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» Stromček
Záhoria
Počas Vianočných sviatkov ste nám poslali viac ako 150 Vianočných stromčekov. My sme ich zverejnili a vy ste hlasovaním rozhodli, ktorý je NAJKRAJŠÍ
STROMČEK NA ZÁHORÍ!
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www.facebook.com/prozahori

23 deťom z Azylového domu sme spolu
spravili krajšie Vianoce!

V minulom roku sa na základe nápadu dobrovoľníčky
Barbary Sosnovej s manželom uskutočnila zbierka darčekov pre deti z Azylového domu v Holíči. Nebolo tomu
inak ani v tomto roku, za spolupráce s OZ ProZáhorí.
„Prostredníctvom portálu ProZáhorí a sociálnych médií sme zverenili listy, čo písali deti Ježiškovi. Vďaka
týmto dobrým ľuďom sa vyzbieralo neuveriteľné
množstvo darčekov, za čo im patrí veľké ďakujem,“ hovorí o zbierke jej autorka Barbara Sosnová. Poďakovanie
v mene prípravného tímu patrí aj mladému talentovanému Jurajovi Klasikovi za darovanie svojich merch vecí
pre deti.
Do projektu sa tento rok zapojilo aj občianske združenie
ProZáhorí, ktoré venovalo potrebné vybavenie do kuchyne. „Nápad pani Sosnovej sa nám v minulom roku
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natoľko zapáčil, že sme neváhali a okamžite sa doň
zapojili. Zúčastnili sme sa aj odovzdávania a musím
povedať, že radosť detí z darčekov nám spríjemnila
Vianoce,“ hodnotí projekt predseda OZ ProZáhorí Milan
Roman.
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Vianoce pre Azylový dom v Skalici

Skalica zažila pravé
Vianočné šialenstvo!
Niekoľko dní pred Vianocami boli obchodné centrá a reťazce v plnom vytažení. Nákupné šialenstvo! Davy ľudí sa pohybovali v obchodných reťazcoch za účelom posledných Vianočných nákupov.

Vianočná atmosféra neobišla tento rok ani opustené mamičky s deťmi z Azylového domu v Skalici. V nadviazaní
na tradíciu si pre nich OZ ProZáhorí v spolupráci s Hotelom Sv. Ludmila v Skalici pripravili Vianočné posedenie.
Pre obyvateľov bola pripravená slávnostná večera v najluxusnejšom hoteli na Záhorí – Hotel Sv. Ludmila, kde

im dobrú chuť zaželala priamo pani majiteľka – Iva
Stöhrová. Potom sa mamičkám s deťmi prihovoril a darčeky odovzdal Lukáš Tisoň v mene OZ ProZáhorí.
V mene realizačného tímu by sme sa chceli poďakovať
mladému rapperovi – Jurajovi Klassikovi za darovanie
CD aj s autogramom.

V Skalici bola krízová situácia. Už od 9:00 rána
kedy sa brány ZOC MAX Skalica len otvárajú
hlásilo plné parkovisko. Od 10:00 hodiny situácia naberala na spáde. „Autá sa na parkovisku
predbiehajú, vytrubujú na seba. Kolóna nových
prichádzajúcich aut (väčšinou mimo mesto) stojí až za kruhovým objazdom po zjazd z obchvatu,“ informoval náš čitateľ. Situáciu koordinovala
polícia.

» Skaličania pomohli k vybudovaniu pamätníka
pre Pavla Demitru!

27. 11. 2016 sa odhalil pamätník pred hlavným vchodom zimného štadióna v Trenčíne, ktorý nesie práve
meno tragicky zosnulého hokejistu. Pamätník, ktorý
odhalili dva dni pred nedožitými 42. narodeninami
bývalého útočníka Dukly Trenčín a kapitána slovenskej reprezentácie. Pamätník je vytesaný do kameňa
a má formu čepele hokejky s pukom.
Veľkú zásluhu na jeho vybudovaní majú aj Skaličania! Verejnou zbierkou prispeli žiaci základnej hokejovej školy v Skalici.
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Mikulášske posedenie pre deti
s mentálnym postihnutím

Skalica

Skalica sa v rebríčku
transparentnosti
zhoršila o 28 miest,
je 87. zo 100
Podľa hodnotenia Transparency International Otvorená samospráva 2016, ktorá zostavila rebríček 100 najväčších samospráv
na Slovensku, sú z nášho regiónu na tom
najlepšie Malacky, najhoršia je Skalica.
Malacky obsadili 12. priečku, Senica si polepšila o 19 miest na 61. priečku, Holíč si
polepšil o 7 miest na 70. priečku. Myjava si
pohoršila o 24 miest a je na 73. priečke a
najhoršia je Skalica, ktorá po zhoršení o 28
miest obsadila 87. priečku zo 100 porovnávaných najväčších samospráv Slovenska.
Pre úplnosť dodajme, že Gbely a Šaštín
v rebríčku vzhľadom na svoju veľkosť chýbajú.
Hodnotenie Transparency International
Slovensko (TIS) Otvorená samospráva 2016,
ktoré zobrazuje úroveň transparentnosti,
obsah a množstvo poskytovaných informácií, kvalitu protikorupčných mechanizmov a
otvorenosť v informovaní u počtom obyvateľov 100 najväčších miestnych samospráv,
vychádza zo štyroch zdrojov dát:
– Kvality informovanosti prostredníctvom
webových stránok samospráv (váha 70,6
%)
– Odpovedí samospráv zaslaných na základe žiadostí bežných občanov, no podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (váha 10,7 %)
– Odpovedí samospráv zaslaných na základe žiadostí TIS podľa zákona č. 211/2000
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
(váha 16,5 %)
– Informácie získané prostredníctvom
údajov zEKS (Elektronický kontraktačný
systém) (váha 2 %)
– Informácie z Obchodného registra Slovenskej republiky (váha 0,3 %)
Rebríček Otvorená samospráva 2016 je len
prvotným ukazovateľom otvorenosti samosprávy. Čím vyššie je mesto v rebríčku
umiestnené, tým podľa TIS obec vytvára
menší priestor pre korupciu a netransparentnosť.
Rebríček sa robí každé dva roky, je preto
porovnaním z rokom 2014.
Celý rebríček nájdete na http://samosprava.
transparency.sk/about/mesta.

Dňa 9.12. 2016 sa v Skalickom Štíbore konalo Mikulášske stretnutie členov občianskeho združenia na pomoc ľuďom
s mentálnym postihnutím. Už je to tradíciou, že Mikulášske balíčky pre členov daruje ProZáhorí. Tento rok ich odovzdal
priamo podpredseda združenia Lukáš Tisoň. „Je to pre nás už milá tradícia. Vážime si toto pozvanie a veríme, že aj
vďaka podpore od ProZáhorí prežili rodičia i deti Mikuláša s vedomím, že sú súčasťou veľkej záhoráckej rodiny,
ktorá drží pri sebe,“ zhodnotil akciu.

