasto sme 

chybovali v obrane, neskoro pristupovali k hráčom súpera, 
čo behavý súper dokonale využil a postupne znižoval až na 
29:24 v 55. minúte stretnutia. Po našom time-oute súper 

zmenil obranný systém a dokázal 
ešte 3-krát skórovať po našich 
technických chybách. Výsledok 
29:27 zodpovedá priebehu zá-
pasu. Chalanom ďakujem za bo-
jovnosť, z posledných 20 minút 
sa musíme poučiť a vyvarovať sa 
rovnakých chýb v ďalších zápa-
soch. Súperovi vzdávam poklonu 
za sympatický bojovný výkon a 
korektný zápas.

Zostava a góly: Beleš, Nemčovič - Draškovič 8, Malina 6/3, 
Lipovský 5, Hirtl 4, Kováč 4, Hoksz 1, Bašti 1, Lachkovič, Pro-
kop, Ondrušek, Jánoš, Pír, Husák, Kubíček

■ Rudolf Draškovič, HC TATRAN STUPAVA

Obrana dorasteniek bola nepriestrelná
DORASTENKY: HC TATRAN STUPAVA - ŠŠK PREŠOV 32:24 (14:9)

Mladšie dorastenky nastúpili v sobotu popoludní 
proti Prešovu. Keďže "poškuľujú" po treťom mieste 
v tabuľke, ich povinnosťou bolo zápas vyhrať.
Zodpovednosť a nervozita im zrejme zväzovala ruky, preto-
že zo začiatku zápasu sa nevedeli dostať do tempa - hlavne 

v útoku nevedeli nič na Prešovčanky vymyslieť a po 12 min-
útach prehrávali 5:8. Potom ale prišiel neuveriteľný úsek 
zápasu, kedy sa naša obrana stala nepriestrelnou - fantas-
tických 16 minút sme nedostali gól - a keďže sa začalo dariť 
aj v útoku, dve minúty pred koncom polčasu bolo 14:8.
Prešovčanky po polčase "zapli" a dokázali skorigovať na 
16:12, ale potom sa prejavila prevaha našich dievčat a Pre-
šovčankám sa začali vzďaľovať. Publikum ich hnalo vpred 
a zápas nakoniec vyhrali presvedčivým rozdielom ôsmich 
gólov.
Góly Stupavy: V. Valachová 2, W. Raffasederová 2, L. Ko-
vácsová 13, V. Kalaberova 1, R. Gašpareková 2, S. Straková 2, 
D. Brennerová 1, S. Richter 2, M. Puškáčová 1, I. Gašpareková 6,
Tréneri: Roman Vigh, Martin Kanda

Krosový úspech atletiky 
v Borskom Sv. Jure

Atletika v Borskom Svätom Jure je na vzo-
stupe, čo potvrdil výsledok tohto klubu 
na nedávnych majstrovstvách Slovenska 
v cezpoľnom behu v Dubnici nad Váhom. 
AK pri Základnej škole s materskou školou 
bol vôbec najúspešnejší klub zo štvorice 
záhoráckych tímov, na konte mal kom-
pletnú medailovú 
zbierku. 
Prvú a hneď naj-
cennejšiu medailu na 
trati 1500 m vybojo-
vala mladšia žiačka 
AK B. Sv. Jur Zuzana 
Švejdová, ktorá vlani 
skončila v tejto kate-
górii tretia. Tento rok 
už na ňu súperky ne-
mali a Zuzka prakticky od štartu bežala sama na 
čele štartového poľa. Jej čas 5:41 min by dokon-
ca stačil na siedme miesto v kategórii chlapcov 
– mladších žiakov. Pre zverenkyňu trénerského 
dua Jakub Valachovič – Ján Dobiáš je to zatiaľ 
najväčší úspech, mladšia žiačka bude ešte aj o 
rok a bude tak mať príležitosť zlatý kov obhájiť.
Darilo sa aj Zdenkovi Švejdovi, bratovi mladej 
šampiónky. Medzi staršími žiakmi dokázal zare-
agovať na zrýchlenie tempa neskorším víťazom 
R. Duškom /MAC Rača/ a až do cieľa udržal druhé 
miesto na trati tri kilometre. Bola to záhorácka 
disciplína, o dve sekundy za Švejdom cieľoval 
malacký atlét Jakub Kopiar. 
V kategórii mladších žiakov zavŕšil úspech 
Borského Sv. Jura Tomáš Čulen, ktorý sa do po-
sledných chvíľ bil o druhú priečku s domácim 
bežcom Ľ. Kubišom. Cieľová kamera napokon 
rozhodla o tom, že Čulen bol tretí a zároveň Bor-
ský Svätý Jur najúspešnejší záhorácky klub na 
šampionáte. Jeden kov získal AC Malacky záslu-
hou Kopiarovho bronzu. V kategórii junioriek sa 
darilo Zuzane Durcovej zo Spartaka Myjava, kto-
rá dobehla za suverénnou L. Janečkovou (MRC 
Bratislava) druhá. ■ TK AC

