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Týraný psík na Záhorí
prišiel o oči
Otrasný prípad týrania zvierat zverejnili na svojej sociálnej sieti dobrovoľníci zo Skalického útulku.
4-ročný boxer s úžasnou dobráckou
povahou si prešiel u svojho majiteľa
peklom. Nesmierne podvyživený psík
dokonca kvôli zanedbanej infekcii prišiel
o obidve oči. Aktuálne sa nachádza v dočasnej opatere a pôjde hľadať svoj nový
domov do Rakúska.
Viac informácií o zvieratkách v útulku
a ich aktuálnom stave nájdete na Facebookovej stránke Skalického útulku
alebo na ich webovej stránke.

www.prozahori.sk
www.facebook.com/prozahori

ProZáhorí stále silnejším zdrojom Vašich informácií
Ďakujeme Vám, že prejavujete dôveru našim informáciám. Iba pre Vás
sa snažíme pripravovať to
najaktuálnejšie a najobjektívnejšie spravodajstvo na Záhorí.
Mesačne si na náš web www.prozahori.sk nájde cestu
už viac ako 15 000 čitateľov. Ďalších 20 000 čitateľov si

nás vyhľadáva práve v tlačenej forme mesačníka ProZáhorí na distribučných miestach!
Súčasťou ProZáhorí môžete byť aj VY!
Ak viete o nejakej zaujímavej informácii, máte zaujímavú fotografiu o ktorú sa chcete snami podeliť, alebo viete niečo, čo by mali vedieť aj iní, neváhajte sa o to podeliť
s nami! Mailom na sefredaktor@prozahori.sk
alebo na www.facebook.com/prozahori

■ Erik Formánek

■ Erik Formánek

Požiare v okolí Malaciek:
Hasiči zasahovali dva dni!
Hasiči dva dni zasahovali pri lesných požiaroch pri Malackách. Jeden z nich vypukol
smerom na Pernek, druhý smerom na Studienku.
Okrem profesionálnych hasičov pomáhajú
aj dobrovoľní z Perneku, Veľkých Levárov,
Lozorna, Sološnice, Rohožníka, Dúbravky,
Ružinova a Studienky.

■ Erik Formánek

ilustračné foto: TASR

Skaličania prekonali rekord
V príjemnom prostredí Prístavu Skalica na Baťovom kanáli sa konal ďalší ročník Inline parády.
Tento rok organizátori postavili koncept podujatia na
športových stanoviskách, medzi ktorými ste si mohli
skúsiť golf, badminton alebo workout. Taktiež prekonávanie rekordu sa usktočnilo iným spôsobom. Padli
ihneď dva ustanovujúce rekordy – najviac účastníkov
v pohybujúcej sa inline reťazi a rýchlostná jazda na
kolieskových korčuliach. Do prvého rekordu sa zapojilo
36 účastníkov, ktorí držiac sa za ruky spoločne prekorču-
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Novinky z Bratislavskej župy

Župná jeseň zláka
návštevníkov
aj tento rok

Objavuj poklady
Bratislavského kraja –
už na jeseň
Každý, kto chce spoznať atraktívne miesta bratislavského regiónu a zároveň si
zasúťažiť, sa môže zapojiť do projektu
„Objavuj poklady Bratislavského regiónu“. V polovici septembra odštartuje
každoročné hľadanie pokladov, ktoré po
kraji poskrývali škriatkovia.

Bratislavský kraj má veľa charakteristických vôní
a chutí a veľká časť z nich súvisí práve s jeseňou.
Vinobrania, slávnosti kapusty či jablkové hodovania, to sú len niektoré z podujatí, ktoré môžete zažiť každú jeseň v našom regióne. Aj v tomto
roku ich v rámci Župnej jesene môžete navštíviť
oveľa viac.

Medzi tradičné jesenné podujatia patria samozrejme
predovšetkým vinobrania, na ktorých si okrem chutného
vína a burčiaku môžete vychutnať kultúrny program, remeselné trhy a pestrú ponuku gastronomických špecialít. V Rači sa uskutočnia 11. – 13. septembra. V Pezinku o týždeň neskôr, teda 18. – 20. septembra. Kvalitné
vína malokarpatského regiónu je možné ochutnať aj
počas pracovného týždňa v rámci podujatia Pezinské
Viechy, ktoré trvá do konca októbra. Každý týždeň je
otvorené minimálne jedno z 11 miestnych vinárstiev,
ktoré ponúka svoje produkty v autentickom prostredí.
Hodové slávnosti spojené s dobrým jedlom a vínom sa
uskutočnia aj vo viacerých mestských častiach Bratislavy
ako napríklad Karlova Ves, Vajnory, Ružinov a Dúbravka.

Ak obľubujete tradičné špeciality z Bratislavy, Podunajska, Malokarpatska a Záhoria, odporúčame navštíviť
septembrové podujatie Dni regionálnej kuchyne v Bratislave, ktoré je súčasťou projektu Bratislava Culinarydays,
vhodného pre všetkých fajnšmekrov a gurmánov priamo v uliciach Bratislavy. V septembri začína aj sezóna
husacích špecialít v Slovenskom Grobe. Ten navštevujú
gurmáni z celého Slovenska, ale aj celého sveta, aby
ochutnali dochrumkava upečené husi, lahodné pečienky
a slávne grobské lokše.
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Od 2. do 4. októbra sa v Stupave uskutočnia už tradičné
slávnosti kapusty – Deň Zelá, ktoré patria medzi najpopulárnejšie podujatia na Záhorí. Hlavnou myšlienkou
podujatia je zachovanie tradície pestovania a spracovania regionálnych odrôd kapusty. Ďalším októbrovým
podujatím je Jablkové hodovanie, ktoré je určené pre
všetkých milovníkov jabĺk a rôznych jablčných dobrôt
od výmyslu sveta. Jablkové hodovanie bude prebiehať
na viacerých miestach nielen v kraji, ale aj v samotnej
Bratislave.

Tento rok už po tretíkrát škriatkovia ukryjú
300 pokladov na rôznych atraktívnych miestach a podujatiach v Bratislavskom kraji.
Hľadači pokladov budú môcť tieto poklady
nájsť podľa GPS súradníc, ktoré budú pravidelne zverejňované na webovej stránke
www.objavujpoklady.sk.
V každom poklade bude pre úspešných hľadačov pripravená automatická výhra. Okrem
tejto výhry sa na výhernom kupóne bude nachádzať aj kód, vďaka ktorému sa nálezcovia
dozvedia, či získavajú ďalšiu okamžitú výhru,
alebo sú zaradení do žrebovania o hlavné
ceny. Okamžitými výhrami sú napríklad lístky
do divadiel a rôzne hodnotné poukážky.
Každý poklad je umiestnený pri miestnej pamiatke, kultúrnom či historickom objekte a
hľadači, ktorí ho objavia, v ňom nájdu aj krátku informáciu o danom mieste s užitočnými
informáciami. Hra „Objavuj poklady Bratislavského kraja“ je nielen pre rodiny s deťmi, ktoré
môžu zábavnou formou spoznávať náš kraj a
jeho tajuplné a krásne zákutia, ale aj pre aktívnych mladých ľudí, ktorí radi objavujú nové
miesta. Je len na vás či sa rozhodnete putovať
po kraji a objavovať jeho poklady.

Župná jeseň pokračuje oslavou tvrdej práce vinárov
v podobe Svätomartinských dní a Dňa otvorených pivníc v Pezinku. Svätomartinské dni 6. – 8. novembra už
po ôsmykrát predstavia mladé slovenské vína v uliciach
Bratislavy. Duchovný rozmer sviatku sv. Martina budú
od piatka do nedele dotvárať slávnostné pontifikálne
sväté omše v Katedrále sv. Martina. V polovici novembra, teda v piatok 13. a v sobotu 14. novembra 2015,
otvoria na Malokarpatskej
vínnej ceste vinári viac ako
120 pivníc.
BRATISLAVSKÉHO
Župná jeseň ponúka návštevníkom kvalitné gurmánske
zážitky, skvelé koncerty, ale
aj atraktívne tanečné vystúpenia. Každý z návštevníkov bude mať na výber
zo širokej škály ponúkaných
www.objavujpoklady.sk
možností a nájde si to svoje.