Mediálny deň pre študentov VIA HUMANA

O tom, ako nesmierne dôležité sú médiá vo svete marketingu, sa presvedčili študenti Súkromnej strednej odbornej
školy Via Humana Skalica z prvej ruky – podľa hesla „je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť“, keď v novembri navštívili
TV Markíza a Denník N. Tieto médiá sú na Slovensku veľmi
významné, TV Markíza ako najsledovanejšia televízia a
Denník N je jeden z najvýznamnejších bojovníkov za slobodu a nezávislosť tlače.
Táto akcia začala rannou exkurziou v štúdiách TV Markíza,
kde mali študenti možnosť vidieť kde a ako sa tvoria naše

obľúbené relácie, vyskúšať si rolu moderátora správ a prezrieť si aj ostatné výrobné priestory. Taktiež stretnúť ľudí,
ktorých každodenne vídame na obrazovkách bol pre mnohých príjemným prekvapením.
V Denníku N sa študentom venoval šéfredaktor Matúš
Kostolný, ktorý počas hodinovej prednášky objasnil okolnosti vzniku denníka, takisto zodpovedal otázky študentov
týkajúce sa každodenného života novín a novinárov a taktiež vysvetlil aj peripetie, ktorým musia noviny a novinári
čeliť. Pre mladých ľudí je veľmi dôležité, aby v dnešnom
svete internetu a okamžitého „zdieľania“ správ vedeli, že
každý novinár a človek, skôr, než vypustí do sveta nejakú
správu a tvrdenie, musí si overiť jej pravdivosť. Inak môže
čeliť trestno-právnym dôsledkom aj toto bolo významnou
časťou diskusie.
Stretávanie sa s osobnosťami a známymi miestami je pre
študentov vítaným spríjemnením vzdelávacieho procesu.
Tieto osobnosti im zároveň sprostredkujú svoje skúsenosti
a poučia icho veciach, ktoré v učebniciach nenájdu.
Podľa reakcie študentov táto exkurzia a diskusia bude medzi takéto nezabudnuteľné akcie patriť.

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

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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Slniečko zo Skalice
v Teleráne

Podporili sme
detskú
onkológiu

Aj my sme podporili dobrú myšlienku Skalických hokejistov a vydražili sme si dres hráča Radoslava Smetanu,
z ktorého výťažok poputuje na detskú onkológiu v Skalici.

Slniečko v Skalici tento školský rok realizuje pilotnú fázu zaujímavého projektu „Mediálna výchova v
Slniečku“. Mediálna výchova je súčasťou povinného
obsahu výučby na všetkých stupňoch škôl. Jej začleňovanie do vzdelávania je však často formálneho
charakteru. Hlavným cieľom mediálnej výchovy v
Slniečku v Skalici je osvojiť si konkrétny stupeň mediálnej gramotnosti. O čo ide? O schopnosť správne
vyhodnotiť mediálne posolstvá z hľadiska ich vzťahu k realite, ovládať médiá po ich technickej stránke, získavať z nich informácie a dovoliť im, aby nás
vzdelávali či zabávali. Atraktívne zážitkové učenie
absolvovali deti zo Slniečka zo Skalice priamo v živom vysielaní televízie Markíza.

Skalica má nové MHD!
Mesto Skalica dalo do prevádzky dva nové autobusy, ktoré budú využívané na prepravu po meste – MHD. Autobus má na
sebe grafiku, ktorá obyvateľom mesta pripomína 800. výročie prvej písomnej zmienky. To oslavuje mesto Skalica v roku
2017. Nový autobus má väčšiu kapacitu miest – 36.
„Dúfam, že pri vyberaní autobusov, ktoré schválili poslanci mesta, prihliadli aj na prevádzkové náklady, aby autobusy
mohli jazdiť na viac zastávok za rovnaké peniaze z mestského rozpočtu,“ hodnotí kúpu autobusov poslanec Milan Roman.
Cena lístku MHD ani zastávky sa nezmenili, v roku 2017 mesto plánuje pridanie novej linky od penziónu pre dôchodcov.

Okrem priameho pozorovania relácie Teleráno deti
pracovali s kamerou, moderovali predpoveď počasia
či dopravný servis s profesionálnymi moderátormi.
Dostali sa i do réžie a mali tak jedinečnú možnosť nielen pozorovať ale i podieľať sa na vysielaní čo deti
ohúrilo, očarilo a samozrejme obohatilo. Najväčšou odmenou však bolo, že i napriek tomu že sme
v prvej fáze realizácie projektu, od režiséra a štábu
Markízy dostali deti zo Slniečka obrovskú pochvalu
a prísľub ďalšej spolupráce čo je fantastická príležitosť pre deti v rámci mediálnej gramotnosti. Tešíme
sa, že drobci zo Slniečka zo Skalice preukázali svoju
šikovnosť a kreativitu a veríme že nás čakajú ďalšie
zaujímavé aktivity v rámci inovatívneho a jedinečného projektu „Mediálna výchova v Slniečku“.

Slovenský stonehenge je v Holíči, tvrdí Refresher
zdroj: refresher.sk
Nedávno sme ti navrhli alternatívu čínskej pamiatky
Slovenským čínskym múrom, dnes ti napomôžeme
k splneniu sna vidieť Stonehenge na vlastné oči. Ak sa
chceš kochať obrovskými balvanmi, no výlet do Spojeného Kráľovstva ťa zrovna neláka, existuje aj prijateľnejší
plán. Ten pozostáva z návštevy Holíča, neveľkého mesta
neďaleko českej hranice. Návšteva je zadarmo a ty tak
môžeš zažiť legendárny Stonehenge aj na Slovensku.
Rovnako anglický Stonehenge a aj našu verziu tvoria
obrovské menhiry, neopracované megality pripomínajúce obelisk. Väčšina tých našich na rozdiel od tých v
Británii leží, no na hodnote pamiatky to vôbec neuberá.
Balvany boli nájdené v roku 1988 pri výstavbe sídliska
SNP. Na danom mieste sa podľa nálezov nachádzala
kruhová svätyňa chránená dvoma priekopami. Priemer
toho celého bol asi 60 metrov a práve časti svätyne tvo-

rili obrovské balvany, konkrétne ich bolo
až 25. Rozostavené boli do dvoch kruhov,
pričom sa striedali nízke a vysoké kamene
– zrejme sa stavitelia snažili reprezentovať mužov aj ženy. V strede celej stavby
stál najväčší megalit. Okolo neho bolo
rozostavané veľké množstvo kultových
kameňov a iných duchovných pomôcok,
stredný kameň bol totiž najdôležitejší a
reprezentoval prepojenie s vyššou mocou.
Dodnes sa na ňom zachovali vysekané
symboly nástrojov ako napríklad čakan,
kladivo či sekera. Len tak neobišli ani
ostatné balvany – pozorné oko v nich identifikuje tvary
zvierat či ľudí. Podľa odborníkov ide o najvýchodnejšie
umiestnenú sústavu menhirov v Európe, čo z holíčskej
zaujímavosti robí unikát. A to o nej drvivá väčšina Slo-