Výsledky:
Ml. žiaci, 1500 m: 1. Cesnek (ŠKP ZA) 5:19 min, 
... 3. Čulen (AK pri ZŠ B. Sv. Jur) 5:22 min, 10. Kadlic 
(Junior Club B. Mikuláš) 6:19 min. St. žiaci, 3000 
m: 1. Duška (MAC Rača) 10:46 min, 2. Švejda (B. Sv. 
Jur) 10:53 min, 3. Kopiar (AC MA) 10:55 min. Juni-
ori, 6000 m: 1. Talán (Stavbár NR) 20:40 min, ... 
6. Moravec (Spartak MY) 22:18 min. Muži, 10000 
m: 1. Ďurec (UMB BB) 32:20 min, ... 9. Zalubil (AŠK 
SI) 36:38 min. Ml. žiačky, 1500 m: 1. Švejdová (B. 
Sv. Jur) 5:41 min, ... 9. Štvrtecká (B. Sv. Jur) 6:23 
min. St. žiačky, 2000 m: 1. Kohútová (Kys. N. 
Mesto) 7:36 min, ...25. M. Michalicová (B. Sv. Jur) 
10:10 min. Dorastenky, 3000 m: 1. Štefundová 
(K. N. Mesto) 11:30 min, ... 15. Pavlíková (B. Sv. Jur) 
16:27 min. Juniorky, 4000 m: 1. Janečková (MRC 
BA) 14:49 min, 2. Durcová (MY) 15:18 min.

 beh

»

 florbal

Zmiešané družstvo Súkromnej strednej odbornej 
školy VIA HUMANA v Skalici v zložení Eva ŠČEPKOVÁ, 
Lukáš MONIAK, Miroslav RAVAS, Patrik DANIELIK, Lu-
káš LORENC, Peter ŠAMALÍK, 
Patrik GONDEK a David JAŠA 
sa pod tradičným vedením 
PhDr. Alexandra Pokoviča 
dňa 08. 11. 2014 zúčastnili 
florbalového turnaja OPEN 
FLORBAL TROJA 2014, kde po 
minuloročnom úspechu ob-
hajovali 1. miesto.
Turnaj sa realizoval prostred-
níctvom skupín a následným 
vyraďovacím systémom krížením medzi skupinami. VIA 
HUMANA nastúpila v tradičných zelených farbách a suve-
rénne ovládla plochu  v skupinových bojoch, čím skončila 
v skupine na prvom mieste. Svoje výkony preniesla cez 

vyraďovacie súboje až do finálového zápasu, ktorý taktiež 
suverénne zvládli. A čo dodať? V tradičnom florbalovom 
turnaji OPEN FLORBAL TROJA v kategórii žiakov stredných 

škôl zmiešané družstvo obhájilo 
1. miesto a z Prahy si okrem zá-
žitkov odnášali i putovný pohár 
a medaily za 1. miesto. Ako naj-
lepší strelec bol ocenený Lukáš 
MONIAK a ako najlepší brankár 
Eva ŠČEPKOVÁ. 
PhDr. Alexander Pokovič všet-
kým členom tímu ďakuje za 
vzornú reprezentáciu školy a ve-
rím, že vo výborných výsledkoch 

budeme spolu pokračovať a znova sa zúčastníme bojov 
o majstra Slovenska žiakov stredných škôl, čím zároveň 
nadviažeme na úspechy v predchádzajúcich rokoch.

