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Máme za sebou ďalší rok. 
Verím, že pre väčšinu z vás 
to bol úspešný rok. Rok 
splnených želaní a túžob. 
Teraz, keď stojíme na 
prahu nového roka 2015, 
si mnohí z nás dávame 
rôzne predsavzatia. 
Niektoré sú reálne, niektoré 
menej, ale o tom už sú sny.  
Chalíl Džibrán povedal: 
„Je krásne mať sny, ešte 
krásnejšie je tie sny prežiť“. 
Mne sa jeden sen splnil 
v podobe chápajúcej a 
pokope držiacej rodiny. 
A tento sen žijem stále. 
Aj z vás, našich čitateľov, 
sa postupne stáva jedna 
veľká fungujúca rodina. 
Veď mnohé príspevky 
v našom mesačníku, 
alebo na webovej stránke 
sú z vášho pera, mnohé 
nápady a podnety vzišli 
z vašich pripomienok a 
postrehov. Nie nadarmo 
sa hovorí „V jednote je 
sila“. Je to pravda a za to 
vám všetkým patrí veľké  
Ďakujem !

Všetkým ľuďom s dobrým 
srdcom prajem milujúcu 
rodinu.
          Veronika Dujsíková
          šéfredaktor
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Úsmev je svetlo, ktoré pri pohľade do očí 
naznačí, že srdce je doma. Louis Schmidt

Skalickí ortopédi urobili unikátny operačný zákrok
Skalica 16. decembra (TASR) – Ojedinelý operačný zákrok 
vykonali vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Skalica, 
a. s. Skalický ortopéd Daniel Vidovič 
v spolupráci s holandským kolegom 
Fransom Kurekom implantovali 
pacientke do kolena špeciálnu, tzv. 
patelofemorálnu náhradu. Spoločný 
operačný zákrok je výsledkom ce-
zhraničnej spolupráce s nemocnicou 
FLEVO v Almere v Holandsku.
Na Slovensku bol zákrok tohto typu 
realizovaný v pondelok 15. decembra 
vôbec prvýkrát a nie je vylúčené, že je 
to prvýkrát v rámci východnej Európy. 
Poradovník čakateľov na zákrok zatiaľ nie 
je stanovený.
Implantácia čiastočnej náhrady kolena navracia pacientovi pri-
meranú zaťažiteľnosť končatiny a pomáha odbúravať bolesť 

v kolene. Voči totálnej endoprotéze kolenného kĺbu možno voľbu 
čiastočnej náhrady považovať za šetrnejšie riešenie, nakoľko sú do 

značnej miery šetrené tkanivá kolena. 
Zachované zostávajú aj kolenné väzy.
Pacientka vo veku 40 rokov podstúpila 
zákrok v dopoludňajších hodinách, rea-
govala bezprostredne po operácii a vyja-
drila sa, že sa cíti dobre. Podľa operujúce-
ho lekára Daniela Vidoviča sa v priebehu 
jedného dňa sa môže pacientka postaviť 
na nohy, ale konečný efekt operácie 
sa dostaví približne o 4 až 6 mesiacov. 
Dovtedy je dôležité primerane koleno 
zaťažovať a rehabilitovať.
O unikátnom chirurgickom zákroku infor-

movala Martina Plášková z Fakultnej nemocnice Skalica.

■ www.taraz.sk

ilustračné foto

Papierové kolky od januára 2015 končia. Nepoužité kolky možno 
vrátiť bezplatne na všetkých poštách

Papierové kolkové známky, 
ktoré nahradí nový platob-
ný systém e-kolok, prestala 
Slovenská pošta (SP) pre-
dávať 30. novembra tohto 
roka. Občania nimi môžu 
platiť ešte do konca roka. 
Ako dnes upozornila ho-

vorkyňa spoločnosti Stanislava Pondelová, ak im aj po 31. 
decembri ostanú, môžu ich bez poplatku vrátiť do 30. no-
vembra 2015 na všetkých pobočkách pošty.
Po vyplnení žiadosti pošta vyplatí občanom sumu za staré kolky 
najneskôr do 30 dní od overenia ich pravosti. “Tieto procesy sa 
SP snaží maximálne urýchľovať tak, aby občanom vyplatila 
peniaze v najkratšom možnom čase, zvyčajne je to do niekoľ-
kých dní,” uviedla Pondelová.
Klasické papierové kolky nahrádza nový moderný platobný systém 
e-kolok, ktorého súčasťou je dnes už viac ako 170 samoobslužných 
terminálov, tzv. kioskov, umiestnených na úradoch. “Prostredníc-
tvom kioskov môžu občania uhrádzať poplatky na všetkých 
krajských dopravných inšpektorátoch a oddeleniach dokla-
dov, ako aj na katastrálnych úradoch v krajských mestách,” 

priblížila hovorkyňa s tým, že do konca roka bude v prevádzke 
330 kioskov a na menších úradoch budú inštalované softvéro- 
vé pokladnice.
Pondelová zároveň informovala, že v rámci nového systému môžu 
občania od novembra využívať aj možnosť platenia poplatkov 
formou potvrdenia pre evidenciu poplatku. Tie si vedia zakúpiť na 
vybraných poštách v ôsmich nominálnych hodnotách, nemožno 
ich však kombinovať s papierovými kolkami. „Súdny a správny 
poplatok bude možné uhradiť aj tzv. platobným predpisom 
na úhradu poplatku, ktorý občanovi vytvorí pracovník pria-
mo na úrade. Od budúceho roka prinesieme možnosť úhrady 
poplatkov prostredníctvom mobilnej aplikácie,” avizovala.
E-kolok má zvýšiť komfort občanov a firiem pri platení správnych a 
súdnych poplatkov, zjednodušiť a sprehľadniť služby poskytované 
štátom, znížiť prevádzkové náklady a eliminovať možnosti pod-
vodov pri správe poplatkov. Ide o masívny projekt, ktorý pokrýva 
pripojenie viac ako 1000 úradov s objemom minimálne 20 mili-
ónov transakcií ročne na 4000 obslužných miestach a priamo sa 
dotýka približne 10 000 zamestnancov úradov a súdov. Ku koncu 
novembra občania zrealizovali viac ako 113 200 úhrad v sume vyše 
4 milióny eur.

■ Zdroj: TASR
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Župa ocenila osobnosti kraja

Bratislavský samosprávny kraj každoročne 
udeľuje ocenenia tým, ktorí sa významným 
spôsobom zaslúžili o rozvoj nášho regiónu, 
zvýšenie kvality života jeho občanov alebo ho 
úspešne reprezentujú. Ocenenia za rok 2014 
odovzdal župan Pavol Frešo laureátom na sláv-
nostnom galavečere v Divadle Aréna. V polovici 
decembra sa tak sieň osobností kraja rozšírila 
o 20 ďalších mien. Ocenenie si prevzali osob-
nosti ako Anton Srholec, bývalý rakúsky veľ-
vyslanec Dr. Josef Markus Wuketich, Ladislav 
Snopko a ďalší.

Výročnú Cenu Samuela Zocha a Pamätný list predsedu 
udelila župa už po dvanásty raz. Laureátmi výročnej 
Ceny Samuela Zocha sa pre rok 2014 stali historik, 
heraldik a odborník pomocných vied historických Pé-
ter Püspöki Nagy. Druhým 
laureátom sa stal ThLic. 
Augustín Slaninka, CM, 
ktorý sa podieľal na vybu-
dovaní Kostola sv. Vincenta 
de Paul a následných dob-
rovoľníckych a misijných 
projektoch charitatívnej 
organizácie Depaul Slo-
vensko. Tretím laureátom 

Ceny Samuela Zocha sa stal rímskokatolícky kňaz 
Anton Srholec: „Najväčším ocenením v Bratislave 
je práve toto uznanie samosprávneho kraja. Oce-
nením je, že mnohí ľudia vidia, že dačo robíme, 
že sme príklad a že už nie som osamotený. V Bra-

tislave už je 12 projektov, ktoré sa starajú o ľudí 
žijúcich na pokraji a my 
sme len jeden z nich. 
V každom prípade sta-
rostlivosť o týchto ľudí 
rastie a chvalabohu, 
dnes už nikto nemusí 
spať na ulici.“ Anton Sr-
holec bol na cenu navrh-
nutý najmä pre pomoc, 
ktorú už viac ako 20 rokov 
ponúka v občianskom združení Resoty. Resocializačné 

centrum v bratislavských 
Podunajských Biskupiciach 
už pomohlo takmer tisícke 
mužov, ktorí boli vyčlenení 
zo sociálneho systému. 
Či už pre vek, postihnutie 
alebo pre predsudky z ich 
pobytu za mrežami.