vákov ani netuší. Dnes ich môžeš nájsť na nádvorí a sú
symbolicky rozostavené do tvaru slnečných hodín. Aj napriek tomu, že ide o kuriozitu svetových kvalít, na mieste sa nikdy nevykonával žiaden oficiálny archeologický
výskum. O dôvod viac navštíviť Záhorie.
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Cyklistu pod vplyvom alkoholu
zrazilo auto

www.prozahori.sk

34-ročný muž pašoval cez hranice
„svačinu“

Senickí policajti 24. 11. 2016 dokumentovali dopravnú nehodu s cyklistom, ktorému namerali takmer tri promile alkoholu v dychu. K nehode došlo priamo v meste
Senica. 54-ročný cyklista vošiel z chodníka na priechod pre chodcov na Ulici Štefánikovej. 20-ročný vodič, ktorý sa nachádzal v tesnej blízkosti priechodu, nedokázal
na aute Škoda Favorit už zrážke zabrániť. Pri nehode došlo k zraneniu cyklistu, ten
bol so zraneniami prevezený do nemocnice. Polícia podrobila oboch mužov dychovej skúške na alkohol, ktorá bola v jednom prípade pozitívna. Cyklistovi zo Senice
namerali 1,42 mg/l alkoholu v dychu. Starší muž sa konaním dopustil priestupku
v doprave.
Polícia upozorňuje občanov, aby správanie na cestách nepodceňovali, navyše ak
sú pod vplyvom alkoholu. V takýchto prípadoch je na mieste, aby ľudia využili iný
spôsob prepravy domov, príp. požiadali blízkych o pomoc.

Pri nehode v Jablonici sa zranilo 6
osôb, 5-ročné dievčatko ťažko
Polícia 23. 11. dokumentovala vážnu dopravnú nehodu, ktorá sa stala pri obci Jablonica. Na hlavnom ťahu v smere na Senicu došlo k nehode dvoch osobných vozidiel v smere jazdy. 59-ročná žena chcela naďaleko čerpacej stanice odbočiť doľava.
23-ročná vodička, ktorá išla za ňou, nestihla zareagovať na zmenu situácie a narazila do zadnej časti auta. Pri nehode sa zranili obe vodičky. 23-ročná žena prevážala
v aute svoje dve deti, 4-ročného syna a 5-ročnú dcéru, 48-ročnú ženu a 12-ročné
dievča. Celá posádka auta bola prevezená do senickej nemocnice. 5-ročné dievčatko previezli leteckí záchranári vrtuľníkom do bratislavskej nemocnice. Policajti alkohol pri nehode nezistili. Okolnosti a presné príčiny nehody polícia vyšetruje ako
ťažkú ujmu na zdraví z nedbanlivosti.
Vzdialenosť medzi vozidlami určuje zákon o cestnej premávke a vodič by mal jazdiť
tak, aby stihol včas znížiť rýchlosť jazdy, príp. zastaviť vozidlo ak si to situácia pred
ním vyžaduje. Je potrebné dodržať takú vzdialenosť, aby sa predchádzajúce vozidlo
mohlo pred neho bezpečne zaradiť. Zároveň je vodič povinný pri odbočovaní dbať
na zvýšenú opatrnosť. Znížená pozornosť zo strany vodiča a tzv. „ťukance“ v smere
jazdy bývajú najmä v obci častou príčinou nehôd a škodových udalostí. Polícia zároveň pripomína občanom, aby sa vo vozidle riadne pripútali.

Zrážka osobných vozidiel v Skalici
Na výjazde zo Skalice prišlo 27.12. k dopravnej nehode. Počasie skomplikovalo
jazdu vodičovi, ktorý riadenie motorového vozidla nezvládol. Podľa aktuálnych informácií sa v zrážke nachádzali až 4 motorové vozidlá.

foto: Denis Bombala

Pri výkone bežnej kontrolnej činnosti so služobnou fenkou Amirou objavili senickí colníci na bývalom hraničnom prechode Brodské u 34-ročného vodiča osobného automobilu rastlinnú sušinu. Colníkom sa vyjadril, že to má „svačinu“.
V stredu v dopoludňajších hodinách zastavila hliadka colníkov zo Senice na bývalom
hraničnom prechode Brodské v smere na Slovensko osobný automobil Škodu Felícia
s dunajskostredským evidenčným číslom, ktoré viedol 34-ročný občan slovenskej národnosti. Na výzvu colníkov, či prepravuje tovar, ktorý podlieha colnému alebo daňovému dohľadu vyhlásil, že takýto tovar neprechováva ani neprepravuje. Následne bol
colníkmi oboznámený o kontrole so služobným psom. Opätovne ešte pred kontrolou
so služobným psom vodič vyhlásil, že nič také neprepravuje. Počas kontroly senický
psovod nasadil služobnú fenku Amiru vycvičenú na vyhľadávanie omamných a psychotropných látok.
Ako informovala Iveta Zlochová, hovorkyňa Colného úradu Trnava pes označil voľne
položenú čiernu batožinu na mieste zadnej sedačky. V nej sa pod zloženým oblečením
fyzickou kontrolou našiel alobalový balíček o veľkosti cca 20 x 20 x 6 cm. Vodič sa hliadke vyjadril, že v ňom má „svačinu“. V balíčku sa však nachádzala neznáma rastlinná
sušina. V posledných dvoch týždňoch ide už o tretí nález omamných a psychotropných
látok fenkou Amirou.
Na základe týchto skutočností vzniklo dôvodné podozrenie z nezákonnej prepravy
omamných a psychotropných látok. Prípad bol odovzdaný orgánom činným v trestnom
konaní, dodala Zlochová.