■ PhDr. Alexander Pokovič

■ Rudolf Draškovič, HC TATRAN STUPAVA

SME PRVÍ!   Via Humana v Prahe obhájila 1. miesto



13DECEMBER 2014www.prozahori.sk

 sach

 squash

sport

Squash extraliga: 
Barbari v kľudných 

vodách v strede tabuľky
Po polovici squashovej extraligy patrí Barbarom 
siedma priečka. Z druhého hracieho víkendu si 
Skaličania odnášajú 12 bodov a na piatu pozíciu 
strácajú jediný bod. Za kľúčové možno považo-
vať víťazstvo 4:0 s Fajnom Bratislava, Záhoráci 
sa tak vzdialili ašpirantovi na zostup na bezpeč-
ných 12 bodov. Aj keď obhajoba štvrtej priečky 
z minulej sezóny sa Barbarom pomaly vzďaľuje, 
v tíme panuje spokojnosť.

Výsledky hracieho 
víkendu 22. – 23.11.2014
Squashové centrum IMET Bratislava:
ROIN Hlohovec A – Barbar Skalica 4:0 na zápasy
IMET Bratislava B – Barbar Skalica 3:1
Fajn Club Bratislava – BarBar Skalica 0:4
1. SSK Bratislava – BarBar Skalica 2:2

Tabuľka po polovici súťaže:
1. HNTN A Bratislava 43
2. IMET Bratislava A 43
3. ROIN Hlohovec A 35
4. IMET Bratislava B 31
5. ROIN Hlohovec B 25
6. 1. SSK Bratislava 25
7. ŠK BARBAR Skalica 24
8. SC Piešťany 14
9. Fajn Club Bratislava 12

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 po-

sielajte mailom na adresu sefredaktor@
prozahori.sk alebo nás kontaktujte 

na tel. čísle 0948 155 158

 triatlon

Gymnazista Juraj Tomša na havajskej XTERRE
Do siene slávy skalického gymnázia v posledných 
dňoch pribudol ďalší šikovný študent, budúci ma-
turant triatlonista Juraj Tomša. V októbri sa stal 
jedným z 800 účastníkov celosvetových pretekov 
v triatlone, ktoré sa konali na ďalekom Havaji. Ju-
raj v silnej a vyrovnanej konkurencii obsadil skvelé 
4. miesto vo svojej juniorskej kategórii, čo je úspech, 
o ktorom sa rozhodne treba zmieniť, pretože si zasl-
úži obdiv a uznanie. O prípravách na súťaž, jej prie-
behu i svojich dojmoch z Havaja nám porozpráva 
Juraj sám.
„Dňa 26.10.2014 sa na Havaj-
skom ostrove Maui v meste 
Kapalua konal pretek XTERRA 
World Championship. Pretek je 
vyvrcholením Svetového pohára 
XTERRA, do ktorého sú zaradené 
preteky po celom svete. Na kaž-
dom z týchto pretekov si môžu 
triatlonisti vybojovať kvalifikač-
né certifikáty na Hawaii. Príprava 
na Hawaii sa začala ihneď po získaní kvalifikačného certi-
fikátu, ktorý som získal na Svetovom pohári v Prachatici-
ach. S trénerom sme sa snažili využiť čas na zlepšenie vo 
všetkých troch disciplínach, hlavne so zameraním na beh, 
pretože si myslím, že beh bol tento roku mojou slabinou.
Na Hawaii sme prišli desať dní pred štartom, aby sme mali 

dostatok času na aklima-
tizáciu. Čas utiekol veľmi 
rýchlo a nastal deň pre-
teku. Vstávali sme pred 
šiestou hodinou. Po ra-
ňajkách sme sa vybrali na 
miesto štartu. Nasledova-
lo uloženie vecí do depa, 
rozcvičenie a mohlo sa ísť 
na to. Na pláži sme dostali 
požehnanie od miestneho 
šamana a vypočuli sme si 
štátnu hymnu Spojených 

štátov amerických. O deviatej hodine bol pretek odštarto-
vaný výstrelom z dela. Plávalo sa 1,5 km a aby toho nebolo 
málo, tak nám to všetko sťažovali veľké vlny. Po plávaní na-
sledovalo 32 km horskej cyklistiky s prevýšením 1000 me-

trov. Trať bola situovaná do členitého terénu. Bola náročná 
po fyzickej ale aj technickej stránke. Poslednou disciplínou 
bolo 10 km behu, ktorý viedol miestnymi lesmi. Celý pretek 
sťažovalo teplé počasie. Posledných 300 metrov sa bežalo 
po pláži, čo bolo neskutočne vyčerpávajúce, a potom už ča-
kala cieľová rovinka s množstvom divákov. Po prejdení cie- 
ľa mi na krk zavesili havajský veniec a účastnícku medailu. 
Pretek hodnotím veľmi pozitívne, aj keď sa vyskytli určité 
problémy, ale aj o tom je XTERRA. S umiestnením som spo-
kojný, avšak viem, že do budúcnosti je stále čo zlepšovať. 