Čestné občianstvo Brati-
slavského samosprávneho 

kraja získal PhDr. Jakub Karfík, ktorý bol 
v rokoch 2009 – 2013 veľvyslancom Čes-
kej republiky na Slovensku a angažoval sa 
v podpore dobrých vzťahov našich brat-
ských národov. Za podporu medzinárod-
ných vzťahov bol Čestným občianstvom 
ocenený aj Dr. Josef Markus Wuketich, 
ktorý bol ostatné štyri roky veľvyslancom 
Rakúska na Slovensku a počas jeho man-
dátu sa posilnila spolupráca Bratislavské-
ho samosprávneho kraja so susednými 
krajmi v Rakúsku, najmä s Dolným Ra- 
kúskom a Burgenlandom.

Pamätný list predsedu Bratislavského sa-
mosprávneho kraja si domov odniesli Ru-
dolf Vrbinkovič, Irena Límová, Mgr. Mária 
Stifterová, Ing. Monika Smolová, Mgr. 
Alena Petáková, PhDr. Ferdinand Vrábel, 
Michal Brogyányi, Mgr. Anton Pašteka 

a rehoľná sestra Rita Carberry.

Výnimočne, iba po druhýkrát v histórii ocenení, boli 
udelené aj Mimoriadne ceny predsedu Bratislavského 
samosprávneho kraja. Jej laureátmi sa stalo Divadlo 
Aréna za svoj Občiansky cyklus pôvodných sloven-

ských divadelných hier, 
Vladimír Černý, Ladislav 
Snopko, Stanislav Mičev, 
predseda predstavenstva 
Volkswagenu Albrecht Re-
imold a za angažovanosť 
a aktivitu pri popularizácii 
politickej histórie Sloven-
ska a medzivojnového Čes-
koslovenska In Memoriam 
Milan Zemko.
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Pod názvom Vráťme knihy do škôl prebieha 
už po štvrtý rok súťaž, ktorej cieľom je 
pritiahnuť žiakov a študentov ku knihám a 
ukázať im, že aj čítanie môže byť zábavné.

Úlohou školákov je prečítať ľubovoľnú knihu a 
napísať krátky text o tom, prečo si knihu zvolili 
a ako ich ovplyvnila.

» Podrobnosti k súťaži
nájdete na www.vratmeknihydoskol.sk

a práve na tejto stránke sa môžu študenti 
zaregistrovať a zapojiť do súťaže svoje príspevky, 
z ktorých budú vyžrebovaní víťazi. Školáci môžu 
vyhrať balíčky kníh aj elektronické čítačky.

V tomto roku sa do súťaže môžu zapojiť ako 
študenti stredných škôl, tak aj žiaci základných 
škôl a osobitná kategória je pripravená aj pre 
škôlkarov.

» Súťaž trvá od 15.10.2014 do 15.2.2015.

Rozpočet kraja 
na rok 2015 ráta 
s nižším príjmom

Poslanci Bratislavského kraja schvá-
lili na decembrovom rokovaní za-
stupiteľstva rozpočet na rok 2015.

V dôsledku zmeny zákona o dani z moto-
rových vozidiel však župa príde v najbliž-
ších troch rokoch o minimálne 17,2 mil. 
€ a každý ďalší rok o minimálne 10 mil. 
€. Výnos z dane z motorových vozidiel, 
ktorý doteraz získavali župy, bude totiž 
po novom príjmom štátneho rozpočtu. 

„Keď chcete mať určitú mieru auto-
nómie, tak nestačí len deklarovať v 
ústave právomoci, musíte k tomu dať 
financovanie a musíte ukázať, že to 
financovanie bude aj v budúcnosti 
nezávislé na vôli každej ďalšej vlády. 
To, k čomu prišlo, je recentralizácia. 
To znamená, že jedna táto daň bola 
zobratá bez náhrady všetkým župám 
s tým, že vláda im bude prideľovať 
peniaze. Je to krok späť aj voči Charte 
regiónov aj voči iným trendom, ktoré 
tu máme. Ideme od decentralizá-
cie, kedy si ľudia spravujú veci sami 
tam, kde žijú, smerom k obrovskej 
centralizácii,“ povedal bratislavský žu-
pan Pavol Frešo. Ako tiež uviedol, budú 
sa spoločne aj s mestami brániť týmto 
trendom. „Ale nejde o boj Bratislavy 
voči zvyšku Slovenska, ale o zásadný 
princíp, aby samospráva bola samo-
správou. Inými slovami tie krajiny, 
tzn. Nemecko, Rakúsko alebo Švajči-
arsko, ktoré majú silný samosprávny 
princíp, sú bohatšie,“ dodal župan.

Rozpočet Bratislavského samosprávneho 
kraja na rok 2015 je schválený ako vyrov-
naný, s celkovými príjmami a výdavkami 
na úrovni 127,37 mil. €. Najviac peňazí, 
viac ako 45,38 mil. € pôjde na oblasť 
vzdelávania, na sociálne zabezpečenie 
je vyčlenených 23,73 mil. €, na verejnú 
dopravu 10,28 mil. € a na rekonštrukciu 
ciest 13,5 mil. €.

Vráťme knihy do škôl!

Starostovia hovorili o možnostiach čerpania eurofondov
V rámci Európskeho týždňa regiónov a miest sa 
v decembri konalo podujatie Open Days 2014, 
ktoré priblížilo starostom a primátorom možnosti 
čerpania eurofondov. Odborníci z viacerých mini-
sterstiev, Úradu vlády SR a Zastúpenia Európskej 
komisie na Slovensku 
predstavili jednotlivé 
operačné programy 
schválené pre Slo-
venskú republiku a 
tiež ďalšie možnosti 
čerpania zdrojov pre 
subjekty na území 
Bratislavského kraja.

Zástupcovia Bratislavskej 
župy priblížili svoje prio-
rity, na ktoré chcú čerpať eurofondy a ktoré majú prispieť 
k rozvoju celého regiónu. Medzi strategické ciele župy 
patrí rozvoj sociálnej, školskej a dopravnej infraštruktú-
ry, ale takisto aj výskum a inovácie či energetická efek-
tívnosť. Peniaze chce kraj použiť napríklad na investície 
do integrovanej dopravy a cyklodopravy, modernizácie 
ciest II. a III. triedy, konkrétnejšie na rekonštrukciu 

cesty medzi Rohožníkom a Malackami či vybudovanie 
obchvatu Modry, Pezinka, Viničného s napojením na 
diaľnicu D1. Na riešenie bezpečnej a ekologickej do-
pravy je pre Bratislavský kraj ako viac rozvinutý región 
alokovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 

21 mil. €. Rovnaká suma 
je alokovaná aj na oblasť 
vzdelávania, na podporu 
sociálnej infraštruktúry, 
teda na investície do za- 
riadení sociálnych slu-
žieb. Na modernizáciu 
budov a materiálno-
-technického vybavenia 
zariadení je vyčlenených 
11 mil. € a na podporu 

rastu a zamestnanosti v kultúrnom a kreatívnom prie-
mysle 20 mil.€.

Prezentované boli tiež priority a nastavenie programov 
cezhraničnej spolupráce Slovenska s Rakúskom, Maďar-
skom a Českou republikou, či programy nadnárodnej 
spolupráce Stredná Európa a Dunaj, ktoré taktiež pre 
Bratislavskú župu predstavujú veľký potenciál.

Vyše 51-tisíc eur vyčlenil Bratislavský kraj kon-
com roka 2014 zo svojho rozpočtu na vyplatenie 
mimoriadnych odmien pre zamestnancov škôl a 
školských zariadení v pôsobnosti župy.

Učitelia v jazykových školách, vychovávatelia v škol-
ských zariadeniach či kuchárky v školských jedálňach si 
tak prilepšili o 100 eur. Bratislavská župa tým vyrovnala 
rozdiely v mimoriadnych odmenách pridelených minis-
terstvom školstva pre zamestnancov škôl financovaných 
zo štátneho rozpočtu. 

Bratislavský kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsob-
nosti aktuálne 58 stredných škôl a školských zariadení a 

v rámci svojich originálnych kompetencií prispel zo svoj-
ho rozpočtu každému zamestnancovi sumou 100 eur. 
Rovnakú odmenu dostanú z ministerstva školstva učite-
lia na stredných školách, ktoré sú priamo financované zo 
štátneho rozpočtu.

„Naším cieľom je neustále zvyšovať kvalitu vzde-
lávania. Robíme viaceré kroky, ktorými chceme 
pomáhať školským zamestnancom. Jednou z mož-
ností je tiež vytváranie dobrých podmienok pre 
pedagogických a nepedagogických zamestnancov,“ 
povedal bratislavský župan Pavol Frešo po porade riadi-
teľov 58 škôl a školských zariadení, ktoré sú v pôsobnosti 
kraja. 

Mimoriadne odmeny pre zamestnancov 
školských zariadení
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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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UŽI SI DEŇ INFORMÁCIÍ, 
HUDBY 

A DOBREJ NÁLADY 
PRI HĽADANÍ SVOJEJ ŠKOLY.