Mikuláš zabával starenku,
anjel kradol
Skalickí policajti zadržali Mikuláša, čerta a anjela. Brat s dvomi sestrami sa v pondelok,
5. 12. prezliekli do kostýmov a chodili vinšovať po meste Skalica. Medzi vytypovanými
bola aj staršia, 91-ročná miestna pani, ktorú poznali. Žene zazvonili pri dverách, ktorá
ich aj v sprievode trojročného dieťaťa vpustila do bytu. Za vinše im dala päť eur. Muž,
prezlečený za Mikuláša, požiadal staršiu pani o čaj pre malého vinšovníka. Obe ženy
zostali v byte bez dozoru a jedna z nich, 19-ročná dievčina v kostýme anjela, zobrala
žene 45 eur v hotovosti a zlaté šperky za ďalších viac ako 380 eur. S nakradnutými vecami ich v priamo v byte zadržali policajti. Susede, ktorá býva v blízkosti, sa návšteva
nepozdávala a zavolala na číslo 158. Vyšetrovateľ ich obvinil zo zločinu porušovania
domovej slobody a prečinu krádeže. Na dvoch z nich, 29-ročného muža a 21-ročnú ženu
spracoval návrh na ich väzobné stíhanie. V minulosti boli obaja za trestnú činnosť odsúdení a stále boli v podmienke. Najmladšiu, 19-ročnú sestru stíha polícia na slobode.
Za uvedené konanie hrozí v zmysle zákona trest odňatia slobody na 3 až 8 rokov.
Polícia apeluje na starších ľudí, aby boli obzvlášť opatrní. Počas vianočných sviat- kov
nie je zriedkavosťou, že najmä starších ľudí navštívia aj neželaní koledníci. V takýchto
prípadoch je určite vhodnejšie osoby nevpustiť do obydlia a v prípade akýchkoľvek podozrení kontaktovať políciu. Veľkú službu pre osamelých a starších ľudí zohrávajú vždy
všímaví a nápomocní susedia, ktorí dokážu včas zasiahnuť.
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Skalica je nádherné miesto pre život, tvrdí magazín SÓDA
Dnes toto pohraničné mesto poznáme najmä vďaka trdelníku
či hokeju. Pritom je toho oveľa
viac, čo ho robí výnimočným.
Tak napríklad hudobné festivaly
či výlety kanálmi. A to ešte len
začíname.
Práve v Skalici začína svoju plavbu tzv. Baťák, inak nazývaný aj
Baťov kanál. Pochádza z 30. rokov minulého storočia, keď cezeň
industrialista Tomáš Baťa prepravoval uhlie do svojich tovární.
V roku 2002 bola trasa znovuzrodená, už však ako turistická atrakcia cez husto zalesnené
pohraničné okolie. Plavba má
mnoho zastávok, ktoré sa prevažne nechádzajú v neďalekom Česku.
Na výhodné chodníčky tohto regiónu nenatrafil len
Baťa, ale aj mnohí obchodníci pred ním. Cez okolie
Skalice viedla napríklad Jantárová cesta, ktorá pred
stáročiami spájala Pobaltie s Jadranom. Neskôr ju zase
nahradila Česká cesta.

Práve vďaka rieke Morava a veľmi úrodnej pôde bola
táto oblasť na obchod ideálna. Zoskupovali sa tu kvalitní remeselníci – od murárov, kováčov, krajčírov, až
po mäsiarov.
Od 15. storočia k podobe mesta prispel aj vinársky
priemysel. Vínom sa v meste niekedy dokonca aj platilo a za jeho krádež hrozil istú dobu až trest smrti.
Obchodovalo sa s ním aj každoročných trhoch a jarmokoch, ktoré mohlo mesto organizovať odkedy sa

v roku 1372 stalo kráľovským mestom.
No Skalica nelákala len obchodníkov a kupcov. Počas
vojen s Turkami, keď ich výpady siahali až po Moravu, prešli niektoré turecké vojská aj týmto regiónom.
Práve pevné mestské hradby ich však od útoku mohli
odradiť.
Dnes z hradieb ostali len zrúcaniny, až na relatívne zachovalú Severnú bránu. Tú si môžete prezrieť
dodnes. Po Tridsaťročnej vojne mestom zase
tiahlo švédske vojsko. Na istý čas mesto obsadili, no potom sa Švédi pobrali naspäť domov.
Medzi ďalšie pamiatky, ktoré sa zachovali dodnes, patrí aj pozoruhodný Farský kostol sv. Michala, alebo
Románska rotunda, ktorá je zároveň
najstaršou stavbou v meste. Pochádza z 11. storočia a nazývajú ju aj Rotunda sv. Juraja. Táto gotická stavba
je dnes symbolom Skalice.
Neďaleko rotundy sa nachádza miestna kalvária, ktorá bola vybudovaná začiatkom 19.
storočia na mieste, kde sa ešte dávno predtým týčilo stredoveké hradisko.
Skalický Dom kultúry zdobený folklórnymi ornamentmi projektoval známy architekt, Dušan Jurkovič. Je
jednou z najvýraznejších tvárí našej architektonickej
scény prvej polovice dvadsiateho storočia. Jeho naj-

známejším dielom je Mohyla
Milana Rastlislava Štefánika na
Bradle.
Kalváriu vysvätil významný ostrihomský arcibiskup Alexander
Rudnay, ktorý zastupoval funkciu najvyššieho cirkevného hodnostára v rámci celého Uhorska.
Medzi jeho právomoci patrilo aj
korunovanie kráľov.
Mesto bolo spolu s Martinom a
Ružomberkom intelektuálnym
centrom
národnostno-oslobodzovacieho hnutia 19. aj 20.
storočia, ktoré podporovalo ideu
samostatného Slovenska.
Táto vízia sa národniarom v roku
1918 splnila. Istú dobu potom v Skalici dokonca sídlila
aj Dočasná vláda pre Slovensko.
Kultúru si Skalica pestuje dodnes. Tak napríklad už
spomínaný trdelník. O jeho pôvod sa bije viacero regiónov, dokonca aj krajín, no Skalica si robí oprávnený
nárok minimálne na skalický trdelník. Každoročne je
mu venovaný Trdlofest.
Podobne orientovaný je aj festival Skalické dni, ktorý sa koná pri výročí povýšenia Skalice na kráľovské
mesto. Odvtedy mohlo mesto organizovať veľké trhy
a jarmoky a dodnes ich tu každý rok nájdete.

Ak máte naopak chuť na niečo náročnejšie, navštívte
festival Skalica music fest, ktorý sa orientuje na populárnu hudbu, alebo – ak chcete ešte niečo serióznejšie
– Musica sacra Skalica. Je to festival chrámovej hudby.
Skalica na mape rýchleho internetu
Vďaka vysokorýchlostnému pripojeniu 4G LTE sú odteraz obyvatelia Skalice prepojení s celým svetom viac
ako kedykoľvek predtým.
Od tejto jesene Skalica patrí medzi slovenské mestá
a obce s najrýchlejším mobilným internetovým pripojením na Slovensku. Aby ste si mohli užiť vysokorýchlostný internet od O2 naplno, potrebujete telefón
alebo tablet s podporou 4G LTE a 4G LTE SIM kartu.
Viac informácií nájdete na www.o2.sk/4GLTE.
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Krásy Záhoria

Pohľad na Skalicu, foto: Emil Davinič

Splav na Morave v Brodskom,
foto: Mária Ševčovičová fotografka

Páči sa Vám nový Betlehém v Skalici?
foto: Marek Pochylý

Skalica, foto: Peter Čech
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Novoročný ohňostroj nedopadol tak, ako mal.
Vieme, čo bolo za tým
zdroj: senicaden.sk
V Senici je už tradíciou, že nový rok víta mesto prvý deň v
roku a a víta ho Novoročným ohňostrojom. Nebolo tomu
inak ani dnes a námestie zaplnili tisícky Seničanov. Odhadom, na ohňostroj sa mohlo prísť tak 5 či 6 tisíc ľudí. Celý
ohňostroj však dopadol úplne inak, ako mal a z námestia
odchádzali ľudia šomrajúci, nadávajúci a pýtajúci sa sami
seba jednu otázku: „To kvôli tomuto som prišiel?“
Novoročný ohňostroj v Senici
Novoročný ohňostroj ale sprevádzalo jedno faux pas za
druhým. Najskôr, niekoľko minút pred šiestou hodinou večer (vtedy sa mal začať ohňostroj, pozn. red.), sa ohňostroj