OBJAVUJ POKLADY

REGIÓNU
súťaž
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Viac Eurofondov pre
slovensko-rakúske
projekty
Uprostred leta schválila Európska komisia
program spolupráce Interreg V-A Slovenská
republika – Rakúsko pre programové obdobie
2014 – 2020. Na príprave projektu sa podieľal
aj Bratislavský samosprávny kraj. Jedným
z plánovaných projektov z tohto balíka budú
aj cyklolávky ponad rieku Moravu, ktoré spoja
Záhorie s Rakúskom. Z Bruselu tak kraj spolu
s partnermi získa vyše 75 miliónov eur.
Nedávno schválený program spolupráce medzi Slovenskou republikou a Rakúskom nadväzuje na Program cezhraničnej spolupráce
Slovenská republika – Rakúsko realizovaný
v rámci programového obdobia 2007 – 2013.
Dotkne sa rakúskych spolkových krajín Viedeň, Dolné Rakúsko, Burgenland a na slovenskej strane Bratislavského a Trnavského
samosprávneho kraja. Z regionálnych fondov
Európskej únie je pre tento program vyčlenených vyše 75 miliónov eur a spolu s vnútroštátnym spolufinancovaním bude k dispozícii
viac ako 89 miliónov eur určených na podporu
spolupráce v tomto mestskom pohraničnom
regióne.
„Bra tislavská
župa v rámci
tohto programu
pripravuje projekty na ochranu
a rozvoj kultúrneho dedičstva,
napríklad kultúrno-kreatívne
oživenie tradícií Projekty sa zamerajú aj na
vo vynovených cyklolávky cez rieku Morava
priestoroch
v Malokarpatskom osvetovom stredisku
v Modre. Veľkým projektom budú aj cyklolávky ponad Moravu, ktoré posilnia nielen cykloturistiku, ale aj cyklodopravu,“
priblížil zámer využitia finančných prostriedkov predseda Bratislavského samosprávneho
kraja Pavol Frešo.
„Budeme sa zameriavať na pokračovanie
témy Morava, Moravské luhy, čiže na budovanie drobných prístavísk na to, aby
sme zatraktívnili tento priestor. Budeme
pracovať na projekte okolo Rudavy ako
významného centra cestovného ruchu
v tejto oblasti. Budú to ale aj projekty zamerané na podporu udržateľnej dopravy,
čo je vlastne cyklodoprava,“ uzavrela Barbora Lukáčová riaditeľka Odboru stratégie
územného rozvoja a riadenia projektov Bratislavského samosprávneho kraja.

Župa znižuje energetické náklady zateplením

Zatepľovanie Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu

Desať budov, ktoré má vo svojom vlastníctve Bratislavský kraj v týchto dňoch prechádza procesom
zatepľovania, čím sa ušetria náklady na energiách vo výške cca 30 percent. Ide o sedem stredných škôl a tri objekty v rámci jedného domova
sociálnych služieb. Celkové náklady na opravu
budov predstavujú takmer 5 mil. €.
Činnosti vykonávané na jednotlivých budovách priblížil
Ján Keselý, riaditeľ Odboru investičných činností, správy
majetku a verejného obstarávania BSK: „Jedná sa o činnosti, ktoré majú najväčší dopad na úsporu tepelnej
energie, tzn. zateplenie, opravu strechy, výmenu
okien a hydraulickú reguláciu kúrenia vnútorných
rozvodov. Je to spolufinancované Európskou bankou pre obnovu a rozvoj v rámci programu MunSEFF,
ktorý pokiaľ dokážeme dosiahnuť 30% úsporu nákladov na vykurovanie, tak nám bude preplácať
z úveru 15% prostredníctvom grantov,“ priblížil.
Rekonštrukčné práce na všetkých budovách by mali byť
ukončené najneskôr do polovice októbra.
„Tieto budovy majú 30 a viac rokov a nikdy neboli
rekonštruované. Pedagógovia a študenti si zaslúžia, aby tieto priestory boli oveľa lepšie a kvalitnejšie. Na druhej strane finančné prostriedky, ktoré
preinvestujeme do našich zariadení, slúžia na znižovanie energetickej náročnosti. To znamená, že
sa nám časť týchto finančných prostriedkov vráti
a ostane viac peňazí na rozvoj a pre ľudí,“ zdôraznil
riaditeľ Úradu Bratislavského samosprávneho kraja Valerián Potičný.
Do zrekonštruovaných škôl sa už čoskoro vrátia študenti SPŠ elektrotechnickej na Hálovej v Bratislave, SOŠ
záhradníckej v Malinove, SOŠ vinársko-ovocinárskej
v Modre, SOŠ Svätoplukova ale aj študenti SOŠ hotelových služieb a obchodu na Pántoch, SOŠ dopravnej na
Kvačalovej a zrekonštruovaný bude aj internát SOŠ au-

tomobilovej na Saratovskej. Energetická náročnosť bude
znížená aj na troch objektoch DSS pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA na Dúbravskej ceste 1 v Bratislave.
„Finančné náklady pre školský internát budú v novom školskom roku nižšie, v rámci energetického
projektu vychádza úspora na cca 30 percent. Je to
značná finančná položka, ktorá pomôže našej škole
a ušetrené peniaze môžeme použiť na iné aktivity,
na rozvoj výchovnovzdelávacieho procesu,“ uviedla
riaditeľka SOŠ hotelových služieb a obchodu na Pántoch
Mária Katreniaková. Ako zároveň dodala, 30-percentná
energetická úspora predstavuje pre nich cca 15-tisíc €
ročne.
„Naši študenti aj my s nimi sa tešíme, že konečne
po 31 rokoch získa naša škola úplne nový odev. Doteraz sme robili všetko preto, aby sme mali krásne
interiéry, perfektne vybavené, čo sa aj stalo, ale
exteriéry nejakým spôsobom stále zaostávali. Takže teraz úplne nová fasáda, nové vymenené okná,
dokončená strecha, vyregulovanie kúrenia, takže
predpokladáme, že nám v lete bude omnoho chladnejšie a v zime omnoho teplejšie,“ povedala riaditeľka SPŠ elektrotechnickej na Hálovej Iveta Šafránková.
Rekonštrukcii školy sa teší aj riaditeľka SOŠ dopravnej
na Kvačalovej ulici Eva Kozová. Budova tejto školy má
takmer 80 rokov a pri ročných nákladoch cca 120-tisíc
eur je 30-percentná úspora na energiách citeľná.
BSK využil možnosť z programu MunSEFF (Municipal
Sustainable Energy Financing Facility) na zatepľovanie
budov a v zmysle stratégie o znižovaní energetickej
náročnosti začal s plošnou obnovou za takmer 5 mil. €.
Program MunSEFF je iniciatívou Európskej banky pre obnovu a rozvoj a Európskej komisie na podporu a rozvoj
financovania obcí a ich spoločností na Slovensku. Cieľom
programu MunSEFF a aj Bratislavskej župy, je dosiahnuť
minimálne 30% úsporu energií v uvedených budovách.