23. januára 
od 9.00 do 18.00 hod.

Župné školy v AVIONE
So začiatkom nového roka sa blíži termín podávania 
prihlášok na stredné školy. Nerozhodnutým deviatakom 
pripravil Bratislavský samosprávny kraj aj tento rok 
podujatie Deň župných škôl v Avione. Ten im ponúkne 
príležitosť získať informácie o 47 župných školách pod 
jednou strechou.

Budúci stredoškoláci sa v piatok 23. januára môžu zoznámiť 
s ponukou jednotlivých stredných škôl, porozprávať sa s uči-

teľmi i študentmi. Na podujatí sa predstaví 45 škôl v pôsobnosti 
Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré sa budú prezentovať 
v stánkoch a aj vystúpením na pódiu. Záujemcov čakajú aj kví-
zové otázky, ktorých správne zodpovedanie im môže priniesť aj 
vecné ceny.
Školy sa budú prezentovať od 9:00 do 18:00 v obchodnom centre 
Avion Shopping Park.



„Ľudia v budúcnosti nepotrebujú užívať lieky.
Potrebujú pravidelne konzumovať dostatočné množstvo 
vitálnych látok na prírodnej báze, ktoré dostatočne pod-
porujú ich organizmus, aby zostali silní, zdraví a choroby 
ich obchádzali.“
Dr. Keywan Grashoff
 
...príroda nám ponúka riešenie na získanie stratenej harmónie... 
tzv. „zelené zlato“ alebo „dar bohov“...poznali ho už v staroveku...

Prijmite pozvanie a príďte si vypočuť prednášku o alternatívnej 
liečbe a zdravom životnom štýle ...osloboďte sa od liekov....

Prednášajúci bude      
MUDr. IGOR HAJDÚK 
špecialista na vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo, dorastové 
lekárstvo, posudkové lekárstvo, pôsobiaci v zdravotníckych zaria-
deniach Univerzitnej nemocnice v Bratislave.

Vstupné zdarma

Informácie: info@hotelsvataludmila.sk

OslObODte sa od liekov! ˇ

29.1.2015 OD 17:00 HOD. V HOTELI SV. LUDMILA V SKALICI

...dá sa to...  Prednáška
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Vplyv chladu

Máme za sebou 
Vianoce, sviatky 
pokoja a rodinnej 
pohody. Záver roka 
2014 a začiatok 
roka 2015 prinie-
sol konečne typic-
ké zimné počasie 

s mrazmi a snehom. Silvestrovské oslavy 
sa skončili a mnohí z nás zamierili na 
lyžovačku. Chlad, s ktorým sa naše telo 
musí vyrovnávať počas mrazivých dní 
je v niektorých situáciách príjemným 
spestrením, ale niekedy môže aj ohroziť 
zdravie.

Vplyv chladu na ľudský organizmus je závislý 
aj na vlhkosti a vetre. Ochrana pred chladom 
vhodným oblečením a primeraným vystavo-
vaním sa chladu je veľmi dôležitá. Zhoršená 
ochrana organizmu je na koncových častiach 
(nos, uši, prsty rúk i nôh) a tiež pri niektorých 
ochoreniach ako cukrovka.

Lokálne poškodenie ľudského organizmu 
chladom – omrzliny – má viacero stupňov:

Stupeň I. – preň je charakteristické ochlade-
nie a zblednutie, ako aj bodavá bolesť kože. 
V začiatočnom štádiu úplne biela a necitlivá 
koža sa sfarbí neskôr do hneda a môže opuch-
núť. Zvyčajne sa nevyskytujú žiadne následky 
po vyliečení. Na to stačí opatrné zahriatie.

Stupeň II. – je viditeľný až po znovu otep-
lení. Prejavuje sa začervenaním, opuchom 
a tvorbou pľuzgierov, v prvom rade je cha-
rakteristický pre nohy a ruky, napr. pri strate 
rukavíc. Tu vzniká aj riziko infekcie, nakoľko 
baktérie môžu preniknúť do tela cez tieto ot-
vorené rany. 

Stupeň III. – označuje najťažšiu formu 
omrzlín. Pre tento stupeň je charakteristická 
nekróza (odumretie tkaniva) s čiernou, vlhkou 
kožou a silným poškodením pokožky. Rozsah 
poškodenia je možné určiť až po niekoľkých 
dňoch až týždňoch, kedy sa rozsah poškode-
nia ustáli. Postihnuté sú najmä tie časti tela, 
ktoré boli okrem vplyvu chladu vystavené aj 
pôsobeniu tlaku, napr. tesné topánky. II. a III. 
stupeň vyžaduje chirurgické ošetrovanie.

Požívanie alkoholu „na zahriatie“ je častou 
chybou. Alkohol rozšíri cievy, dočasne vyvo-
lá pocit tepla, ale aj rýchlejšie odovzdávanie 
tepla do okolia a zhoršenie omrzlín a ochlad-
zovania organizmu. Preto sa požívanie alko-
holických nápojov na zahriatie neodporúča.

■ MUDr. Daniel Vidovič, MPH, lekár 

 novinky z Holíca

Komunálne voľby 2014 v Holíči
Dňa 15.11. 2014 sa uskutočnili voľby do orgánov 
samosprávy na celom Slovensku. Výnimkou nebol 
ani Holíč. Voliči si volili primátora a 16 zastupi-
teľov do mestského parlamentu.

O post primátora sa uchádzali dvaja kandidáti:
1. Ing. Igor Bartošík 
2. PhDr. Zdenko Čambal

O 16 miest poslancov sa uchádzalo 43 kandidátov rôz-
nych politických strán, hnutí, koalícií a nezávislých. Pred 
voľbami prebiehali rôzne rokovania o podpore toho či 
onoho kandidáta a zostavovali sa tie najlepšie kandidát-
ne listiny. Každý z kandidátov na primátora mal podpo-
ru iného politického zoskupenia. Boli to dva tímy, ktoré 
chceli dosiahnúť víťazstvo:
Ing. Igor Bartošík – KDH, SDKÚ-DS, NOVA, SAS, SNS, 
OĽANO
PhDr. Zdenko Čambal – SMER-SD, ND

Ešte jedna pomerne veľká skupina kandidátov na po-
slancov sa uchádzala o priazeň voličov – nezávislí kandi-
dáti. Nezávislí kandidáti sú kandidáti, ktorí nekandidujú 
za žiadnu politickú stranu, hnutie alebo koalíciu. Na to, 
aby mohli kandidovať, musia presvedčiť 200 občanov 
mesta. Tí im musia podpísať kandidátne listiny, na zá-
klade ktorých môžu kandidovať.

Občania im dajú podpis vo viere v ich nezávislosť, vo vie- 
re, že nebudú v zastupiteľstve v prípade rozhodovania 
viazaní rozhodovaním politických klubov.

V súčasnosti je trendom vystupovať v predvolebnej 
kampani ako nezávislý, nakoľko ľudia – voliči sú z ak-
tuálneho politického diania znechutení. Toto všetko je 
pochopiteľné až do tej chvíle, keď sa nezávislý kandidát 
nechá vyfotografovať na spoločný bilboard spolu s poli-
tickým klubom s jednoznačným politickým smerovaním 
a podporou konkrétneho kandidáta na post primátora – 
ako súčasť ich tímu. Aká potom nezávislosť?! Nie je to 
podvod voči voličom? Určite bude zaujímavé sledovať 
ich ďalšie postoje.

Po sčítaní hlasov a zverejnení oficiálnych výsledkov boli 
karty rozdané. Primátorom sa stal PhDr. Zdenko 
Čambal, ktorý zvíťazil nad svojím protikandidátom 
o 366 hlasov.

Zastupiteľstvo je tvorené z troch skupín:
6 poslancov koalície SMER-SD, ND – Ing. Jozef Vlčej, 
Mgr. Eduard Veselý, Jarmila Duffková, PhDr. Lenka Láta-
lová, Ing. Peter Ovečka, Peter Štermenský,
6 poslancov koalície KDH, SDKÚ-DS, NOVA, SAS
– Ing. Roman Hrnčirík, Ing. Igor Bartošík, Ing. Miroslav 
Bilický, Bc. Miroslav Jobus, Ing. Jaroslav Végh, MUDr. Ma-
rek Pollák,
4 poslanci nezávislí – Ing. Nataša Londarevová, 
Rastislav Caletka, MUDr. Andrea Švrčková, Ing. Jo- 
zef Hrušecký.