Chcel by som sa ešte na Hawaii 
vrátiť a pokúsiť sa vylepšiť môj 
čas a taktiež aj umiestnenie.
Čo sa týka mojich dojmov, naj- 
viac sa mi páčil miestny štýl ži-
vota. Ľudia sa nikde neponáhľali, 
všade vládla pohoda. Okrem 
trénovania sme si našli čas aj na 
výlety. Videl som veľa pekných 
miest, či už to bol ostrov Oahu, 
hlavné mesto Honolulu alebo 

slávna pláž Waikiki.
Na záver by som sa chcel poďakovať hlavne mojej sestre, 
rodičom a celej rodine, ktorá ma od začiatku v tomto športe 
podporuje, môjmu trénerovi Jurajovi Karasovi za perfektnú 
prípravu a vyladenie formy, priateľom a spolužiakom, ktorí 
mi fandili a v neposlednom rade všetkým sponzorom, bez 
ktorých by som sa tohto prestížneho preteku nemohol zú-
častniť. Ešte raz všetkým srdečne ďakujem.“
Toľko teda úspešný slovenský juniorský triatlonista a ska-
lický gymnazista Juraj Tomša, ktorému blahoželáme ku 
skvelému úspechu a prajeme veľa športových i študijných 
úspechov, keďže tento školský rok naňho čaká skúška do-
spelosti - maturita.
Sponzori, vďaka ktorým som sa majstrovstiev mohol zúčastniť: 
INA Skalica s.r.o., Protherm Production s.r.o., Vaillant 
Group Slovakia s.r.o., Stavoimpex Holíč spol s.r.o., Mesto 
Holíč, DEMA Senica a.s., BRS Technology, BONEKO a.s., SOME 
Slovakia s r.o., Autosevis Šenigla, S.A.H. PROJEKT, K-PARKETT, 
MORVY s r.o., Eissmann Automotive Slovensko s.r.o., TINASTAV 
plus s r.o., Baňa Čáry a.s., PD Štefanov, FA-JO, TV Wywar, BOGA 
s r.o, MAS Masaryk, PMGSTAV SK s r.o., Čistiareň pod Kalváriou.
Ďakujem !

■ Juraj Tomša a Mgr. Zuzana Kolštromová

Školské majstrovstvá okresu v zrýchlenom šachu
V piatok 7. 11. 2014 sa konal 
ďalší ročník Školských majs-
trovstiev okresu Skalica žiakov 
a žiačok v zrýchlenom šachu 
v priestoroch Hotela sv. Ludmila 
v Skalici. Vyhlasovateľom tých-
to majstrovstiev bol Sloven-
ský šachový zväz s podporou 
Ministerstva ŠVVaŠ SR, uspo-
riadateľom bolo Centrum voľného času v Skalici. 
Partnerom podujatia bolo OZ ProZáhorí.sk a Hotel sv. Lud-
mila, ktorý ako partner poskytol vhodné priestory pre celý 
priebeh podujatia a podporu súťažiacim.

Majstrovstvá sa hrali Švajčiarskym 
systémom na 7 kôl s hracím tem-
pom 2x15 minút na partiu, bez 
zapisovania ťahov.
Účastníkmi boli žiaci skalických 
škôl: Vajanského, Strážnická, 
Súkromná ZŠ na Gorkého a obe 
školy z Holíča. Súboje medzi sebou 
rozohralo 20 chlapcov a 7 dievčat.

Na Školské majstrovstvá Trnavského kraja postupujú prví 
traja z každej kategórie - 3 chlapci a 3 dievčatá. 