Novinky z Bratislavskej župy
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V kraji chýbajú lekári špecialisti, župy suplujú úlohu poisťovní
Bratislavský samosprávny kraj opakovane
upozorňuje na nedostatok lekárov – špecialistov v regióne. A hoci zdravotné poisťovne
garantujú naplnenosť minimálnej siete
špecialistov zväčša nad sto percent, zúfalí
pacienti sa čoraz častejšie obracajú práve
na župu, aby im našla odborného lekára.
„Opakovane sa stretávame s tým, že vyšší
územný celok, odbor zdravotníctva, začína
suplovať funkciu zdravotných poisťovní, čo sa
týka poskytovania zdravotnej starostlivosti
u špecialistov. Je to dlhodobý problém. Princíp je v tom, že pacient, ktorý hľadá špecialistu, typu diabetológa, gastroenterológa, imunológa, buď vôbec nedostane u takého lekára
termín, pretože lekár povie, že má vyčerpané
všetky výkony predpísané alebo objednané
u zdravotnej poisťovne, alebo mu povie, že
ho vôbec neošetrí, alebo mu dá termín o dva
mesiace, o tri mesiace, o štyri mesiace,“ priblížil lekár samosprávneho kraja MUDr. Valerián Potičný, MPH. Zároveň zdôraznil, že je povinnosťou
zdravotných poisťovní zabezpečiť svojim poistencom, ktorí platia zdravotné odvody, špecialistu.
„My nemôžeme fungovať ako call centrum
pre jednotlivé poisťovne. Realita je naozaj
taká, že keď vám vyjde 5 geriatrov na celý kraj
a zároveň tých päť geriatrov je umiestnených
v ružinovskej nemocnici, tak asi tá sieť nie je
dosť dobre definovaná,“ povedal bratislavský
župan Pavol Frešo. Najviac lekárov špecialistov
chýba priamo v Bratislave v odboroch ortopé-

dia, endokrinológia, onkológia a diabetológia.
V okresoch Pezinok a Senec chýbajú onkológovia,
imunológovia a internisti. Problémom sú aj všeobecní lekári a pediatri odchádzajúci do dôchodku,
ktorých nemá kto nahradiť.
Aj napriek deklarovanej viac ako stopercentnej
naplnenosti minimálnej siete lekárov, ktorou sa
poisťovne prezentujú, je v bratislavskom regióne pre pacientov stále problém zohnať lekára
– špecialistu. Minimálna sieť poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti, ktorú stanovuje Ministerstvo zdravotníctva nariadením 640/2008 Z. z.,
je naplnená, no problémom sú nejasné pravidlá
o umiestnení ambulancií. Minimálna sieť lekárov

totiž lekárom neurčuje miesto pôsobiska. Môže sa
tak pokojne stať, že lekárov je dostatok, no všetci
sídlia v jednej budove. „Minimálnu sieť lekárov,
teda počet špecialistov na jednotlivý kraj určuje ministerstvo zdravotníctva. Väčšinou sa
stáva, že to naplnenie je také, ako je to predpísané. Problémom však je, že do tejto siete sa zarátavajú aj špecialisti, ktorí pracujú
v nemocniciach a primárne sa venujú hospitalizovaným pacientom. To znamená, že napĺňajú tú minimálnu sieť, avšak tých lekárov
špecialistov, ktorí sú priamo v teréne, tých je
potom menej,“ dodal Valerián Potičný.

O dotáciách na kultúru rozhodujú odborníci
O finančnej podpore pre projekty zamerané
na kultúru už nerozhodujú len úradníci, ale aj
odborná verejnosť – Rada BSK pre kultúru a
umenie. Župa vyčlenila na dotácie do kultúry
400-tisíc eur.
Odborníkov do rady, ktorí budú posudzovať žiadosti
o dotácie, vymenoval predseda Bratislavského samosprávneho kraja. Základným cieľom novej Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy je podpora
živej súčasnej kultúry a umenia. Najmä projektov
nadregionálneho a regionálneho významu, činností
kontinuálne pôsobiacich subjektov v oblasti kultúry a
umenia, vrátane kultúrnych priestorov a podpora talentovaných umelcov s ambíciami presiahnuť hranice
regiónu. Do 7. augusta požiadalo o dotáciu celkovo
235 žiadateľov v celkovej výške 1,8 milióna eur. Pod-

pora bude smerovať na kultúrne a umelecké projekty
v celkovej sume 400 000 eur.
Dotácie môžu získať žiadatelia na podporu ochrany
a prezentácie kultúrneho dedičstva, podporu ľudovej a neprofesionálnej kultúry, podporu pamäťových
aktivít a činností, podporu divadla a tanca, podporu
audiovizuálneho umenia, literatúry, výtvarného umenia, hudobného umenia a podporu medziodborových
umeleckých aktivít. Najviac žiadostí – 53, prišlo na
podporu divadla a tanca. O úspešných žiadateľoch
rozhodne Dotačná komisia Bratislavského samosprávneho kraja na základe odporúčaní nezávislej Rady BSK
pre kultúru, posledné slovo budú mať však poslanci
Zastupiteľstva BSK. Maximálna výška poskytnutej
dotácie pre jeden subjekt je 20 000 eur. Schválené
projekty musia byť realizované do konca tohto roka.

»

Rada BSK pre kultúru

Prof. Dr. Ing. Arch. Henrieta Moravčíková
(teoretička architektúry, FA STU)
Prof. PhDr. Zuzana Beňušková CSc. (etnologička, SAV)
Dr. phil. Maroš Borský (riaditeľ Židovského
komunitného múzea)
Rastislav Ballek (divadelný režisér)
Peter Kerekes (filmový režisér, dokumentarista)
Michal Hvorecký (spisovateľ)
Mgr. Lucia Gregorová Stach PhD. (kunsthistorička, SNG)
Mgr. AdrianRajter (muzikológ)
Fedor Blaščák (filozof)
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Novinky z Bratislavskej župy

Kraj sa zaviazal k pomoci dôchodcom
Predseda Bratislavského samosprávneho kraja
Pavol Frešo v auguste podpísal Memorandum
o partnerstve a spolupráci s Krajskou organizáciou Jednoty dôchodcov na Slovensku v Bratislave. Spoločne sa budú snažiť o naplnenie
kvality a dôstojnosti každodenného života seniorov v bratislavskom regióne.
„Podpis Memoranda je pre nás len spečatením
doterajšej úspešnej a hlbokej spolupráce s Jednotou dôchodcov na Slovensku. Naším spoločným
cieľom je vytvárať podmienky pre aktívny život a
určite aj pre ďalšie vzdelávanie našich seniorov,“
vyjadril sa po podpise jeden zo signatárov, predseda
Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
Podpis Memoranda o partnerstve a spolupráci schvá-

lilo na júnovom pracovnom zasadnutí Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja plénum krajských poslancov. Obe strany podpisom vyjadrili najmä
spoločnú vôľu k vzájomnej spolupráci. Jej cieľom je aj
využívanie skúseností a poznatkov seniorov na poskytovanie kvalitných služieb v sociálnej či zdravotnej

oblasti. Za stranu seniorov podpísala memorandum
predsedníčka Krajskej organizácie Jednoty dôchodcov
na Slovensku v Bratislave pani Žofia Lomnická.
„Memorandum dáva rámec spolupráci. To znamená, samozrejme, aj istú finančnú pomoc. už
sme podporili viacero kultúrnych a spoločenských
akcií Krajskej organizácie Jednoty dôchodcov.
Naposledy sme napríklad poskytli priestory pre
celoslovenské kolo súťaže v prednese poézie a
prózy, podporili sme športové preteky, zúčastňujeme sa navzájom našich akcií, ktoré organizuje či
už župa alebo Jednota dôchodcov,“ dodala na záver
podpredsedníčka Bratislavského samosprávneho kraja Gabriella Németh, ktorá je na župe zodpovedná za
sociálnu oblasť.

Oceňte 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.
Aj vy môžete
na tieto ocenenia navrhnúť kandidátov,
ktorých prínos
pre kraj a pre
obyvateľov kraja považujete za mimoriadny,
či už v školstve, kultúre, športe, vede alebo
inej oblasti. Ocenenia môžu byť udelené tak
osobám, ako aj organizáciám.
Prihlasovací formulár a bližšie informácie
nájdete na www.bratislavskykraj.sk v sekcii Ocenenia BSK. Návrhy na ocenenia môžu
podávať obyvatelia Bratislavského kraja, občianske združenia alebo iné organizácie so
sídlom v Bratislavskom kraji do 20. septembra
2015. Súčasťou formulára musí byť aj súhlas
nominovaného s nomináciou a jeho stručný
životopis.
Návrhy na udelenie ocenení treba posielať písomne na adresu:
Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
Odbor komunikácie a propagácie
Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
alebo e-mailom na:
nominacie@region-bsk.sk
Pošlite svoje návrhy a poďakujte sa tak
osobnostiam v našom kraji.