Na základe týchto výsledkov začali hneď po voľbách ro-
kovania o zostavení orgánov Mesta Holíč:
– mestská rada – 5-členná
– komisie pri mestskom zatupiteľstve – 7 komisií

Podľa výsledkov volieb by malo byť demokratické zlože-
nie mestskej rady:
2 miesta pre koalíciu SMER-SD, ND,
2 miesta pre koalíciu KDH, SDKÚ-DS, NOVA, SAS
1 miesto nezávislý

Pri obsadení vedenia jednotlivých komisií bolo treba 
prihliadať na odbornú znalosť poslancov. Výsledok voľby 
predsedov a podpredsedov komisií odráža konsenzus 
všetkých skupín aj napriek tomu, že zastúpenie nezod-
povedá výsledkom volieb.

Sporný moment nastal pri obsadení postov do mestskej 
rady. Na ustanovujúcom slávnostnom zastupiteľste po 
zložení sľubov staronového primátora a novozvolených 
poslancov prišlo na schválenie personálneho obsadenia 
členov mestskej rady a schválenie vedení komisií mest-
ského zastupiteľstva.

Primátor navrhol mestskú radu v nasledovnom zastúpení: 
2 členovia – koalícia SMER-SD, ND
2 členovia – nezávislí
1 člen – koalícia KDH, SDKÚ- DS, NOVA, SAS

Ing. Roman Hrnčirík – predseda poslaneckého klubu 
KDH, SDKÚ-DS, NOVA, SAS podal protinávrh, aby zlože-
nie mestskej rady reflektovalo výsledky volieb a navrhol 
zloženie mestskej rady v pomere:
2 členovia z koalície SMER-SD, ND,
2 členovia z koalície KDH, SDKÚ-DS, NOVA, SAS,
1 člen z nezávislých poslancov.

Tento protinávrh nebol schválený 9 poslancami a pod-
porilo ho 7 poslanov – 6 z klubu predkladateľa a 1 nezá-
vislá poslankyňa. Argumenty prekladateľa o parciálnom 
demokratickom zložení mestskej rady nepresvedčili 
9 poslancov.

Po neschválení protinávrhu bol schválený pôvodný ná-
vrh primátora:
2 členovia SMER-SD, ND – Ing. Jozef Vlčej, Jarmila Duff- 
ková,
2 členovia nezávislí – Ing. Nataša Londarevová, Rastislav 
Caletka
1 člen KDH, SDKÚ-DS, NOVA, SAS – Ing. Roman Hrnčirík

Po tomto našom pohľade na komunálne voľby 2014 Vám 
chceme poďakovať za prejavenú dôveru a podporu vo 
voľbách a popriať Vám do Nového roku 2015 veľa zdra-
via, štastia, pracovných aj osobných úspechov.

■ Ing. Roman Hrnčirík, Ing. Igor Bartošík, Ing. Miroslav Bilický, 
Bc. Miroslav Jobus, Ing. Jaroslav Végh, MUDr. Marek Pollák

P.S.: Chceme Vás pravidelne v tomto okienku informovať 
o dianí v holíčskej komunálnej politike a ponúknuť Vám 
aj iný pohľad na niektoré veci.
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 Záhoráci v zahranicí

Stanice železníc – prítomnosť, budúcnosť
Ustanovujúce 

rokovanie MsZ v Senici 
s novým primátorom

Vo štvrtok 11. decembra 2014 sa 
uskutočnilo ustanovujúce zasadnu-
tie Mestského zastupiteľstva v Se-
nici.

Po príhovore odchádzajúceho primátora 
Ľubomíra Parízka zložil sľub novozvo-
lený primátor Branislav Grimm. Už 
svojím prvým rozhodnutím vymenovať 
až dvoch viceprimátorov však vyvolal 
nevôľu drvivej väčšiny poslancov, ktorí 
toto považujú za luxus, ktorý Senica ne-
potrebuje, keďže doteraz mala jedného 
viceprimátora a mesto fungovalo.

Svoj sľub zložilo aj 25 poslancov, z toho 
polovicu tvorili noví poslanci.

Filip Lackovič, ako jeden z nových po-
slancov, vyslovil nádej, že v tomto zlo-
žení zastupiteľstva, kde je veľa mladých 
ľudí s čerstvými nápadmi, ale aj skúsení 
poslanci, sa zo Senice môže stať moder-
né mesto. Podľa jeho slov, je nutné, aby 
Senica mala otvorenú a transparentnú 
samosprávu a podporovala občianske 
aktivity. „Obyvatelia by mali cítiť 
pozitívnu zmenu. Mesto sa nemôže 
nezmyselne zadlžovať, musí riešiť 
katastrofálnu dopravnú situáciu, 
vytvárať podmienky na prilákanie 
nových zamestnávateľov, ale nemôže 
zabúdať ani na drobné, ale dôležité 
požiadavky jednotlivých obvodov. 
Verím, že v zastupiteľstve nebude len 
25 dvíhačov rúk, ale budú tam aj ak-
tívni poslanci, ktorí budú v kontakte 
s obyvateľmi a budú napomáhať 
rozvoju mesta, ale aj dozerať na jeho 
zodpovedné a transparentné hospo-
dárenie“, dodal. 

Železnice ako prostriedok pre spá-
janie miest sa stavali za účelom 
rozšírenia pozemných komunikácií. 
Fenomén, ktorý je populárny, efek-
tívny a stále aktuálny. Vývoj a na-
sledovanie potrieb súčasnej doby sa 
odzrkadlilo aj v železničnej doprave 
ako takej. Modernizácia železníc a 
výmena lokomotív za rušne prinies-
la so sebou aj nečakané negatíva. 
Niektoré budovy súvisiace so želez-
ničnou dopravou stratili svoju funk-
ciu a začali chátrať.

Revitalizácia opustených bu-
dov a vdýchnutie nového ži-
vota menovaným objektom 
je téma, ktorú som si zvolila 
ako záverečnú prácu svojho 
master štúdia interiérového 
dizajnu v Nemecku. Vo svojej 
práci sa síce špecializujem 
na obratiská lokomotív – 
konkrétne obratisko v meste 
Couburg – ale v rámci tohto 
projektu analyzujem a porovnávam aj iné budovy súvi-
siace s touto témou. Situácia týchto objektov je podobná 
ako v Nemecku tak aj na Slovensku. Obratiská lokomotív 
ako samostatné budovy sú na Slovensku len ojedinele, 
ale opustených a nevyužitých staníc je u nás dostatok. 
Aj na Záhorí je ich niekoľko. Mnohé zo staníc by potre-

bovali aj trochu šetrnejšie zásahy ako tie od mladistvých 
sprejerov skúšajúcich na múroch grafity. Mnohé z týchto 
budov majú historickú 
hodnotu a nesú charakte-
ristické prvky svojej doby, 
nie len z architektonické-
ho hľadiska.

Našťastie nie všetky 
budovy železničnej do-
pravy poznamenal čas, 

respektíve už prebehla ich 
rekonštrukcia. Pekným prí-
kladom záchrany stanice je 
novo zrekonštruovaná sta-
nica v Senici. Funkčný účel 
je ponechaný. Stanica je nie 
len zrekonštruovaná ale aj 
obohatená o moderné sig-

nalizačné tabule či bezbariérové prvky.

Iným príkladom úspešnej rekonštrukcie avšak so zme-
neným funkčným zameraním, je niekdajšie obratis-
ko lokomotív v Berlíne. Jedná sa o obratisko, ktoré je 
momentálne súčasťou technického múzea. Budova je 
pretvorená na výstavný priestor. Je miestom pre staré 
lokomotívy, dnes už muzeálne objekty. Tento istý účel 
– výstavisko – má aj niekdajšie obratisko lokomotív 
v Bratislave. Toto samo sa ponúkajúce nové využitie je 
najčastejšou novou funkciou týchto objektov. Cieľovému 
objektu môjho výskumu chcem dať však iné, originál-
nejšie využitie. Avšak, keďže je práca vo fáze výskumu, 
nová funkcia objektu nie je ešte presne zadefinovaná. To 
závisí aj od požiadaviek mesta a od predstáv investora.