■ Veronika Dujsíková

■ BarBar Skalica

»
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Tvarohovo-pudingový 
zákusok

SUROVINY:
Cesto: 500 g polohrubej múky, 150 g cukru, 
250 g margarínu, 4 žĺtka, 2 lyžice kakaa, cca. 
2 lyžice mlieka
Plnka: 250 ml mlieka, 2 vanilkové cukry, 500 g 
tvarohu,150 g cukru, 1 vanilkový puding, nastrú- 
haná kôra z citrónu

POSTUP:
Múku s cukrom a kypriacim práškom zmiešame, 
pridáme margarín, žĺtka, všetko zmiesime a roz-
delíme na dve časti.
Do jednej časti pridáme 2 lyžice kakaa, dáme do 
sáčku. Svetlé cesto dáme do chladničky a tmavé 
do mrazničky!
Z mlieka a pudingového prášku uvaríme puding, 
tvaroh vymiešame s cukrom, nastrúhanou ci-
trónovou kôrou, vmiešame mierne vychladnutý 
puding a 4 bielka vyšľahané na penu.
Svetlé cesto rozvaľkáme, na to dáme ešte rozdr-
vené piškóty, aby krém nevsiakol do cesta, po-
tom tvarohový krém a na to postrúhame tmavé 
cesto.
Pečieme v predhriatej rúre pri 160 °C cca. 45 min.

Ak máte zaujímavý recept, o ktorý sa chcete podeliť 
s čitateľmi, zašlite ho s aspoň jednou fotkou jedla na 
e-mail: sefredaktor@prozahori.sk alebo poštou 
na adresu OZ Záhorí.sk, Potočná 54, 909 01 
Skalica

www.slnieckono.sk

Deň otvorených 

dverí

10.12.
2014 

10:00 - 17:00

Srdečne pozývame všetkých na 

Deň otvorených dverí v   SLNIEČKOVE

kde sa dozviete všetko podstatné  

a môžete deti priamo zapísať do jasličiek.

SLNIEČKOVO Holíč - ‘’výchova s láskou a rozumom’’

- kvalitná starostlivosť pre deti od jedného roka 

- krásny priestor pre deti

- vlastný bazén a infrasauna 

- relaxačná miestnosť 

- veľa zaujímavých detailov a nápadov :)

V stredu 10.12. 2014 sa od 10 – 17h na Vás tešíme v Slniečkove na Bratislavskej 20 v Holíči.

SLNIEČKOVO

■ Yvett Toth

Informačné a komunikačné technológie nám dnes 
umožňujú prekonať veľké vzdialenosti v priebehu 
niekoľkých sekúnd. Prenos v čase a priestore si vy-
skúšali aj študenti SSOŠ VIA HUMANA zo Skalice.

V rámci operačného programu pre celoživotné vzdeláva-
nie COMENIUS zorganizovali 13. 11. 2014 videoseminár 
s partnerskou školou BS DGG z nemeckého Bremerhave-
nu. Študenti cestovného ruchu si pripravili prezentácie 
nášho mesta a jeho pamiatok, hotelieri napiekli tradičné 
regionálne výrobky, markeťáci popracovali na propagá-
cii aktivity a bez šikovných informatikov by sa spojenie 
určite nepodarilo.

Počas diskusie nemecká strana veľmi ocenila, že si naši 
študenti pripravili všetky prezentácie v cudzom jazyku. 
Hovorilo sa dvojjazyčne – nemecky a anglicky. Po dvoch 
hodinách intenzívnej komunikácie sme sa rozlúčili a dú-
fame, že si túto zaujímavú aktivitu znovu zopakujeme.

■ Mgr. Viera Psotová

ZOC MAX oslávil 7. narodeniny
ZOC MAX Skalica ďakuje všetkým návštevníkom, 
ktorí s nami oslavovali v nedeľu dňa 16. 11. 2014 
naše 7. narodeniny. Určite mi dáte za pravdu, že 
celý program a aj samotní účinkujúci, boli úžasní.
V bohatom kultúrnom progra-
me sa predstavili:
THE PASTELS, legendárny 
MADUAR, kúzelník a iluzio-
nista Peter Šesták a Work- 
out Skalica.
Pre deti v detskej zóne bol 
pripravený skákací hrad, maľo-
vanie na tvár a autodráha s au-
tíčkami na diaľkové ovládanie.
V tento slávnostný deň mala 
väčšina prevádzok aj narodeninové zľavy vo výške 
20% - 30%. Prevádzky boli označené grafikou NARO-
DENINOVÉ ZĽAVY a boli v týchto prevádzkach:
A.M.J. košele, Telekom centrum, Sklo Dekor, ARA, 
Jeans shop, Erotic City, MICHELL fashion, 1. Day, 