Európsky
týždeň športu
na školách Bratislavského kraja

7. - 10. 9. 2015

Zapoj sa a vyhraj
športové pomôcky
pre svoju školu!

1. miesto v hodnote 3.000,-€
2. miesto v hodnote 2.000,-€
3. miesto v hodnote 1.000,-€
Viac info a pravidlá sút’aže na: www.sportujucemesto.sk

AromAterApiA
17.10.2015

od 9:30 hod. do 18:00 hod.
Jednodenný SEMINáR
o možnostiach aromaterapie.

Seminár je vhodný pre všetkých, ktorý sa zaujímajú o prírodné terapeutické
a relaxačné metódy, ako bezpečne využiť éterické oleje v domácom prostredí.
Zážitková časť:
„ochutnávka“ éterických olejov, príprava vlastnej zmesi – osobného
parfumu, ukážka jednoduchej relaxačnej masáže / auto masáže.
Prosíme o zaslanie 50 EUR do 15.10.2015
na číslo účtu :IBAN: SK5111000000002946459073, BIC: TATRSKBX.
Ako variabilný symbol treba uviesť AROMATERAPIA a do poznámky Vaše priezvisko.
Môžete zaplatiť aj v hotovosti na recepcii hotela.

Prednášajúca:
Marie noe, autorka knihy
aromaterapie do kapsy.
Malá encyklopedie éterických olejů.
aromaterapii sa profesionálne venuje
cez desať rokov. od roku 1997 vlastní
a riadi malé, nezávislé nakladateľstvo
one Woman Press. V posledných rokoch
vydáva prevažne tituly s tematikou
prirodzených pôrodov žien na duchovnej
ceste a samozrejme vydáva
aj aromaterapeutickú literatúru.

+421 34 69 77 777 • +420 607 244 761 • marketing@hotelsvataludmila.sk

w w w. h o t e l s v a t a l u d m i l a . s k
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Sanchez Amsterdam
Mladých talentovaných ľudí a kapiel funguje
v dnešnej dobe na Slovensku nespočetne. Máloktorej kapele sa podarí presadiť sa medzi tie
dobré alebo najlepšie Slovenské kapely. Gbelskej Sanchez Amsterdam sa to úspešne darí!
Kedysi päťčlenná kapela The Reflex, dnes čisto
mužská formácia Sanchez Amsterdam valcujú
Slovenské festivaly či hitparády rádií. Na naše
otázky odpovedá spevák kapely Dávid Maniaček.
Ako si užívate tohtoročnú festivalovú sezónu?
Toto leto je pre nás zatiaľ super! Pocítili sme, že nový
album nás posunul vpred.
Minulé leto sme odohrali jeden – dva festivaly, no
toto leto máme už tri za sebou a ešte je pred nami asi
päť veľkých festivalov, takže sa pre nás leto ešte z ďaleka nekončí.
Vystupovali ste na CIBULA FESTe, aké bolo vystúpenie na jednom z najväčších festivalov u nás?
Bolo to super, vždy sme si chceli zahrať na Cibuláku.
Mne osobne sa splnil taký menší detský sen a myslím
že aj chalanom. Ešte keď sme začínali, tak sme si vra-

veli, že raz si musíme na Cibula feste zahrať, aspoň na
nejakom malom stage-i. Tento rok to vyšlo a dokonca
ihneď na hlavnom stage-i v sobotu a o tom sa nám
ani nesnívalo. Týmto by
som sa chcel poďakovať
aj našim fans a všetkým,
ktorí nás počúvajú a fandia nám, pretože bez nich
by sme nemali také super
leto, aké máme!
Ako dnes spomínate na
svoje začiatky, ešte pod
brandom The Reflex?
Tak je to pre nás také
usmievavé.
Nedávno
opakovali v TV show Česko Slovensko má Talent,
tak som sa dosť na nás
nasmial. Hoci sú členovia
rovnakí, ale The Reflex a Sanchez Amsterdam sú dve
rozdielne kapely. No na túto kapelu budem spomínať
vždy v dobrom, pretože to boli začiatky. A keby nebol
Reflex tak dnes nieje ani Sanchez Amsterdam.

exk Pozrit
luzí
e
vny si
rozh

sA
ovo
Ban delou r
ášov
ou
u ná
s na
FB!

Kde sa vidíte o rok, o dva?
Kde sa vidím o rok, o dva? Na túto otázku sa nedá poriadne odpovedať. Každý by sa najradšej videl niekde
v oblakoch, no vieme, že na Slovensku je to ťažké. Pociťujem ale, že po tom vydaní albumu sa to rapídne
zlepšilo. Určite chceme do budúcna nahrať aj nový
album, ale momentálne na to nie je vôbec čas. Po lete
chystáme ďalšie tour a ak všetko vyjde tak ako má, tak
by malo byť Česko-Slovenské, ale to si necháme zatiaľ
pre seba.
Čo si za dobu svojej hudobnej kariéry najviac ceníte?
Cením si najviac to, že môžem robiť hudbu, ktorú milujem, tvoriť nové veci a najmä, že sa to ľuďom páči.
Asi to sú veci, čo ma najviac tešia. Ale aj to, že vďaka
hudbe sa dostávam k zaujímavým ľudom a získavam
nové kontakty. Nikdy ma ani nenapadlo, že si budem
niekedy priateliť s Jimim Cimbalom alebo Zolim Tothom, čo sú aj dvaja producenti nášho CD. No vďaka
kapele to je možné a je tam veľa ďalších mien, či už
známych alebo nie. Najviac ma teší, že vďaka hudbe

som sa začal priateliť s Jurajom Hnilicom. Ešte keď
sme boli mladší ako The Reflex, tak sme Ďuriho počúvali s chalanmi a obdivovali Bačovu Fujaru, kde bol
Ďuri spevák. A dnes vďaka hudbe sa s Ďurim kamarátime a dokonca sme spolu naspievali pieseň na náš
album, ku ktorej momentálne pripravujeme klip.
Otázka za záver, akú radu by si dal začínajúcim
kapelám?
V prvom rade to musí byť dobrý kolektív a musí mať
spoločný cieľ. Začiatky sú ťažké a náročné, najviac to
pociťuje finančná stránka.
Neviem síce, ako konkrétne by som mal poradiť začínajúcim kapelám, asi len pevné nervy a naozaj Vás to
musí baviť. Hlavne sa jedná o základné umelecké školy, kde sú niektoré deti len preto, lebo ich rodič si zmyslel, že tam bude chodiť, lebo susedových syn hrá na
bicie v kapele, tak budeš hrať aj ty! (smiech) V tomto
prípade to nemá žiadny význam, aj keď poznám veľa
takých prípadov.

■ Erik Formánek
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Akustický víkend v Gbeloch
Tento víkend boli pre obyvateľov
Gbelov pripravené dva akustické
koncerty miestnych umelcov.
Prvý koncert sa konal v piatok 14. Augusta v podniku Hokejka. Predstavili sa
tu členovia miestnej kapely Sanchez Amsterdam v špeciálnej akustickej verzii.
Druhý koncert v podaní Noemi.M /Veronika Morávková/ sa konal v sobotu
15. augusta v podniku R-Club. Speváčke

robili spoločnosť členovia skupiny Sanchcez
Amsterdam – Branislav Kocák na gitare a Ivan
Javorčík na perkusie. „Bolo super! Príjemná
atmosféra a veľa ľudí prišlo pozrieť, teším
sa!“ ohodnotila speváčka koncert.
Ak ste prišili o koncert Noemi.M v Gbeloch nesmúťte, speváčka aj s doprovodom svoj koncert
opakuje na začiatku mesiaca September v Holíčskom Em Vinyle.
■ Erik Formánek
22. augusta sa v priestoroch športovísk Základnej školy
Mallého v Skalici uskutočnil mini futbalový Turnaj o pohár Trnavského krajského predsedu SDKÚ-DS. V turnaji si
pomerali sily
tímy Skalica,
Senica, Holíč a
„To co zbylo“.
Vo vyrovnaných
zápasoch nakoniec vyhral tím
„To co zbylo“. Víťazný tím si ceny
prevzal z rúk krajského predsedu Milana Romana a župana Bratislavského kraja Pavla Freša.