omylom spustil a do vzduchu vyletelo pár svetiel. Neskôr
plánovaný príhovor prerušili, resp. vyrušili zvony kostola.
Treba ale povedať, že väčšina ľudí žiaden príhovor pre slabé
ozvučenie námestia ani nepočula. Potom mala nasledovať
slovenská hymna, no omylom zaznela ruská. Až na druhý

pokus sme napokon počuli našu, slovenskú. Zástupca primátora Martin Lidaj sa snažil situáciu zachrániť spevom, no
nevydarilo sa. Neskôr námestie zhaslo a ľudia sa už sústredili na oblohu. Plánovaný ohňostroj na synchronizovanú
hudbu sa ale nekonal. Resp. ohňostroj ľudia sledovať mohli, no hudbu nepočuli. Hra svetiel ale trvala len necelých 6
minút a ľudia odchádzali poriadne rozhorčení.
Vieme, aké boli dôvody
Zdroj blízky mestskému úradu nám potvrdil, že ohňostroj
nedopadol tak, ako to jeho organizátori plánovali. Prvé
výstrely vraj neboli v pláne a mal ich na svedomí hasič,
ktorý omylom zakopol na streche Domu kultúry, odkiaľ
sa ohňostroj odpaľoval, o
drôty vedúce k odpaľovaciemu zariadeniu. A nebol
v pláne ani taký ohňostroj,
aký sme mohli sledovať.
Synchronizovanú hudbu
prerušila vraj celkom kuriózna udalosť. Pani, ktorá obsluhovala v bufete,
podľa nášho zdroja vytiahla z elektirckej zásuvky
zariadenie, ktoré malo riadiť synchronizovaný odpal na hudbu. Celý systém
potom reagoval na to tak,
že odpaloval jednu svetlicu za druhou bez hudby a
ohňostroj tak trval len 6 minút namiesto plánovaných 12.
Novinkou bola takáto zlatá ohňová reťaz
Výsledkom toho všetkého je množstvo rozhorčených ľudí a
zástupcovia mesta majú do budúceho roka, veru, čo vylepšovať.

Medzinárodný deň osôb so
zdravotným postihnutím
sme oslávili opäť v divadle
zdroj: skalica.sk
3. decembra si pripomíname Medzinárodný deň
osôb so zdravotným postihnutím.

Upriamuje pozornosť na problematiku života so
zdravotným postihnutím, na ľudské práva, rovnosť
príležitostí, dostupnosť služieb, na bariéry a prekážky, nielen tie architektonické, ale aj tie v ľudských
mysliach. Štíbor – Mestské centrum sociálnych
služieb n. o., Skalica pri tejto príležitosti organizuje
zájazdy na divadelné predstavenia. Tohtoročný 10.
ročník sme oslávili v Slovenskom národnom divadle dňa 24.11.22016. Videli sme veselohru Jána
Palárika „Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch“. A bola to teda poriadna oslava, ako sa patrí.
Spievalo sa, tancovalo, hralo. Vynikajúci herci a tanečníci, skvelá cimbálová ľudová hudba rozpútali
trojhodinový príbeh o zmierení, dobrodružstve,
hrách lásky a náhody. Vďaka finančnej podpore
spoločnosti PROTHERM Production, s.r.o. Skalica
sa podujatia mohlo zúčastniť 45 klientov Denného
centra, Chránenej dielne a Denného stacionára Mikádo v Skalici. Dúfame, že úsmevy, povzbudenie a
dobrá nálada našim klientom zostanú čo najdlhšie
a že sme opäť aj tento rok odstránili pár prekážok v
živote občanov so zdravotným handicapom.

ZŠ Záhorácka oslávila 25. narodeniny
zdroj: malacky.sk, text: Gabriela Emrichová, riaditeľka ZŠ Záhorácka, foto: S. Nespalová
25 rokov v živote školy znamená veľmi veľa. Odrástli v nej
už dve generácie detí. Školu momentálne navštevujú žiaci, ktorých rodičia boli našimi prvými žiakmi. Tešíme sa
dôvere, ktorú nám rodičia preukazujú. Vystriedali sa tu vyše stovky pedagogických
zamestnancov, z ktorých každý priamo či
nepriamo ovplyvnil životy svojich žiakov.
Najradostnejší okamih pre nás nastal 2.
septembra 1991, keď sa žiaci, učitelia a široká verejnosť tešili z novej základnej školy.
Jej výstavba trvala vyše 5 rokov. Rozprestiera sa na ploche 23 700 m2 a jej hodnota
po dostavbe bola 42 miliónov korún. ZŠ
bola postavená ako 25-triedna. Najväčšiu
zásluhu na odovzdaní našej školy do užívania mali vtedajší riaditeľ Pavel Škrabák a
jeho zástupca Ľubomír Drgonec.
Narodeniny školy sme spoločne a oficiálne oslávili krátko
pred Vianocami. Na slávnostnej akadémii sa zúčastnil aj
prvý riaditeľ Pavel Škrabák, ktorý školu viedol v rokoch
1991 – 2007, po ňom v rokoch 2007 – 2012 nasledovala Zuzana Jánošová. Odvtedy je na čele školy Gabriela

Emrichová. Na oslavu štvrťstoročnice prišli bývalí zástupcovia a zástupkyne riaditeľov: p. Drgonec, p. Rybecká, p.
Belková, p. Marušková, p. Hrebeň, p. Číčelová, p. Filip a
p. Písečná. Pozvanie na oslavu výročia prijal i primátor
mesta Malacky Juraj Říha a prednostka Mestského úradu Ľubica Čikošová. Prítomní boli aj poslanci MsZ Pavel

Spusta, Marian Novota, Lucia Vidanová, Marián Haramia
a členovia rady školy Tibor Grígel, Jiří Kotrla, Mária Pajpachová, mediátorka Dušana Bieleszová a predsedníčka
Združenia rodičov Silvia Caunerová. Pozvanie tiež prijalo
množstvo bývalých pedagogických a prevádzkových za-