Kvetinárstvo TREND, AMPERSAND, ŠPERK Ho-
líč, GATE, MANUEL Caffé, CINEMAX, Gallery café, 
Meuble nábytok, Predeti, Korálkáreň, JEANS 
SHOP, MANIAQ sport, DOMOSS-EURONICS, JESSICA 

FASHION.
Verím, že ste zľavy využili na 
výhodný nákup, za ktorý sa na-
vyše dala vyhrať v tombole vec- 
ná cena a to buď okamžite pri 
registrácii, alebo potom pri zlo-
sovaní o ďaľších 7 cien v hlavnej  
tombole. 
Hodnotné ceny do tomboly, 
ktorých bolo viac ako 70, veno-
vali títo partneri: Hílek a spol., 

- hlavná cena, auto na víkend s plnou nádržou, Hotel 
sv. Ludmila, PAINT & INDUSTRY s.r.o., A.M.J. košele, 
Telekom centrum, Pepco, Sklo Dekor, ARA, Jeans 
shop, MICHELL fashion, 1. Day, Kvetinárstvo TREND, 
AMPERSAND, ŠPERK Holíč, FAnn parfumérie, Takko, 
Deichmann, MANUEL Caffé, CINEMAX, Meuble ná-
bytok, Predeti, Korálkáreň, Letecký simulátor, Kníh- 
kupectvo Libri, DOMOSS-EURONICS, Celiceli – zdravé 
potraviny, SOLÁRIUM, JESSICA FASHION, Paradiso, 
Pizzéria Pacchia.
Hlavnými partnermi akcie, s ktorými bola naša oslava 
naozaj veľkolepá, boli:
MANUEL Caffé – výborná narodeninová torta, 4 druhy 
koláčikov + slané pagáčiky.
Hotel sv. Ludmila**** - vynikajúce slané pochúťky, 
ktoré pripravil šéfkuchár hotela.
VÍNO - MASARYK s.r.o. – biele a červené víno, ktoré 
naozaj skvelo chutilo.
Ostatní partneri: SSOŠ Via Humana, SWAN.
Mediálni partneri: Mesačník ProZáhorí, Záhorí.sk - 
správy z vašej ulice, TIK Skalica.
Ďakujem ešte raz všetkým hlavným partnerom a part-
nerom akcie za zapojenie sa do narodeninovej oslavy 
a taktiež všetkým prevádzkam zábavno-obchodného 
centra .
Tešíme sa na Vás na ďaľších akciách v ZOC MAX Skalica.

Videoseminár na Via Humana
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Stáčaní vína
To stáčaní vína 
není žádná psina.

Pri jeho stáčaní 
treba koštovaní.

Mosíš pozor dávat, 
moc si nezazdávat.

Vínko mladé chutí, 
ale hlavu múti.  

Koštovat sa mosí, 
bárs to čelo rosí.

Nekoštuješ chvílku 
a už tam máš sirku.

Síry máš dat akurát, 
lebo hned máš oxidát.

Neskoro ho stáhneš z kvasnic, 
už máš víno celkem na nic.

Léčíš, léčíš - po funuse 
a víno je stále hnusné.

Veľká práca, ale za tú 
na výstavje máš hned zlatú.

Mladé vínko ked sa pije, 
na svjete hneď pjeknejší je.

■ Michal Janota

15

Aktivity klientov v Zariadení pre seniorov v Skalici
Petangové turnaje
Petangové turnaje sa stali súčasťou pestrej palety aktivít 
našich seniorov. Klienti súťažia medzi sebou v štvorčlen-
ných družstvách, ktorým dávajú aj vtipný názov. Dobrej 
súťaživej nálade väčšinou prialo aj počasie. Víťazi boli 
ocenení a s porazenými sa o svo-
je víťazstvo aj podelili.
Oslavy jubilantov
Oslava jubilantov je vždy očaká-
vanou udalosťou, ktorá v dobrej 
nálade spája všetkých osláven-
cov. Opäť sme si pripomenuli, 
že pri dobrej hudbe, v príjemnej 
spoločnosti a s úsmevom na tvá-
ri je život pestrejší a krajší. Toto 
pekné posedenie nám okrem 
pána muzikanta občas spestrí aj náš spevácky súbor 
Rozmarín. Do rytmu si podaktorí nielen zaspievali, ale 
aj zatancovali.
Skalické rybníky
Každý, kto má rád dobrú rybičku, si prišiel na svoje počas 
výletu na skalické rybníky, ktoré sme s klientmi tradične 
navštívili. Za dobrým jedlom si niektorí klienti dopriali 
„dezert“ vo forme nanuku, studeného nápoja alebo 
vychladeného pivka. Aj takýmto spôsobom si klienti od-
dýchli na čerstvom vzduchu a trošku pookriali.
Letná rekreácia – Krpáčovo