Pohár krajského predsedu

Výstava fotografií pre skalický Útulok
Dňa 6. 9. 2015 o 16-tej hodine sa v priestoroch
Zábavno-obchodného centra MAX Skalica uskutočnilo otvorenie Výstavy fotografií známych
osobností slovenského showbiznisu, ktorí sa
rozhodli podporiť Útulok Skalica tým, že sa spolupodieľali na tvorbe charitatívneho kalendára
na rok 2016.

Vizáž – Petra Mikušová
Kostýmy – folklórny súbor Skaličan – styling – Monika Lešková
Môžete sa tešiť na krásne, umelecké fotografie osobností, ako sú:
známa moderátorka Adela Banášová, speváčka
a zabávačka Eva Máziková, moderátor Superstar
Martin „Pyco“ Rausch, talentovaná speváčka Layla, tanečníčka Ladylicious Zuzka Kaduk, moderátor
Michal Sabo, predstaviteľ uvedomelého hip-hopu
Suvereno, úspešné dvojičky – speváčky TWiiNS,

raper Rakby s priateľkou Monikou Sakmanovou,
speváčka, operná diva a herečka Nela Pocisková a
niekoľkonásobný absolútny majster sveta v bojovom
umení Roman Volak.
Otvorenie výstavy bolo spojené s krátkym kultúrnym
programom a malým pohostením, o ktoré sa postarali
prevádzky DOMOSS – EURONICS, 1. day a MANUELL Caffé.
Výstava potrvá do 20. 9. 2015, situovaná bude na prízemí obchodného centra.
MAX bližšie k vám

VÄČŠÍ ZÁBER VIAC ČLÁNKOV

VIAC INFORMÁCIÍ VIAC PRE VÁS
SKALICA

20 000 VÝTLAČKOV
SENICA
MALACKY

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

Výťažok z predaja poputuje na konto skalického útulku, na pomoc a skvalitnenie života jeho štvornohých
obyvateľov. Úlohu „krstnej mamy“ prevzala na seba
vydavateľka OK! Slovensko Patrícia Vittek.
Produkcia – OZ Banana Events Production
Fotograf – Igor Vranúch

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
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Tretia Fun rádio Dohoda mala veľký úspech
Zámocký park v Malackách bol v sobotu
8. augusta plný hudbychtivých ľudí. Neodradili ich ani vysoké teploty a naplno si
užívali najväčší letný žúr Fun rádio Dohoda.

RK : GRAND-REALITY Skalica
www.grand-reality.sk
 0903 473 262 Bc. Dáša Vlková

*Na predaj pozemok 2400 m2 v Skalici za cenu 18.900,- euro
Na predaj rodinný dom s pozemkom 2000m2 vo Vrádišti,
za cenu 22.500,- euro

*Nové byty 2+kk a 3+kk v Skalici ceny 45.500,- eur - byty sú
s balkónom, terasou, komorou a parkovacím miestom.

Malebná scenéria Zámockého kaštieľa v Malackách poslúžila aj tento rok ako kulisa pre popredných interpretov
slovenskej populárnej scény, ktorí západ Slovenska roztancovali do skorých ranných hodín.
Prvé vystúpenia tradične patrili
mladým hudobným objavom, tentoraz to boli Pandora, Ranná nevoľnosť a Bod omylu. Po tomto
rockovom začiatku sa Malackám
predstavili Lavagance, ktorí
na Dohode vystupovali po prvý
raz. Fanúšikov ďalej rozskákali a
rozospievali HEXáci, ale i Katka
Knechtová. Kvôli horúčavám dav
pomáhali schladiť hasiči, ale keď
začal hrať Adam Ďurica, nejedno
ženské srdce sa začalo topiť. Ako
náhle na pódium vstúpila legenda

Richard Müller, starí či mladí, všetci jasali. Dobrú náladu
ďalej ťahal Polemic so svojim energickým programom.
Keď na pódium vybehol Majk
Spirit dav začal doslova jačať.
Aj za pomoci chalanov z H16
nakoniec potiahol dlhšie ako
mal a zavŕšil tak nesmierne vydarenú, v poradí tretiu Dohodu
tohto roka.
Samozrejme čo by bola Dohoda bez moderátorov Fun rádia.
Didiana a Sajfa to roztočili a
ľudí zabávali nielen mnohými súťažami, ale i originálnymi hudobnými vsuvkami. Malacky hosťujú najväčší
letný žúr Dohodu už niekoľko rokov, aj preto organizátori
podujatia darovali mestu príspevok na obnovu kaštieľa.

Novostavba v Skalici na predaj komplex vinohradníckych

domov altánom s grilom,vináreň , altán s grilom ,pozemok 4.400 m2

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

Výročie SNP
Výročie Slovenského národného povstania si pri pamätníku na Mallého ulici v Skalici pripomenuli aj poslanci
mesta Skalica Milan Roman, Lukáš Tisoň a Daniel Vidovič.

sport
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futbal

Skalicu zdolali Zlaté
Moravce
Skaličania v gólovej prestrelke na domácej
pôde nakoniec podlahli súperovi zo Zlatých
Moraviec 2:3. Na Záhorí sa hralo o dôležité
body. Posledné Zlaté Moravce ich potrebovali ako soľ a domácim by pomohli upevniť
si postavenie v pokojných vodách stredu tabuľky.
Zo začiatku
viedla Skalica
nad Zlatými
Moravcami
1:0 zásluhou
Kuráka. V 32. minúte Zlaté Moravce vyrovnali na
1:1. Skalica sa dostala opäť do vedenia v 53. minúte. Zlaté Moravce skóre vyrovnali v 69. minúte a
v 75. dali svoj víťazný gól.

Trnava pokazila Skalici domácu premiéru
Futbalistom nováčika Fortuna ligy MFK Skalica
sa nepodarilo pokrstiť svoj štadión pri premiére
v najvyššej slovenskej súťaži, hoci k tomu mali
dobre rozbehnutý zápas. V 5. kole totiž podľahli
Spartaku Trnava tesne 2:3, pričom viedli už 2:0.
Tri body teda putujú do “malého Ríma”.
Už po niekoľkých sekundách hry šla Skalica do vedenia.
V 1. min. sa k lopte v šestnástke dostal najlepší skalický strelec Gašparík a na dvakrát prekonal Kamenára.
Skalica pokračovala nebojácne a útočne. V 7. min.
vysunul Konečný domáceho útočníka Lietavu a ten
lobom poslal svojich do dvojgólového vedenia. Spartak bol zaskočený a jeho fanúšikovia si jednohlasne
pýtali hlavu trénera Jarábka. V 18. min. mali domáci
ďalšiu obrovskú príležitosť, Konečný ale hlavou mieril
vedľa Kamenárovej brány. Následne Skaličania pohrozili opäť, tentoraz Čermákovu strelu stihol zblokovať
Baez. V 28. min sa dostala Trnava prvý raz výraznejšie
pred bránu Hajdúcha a hneď bol z toho gól. Po trme-vrme pred bránou sa lopta dostala k Casadovi, ktorý
ju poslal do siete. Spartak sa nadýchol a o tri minúty
bol späť v zápase. Mikovič sa dostal za domácu obranu
a s Hajdúchom v súboji jeden na jedného uspel – 2:2.
V 38. min sa Trnava postarala o dokonalý obrat, keď
tretí gól pridal v páde Vojtuš.
Druhý polčas začali aktívnejšie domáci, Kurák si nabe-

hol na center z ľavej strany, zakončil, no na čiare zmaril
domácim radosť Kamenár. V 66. min. mala Trnava výhodu priameho kopu, Halilovičova strela ale nemala
razanciu. O minútu hlavičkoval na druhej strane Kurák, no lopta takisto neletela do priestoru brány. V 69.
min. sa domáci dožadovali penalty, keď Mazan v páde
nezakončil presne. Následne sa pobila o padajúcu
loptu v pokutovom území domáca dvojica Lietava –
Kurák. Prvý menovaný sa dostal aj ku koncovke, lopta
z jeho kopačky ale tesne minula Kamenárovu bránu.
V závere chcela Skalica vyrovnať, hrozila najmä zo
štandardiek. Po jednej z nich zodvihol hosťujúcemu
brankárovi varovný prst Ciprys, no Kamenár stihol
zasiahnuť. V poslednej minúte zápasu mal obrovskú
príležitosť domáci Ulrich, no namiesto strely volil prihrávku. Gól v druhom polčase nepadol, a tak Trnava
zvíťazila v Skalici 3:2.