■ Mgr. art. Alena Krčová

opustená stanica Cerová–Lieskové

◄ ▲ obratisko lokomotív 
v Berlíne

železničná stanica v Senici

 ▲ po rekonštrukcii
◄  pred rekonštrukciou

■ red

foto: mesto Senica
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NAJBLIŽŠIE PODUJATIA 
V GBELOCH V ROKU 2015:
» BEŽECKÝ PLES
Gbelskí strýci pozývajú na Bežecký ples, ktorý sa 
uskutoční v sobotu 24. januára 2015 od 20.15 
hodiny v Dome kultúry Gbely.
Od 18.00 hodiny bude vyhlásenie výsledkov 
Moravsko–Slovenského bežeckého pohára. 
Vstupné 10€. (večera, káva, víno, stolová voda, 
pagáčiky, koláčiky). Hrá HS Petra Daniela so 
speváčkou Renátou Černekovou. Predaj vstu-
peniek: Alexander Kollár, tel. č. 0902 403 447

» Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY
Základná umelecká škola Gbely a Tanečná sku-
pina Endy pozývajú na tanečné podujatie pod 
názvom „Z rozprávky do rozprávky.“
Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 29. januára 
2015 o 17.00 hodine v Dome kultúry Gbely. 
Vstupné ľubovoľné. Viac informácií: 034 / 
6621 465 alebo zusgbely@zusgbely.sk

» COCA COLA DISCO PLES
Mesto Gbely a SMM Gbely, s.r.o. a spoločnosť 
COCA COLA pozývajú všetkých mladých na Disco 
ples s DJ EKG.
Disco ples sa uskutoční v sobotu 31. januára 
2015 o 20.00 hodine v Dome kultúry Gbely. 
Prvých 50 návštevníkov dostane welcome drink 
zdarma. Vstupné 3,50€. Viac informácií: 034 
/ 6621 764 alebo kultura@gbely.sk

» REPREZENTAČNÝ PLES MESTA GBELY
Mesto Gbely pozýva na XIX. reprezentačný ples 
mesta Gbely, ktorý sa uskutoční v sobotu 7. fe-
bruára 2015 v Dome kultúry Gbely o 19.00 
hodine.
Do tanca i na počúvanie hrá hudobná skupina 
Záhorácki muzikanti, DJ Blecha z rádia JIH a 
cimbalová muzika Hudci. V programe vystúpi 
slovenský spevák a muzikálový herec Ján Sle-
zák. Vstupné: 20€ (prípitok, večera, minerálka, 
káva, víno, pochutiny). Predaj vstupeniek: od 
7.1.2015 v Dome kultúry Gbely.

» OKRESNÝ HASIČSKÝ PLES
Okresná organizácia DPO a DHZ Gbely pozývajú 
na XVII. okresný ples hasičov, ktorý sa uskutoční 
v sobotu 14. februára 2015 o 20.00 hodine 
v Dome kultúry Gbely.
Do tanca i na počúvanie hrá hudobná skupina 
Galaktik. Vstupné: predpredaj: od 2. - 6. fe-
bruára 2015 - 13€. Predaj: od 9. - 13. februára 
2015 - 15€ (prípitok, večera, tombola). Rezer-
vácie a viac informácií: 034 / 6621 764 alebo 
kultura@gbely.sk

» DETSKÝ KARNEVAL
Riaditeľstvo ZŠsMŠ pozýva na Detský karneval, 
ktorý sa uskutoční v nedeľu 15. februára 2015 
o 14.00 hodine v Dome kultúry Gbely. Viac 
informácií: 034 / 6621 315 alebo zsgbely@
zsgbely.sk

» FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA
Mesto Gbely a SMM, s.r.o. pozývajú na Fašiango-
vú zábavu s hudobnou zložkou Folklórnej skupi-
ny Gbelan, ktorá sa uskutoční v utorok 17. fe-
bruára 2015 v Dome kultúry Gbely o 19.00 
hodine. Viac informácií: 034 / 6621 764 alebo 
kultura@gbely.sk

Záhorské múzeum v Skalici predstavilo svoje 
najnovšie prírastky

V piatok 5. decembra otvorilo Záhorské múzeum svoju 
poslednú tohtoročnú výstavu s názvom Z najnovších 
prírastkov Záhorského múzea v Skalici. Vernisáž slovom 
sprevádzala riaditeľka múzea PhDr. Viera Drahošová, 
ktorá zúčastneným priblížila zámer výstavy. Ako hudob-

ní hostia sa predstavili klavirista Roman Blaha a speváč-
ka Katarína Janíková-Kosová. Výstava prezentuje výber 
najzaujímavejších a najhodnotnejších zbierkových pred-
metov, získaných v posledných rokoch kúpou či darom 
do zbierkových fondov, a taktiež predmety, ktoré boli 
v posledných rokoch odborne zreštaurované. Zámerom 
výstavy je predstaviť šírku a záber akvizičnej činnosti, 
upozorniť na zbierané druhy predmetov a zároveň po-
ďakovať všetkým darcom za ich príspevky k rozšíreniu 
fondu a zachovaniu dedičstva našich predkov. Výstava je 
zároveň úvodným podujatím pri príležitosti 110. výročia 
založenia múzea, ktoré si pripomenie v roku 2015. Potr-
vá do 30. januára 2015. 
Po vernisáži sa konal tradičný Predvianočný koncert 
Záhorského múzea v Skalici, ktorý múzeum organizu-
je každoročne v adventnom období ako poďakovanie 

svojim spolupracovníkom, návštevníkom a pre všetkých 
priaznivcov dobrej tradičnej hudby. Na koncerte, ktorý 
sa uskutočnil v zaplnenom Jezuitskom kostole v Skalici, 
vystúpila Horňácka cimbálová muzika s legendárnym 
primášom Martinom Hrbáčom, jedinečnou osobnosťou 
moravského folklóru. Ako sólista sa predstavil jeden 
z najvýraznejších interpretov ľudových piesní Horňácka, 
výborný spevák Martin Prachař z Velkej nad Veličkou, 
ktorý zároveň program koncertu moderoval. Ďalej sa 
predstavili Jaroslav Hrbáč, Martin Hrbáč a ženský spe-
vácky zbor Oskoruša z Velkej nad Veličkou. 

■ Záhorské múzeum v Skalici
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Skalica má novú 
monografiu

Dňa 11. decembra 2014 bola na ustano-
vujúcom zasadnutí Mestského zastupi-
teľstva v Skalici slávnostne uvedená do 
života nová Monografia mesta Skalica.
Príprava začala v roku 2008 a jej vydanie od-
súhlasilo mestské zastupiteľstvo. Posledná 
monografia bola vydaná pred 46 rokmi, v roku 
1968, vo vydavateľstve Obzor v Bratislave so 
skrátenou reedíciou v roku 1992.
Koncepciu novej monografie, realizačný a re-
dakčný tím navrhol zostavovateľ monografie 
Záhorské múzeum v Skalici, ktoré spracováva-
lo údaje do roku 2012.
Nová rozsiahla monografia má 1230 strán, 
rozdelených do 10 kapitol (príroda, história, 
vývoj sídla a pamiatky, hospodárske dejiny, 
duchovný život, školstvo, šport, obyvateľstvo, 
osobnosti, tradície a kultúra). Čitateľom sa 
predkladá množstvo nových, doposiaľ nepub-
likovaných, rozširujúcich poznatkov a mate- 
riálov o meste, pričom veľká pozornosť bola 
pri tvorbe venovaná i fotografiám.
Doplňujúca rozsiahla obrazová dokumentá-
cia s vysokou grafickou úrovňou bezpochýb 
obohacuje túto publikáciu. Príprave textov sa 
venovalo 59 autorov, grafickú úpravu knihy a 
fotografií spracoval Eduard Timko, Ateliér Edo 
s.r.o. Skalica. Tlač zabezpečila spoločnosť Po-
lygraf print spol. s r. o.
Mesto Skalica v spolupráci so Záhorským 
múzeom v Skalici vydalo Monografiu v edícii 
1000 ks.

Koordináciu administrácie za MsÚ vykonávalo 
Oddelenie strategického rozvoja a marketingu 
Mesta Skalica.
Monografia vyšla s finančnou podporou Mini-
sterstva kultúry SR.
Kniha vyšla vďaka podpore zo strany vedenia 
mesta a mestského zastupiteľstva, obzvlášť 
dnes už bývalého primátora Ing. Stanislava 
Chovanca, bez ktorého prispenia by nebolo 
možné vydať knihu v rozsahu a podobe, akú 
si bohatá história a význam mesta iste zaslúži.  
Novú monografiu si budete môcť zakúpiť v TIK 
Skalica.

■ Mesto Skalica, 
Oddelenie strategického rozvoja a marketingu

Holíč bude v roku 2015 opäť stredobodom 
pozornosti kultúrneho života

Na Záhorí to rozbalí žijúca legenda ELÁN
Slovenská hudobná legenda Elán sa na nedo-
statok fanúšikov na Slovensku, ale ani v Českej 
republike sťažovať nemôže. Ich koncerty navšte-
vujú niekoľkotisícové davy v oboch krajinách. 
Tento raz však pripravujú koncert, kde sa očakáva 
zmiešané publikum. 20. júna 2015 totiž vystúpia 
na hraniciach medzi oboma republikami pod ho-
lým nebom na letisku v Holíči.

Elán nepatrí medzi kapely, ktoré naháňajú čo najviac 
koncertov. Podľa Vladimíra Moška z manažérskej agen-
túry skupiny budú v roku 2015 fanúšikovia môcť kon-
certy v rámci oboch krajín zrátať na prstoch jednej ruky. 
A jedným z nich bude československý megakoncert na 
letisku v Holíči, ktoré sa nachádza len 
niekoľko stoviek metrov od hranice. 
„Predpoklad je, že v rámci Česka 
a Slovenska v budúcom roku odo-
hráme približne 5 koncertov. Ten 
v Holíči bude mať špeciálny náboj 
zmiešaného publika a my sa na to 
veľmi tešíme,“ povedal Moško. 