mestnancov školy. Každý z prítomných dostal pri uvítaní
milú pozornosť – bulletin k 25. výročiu a magnetku s
logom školy, vyrobenú v neziskovej organizácii Vstúpte.
Nasledoval pestrý program, ktorý pripravili pani učiteľky s našimi žiakmi. Predstavili sa malí i veľkí tanečníci,
speváci, recitátori, hudobníci a celý program moderovali
dve talentované žiačky. Po programe nasledovala veľká dávka nostalgie, pretože
si všetci pozreli prezentáciu o škole od
jej založenia až po súčasnosť. Prezentácia otvorila priestor slávnostnému obedu, kde sa bývalí i súčasní zamestnanci
v priateľskej atmosfére srdečne porozprávali.
Pri príležitosti tohto krásneho výročia
ďakujeme všetkým, ktorí počas uplynulých rokov v našej škole pracovali, alebo
pracujú. Ďakujeme za obetavú prácu pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom za to, že sprevádzali kroky detí počas ich školskej
dochádzky. Tým, ktorí už odišli zo školských služieb, ďakujeme za ich celoživotnú pedagogickú činnosť. Všetkým
ostatným želáme veľa tvorivých síl v ich ďalšej náročnej
práci. Škole zároveň želáme veľa úspešných žiakov, spokojných rodičov a veľa aktívnych a trpezlivých učiteľov.
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Rok 2016 v Hoteli sv. Ludmila bol najmä rokom neobyčajných stretnutí. Nielen s našimi hosťami, ale aj
s ľuďmi, ktorí náš hotel poctili svojou prítomnosťou
a pred početným publikom sa s nami podelili o svoje poznatky, skúsenosti a názory. Hotel sv. Ludmila
aj vďaka nim tento rok prekročil tieň štandardného
hotela a zmenil sa na miesto, kam ľudia prichádzajú
hľadať odpovede na svoje otázky.
Mimoriadne inšpiratívnou a prínosnou bola
pre nás spolupráca s aromaterapeutkou Marie
Noe, ktorá pre náš hotel
vyvinula vonnú identitu
a parfém, inšpirované
hotelovou ružovou a
bylinkovou záhradou.
Záhrada s altánkom boli
v tomto roku svedkami
mnohých zaujímavých rozhovorov a mimoriadne silných
emotívnych okamihov. Vôňa, ktorá vznikla, má jedinečnú schopnosť opakovane vyvolávať na ne spomienky.
„Dobří holubi se vracejí“
Ak sme tento rok niekedy zvádzali boj s obmedzenou
kapacitou priestorov našej veľkej konferenčnej sály,
bolo to práve kvôli prednáškam MUDr. Igora Bukovské-

ho. Charizmatický rečník a autor, ktorý sa špecializuje
na zdravú výživu dokázal naše priestory „vypredať“ v
tomto roku hneď dvakrát. S Igorom Bukovským je to tak.
Ľudia ho buď milujú, alebo neznášajú. Jeho schopnosť
pomenovať problém a neklásť si pri tom servítku pred
ústa každému nevyhovuje. Obrovský záujem o stretnutie
s ním však svedčí o tom, že jeho základňa priaznivcov je
nielen stabilná, ale sa aj neustále rozširuje. K tým, ktorí
si ho cenia aj pre jeho ľudské kvality, Hotel sv. Ludmila
určite patrí.
Pravda o krvi
K stretnutiam, ktoré majú potenciál otriasť doterajšími
poznatkami považovanými za nemenné, rozhodne patrilo stretnutie s ruským profesorom medicíny, Nikolajom
Tsirelnikovom. Vo svojej prednáške o metóde intravitálnej mikroskopie, založenej na skúmaní živej krvi, poukázal na skutočnosť, že v rozpore s tým, čo tvrdí štandardná
imunológia a toxikológia, krv nie je sterilná. Vďaka pokročilým technológiám, ktoré umožňujú jej skúmanie,
dnes už vieme, že v nej dokážu prežívať rôzne druhy
parazitov zodpovedných
za
mnohé zdravotné
ťažkosti. Profesor
Tsirelnikov popri
názornej ukážke
diagnostiky krvi
predstavil aj zodpovedajúce liečebné postupy.
Francúzsky luxus
V novembri tohto roku sme sa opäť o trošku viac otvorili
svetu. V našej ponuke destilátov pribudol prémiový francúzsky koňak Braastad. Jeho predstavenie sme spojili s

degustáciou, ktorú viedol ambasádor značky priamo z
koňakového domu v oblasti Champagne, Florian Rougier. Koňaky Braastad majú viac ako storočnú tradíciu a
patria do rebríčka desiatich najkvalitnejších a oceňovaných koňakov na svete. Je veľmi príjemné vedieť, že sa
z ich nádhernej farby, chute a vône môžu tešiť už aj naši
hostia.

Každé stretnutie je dar
Na tomto mieste sa chceme poďakovať všetkým, ktorí si
nás v tomto roku zvolili „za svoj“. Všetkým, ktorým sme
počas roka nahrádzali domov, tým, ktorí sa u nás len tak
zastavili, aby si vychutnali pôžitok z jedla v našej reštaurácii alebo sa prišli len tak pozhovárať v našom bare.
Všetkým tým, ktorí využili naše konferenčné služby, prišli si oddýchnuť do nášho wellness centra a posedieť si
v našej ružovej záhrade. Mimoriadne poďakovanie patrí
tým, ktorí sa rozhodli v našich priestoroch prežiť najkrajšie životné okamihy a dovolili nám podieľať sa na tom,
aby pre nich zostali nezabudnuteľnými. Pre desiatky
novomanželov, ktorým sme tento rok vystrojili svadobný
raut, určite zostanú. Ďakujeme vám všetkým za nádherné a inšpiratívne stretnutia. Veríme, že tie, ktoré zažijeme v roku 2017 budú ešte silnejšie.
Iva Stöhrová
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Patrik Romančík: Skalica bez hokeja je ako mesto bez srdca
zdroj: prvaliga.sk, autor: Lukáš Rusňák,
foto: HK Skalica

Má ešte len 22 rokov, no v extralige už stihol odchytať 94 zápasov. Bývalý mládežnícky reprezentant Slovenska Patrik Romančík patrí v aktuálnej
sezóne medzi najväčšie opory a osobnosti prvoligovej Skalice. Talentovaný brankár okúsil našu
druhú najvyššiu súťaž aj vlani, keď ho krach HK 36
Skalica prinútil prvýkrát odísť z materského klubu
do neďalekej Senice. Tú postihol podobný osud ako
aj skalický klub, no zatiaľ čo Seničania pokračujú v
amatérskej 2. lige, Skalici sa podarilo nájsť prostriedky na udržanie profesionálneho hokeja. Hoci
pred začiatkom sezóny nemalo mužstvo s druhým
najnižším vekovým priemerom v lige prehnané ambície, zatiaľ
ukazuje, že môže hrať
vyrovnanú partiu aj
s najväčšími favoritmi.
Naposledy síce Záhoráci prehrali s Prešovom,
no na východe sa ukázali v dobrom svetle.
O charaktere mužstva,
ambíciách či neistote
spred roka sme sa rozprávali s ochrancom
skalickej svätyne Patrikom Romančíkom.
Patrik, v Prešove ste odohrali vyrovnané stretnutie. Mrzí prehra o to viac?
Po druhej tretine bolo všetko otvorené, hrali sme
vonku a stav bol 1:1. Vedeli sme, akú silu má súper,
no aj tak je škoda, že sme nedotiahli zápas aspoň do
predĺženia. V poslednej dvadsaťminútovke mal Prešov
viac šancí ako my, nám sa podarilo vystreliť asi len
šesťkrát. Minimálne bod sme mohli vybojovať, ak nie
dva. Škoda, musíme sa z toho poučiť.
V presilovkách ste sa dosť trápili, nevedeli ste sa
dostať do šance, aj keď nakoniec ste jeden gól
dali...
Niekedy to ide, inokedy nie. Bohužiaľ, tentokrát presilovky možno aj rozhodli. Ak by sme v nich dali ešte
jeden alebo dva góly, tak duel určite v pokoji dohráme
a odnesieme si zo Šariša tri body.
Záver zápasu patril Prešovu, čakali ste na brejky, alebo vám odišli sily?
Síl bolo dosť, ale súper možno chcel vyhrať o čosi viac,
stupňoval svoj tlak a potom mu to padlo. Nakoniec
sme ešte boli oslabení a už ten čas išiel pre nás prirýchlo.
Víťazstvo proti Tučniakom by vás posunulo už
na tretie miesto, uvedomovali ste si to?