■ zdroj: sport.aktuality.sk

triatlon

Záhoráci sa kvalifikovali na Majstrovstvá sveta XTERRA 2015
V sobotu 8. augusta 2015 sa v českých Prachaticiach konal pretek AMEDIPRO XTERRA CZECH 2015
Prachatice, ktorý je zaradený do svetového,
európskeho a zároveň aj českého pohára v terénnom triatlone. Na tomto prestížnom podujatí štartovali aj dvaja pretekári zo Záhoria. Juraj Tomša z Holíča, ktorý pretekal za PROefekt
Team Bratislava a Lukáš Cintula z Borského Mikuláša, pretekajúci za Pell´s Team Brno.

Napriek horúcemu počasiu bol štart naplánovaný na
13. hodinu. Teplota vzduchu dosahovala hodnoty nad
33°C, preto organizátori zamietli pre účastníkov použitie neoprénov. Plavecká časť bola zložená z dvoch

okruhov, plávalo sa v Křišťanovickom rybníku a celkovo merala 1,5 km. Juraj vybiehal z vody na 21. mieste
v celkovom poradí. Po plávaní nasledovala horská
cyklistika. Trať merala 36 km s prevýšením 860 m. Po
prvých 16 km sa triatlonisti dostali
do centra Prachatíc. Odtiaľto nasledovalo 12 km dlhé stúpanie, pozostávajúce nielen zo spevnených
lesných ciest, ale taktiež zo strmých
a dlhých výjazdov, ktoré boli veľmi
technické, vzhľadom na obrovské
kamene a korene, ktoré sa na ceste
kľukatili. Po zdolaní tohto nekonečného stúpania nasledoval návrat
na námestie v Prachaticiach, kde
sa nachádzalo druhé depo. Z depa
pretekári vybiehali na 10 km dlhú
trať terénneho behu s prevýšením
330 m. Tu sa začala u Juraja prejavovať náročnosť trate z horskej cyklistiky a objavili sa
aj kŕče v nohách. Našťastie však bolo po celej trati, či
už cyklistickej alebo bežeckej rozmiestnené dostatočné množstvo občerstvovacích staníc, kde si pretekári

dopĺňali tekutiny a takisto aj silu na dokončenie závodu. Cieľom Juraj prebehol na 18. mieste v celkovom
poradí a ako 1. pretekár v kategórii 20-24 rokov s časom 3:04:20. Lukáš Cintula bol celkovo na 32. mieste
a v kategórii 20-24 ročných obsadil
krásne 3. miesto s časom 3:11:13.
Týmto skvelým umiestnením sa
obaja Záhoráci kvalifikovali na Majstrovstvá sveta XTERRA 2015, ktoré
sa konajú 1. 11. 2015 na Havajských
ostrovoch, ostrov Maui. Obom triatlonistom držíme palce a Jurajovi
želáme, aby obsadil ešte lepšie
miesto, ako sa mu podarilo na Havaji minulý rok.
Na záver by sa Juraj rád poďakoval
za podporu svojej rodine, PROefekt
teamu a trénerovi Jurajovi Karasovi,
ktorému vďačí za svoje najväčšie
úspechy, priateľom a v neposlednom rade sponzorom,
ktorí ho počas sezóny podporujú: Garmin, DEMA Bicycles, Stavoimpex, MM a spol., PMGSTAV.
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Skalica schválila dotácie
V pondelok 31. augusta na mestskom zastupiteľstve mesta Skalica boli
schválené dve dôležité veci.
Schválili navýšenie základného imania spoločnosti Správa mestského majetku
o pol milióna eur, ktoré budú použité spolu s dotáciou Slovenského futbalového
zväzu 750-tisíc eur na rekonštrukciu letného futbalového ihriska najmä tribúny.
„Zároveň na návrh poslanca Milana Romana a nášho klubu bola konečne
schválená investícia 300-tisíc eur do lavičiek, chodníkov a detských ihrísk.“
povedal pre naše médium poslanec Lukáš Tisoň. Návrh poslanca Milana Romana
nepodporili Stanislav Chovanec a Ľudovít Košík.
Poslanec Milan Roman spokojne reagoval na schválenie návrhu: „Som rád, že
takmer celé zastupiteľstvo spolu s pánom primátrom našlo zhodu na tom, že
sa v Skalici konečne opravia detské ihriská, cesty, chodníky.“
Zároveň našich čitateľov z mesta Skalica vyzývame, aby svoje podnety na rekonštrukcie ciest a chodníkov a vybudovanie nových ihrísk posielali priamo na e-mail
poslanca Milana Romana info@milanroman.sk.

71. výročie SNP sme si pripomenuli aj v Senici
Pri soche Víťazstvo položili vence predstavitelia mesta Senica na čele s primátorom
Branislavom Grimmom, predstavitelia Okresného úradu Senica, občianske združenia či predstavitelia politických strán.
Pamiatke ľudí, ktorí neváhali zobrať do ruky zbraň a povstali proti fašizmu za slobodu a demokraciu, sa poklonili aj Filip Lackovič, poslanec mestského zastupiteľstva

v Senici a Milan Roman, krajský predseda SDKÚ-DS. Pietny akt kladenia vencov
ukončila pieseň Aká si mi krásna.
V podvečer účastníci položili vence pri pamätníku bojov v SNP v Prietrži u Rehušov,
kde bola zapálená aj vatra.

FS Skaličan v Maďarsku!

PEACE FEST 2015

Folklórny súbor Skaličan reprezentoval Slovensko na folklórnom festivale
v Maďarsku!

28. augusta sa konal Gbelský festival PEACE FEST, na ktorom sa predstavili
umelci ako Slobodná európa, Sanchez Amsterdam či Metropolis.

14

SEPTEMBER 2015

www.prozahori.sk

Malackám sa zlepší možnosť cestovania do Čiech
Malacky elektronizujú
svoje služby
Obyvatelia Malaciek budú môcť už
onedlho využívať služby samosprávy
v elektronickej forme. Mesto finišuje
s projektom Elektronizácia samospráv.
V praxi to znamená, že napr. priznania
k daniam, oznámenia, žiadosti či podnety
budú občania podávať priamo zo svojho
počítača bez povinnosti prísť osobne na
mestský úrad. Samozrejme, aj naďalej
zostane možnosť podávať podnety osobne v Klientskom centre MsÚ. Elektronické
a osobné podania budú rovnocenné, a
teda občan, resp. podnikateľ si môže vybrať, akú formu komunikácie s mestským
úradom zvolí.
Mesto Malacky na konci tohto roka rozšíri
svoj internetový portál www.malacky.sk
o katalóg elektronických služieb. Pre občanov a podnikateľov budú dostupné
elektronické formuláre na 49 služieb samosprávy, ktoré bude môcť občan, resp.
podnikateľ elektronicky podpísať a poslať
na vybavenie. Podmienkou pre elektronickú komunikáciu bude eIDkarta, teda tzv.
elektronický občiansky preukaz s čipom,
v ktorom bude uložený tzv. elektronický
podpis. Ten je rovnocenný s písomnou podobou vlastnoručného podpisu.
Projekt elektronizácie samosprávy sa zavádza naraz v dvoch partnerských mestách – Malackách a Stupave a realitou by
mal byť v decembri 2015. Orgány verejnej
moci majú podľa Zákona č. 305/2013
Z. z. o e-Governmente zákonnú povinnosť vykonávať svoje služby elektronickou
formou. Tento zákon určuje, že najneskôr
1. novembra 2016 musia všetky orgány
verejnej moci prijímať elektronické podania, vytvárať elektronické rozhodnutia a
elektronickým spôsobom ich aj doručovať.
Projekt je spolufinancovaný Európskou
úniou z prostriedkov Európskeho fondu
regionálneho rozvoja prostredníctvom
Operačného programu Bratislavský kraj.
Celkové finančné náklady projektu sú
732 144 eur. Výška nenávratného finančného príspevku je 695 536,80 eur.