Elán pricestuje do Holíča v plnej 
zostave s koncertným programom 
Elán Best of vol. 2., ktorý bude trvať 
približne 100 minút. Na českosloven-
ských hraniciach tak odznejú slávne 

hity ako Voda, čo ma drží nad vodou, Čaba neblázni, 
Nie sme zlí, Stužková, Sestrička z Kramárov, Kaskadér 
a mnoho ďalších notoricky známych skladieb. Letisko 
v Holíči dostalo za posledné roky pevné miesto na mape 
kvalitných hudobných podujatí a každoročne v júli sa 
tu koná aj najväčší multigeneračný československý hu-
dobný festival Cibula Fest. Preto si organizátor za mies-
to konania koncertu žijúcej legendy popu vybral práve 

toto hraničné pásmo. „Každoročne si 
sem počas Cibula Festu nájde ces-
tu približne 10-tisíc návštevníkov 
z oboch krajín. Toto miesto si obľú- 
bili a zvykli si naň. Elán netreba 
nikomu zvlášť predstavovať ani 
Čechom, ani Slovákom, ktorí ho do-
slova milujú. Koncertom na hranici 
dokážeme potešiť naraz dva náro-
dy,“ povedal organizátor Cibula Festu 
a megakoncertu skupiny Elán v Holíči 
Vladimír Chrenka.

Termín koncertu je určený na 20. 6. 
2015, no fanúšikovia si môžu vstupenky zaobstarať už 
teraz pred Vianocami v sieti PREDPREDAJ.SK, a to za zvý-
hodnenú vianočnú cenu 15 €, od 1.12. 2014 až do konca 
decembra. Po tomto termíne sa cena vstupenky zvýši.

■ Vladimír Chrenka

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
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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 3 zachované spálňové skrine, vysoký lesk 
(vešiaková, kombinovaná), aj jednotlivo. 
cena dohodou, tel: 0944 332688
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
Lacno predám zachovalý pánsky kožuch slovenský 
a rôzne límce aj čiapky, málo používané, z pravej 
kožušiny. tel: 034 651 33 335

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
* PENZION V SKALICI    na predaj 0903473262 

*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

Vianoce pre bezdomovcov
Takmer 900 daniarov a col-
níkov z Trnavského kraja po-
mohlo ľuďom bez domova. 
Trnavská arcidiecézna chari-
ta si od Daňového a Colného 
úradu Trnava prevzala oble-
čenie a trvanlivé potraviny 
pre ľudí bez domova.

Na každej pobočke daňového a 
colného úradu Trnava sa konala 
počas prvých dvoch decembro-
vých týždňov charitatívna zbierka 
noseného šatstva a trvanlivých 
potravín. Každý zamestnanec tak 
mohol darovať nosené šatstvo a trvanlivé potraviny, kto-
ré si nakoniec prevzala organizácia poskytujúca pomoc 
ľuďom bez domova.

Daniari a colníci z Trnavského 
kraja počas dvoch týždňov spolu 
vyzbierali takmer 50 kilogramov 
trvanlivých potravín (predo-
všetkým cestoviny, ryžu, kávy, 
čaje, cukor, paštéty a vrecúškové 
polievky) a vyše 200 kilogramov 
oblečenia (ľudia darovali predo-
všetkým zimné bundy, mikiny, 
svetre, tričká, topánky, rukavice, 
čiapky a šály). Vo viacerých vre-
ciach sa však skrývali aj čokolády 
a sladkosti, ktoré zamestnanci 
nakúpili za účelom darovania.

„Všetky vyzbierané veci si dnes osobne prevzala cir-
kevná organizácia - Trnavská arcidiecézna charita, 
ktorá nimi následne pomôže hlavne ľuďom bez do-

mova, osobám závislým od psychoaktívnych látok 
a ľuďom v sociálnej a hmotnej núdzi“ dodala Iveta 
Švárna, hovorkyňa colného úradu Trnava.

■ mjr. Ing. Iveta Švárna, hovorkyňa CÚ Trnava
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 hádzaná

sport

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

Buázni
Stalo sa už tradíciou, že každý rok ráno 
24. 12. sa stretne partia bežcov zo Ska-
lice a okolia a vybehnú si zo Zlatníckej 
doliny na najvyšší kopec v okolí – Čupy. 
Tento rok som sa tejto akcie zúčastnila 
prvý raz aj ja.
Stretli sme sa ráno v Skalici pri letnom štadi-
óne, popriali sme si príjemné sviatky, urobili 
spoločné foto a autami vyrazili do Zlatníckej 
doliny. Počasie vyšlo vynikajúco – nebolo síce 
vonkoncom vianočné, ale rozhodne bolo prí-
jemné. Slnko svietilo, zbytky námrazy sa rých-
lo stratili v tieňoch a keďže v minulých dňoch 
nepršalo, ani blata nebolo veľa.
Z doliny na kopec je to po žltej celkom slušný 
stupák, takže hoci to nebol žiaden závod, ma-
kačka to bola poriadna. Začínalo sa prudkým 
stúpaním, pokračovalo sa dohora, potom str-
mo dohora a ešte hodne nahor. Potom prudké 
klesanie, aby sme nastúpili na ešte prudšie 
stúpanie (od Kamennej búdy). To už veľká časť 
partie upustila od behu a kráčala, ale všetci 
bez problémov vybehli hore.
No na vrchole sme neboli jediní „buázni“, čo 
miesto chystania štedrej večere a dokončova-
nia veľkého upratovania dajú prednosť prírode 
a idú si radšej vyvetrať hlavu von. Najprv sme 
stretli partiu turistov – aspoň nám mal kto 
urobiť vrcholovú fotku – a potom ešte dobehli 
niekoľkí sólo bežci a skupinka z Radošoviec.
Dolu sme sa vydali inou cestou, chvíľu spolu 
s Radošovjanmi a potom už každý svojím 
smerom – zase k svojim rodinám, aby sme im 
pomohli v tom predvianočnom zhone. Ďaku-
jeme im za pochopenie a trpezlivosť s naším 
bežeckým koníčkom.

■ milka

 beh

PRÍPRAVKY HC TATRAN STUPAVA V ZÁHORACKEJ 
LIGE VÍŤAZNE.
Mladšia a staršia prípravka zví-
ťazila v druhom kole záhorác-
kej ligy v oboch kategóriách.
Druhé kolo sa hralo turnajovým 
spôsobom a zúčastnili sa na ňom 
družstvá a školy zo Záhoria. HC 
TATRAN STUPAVA je víťaz v oboch 
kategóriách. V staršej prípravke 
družstvo zvíťazilo pod vedením 
Vladimíra Valachoviča a v mladšej 
pod vedením Andrei Hauskrechto-
vej. Obom družstvám gratulujeme a putovné poháre ZHML 
putujú do Stupavy.

MUŽI: HC TATRAN STUPAVA – HK VAJNORY 27:17 
(12:10)
Súpera sme mali možnosť vidieť pred dvoma týždňami 
v jeho zápase v Malackách. Vajnory v Stupave nastúpili 
v početnejšej a kvalitnejšej zostave. Do zápasu sme nastu-
povali prakticky s troma spojkami, nakoľko z rôznych dô-
vodov nám chýbali zranení Kopp, Mader, Hasoň, pracovne 
zaneprázdnení Hoksz a Ondrúšek, odcestovaní Bašti, chý-
bal nám taktiež Prokop a Gedeon, Béreš (všetko hráči spoj-
kového radu), ku ktorým sa v minulom týždni „pridal“ aj 
Hirtl, po dvojitej zlomenine palca ruky v poslednom zápase 
v Malackách. Vzhľadom na uvedené absencie a posledný 
tréningový týždeň to pre nás nebol jednoduchý zápas. 
Úvodný polčas sme sa na ihrisku hľadali. Súper zvolil od 
začiatku osobnú obranu na Lipovského a my sme nevyužili 
širší priestor na útočnú hru dostatočne efektívne. V obra-
ne sme pri postavení 5:1 veľmi rýchlo prichádzali o fyzické 
sily, príliš často sme ponechávali útočiacim hráčom dosta-
tok priestoru na zakončenie. Celý prvý polčas sme si síce 
udržiavali mierny náskok 2-4 gólov, vyhrali sme ho však 
len 12:10. V druhom polčase sme preto pozmenili niektoré 
obranné úlohy. Obranu sme zasunuli. Svoje si na ihrisku 
v tejto časti hry zastali najmä najskúsenejší – Obselka, 
Jánoš. V bránke nás podržal Béleš, ktorý k viacerým výbor-
ným zákrokom pridal v priebehu celého zápasu aj 3 chy-
tené sedemmetrové hody. Získavali sme lopty v obrane a 
rozumnejšie organizovali našu hru v útoku. Strelecky sme 
sa dokázali presadiť najmä vďaka Kováčovi a Lipovskému. 
Som rád, že sme zápas zvládli s prehľadom, súpera zlomili, 
zapojili sa všetci hráči, mrzí ma len zranenie Alberta Píra, 
ktorému prajeme skoré uzdravenie. Chalanom by som rád 
poďakoval za dobrý výkon a najmä teamový prejav, srdieč-
ko a nasadanie v druhom polčase. Opätovne sa nám po-
tvrdilo, že práve to je rozhodujúcim faktorom prípadného 
úspechu...
Zostava a góly: Nemčovič, Béleš – Kováč 8/2, Lipovský 7, 
Draškovič 4, Malina 4, Lachkovič 2, Jánoš 1, Kubíček 1, Ob-
selka, Pír, Bernát, Husák
Prvá liga mužov je v svojej polovici. Druhá – jarná časť - za-
čína v posledný februárový víkend. Družstvo si týždeň od-
dýchne a vrátime sa späť do tréningového procesu. V janu-
ári a februári by sme radi absolvovali dva prípravné turnaje. 
Jeden v domácom prostredí a druhý na Morave