Rozmýšľali sme presne nad tým, že ideme hrať s Prešovom o umiestnenie v tabuľke. Veľmi nás to mrzí, no
musíme dať hlavu hore a sústrediť sa na ďalší zápas,
ktorý hráme o týždeň. Každý jeden bod je pre nás
cenný.
Ako sa zmenil charakter mužstva oproti vlaňajšiemu kádru extraligovej Skalice?
Hráme prevažne s našimi odchovancami, čo je podľa
mňa super. Predtým naši hráči väčšinou odchádzali
preč, nedostali totiž takú šancu, ktorú by potrebovali. Vedenie urobilo výborný krok a dalo im príležitosť.
Na to, že sme mladý tím, dostali sme sa zaslúžene na
piate miesto a chceme ísť ešte vyššie. Niekedy však
robíme zbytočné individuálne chyby, čo nás stojí body.

Koniec Senice v 1. lige sa nedá vnímať pozitívne, no možno povedať, že vám trochu pomohol?
Nikoho neteší krach iného klubu, ale nám to naozaj
pomohlo. Chalanom, ktorí tu zo Senice prišli, sa darí,
a my sme ich prijali medzi seba. Sú to skvelí ľudia aj
spoluhráči. Tvoríme dobrý kolektív.
Ak by jadro mužstva ostalo pokope, dokázali by
ste zabojovať aj o baráž?
Určite áno. Partia je super, čo je základom každého
úspechu. Aj keď sme mladí, môžeme už teraz rozmýšľať nad vyššími priečkami, keďže sme zistili, že
hrať dokážeme s každým súperom. Potrebujeme získavať body a čo bude na konci sezóny, to sa už necháme prekvapiť.
Vidíte teda potenciál, aby sa extraligový hokej
v najbližších rokoch do Skalice vrátil?
Je to naším cieľom. Všetci od hráčov, odchovancov až
po fanúšikov sú radi, že seniorský hokej sa podarilo
zachrániť. To bol nesmierne podstatný prvý krok. Vidíme, ako sa to dá robiť, výsledky prichádzajú, šanca
je a budeme preto bojovať o návrat medzi hokejovú
špičku.
V minulých troch sezónach ste dostávali priestor aj v extralige, nechceli ste v nej ostať?

Trošku aj áno. Mal som síce nejaké ponuky, ale niektoré mi nevyhovovali. Potom som bol mesiac na skúške
v Slovane, celkom sa mi zadarilo a uvidíme, čo prinesie
budúcnosť. Teraz som ale doma a chcem ešte nazbierať nejaké skúsenosti.
Zvolili ste radšej klub, kde máte istotu pozície
brankárskej jednotky?
Brankár musí vždy chytať, je to veľký rozdiel oproti
hráčom na ľade. Preto si vážim každú minútu v bránke,
každý zápas, v ktorom dostanem od trénerov dôveru.
V posledných kolách ste si celkom zachytali,
viac ako tri góly ste však neinkasovali. Vyhovuje
vám byť stále v permanencii?
Dostanem sa viac do tempa, ak na mňa ide veľa striel.
Aj keď proti takému Prešovu to nezačalo veľmi dobre,
hneď z prvej strely som dostal gól (úsmev). Som rád,
že mi chlapci pomohli a chytil som sa. Dve tretiny som
potom nedostal gól.
Vlani ste na vlastnej koži pocítili krach materského klubu. Asi to nebola najpríjemnejšia skúsenosť...
Nebolo to dobré na psychiku, v neistote boli fanúšikovia a tiež my hráči. Necítili sme sa dobre, pred tréningom nám povedali, že pokračujeme. Po ňom sme
sa dozvedeli, že končíme. Poobede nám zas volali, že
budeme normálne hrať. No a na druhý deň sme zistili,
že do Košíc neodcestujeme a v lige sme skončili. Nič
príjemné.
Napriek mnohým otáznikom sa nakoniec podarilo zachrániť skalický hokej. Je druhá najvyššia
súťaž aspoň malou útechou?
Bol som veľmi rád aj za to. Mám brata v doraste a neviem si predstaviť, že by v Skalici hokej úplne skončil.
Hráči z juniorky by nemali kam ísť a celá mládež by
stratila zmysel. Naši chlapci by museli odísť inde a
v cudzích kluboch by sa presadilo pravdepodobne len
málo z nich.
O klub sa stará bývalý brankár Miroslav Lipovský, vnímate aj výraznú zmenu vo vedení klubu?
S Mirom som chytal dve sezóny. Som veľmi rád, že sa
mu zatiaľ takto darí. Je to jeho prvá sezóna na tejto
pozícii. Predtým hral celý život hokej, takže nevedel,
aké to vlastne bude. Zatiaľ to ide, on pomáha nám najlepšie ako vie a my preto chceme čo najviac pomôcť
jemu.
Na váš prvý domáci zápas prišlo takmer tisíc
ľudí, prekvapila vás tak veľká podpora fanúšikov?
O tom presne hovorím. Ľudia tu hokejom žijú už niekoľko rokov, Skalica je hokejové mesto. Skalica bez
hokeja je ako mesto bez srdca. Fanúšikom patrí veľká
vďaka, že nás stále podporujú a chodí ich tu viac ako
v minulej sezóne na extraligu.
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» Turnaj Žigmunda Pálffyho v Skalici
MHKM Skalica na 27. – 28. decembra pripravil pre siedmakov turnaj
O pohár Žigmunda Pálffyho, prezidenta MHKM, ktorého sa zúčastnilo šesť tímov (jeden z Moravy). Skaličania nezačali dobre a prvé
dva zápasy prehrali (s Topoľčanmi 2:3 a so Žilinou 4:6). V ďalšom
priebehu turnaja však už nezaváhali a vyhrali s Prievidzou 3:0, so
Zvolenom 5:1 a napokon s Opavou 5:0. Víťazom turnaja sa stal
MHKM Zvolen (prehral iba so Skalicou), druhé miesto obsadil domáci MHKM (gratulujeme!), tretia bola Opava, štvrtá Prievidza, piate
Topoľčany a šiesta Žilina. Poháre a medaily najlepším odovzdal
Žigo Pálffy a Miroslav Lipovský, sekretár MHKM Skalica. Rodičom
ďakujeme za podporu, pomoc a povzbudzovanie.
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Skalica už nebude najväčším závodom
v Schaeffler group, predbehnú ju Kysuce!