■ Ľubica Pilzová

Ešte tento rok dostanú Malacky priame železničné spojenie s Českou republikou, ktoré mestu
už niekoľko rokov chýba. Železničná spoločnosť
Slovensko (ŽSSK) od 13. decembra 2015 zavedie
priame spojenie vlakmi kategórie REX (Regionálny Expres) do Břeclavi s 13-minútovou rezervou
na prestup na vlaky kategórie RailJet do Brna a
Prahy.
Rozhodnutie oznámila ŽSSK písomne primátorovi mesta Malacky Jurajovi Říhovi. Išlo o odpoveď na jeho list,
v ktorom ŽSSK žiadal o opätovné zaradenie zastávky Malacky do grafikonu medzinárodných rýchlikov. Železničná spoločnosť tejto žiadosti nevyhovela, avšak potvrdila
obnovenie priameho spojenia Malaciek s ČR cez Břeclav.
„Zatiaľ sa nám síce nepodarilo presadiť, aby v Ma-

lackách zastavovali medzinárodné rýchliky, ale to
nie je dôvod na smútok. Práve naopak, deklarované priame spojenie Malaciek a Břeclavi od 13. decembra 2015 považujem za prejav ústretovosti zo
strany Železničnej spoločnosti Slovensko,“ povedal
J. Říha a dodal: „Naše úsilie urobiť z Malaciek plnohodnotnú súčasť železničného koridoru 3. tisícročia pokračuje. Naďalej sa snažíme o projekt úplnej
modernizácie trate Bratislava – Kúty, kam patrí aj
naše mesto.“
V tomto období sa vypracúva štúdia realizovateľnosti
modernizácie spomínanej trate. Mestu Malacky sa podarilo dosiahnuť dohodu so Železnicami SR, že môže
k štúdii vzniesť svoje pripomienky.

■ Ľubica Pilzová

Skalickí policajti obvinili dvoch mužov z falšovania
lekárskych predpisov
Na základe doposiaľ zistených dôkazov vyšetrovateľ
obvinil z prečinu podvodu v štádiu pokusu spolupáchateľstvom a prečinu podvodu spolupáchateľstvom dvoch
mužov. Obaja sú podozriví z toho, že sa najmenej v troch
prípadoch pokúsili podvodným spôsobom získať farmaceutické lieky na falošné lekárske predpisy v hodnote
6450 eur. Úmyselné konanie muža, ktorý si objednával
lieky v lekárni, kriminalisti naďalej preverujú. Polícia
na prípade intenzívne pracuje a preveruje aj ďalšie nahlásené prípady. V prípade dokázania viny hrozí obom
mužom v zmysle zákona strata slobody na 1 až 5 rokov.

Príslušníci Kriminálnej polície v Skalici odhalili
osoby, ktoré sú podozrivé z falšovania lekárskych
predpisov v okrese Senica a Skalica.
Políciu na celý prípad upozornila osoba cez
linku 158. Policajtom vtedy popísala spráPredajca partnerskej
vanie muža, ktorý sa snaží vybrať v lekárni
lieky, pravdepodobne na falošný lekársky
predajne Skalica
predpis. Policajti ihneď informácie preveriInformácie o pracovnom mieste:
li a začali na prípade intenzívne pracovať.
Miesto výkonu práce: Skalica
Vaša budúca práca:
Keďže išlo o lieky, ktoré si treba vopred ob• aktívny predaj produktov a služieb zákazníkom v partnerskej predajni
jednať, skalickí kriminalisti zakrátko zadrža• poskytovanie aktuálnych informácií o ponuke produktov a služieb
• komunikovanie s potencionálnymi a existujúcimi zákazníkmi
li 43-ročného Mariána z okr. Senica. Ďalším
• vedenie administratívy a agendy spojenej s predajom a následným
zákazníckym servisom
preverovaním informácií kriminalisti odha• evidencia dát do podporných predajných systémov
lili aj ďalších dvoch mužov. Na druhý deň,
Termín nástupu: ASAP
Požiadavky na zamestnanca:
16. 7. obmedzil vyšetrovateľ aj 43-ročného
požadované vzdelanie:
Rudolfa z okr. Senica, ktorý robil sprostred• stredoškolské s maturitou
pozícii vyhovuje aj uchádzač so vzdelaním:
kovateľa a vodiča Mariánovi do okolitých le• nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
kární. Spolu so zásahovou jednotkou Krimi• študent vysokej školy
• vysokoškolské I. stupňa
nálneho úradu finančnej správy Bratislava
• vysokoškolské II. stupňa
• vysokoškolské III. stupňa
vykonala polícia v priebehu nasledovných
Ak
Vás naša ponuka zaujala, zašlite nám svoj životopis spolu s motidní domovú prehliadku, prehliadku vozidla
vačným listom.
a nebytových priestorov u 38-ročného DaVopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem pracovať
v našej spoločnosti. Všetky životopisy spolu s motivačnými listami budú staniela z Kútov. Policajný zásah bol úspešný
rostlivo posúdené. Kontaktovať však budeme len vybraných uchádzačov.
a vyšetrovateľ počas úkonov zaistil ďalšie
Osobné údaje kandidátov, ktorí neuspejú vo výberovom konaní, budú po jeho
skončení zlikvidované v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných
dôkazy k danej veci, ako falošné recepty, peúdajov.
čiatky a počítače. Vyšetrovateľ aj túto osobu
Kontakt:
Partnerská predajňa O2 Slovakia, s.r.o.
zadržal, pričom po výsluchoch boli všetky
Iveta Dedíková
osoby prepustené na slobodu.
dedikova.iveta@gmail.com
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novinky z Holíca

Policajné správy
zo Záhoria

»  Vyšetrovateľ

V posledných týždňoch je realizovaná oprava a obnova
fasády. Firma z nášho regiónu certifikovaná na výškové práce práve
v týchto dňoch finišuje v najvyššej
časti veže kostola.
Oprava je realizovaná rímsko-katolíckou cirkvou (farnosťou Holíč)
zo zbierok veriacich a z finančných
zdrojov farnosti Holíč, ktorú spravujú pátri Premonštráti.
Nech je táto stavba a aj ďalšie sakrálne a historické budovy v meste
pýchou Holíčanov a nech poteší oko
každého návštevníka.

kriminálnej polície
v Skalici obvinil zo zločinu lúpeže 19-ročného muža zo Šaštína-Stráží.
V pondelok (24. 8.) vo večerných hodinách
v Skalici pristúpil k mužovi a vytiahol na neho
zbraň. So slovami „daj mi všetko čo máš“ prinútil poškodeného, vydať mu krabičku cigariet a peňaženku, v ktorej mal 20 €. Následne
páchateľ odišiel na neznáme miesto. Polícia
zakrátko podozrivého vypátrala a obvinila zo
zločinu lúpeže, za ktorý hrozí väzenie na sedem až dvanásť rokov.
  Polícia v Šaštíne-Strážoch obvinila
z prečinu krádeže dvoch mladých mužov
(17 a 19 rokov).
Podozriví sú z toho, že starší z obce Čáry a
mladší z Bílkovych Humeniec, sa spoločne
na osobnom aute Mazda presunuli do osady
Habány v katastrálnom území Borského Mikuláša. Zaparkovali pri neobývanej chalupe,
preskočili oplotenie a dostali sa do vnútorných priestorov. Odtiaľ odcudzili dva balíky
pozinkovaného pletiva, ktoré naložili do pristaveného auta a odviezli do Šaštína-Stráží
s úmyslom pletivo predať. Majiteľke chalupy
spôsobili škodu 650 €. Mladší z dvojice bol
v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch za podobnú trestnú činnosť odsúdený.
Obom mužom za krádež hrozí väzenie.
  Polícia v Senici obvinila z prečinu
podvodu dvoch Seničanov vo veku 32 a
28 rokov.
Muži si za sumu 100 € zapožičali na jeden mesiac stavebné lešenie. Lešenie pozostávajúce
z viacerých konštrukčných dielov zložili pri
rodinnom dome v obci Dojč. Po čase však lešenie od domu odviezli na neznáme miesto a
majiteľovi ho nevrátili. Spôsobili mu tak škodu
1500 €. V prípade uznania viny im za prečin
podvodu hrozí odňatie slobody na dva roky.
  Policajná hliadka kontrolovala v utorok (25. 8.) v Šaštíne-Strážoch 10 minút
po polnoci motocyklistu. Dychovou skúškou mu namerali 0,80 mg etanolu, čo je
v prepočte 1,67 promile alkoholu.
Policajti muža zadržali, umiestnili do cely
policajného zaistenia a po obvinení z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky
odovzdali spis na prokuratúru s návrhom na
podanie obžaloby. Za ohrozenie pod vplyvom
návykovej látky môže byť v zmysle zákona
uložený trest odňatia slobody na jeden rok.