MLADŠÍ DORASTENCI SI ZAHRALI PROTI ŽENSKEJ 
REPREZENTÁCII
Mladší dorastenci prežili vo štvrtok výnimočný 
večer. Ženská reprezentácia Slovenska, ktorá sa 
pripravuje na Majstrovstvá Európy v Malackách si 

s nimi zahrala modelový zápas.
Hala sa celkom slušne zaplnila divákmi, ktorí videle pekné 
stretnutie, v ktorom hlavne reprezentantky ukázali, že sú 
veľmi rýchle, vedia o sebe a dokážu premieňať šance. Naši 
chlapci mali určite trému, predsa len sa báli ísť do súbo-
jov naplno (ich galantnosť oceňujeme), ale ukázali pekné 
kombinácie, niekoľkokrát reprezentantky zaskočili a dali 
veľa pekných gólov.
Reprezentácia nakoniec vyhrala, ale výsledok v tomto prí-
pade vôbec nie je dôležitý - pre reprezentáciu to bol určite 
zaujímavý moment prípravy a naši chlapci si vyskúšali, aké 
je to hrať proti rýchlemu profesionálnemu súperovi, ktorý 
je po týždňovom sústredení zohratý.
Tréner  stupavských dorastencov Rudo Draškovič bol po 
zápase spokojný:
„Dnešné stretnutie sme začali trošku ustráchane, ale 
veľmi rýchlo sme sa oťukali a začali sme hrať svoju hru. 
Zápas pre nás mal vysoké tempo a preto chalani muse-
li hrať naplno či v útoku, alebo v obrane. Snažili sme sa 
hráčov točiť, aby si zahrali všetci a s reprezentantkami 
sme dokázali stále hrať stále rýchlu hru. V tomto stret-
nutí nás môžu mrzieť nepremenené šance. Pre nás to 
bola výborná previerka v príjemnej atmosfére. Repre-
zentantkám držíme palce na ME.“
Nám všetkým neostáva nič iné, ako mimoriadne sympatic-
kému ženskému tímu zaželať, aby sa im na majstrovstvách 
darilo aspoň tak, ako proti stupavským dorastencom.

DORASTENKY: HK SLOVAN DUSLO ŠAĽA - HC TATRAN 
STUPAVA 13:26 (5:14)
Mladšie dorastenky cestovali do Šale s cieľom vyhrať, pri- 
viezť dva body a upevniť si tak tretie miesto v tabuľke. Do 
zápasu vstúpili koncentrovane a stav 2:2 v šiestej minúte 
bol posledným momentom, keď Šaľanky dokážali držať 
s rozbehnutým stupavským strojom krok. Naše dievča-

tá absolútne 
prebrali inicia- 
tívu, dobre brá- 
nili, na každý 
gól Šale odpo- 
vedali 3-4 stu- 
pavskými gólmi 
a tak už polča-
sový deväťbo-

dový stav znamenal, že by sa musel stať zázrak, aby sa Šaľa 
vrátila do zápasu.
V druhom polčase mali naše dievčatá „hluchú“ prvú de-
saťminútovku - našťastie aj Šaľa skórovala len raz. Potom 
už naše dievčatá pokračovali vo výbornej hre, dokázali sa 
presadzovať strelecky a nakoniec dokázali zvýšiť náskok až 
na 13 gólov, teda na dvojnásobok. Zápas nám ukázal, že 
keď dievčatá zahrajú koncentrovane, dokážu aj silné tímy 
porážať na ich palubovke.
Tretiu priečku sme napriek skvelému výsledku neudržali 
– Nitra nás preskočila o skóre – ale veríme, že do konca 
súťaže sa dievčatá posunú ešte vyššie.
Zostava a góly Stupavy: Almina Yildizová, Vanesa Va-
lachová  1, Wanessa Raffasederová 7, Lucia Kovácsová 7, 
Simona Kubovičová, Vanes Kalaberova 2, Romana Gašpa-
reková 2, Silvia Straková, Daniela Brennerová, Alexandra 
Popovičová, Sarah Richter 1, Barbora Plávalová, Michaela 
Puškáčová 3, Ivana Gašpareková 3
Tréneri: Peter Kuklovský, Roman Vigh

■ Rudolf Draškovič, HC TATRAN STUPAVA
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Mikulášska besiedka pre hendikepovaných
Dňa 5. decembra 2014 sme sa rozhodli spolu s pani tried-
nou profesorkou PhDr. Lenkou Beňovou, že urobíme ra-
dosť deťom a spríjemníme im adventné obdobie naším 
programom. Vypravili sme sa do Zeleného domu v Ska-
lici, do zariadenia pre 
hendikepované deti, 
aby sme rozžiarili ich 
oči a vykúzlili im úsmev 
na ústach. Hrali sme, 
spievali sme, recitovali 
básne a rozprávali sme 
sa. Spolu s Dominikou 
Zborilovou a Matejom 
Lašákom sme vytvorili 
program, ktorým sme 
sa snažili vyjadriť lásku 
a šťastie. Behom dopo-
ludňajších hodín nám 
títo klienti vyjadrovali svoju vďaku úsmevom, panovala 
veľmi príjemná a priateľská atmosféra. Spoločne sme 
si tiež zaspievali vianočné piesne. Vďačnosť a spontán-
nosť týchto klientov je fascinujúca. Po umeleckej časti 

besiedky nasledovalo rozdávanie darčekov. Od klientov 
sme dostali vlastnoručne vyrobené výrobky, ktoré nám 
skrášľujú domáce prostredie a pri pohľade na ne nás „na-
kopnú“ a zdvihnú náladu. Na záver sme sa všetci pria- 

teľsky rozlúčili.

A ja dúfam, že aj my 
sme klientov potešili 
a darovali im to naj-
cennejšie, čo máme a 
to je čas, ktorého nie je 
nikdy dosť.

Poďakovanie si zaslúži 
tím zamestnancov Ze-
leného domu, ktorý sa 
ochotne ujal prípravy 
a pohostenia pre všet-
kých zúčastnených. 

Naše poďakovanie v neposlednom rade patrí za finančný 
príspevok na zakúpenie ovocia a cukroviniek pre klien-
tov Lige za duševné zdravie „Nezábudka“.

■ Jarmila Horváthová, žiačka IV.A triedy 
Stredná zdravotnícka škola, Skalica

Nominácie Grafobalu na obalového „Oskara“
Počas tohtoročnej jubilejnej dvadsiatej medzi-
národnej súťaže obalov v Českej republike sa dva 
výnimočné slovenské výrobky skalického Grafo-
balu umiestnili medzi najlepšími. „Čajová kazeta 
Mistral Grand Selection“ získala ocenenie Obal 
roku 2014,  ktoré vyzdvihuje najlepšie myšlien-
ky, inovácie a technológie v oblasti balenia. „Set 
obalov na luxusné čokovýrobky Illui“ zasa bodo-
val v súťaži Design Touch, pri ktorej sa oceňuje 
spôsobilosť obalu dizajnom zaujať spotrebiteľa. 
Oba výrobky tým získali právo zúčastniť sa pres-
tížnej celosvetovej obalovej súťaže WorldStar 
Packaging Awards. To je najvyššie možné ocene-
nie pre tento druh výrobkov na svete. Dá sa pova-
žovať za obalového Oskara.
Tohtoročné ocenenia a certifikáty pre najlepšie a najprí-
ťažlivejšie obaly roku 2014 sa odovzdávali 26. novembra 
2014 v Prahe. Za oba najnovšie víťazné produkty Grafo-
balu ich prevzal Ing. Igor Hanzalík (riaditeľ marketingu a 
rozvoja obchodu).
Čajová kazeta Mistral Grand Selection – je urče-
ná pre čaje Mistral finest organic tak, aby už na prvý 
pohľad ich obaly a kazeta navodzovali pocit niečoho 
výnimočného. Cieľom bolo, aby už obal svojou konštruk-
ciou, grafikou a prevedením skvele ladil s prívlastkami 
„Purity, Harmony, Relaxation“ spájanými s čajom Grand 
Selection.
Čistotu konštrukcie kazety na uloženie čajov podporuje 
jej spoľahlivá funkčnosť. Elegantná grafika s citlivo za-
budovanou zlatorazbou generuje pocit harmónie. Ten 
graduje osobitne po otvorení kazety. Zamatový soft 
touch disperzný lak v kombinácii s lesklým lakom pôsobí 
nenásilne a vkusne, pričom zároveň evokuje pocity rela-