Tohtoročná letná rekreácia našich klientov sa uskutočni-
la v Krpáčove, v hoteli Polianka, v malebnom prostredí 

nízkotatran-
skej chatovej 
oblasti, ktorá 
je súčasťou 
N á r o d n é h o 
parku Nízke 
Tatry. Klienti 
a b s o l v o v a l i 

rôzne vychádzky do okolia, túry, nákupy v Poľsku, výlet 
do jaskyne, či kúpanie na termálnom kúpalisku. Nechý-
bali ani večerné posedenia a zábavy pri hudbe, keďže 
na rekreáciu išli aj členovia speváckeho súboru z radu 
klientov - Rozmarín so svojim hudobníkom. Klienti si 

užili ticho, svieži horský vzduch, 
zábavu, ale aj rôzne športové 
aktivity.
Záhorské múzeum
V rámci kultúrneho a umelecké-
ho zážitku sme spolu s klientmi 
navštívili Záhorské múzeum. 
Pod názvom „Život s paletou“ 
vystavoval svoje obrazy pri prí-
ležitosti životného jubilea maliar 
Robert Haček, ktorý pochádza 

z Plaveckého Štvrtku. Jeho maliarska tvorba sa vyzna-
čuje obrazmi s tematikou rodného Záhoria. Okrem tej-
to výstavy sme navštívili aj stálu expozíciu Záhorského 
múzea- ilúziu ľudového domu, ktorú navrhol architekt 
Dušan Jurkovič. A spojili sme užitočné aj s príjemným, 
a to návštevou cukrárne, v ktorej sme si pomaškrtili.
FIT park
Aby sme spestrili našim klientom voľnočasové chvíle 
a aby sme im umožnili tráviť ich aj v športovom duchu, 
vybudovali sme FIT park, súčasťou ktorého sú 3 FIT prv-
ky. Kondičné zariadenia slúžia na posilňovanie rôznych 
svalových partií v oblasti brucha, bedrovej oblasti, hor-
ných i dolných končatín. Priaznivo pôsobia na cievnu a 
obehovú sústavu. Zlepšujú celkovú pohyblivosť a precvi-
čujú kĺby. Slúžia k precvičeniu celého tela bez vynalože-
nia veľkej námahy.
ĎAKUJEME Nadácii Orange, pretože: „Tento projekt 
sa uskutočnil vďaka programu Zelená pre seniorov 
Nadácie Orange.“ Dotáciu sme získali na 2 FIT prvky a 
na celej realizácii, aj so zakúpením 1 FIT prvku, sa spolu-
podieľalo zariadenie. ■ ZpS

Sme svoji
Na podporu zmysluplného trávenia voľ-
ného času detí a žiakov našej školy počas 
prestávok a poby-
tu vonku sme vy-
pracovali projekt 
pod názvom SME 
SVOJI.

„Tento projekt je pod-
porený prostredníc-
tvom Programu švaj-
čiarsko-slovenskej 
spolupráce v rámci 
rozšírenej Európskej únie. Aktivita sa uskutočnila 
vďaka podpore z projektu Komunity priateľské de-
ťom, ktorý organizuje Nadácia pre deti Slovenska”

Pre deti sme zakúpili tri záhradné lavičky, boxova-
cie vrece a boxovacie rukavice, futbalovú loptu a 

dve badmintono-
vé súpravy.

Počas prestávok 
tak môžu špor-
tovou aktivitou 
odstrániť stres 
a uvoľniť napätie 
z vyučovania.