» Plesová sezóna
v Skalici

Prinášame Vám prehľad
plesov v Kultúrnom
dome Skalica
21. 1. 2017

Hasičský ples
28. 1. 2017

Vinohradnícky ples
11. 2. 2017

Reprezentačný ples
Grafobal a.s.
17. 2. 2017

Schaeffler je aktuálne tretím najväčším zamestnávateľom na Slovensku po U.S. Steel a Volkswagene.
Ako povedal v rozhovore konateľ firmy Jaroslav
Patka, v Skalici sa stavia nové logistické centrum v
hodnote 13 miliónov eur. Na Kysuciach už logistické
centrum firma dostavala v minulom roku, navyše
Kysucký závod sa stal technologickým centrom výroby kolesových ložísk v rámci celej skupiny Schaeffler. To znamená, že sú nositeľmi know-how výroby
kolesových ložísk. Skalica je zase centrom pre výrobu ložísk do spojok. V Skalici je firma známa aj tým,
že je hlavným sponzorom skalického futbalu.
Schaeffler Kysuce sa navyše stal centrom pre témy
digitálneho podniku a bude poskytovať služby pre
sesterské závody koncernu v strednej a východnej
Európe.
Z rozhovoru so šéfom Schaeffler Slovensko vyberáme:
Aké postavenie majú slovenské závody v skupine Schaeffler?
Skalický závod je najväčším výrobným závodom v
skupine Schaeffler. Závod v Kysuckom Novom Meste stále rastie a očakávam, že v počte ľudí Skalicu
čoskoro aj predbehne.
Kde však umiestniť fabriku so štyritisíc zamestnancami, keď výrobné podniky trápi akútny nedostatok ľudí?
Ľudia podľa mňa sú. Musíme však na Slovensku
dokázať pritiahnuť mladých zo zahraničia domov.
Aj naďalej sú tu regióny, kde nezamestnanosť pre-

kračuje dvanásť percent. Často sa hovorí, že mnoho
nezamestnaných je nepoužiteľných pre pracovný
trh. Ja by som to tak nevidel. My si rekvalifikujeme
ľudí. Som presvedčený, že v okresoch Lučenec alebo
Rožňava je určite priestor na takýto veľký závod.
Je školstvo na Slovensku kvalitné?
S aktuálnym stavom sme nespokojní, keďže nastavenie slovenského školstva nekopíruje potreby
priemyslu na Slovensku. Pokiaľ ide o stredné školy, Schaeffler má výbornú spoluprácu so školami v
Skalici a okolí. Spolupracujeme s gymnáziami, odbornými školami. To isté platí aj pre kysucký závod,
kde máme dobrú spoluprácu so školami v Čadci aj v
Kysuckom Novom Meste. Sme zapojení v duálnom
vzdelávaní.
Je Slovensko ešte stále atraktívna krajina pre
nové zahraničné investície?
Slovensko je pre investovanie stabilným prostredím, a to vďaka členstvu v EÚ a prijatím eura. Samozrejme, je vždy čo zlepšovať. Nie sme spokojní
so stavom súdnictva, prílišnou byrokraciou v štátnej
správe, cestnou infraštruktúrou, neustále sa meniacou legislatívou, ktorá je veľmi skostnatená, s čím
sa stretávame pri stavbe logistického centra v Skalici. Môžeme byť nespokojní, ale môžem konštatovať, že Slovensko je pre Schaeffler stabilná krajina.
Keby bolo prostredie nestabilné, neboli by sme tu
a nerástli by sme. Osobne si myslím, že Slovensko
je krajina, kde sa dajú a vyplatia realizovať nové
investície.

Reprezentačný ples
Gymnázia Skalica
18. 2. 2017

Reprezentačný ples INA
25. 2. 2017

Ples Vínnej cesty
Záhorie
4. 3. 2017

Country bál

facebook.com/
ProZahori
instagram.com/
ProZahori
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» Horoskop
BARAN
Kariéra je na dobrej ceste, ale vyžaduje si
trochu viac sústredenia. Je to ťažké, keď sa
musíte boriť s rôznymi podivnými problémami. Záver
mesiaca vás poteší.
BÝK
Január bude spoločensky aktívny. Naučíte
sa veľa nového a v pracovnej sfére vás čakajú nové príležitosti a výzvy.
BLÍŽENCI
Január bude plný práce a riešenia finančných záležitostí. Až koncom mesiaca príde
čas na nové dobrodružstvá.
RAK
Životná filozofia možno prejde menšou revíziou. Súkromné a pracovné vzťahy a spoločné financie sú ďalšími aktuálnymi témami.
LEV
Zháňanie financií, zanedbaná kondícia a
množstvo nakopenej práce. To všetko na
vás čaká. Našťastie – ani láska nebude chýbať.
PANNA
Prvé týždne by bolo skvelé venovať svojej
druhej polovičke. Posledný týždeň prinesie,
okrem iného, aj rozhodnutie o zmene životného štýlu.
VÁHY
Musíte zvládnuť kopu roboty, ale nebude
chýbať ani čas, strávený s rodinou. Záver
januára bude uvoľnený a plný radosti.
ŠKORPIÓN
Január prežijete medzi ľuďmi, ktorí sú vám
najbližší. Celý mesiac bude mať veľmi hravú a radostnú atmosféru.
STRELEC
V januári bude potrebné venovať sa rodine,
alebo otázkam bývania. Popritom zvládnete aj prácu a riešenie finančných a majetkových
záležitostí.
KOZOROŽEC
Budete vášnivo presadzovať svoje predstavy, komunikovať, vybavovať a popritom sa
vám bude dariť aj po finančnej stránke.
VODNÁR
V januári by ste najradšej len spomínali a
plánovali. Najneskôr koncom mesiaca ale
bude nevyhnutné konať aktívnejšie.
RYBY
Január bude najprv hektický. Neskôr spoločenské aktivity obmedzíte a pred svetom
uniknete za zatvorené dvere.
www.astrotouch.com

Krížovky s úsmevom
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Ráno príde generálny riadite do svojej kancelárie
a zdúpnie. Za jeho písacím stolom sedí
štvor lenný vrcholový manažment spolo nosti
a všetci sú opití:
- o ste sa zbláznili? o sú to za poriadky?...
- Šéfe, - b aboce jeden z nich, - máme na to
pádny dôvod! Vaša sekretárka je tehotná!...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)
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skratka
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typ amerického
jednoplošníka

Pomôcky:
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Krížovku
dodala redakcia časopisu Krížovky s úsmevom.
www.scalpermedia.sk

www.facebook.com/krizovkysusmevom

Hrajte o zásteru s logom ProZáhorí. Správnu odpoveď pošlite do 26. 1. 2017 na
e-mailovú adresu sefredaktor@prozahori.sk (prosíme uviesť kontakt) alebo poštou na adresu
OZ Záhorí.sk, Potočná 54, 909 01 Skalica.
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