■ Igor Bartošík, poslanec MZ

■ Martina Kredatusová, KR PZ v Trnave

»

V Holíči si uctili 71. výročie SNP
Dňa 28. 8. 2015 sa uskutočnil pietny akt kladenia
vencov pri pomníku padlých vojakov na Námestí
Mieru v Holíči pri príležitosti 71. výročia SNP. Na
tejto udalosti sa zúčastnili zástupcovia mesta, politických strán, občianskych združení a verejnosti.
Po príhovore primátora Mesta Holíč Zdenka Čambala položili veniec k pomníku padlých aj poslanci Mesta Holíč
Roman Hrnčirík, exposlanec Michal Jánošík, Eva Hrnčiríková a poslankyňa Andrea Švrčková.

Kostol Božského Srdca v Holíči v novom šate
Každé mesto, obec má svoju dominantu, stavbu, ktorá
priťahuje návštevníkov, je viditeľná z diaľky a je akýmsi
poznávacím znakom.
K dominantám Holíča patrí bez pochýb kostol „Božského
Srdca Ježišovho“ v centre Holíča (rímsko-katolícky barokovo-klasistický kostol z roku 1755).
*Korene tohoto sviatku siahajú až do r. 1673. V našom meste sa zvláštnym spôsobom táto úcta šíri od
r. 1942. V tomto roku bol po dlhých rokoch chátrania zrekonštruovaný a znovu posvätený pôvodný farský kostol.
Pri posviacke 15. 8. 1942 bol
zasvätený práve Božskému Srdcu. Prvá procesia ku cti Božského
Srdca sa konala v Holíči 4. júla
1943, zúčastnilo sa jej deväťtisíc
veriacich z Holíča a celého okolia.
*zdroj: www.faraholic.sk
Procesie sa konávali každoročne až
do r. 1959, potom musela byť táto
tradícia prerušená. Po Nežnej revolúcii sa púte k Božskému Srdcu začali
znovu sláviť a konajú sa každoročne
v júni.
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Horoskop
BARAN
U niekoho kopa rutinnej roboty, u iných termíny u lekára, alebo diéty a drina v telocvični
– to sú témy prvých týždňov. Koncom mesiaca sa pre zmenu naplno oddáte láske, flirtu a hravosti.
BÝK
Budete si užívať, ako už dávno nie. Ale posledný septembrový týždeň strávite najmä v rodinnom kruhu a zábavu vystrieda starostlivosť o zdravie
a kondíciu.
BLÍŽENCI
September bude skvelý. Na otázky okolo rodiny a bývania začnú prichádzať mimoriadne
uspokojivé odpovede. Koncom septembra sa, pre zmenu,
stanete neprehliadnuteľným extrovertom a pôžitkárom.
RAK
Témou mesiaca je komunikácia, poznávanie,
ale aj rodina, bývanie a otázniky okolo ďalších
zárobkových možností.
LEV
Postupne sa púšťate do uskutočňovania svojich finančných plánov. Koniec mesiaca bude
navyše veľmi rušný – plný stretnutí a rozhovorov.
PANNA
Najprv sa pripravte na rušné tri týždne. Chytáte druhý dych a robíte zmeny vo svojom osobnom živote. V druhej polovici septembra trochu spomalíte
a začnete zvažovať neobvyklé možnosti, ako si finančne
prilepšiť.
VÁHY
Za zatvorenými dverami sa snažíte dovŕšiť istú
životnú etapu a ujasniť si svoje ďalšie kroky. Po
dôkladnej introspekcii začnete nový život. Osobné záležitosti aj kariéra sa hneď naliehavo prihlásia o slovo.
ŠKORPIÓN
Prvé týždne pracujete a venujete sa spoločenským aktivitám. Neskôr sa utiahnete do samoty a sústredíte sa na nakopené pracovné a iné povinnosti.
STRELEC
Chcete sa presadiť a zdá sa, že k tomu dozrel
čas. Aj na zháňanie peňazí z cudzích zdrojov
budete mať dosť energie – aj keď málo času. Druhá polovica mesiaca praje príjemným spoločenským aktivitám
a poznávaniu nových obzorov.
KOZOROŽEC
Ak nedovolenkujete, tak si obzory rozširujete
štúdiom. Niečo z toho, čo ste sa naučili, budete
môcť onedlho aj zúročiť. Koncom mesiaca sa totiž objaví
zaujímavá pracovná príležitosť.
VODNÁR
Tento mesiac musíte zariadiť isté majetkové
záležitosti. Čaká vás aj veľa rutinnej práce. Až
koncom septembra dostanete možnosť uniknúť (možno aj
vo dvojici) a objaviť niečo nové.
RYBY
Láska, potešenie a peniaze. Sú to témy, ktoré
málokoho nechávajú chladným. Tento mesiac
sa nevyhnete žiadnej z nich.
■ www.astrotouch.com

Pomôcky:
ab ovo, almea, aloa,
oat, iroko

natrafí,
na abí

trasením
MPZ
farba
odstrá
Rumunska na vají ka
z nie oho

2. as
tajni ky

lasicovitá
šelma,
norka
celkom
od za iatku
(pren.)

Rozprávajú sa dve priate ky:
- Predstav si, môj drahý mi s úbil, že ke budem
v posteli výborná, dostanem mercedes,
ak budem dobrá, dostanem audi a ak budem
priemerná, dostanem škodovku...
- Áno, a o si dostala?...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)
delilo
na kusy
(slang.)

vzorec
jodidu
irídneho

orientálna
tane nica
a spevá ka

stával sa
ierným
slovenský
spisovate

skratka
štátu
Arkansas

regula né
miesto
oslavovalo

zaopatrili
obuv,
obuli
existujeme
mužské
meno

preh alo
vlasy

obšírne,
naširoko

valením
obrátia
krádežami
získal
hydrid
hlinitý
(chem.)
šetrite

spôsob
skazu
ovos,
po anglicky
skratka
športového klubu

týkajúca
sa terminátora

stúpenec
orfizmu
pilotná
kabína

skratka
rádiotelefónu

Pomôcky:
kokpit,
RO, ovo,
alán

E V
Spišskej
Novej Vsi

tvorivý
pracovník
poverený
réžiou

slovník
(zastar.)
pokosia
zlú ite
dovedna
omámilo
alkoholom
polož
dolu
tla ,
po esky

africký
tík

skratka
súhvezdia
Orión
sa

služobné
hlásenie

symetrála
skr. pre
otravné
látky

uvo nia
poistku

1. as
tajni ky
odborník
na výrobu
kolies,
kolesár

vonná
živica
(bibl.)

Krížovku
dodala redakcia časopisu Krížovky s úsmevom.
www.scalpermedia.sk
www.facebook.com/krizovkysusmevom
Hrajte o WELLENESS v Hoteli Sv. Ludmila****. Správnu odpoveď pošlite do 26. 9. 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: „... ale na tú tehlu ste už deviata“. Výherca z minulého čísla: Mária Trajlinková,
Moravský sv. Ján.Výherca získal plavbu po Beťovom kanáli.

sudoku

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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