xu, skvelého zážitku pri vychutnávaní vnútri zabaleného 
produktu.
Set obalov na čokoládu Illui – pripravený je pre 
top produkty z luxusných belgických čokolád Callebut. 
V ponuke sú len na vybraných miestach. Obaly majú za 
úlohu už na prvý pohľad odlíšiť sa od masovej produkcie 
čokoládových výrobkov, dodávaných do bežných ob-
chodov. Pri ich návrhu a príprave sa venovala pozornosť 
mnohým detailom. Zámerom bolo vytvoriť kolekciu 
moderných a výnimočných obalov pre originálne ručne 
pripravované produkty i ich úspešný kusový predaj. Ele-
gancia obalov je skrytá v dokonalom súlade funkčnosti 
a atraktívnosti dizajnu. Výnimočné konštrukčné riešenia 
i použité čisté línie potvrdzujú originalitu dodávaného 
produktu. Na výrobu obalov boli použité nízkomigračné 
farby a laky či zamatový soft touch lak. To všetko zvý-
razňuje unikátnosť a kvalitu surovín použitých pri ich 
výrobe. Grafika z dielne Silvie Slimákovej citlivo nechala 
vyniknúť predávané produkty, pričom obalom dodáva 
punc jedinečnosti.
V novembri si skalický Grafobal pripomenul 109 rokov 
nepretržitej výroby. Tvorivý inovačný potenciál najnov- 
šie dokumentujú desiatky ocenení, ktoré získal na pres-
tížnych domácich aj zahraničných súťažiach výrobcov 
obalov. Obalového „Oskara“ označenie „WorldStar“ už 
dosiahlo sedem výrobkov Grafobalu: Darčekový luxusný 
obal na „šampanské“ (2014); Obal RADMILLA, višne a 
slivky v čokoláde (2010); Luxusný obal na pralinky ILLUI 
(2010); Obal Detská vianočná kolekcia (2009); Obal na 
karafu (2006); Exkluzívny obal na víno Pálava (2005) 
a Obal na brandy (2003). 

■ Ing. Marián Kožíšek, MBA, generálny riaditeľ 
a predseda predstavenstva GRAFOBAL, a. s., Skalica

...že ty, svätý Mikuláš, veľa 
pekných darov máš...

Obyvatelia mesta Šaštín-Stráže privítali v so-
botu 6. decembra na námestí koč so vzácnou 
návštevou, ktorá prichádza len raz do roka. 
Poteší najmä najmenších obyvateľov, ale urči-
te aj tých, ktorí majú v kútiku duše kúsok die-
ťaťa a radujú sa aj v dospelosti. Zavítal k nim 
svätý Mikuláš so svojou družinou – nežnými 
anjelikmi. Popri koči pribehli aj škaredé čer-
tiská, ktoré naháňali hrôzu aj dospelým.

Kultúrny program začali deti zo Speváckeho 
súboru Rozmarínek, ktoré so sprievodom 
akordeónu zaspievali Mikulášovi na privítanie 
niekoľko piesní a kolied. V programe pokračo-
vali žiaci miestnej ZUŠ. Zopár piesní pridala 
hudobná skupina Iba dnes. Potom prišli Mi-
kulášovi zaspievať a zarecitovať všetci, ktorí 

nabrali odvahu a túžili po sladkej odmene. Po 
vyžrebovaní bohatej tomboly, keď sa zotme-
lo, bol už tradične na záver pripravený krásny 
ohňostroj. ■ Mgr. Ľudmila Machová
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Viac darčekov aj bez 
vianočného ošiaľu

Vyberte si teraz k jednému O2 Paušálu viacero smartfónov, 
tablet, notebook alebo aj hraciu konzolu. 

      Nájdete nás v OD Tesco, Mallého 53 v Skalici.

Akcia platí do 31. 1. 2015.

Viac darčekov aj bez 

Vianočná burza
Šikovné rúčky detí zo 
Súkromnej základnej školy 
v Skalici vyrábali už niekoľko 
týždňov vianočné ozdoby a 
iné darčeky, ktoré skrášlia ich 
domáce príbytky počas blíži-
acich sa sviatkov.

Vo štvrtok, 11. decembra 
2014, sa všetky ozdoby do-
končili a pripravili na via-
nočné predajné trhy, kde si 

rodičia, pani učiteľky i deti mohli za symbolické ceny tieto výrobky zakúpiť. Časť vyz-
bieraných finančných prostriedkov bude poukázaná na účet projektu Škola priateľská 
k deťom, ktorého cieľom je podpora bezpečného prostredia v školách v rámci projektu 
UNICEF.
Atmosféra bola výborná, 
vôňa vianočného punču a 
medovníkového pečiva sa 
šírila celou školou. Poďako-
vanie patrí všetkým rodičom 
i deťom za podporu tejto 
aktivity, ktorou ukázali, že 
srdiečko majú na správnom 
mieste :-).

■ SZŠ Štvorlístok, Skalica
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Horoskop
BARAN
Január by mohol byť spoločensky aktívny, 
ale najprv vám v tom budú brániť pracov-

né povinnosti a neskôr aktivity Marsu v tajomnom 
dome podvedomia.

BÝK
Vrcholí obdobie vzdelávania a sebazdoko-
naľovania. Všetko nové, čo ste sa naučili, 

budete môcť hneď aj zúročiť. Je tu totiž zaujímavá 
pracovná výzva.

BLÍŽENCI
Najradšej by ste unikli a objavovali nové 
obzory. Najprv vám v tom môžu zabrániť 

majetkové záležitosti niekoho iného a neskôr vlastný 
workoholizmus.

RAK
Tento mesiac musíte zariadiť isté majetko-
vé záležitosti. Až posledný týždeň dosta-

nete možnosť uniknúť a dopriať si nové zážitky.
LEV
Pracujete za dvoch ale nezabúdate ani na 
zlepšenie kondície. Témou číslo jedna je 

ale partnerstvo a láska.
PANNA
Máte pred sebou množstvo rutinnej práce 
a aj kondíciu treba zlepšiť. Na konci mesia-

ca vypukne vášeň v partnerských vzťahoch.
VÁHY
Ostatní vám môžu závidieť. Málokto si 
tento mesiac užije toľko zábavy, ako Váhy. 

Posledné dni vás navyše podnietia k pozitívnym 
zmenám v životnom štýle.

ŠKORPIÓN
Téma rodiny je aktuálna celý mesiac. 
Koncom januára si budete navyše užívať 

presne podľa vašich predstáv.
STRELEC
Témou mesiaca je komunikácia. Čaká vás 
rekordné množstvo dôležitých aj nezáväz-

ných stretnutí a rozhovorov. Záver roka prinesie akti-
vity, súvisiace s rodinou a domácnosťou.

KOZOROŽEC
Výdavky sú nemalé a tak ste sa rozhodli, 
že musíte za každú cenu vylepšiť rodinný 

rozpočet. Až koncom roka si nájdete čas aj pre svojich 
blízkych.

VODNÁR
Tento mesiac túžite po uznaní a aj finanč-
nom ocenení. Konečná bilancia dopadne 

dobre. Nezabudnite občas úplne vypnúť.
RYBY
Spoločenské dni striedate s dňami, počas 
ktorých ostávate v ústraní, aby ste rekapi-

tulovali a pripravili si nové stratégie. Záver mesiaca 
už bude výrazne akčnejší.

■ www.astrotouch.com 
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Lekár, inžinier a politik diskutovali, ktorá z ich 
profesií je najstaršia. Lekár hovorí:
- Na šiesty de  vzal Boh rebro z Adama a stvoril 
Evu. Bol prvým chirurgom, preto medicína je 
najstaršia profesia.
Inžinier hovorí:
- Ale ešte predtým stvoril Boh nebo a zem              
z chaosu a zmätku. Bol prvým inžinierom,              
preto inžinierstvo je staršie ako medicína.
Politik na to povie:
- Áno, ale o myslíte,...
(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 26.1.2015 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: „... nikto sa jej až do smrti nedotkne“. Výherca z minulého čísla: Ivan Hlaváč, Kopčany. 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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