Prednedávnom sme sa na počítače pozerali s re-
špektom, dnes sú pre nás nenahraditeľnými po-
mocníkmi a prácu s nimi ovládajú nielen dospelí, 
ale aj mnohé deti. Základy počítačovej gramot-
nosti sa budujú už v materskej škole.
V našej ZŠ s MŠ Vrádište 226 navštevuje jednu triedu 
materskej školy 24 detí a dve triedy základnej školy 

22 žiakov, z toho 4 žiaci so špeciálnymi výchovno-vzde-
lávacími potrebami dochádzajú z okresného mesta.
Na podporu vybavenosti školy informačno-komunikač-
nými technológiami sme sa zapojili do projektu MŠVVaŠ 
SR pod názvom: Elektronizácia regionálneho školstva a 
podarilo sa nám získať dve interaktívne tabule s príslu-
šenstvom a farebnou tlačiarňou do tried materskej školy 
a dve interaktívne tabule do tried základnej školy. Zapo-
jili sme sa i do projektu Moderné vzdelávanie pre vedo-
mostnú spoločnosť.a získali sme interaktívnu tabuľu do 
počítačovej učebne. 
Národný projekt Moderné vzdelávanie – digitálne vzde-
lávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety je spolufi-
nancovaný zo zdrojov EÚ. 
Všetky triedy v našej škole sú vybavené modernou tech-
nikou, ktorú využívajú vyučujúci, deti a žiaci  počas vy-
učovania i výchovných aktivít v ŠKD.

■ ZŠ s MŠ Vrádište■ ZŠ s MŠ Vrádište

Včera sme boli aktívni, dnes sme interaktívni!



16 DECEMBER 2014 www.prozahori.skoddych

Horoskop
BARAN
December bude spoločensky aktívny. Nau-
číte sa veľa nového a v pracovnej sfére vás 

čakajú nové príležitosti a výzvy.

BÝK
December bude plný práce a riešenia fi-
nančných záležitostí. Až koncom mesiaca 

príde čas na nové dobrodružstvá. 

BLÍŽENCI
Životná filozofia možno prejde menšou 
revíziou. Súkromné a pracovné vzťahy 

a spoločné financie sú ďalšími aktuálnymi témami.

RAK
Zháňanie financií, zanedbaná kondícia 
a množstvo nakopenej práce. To všetko na 

vás čaká. Našťastie - ani láska nebude chýbať. 

LEV
Prvé týždne by bolo skvelé venovať svojej 
druhej polovičke. Posledný týždeň prine-

sie, okrem iného, aj rozhodnutie o zmene životného 
štýlu.

PANNA
Musíte zvládnuť kopu roboty, ale nebude 
chýbať ani čas, strávený s rodinou. Záver 

decembra bude uvoľnený a plný radosti. 

VÁHY
December prežijete medzi ľuďmi, ktorí sú 
vám najbližší. Celý mesiac bude mať tú 

správnu sviatočnú, hravú a radostnú atmosféru.

ŠKORPIÓN
V decembri bude potrebné venovať sa 
rodine, alebo otázkam bývania. Popritom 

zvládnete aj prácu a riešenie finančných a majetko-
vých záležitostí. 

STRELEC
Budete vášnivo presadzovať svoje pred-
stavy, komunikovať, vybavovať a popri-

tom sa vám bude dariť aj po finančnej stránke.

KOZOROŽEC
V decembri by ste najradšej len spomínali 
a plánovali. Najneskôr koncom mesiaca 

ale bude nevyhnutné konať aktívnejšie.

VODNÁR
December bude najprv hektický. Neskôr 
spoločenské aktivity obmedzíte a pred 

svetom uniknete za zatvorené dvere.

RYBY
Kariéra je na dobrej ceste, ale vyžaduje si 
trochu viac sústredenia. Je to ťažké, keď sa 

musíte boriť s rôznymi podivnými problémami. Záver 
roka vás poteší.

■ www.astrotouch.com 
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Sedliak sa dozvedel, že je nevylie ite ne chorý      
a onedlho umrie. Tak vraví lekárovi:
- Pán doktor, mám jedno želanie. Ke  umriem, 
napíšte, že som umrel na aids.
- Ale prosím vás a pre o?... Ve  vy máte predsa 
rakovinu...
- No, viete, ja mám na to tri dôvody:
Po prvé - takú chorobu u nás v dedine ešte nikto 
nemal!...
Po druhé - ten, o mi chodil za ženou, zomrie        
od strachu!...
A po tretie...
(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 26.12.2014 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: „... víkend by ste s tým mohli prestať!“. Výherca z minulého čísla: Pavol Gaša, Holíč. Výherca získal 
sadu pohárov 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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