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Žijeme zmenami

Vraví sa, že život je zmena 
a veľké zmeny čakajú aj 
mesačník Záhorí. 

Privítame nového šéfre-
daktora a určite sa máte 
na čo tešiť. Prinesieme 
vám zaujímavé správy od 
nás zo Záhoria, informá-
cie, ktoré vás zaujímajú 
a novinky z vašich miest 
a obcí.
Týmto sa chceme poďa-
kovať za spoluprácu našej 
doterajšej šéfredaktorke a 
popriať jej veľa úspechov 
v pracovnom i osobnom 
živote.
Čakajú nás aj grafické 
zmeny. Tie už teraz môže-
te vidieť na našej stránke 
www.prozahori.sk.

Čo je však každý rok 
rovnaké, je predvianočná 
nálada a prípravy na 
najkrajšie sviatky roka.

Prajeme vám príjemné 
prežitie týchto sviatkov a 
pokojný a úspešný 
rok 2013.

redakcia Záhorí

ZÍSKAJTE 
DARČEK

K PREDPLATNÉMU

Predplatné mesačníka                          objednávkový kupón

PREDPLATNÉ NA ROK (12 ČÍSIEL)  6€
Meno a priezvisko:

Adresa:

Mesto:

*Číslo účtu:
*len v prípade ak je predplatné hradené prevodom z bankového účtu

Číslo telefónu:

PSČ:

*Kód banky:

Email:

Objednávkový kupón zašlite na adresu : OZ Záhorí.sk Potočná 54, 909 01  Skalica
Číslo účtu: 2618238001/5600
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Zamestnanci Delphi Senica štrajkovali
V  piatok  23.11.  sa  uskutočnil  výstražný  štrajk  zamest-
nancov  firmy  Delphi  Slovensko  v  Senici.  Dôvodom  je 
plánované prepustenie vyše 540 zamestnancov, z toho 
85  ľudí má odísť už do konca  tohto  roka. Výpovede už 
dostali.

Spoločnosť Delphi vyrába v Senici súčiastky do automobilov 
a v súčasnosti zamestnáva vyše 700 ľudí. Z nich plánuje veľkú 
väčšinu prepustiť a výrobu presunúť do Rumunska.
Zamestnanci nočnej a rannej zmeny sa v piatok ráno o 6:00 stret-
li, aby vyjadrili svoj nesúhlas s presunom výroby do zahraničia. 
Zamestnancov prišli podporiť aj predstavitelia odborového zvä-

zu OZ KOVO. Štrajku sa zúčastnilo vyše 300 zamestnancov, zo 
zástupcov firmy sa však s nimi nik nestretol. Akcia bola pokojná 
a po hodine sa zamestnanci rannej zmeny vrátili do práce.
Odborári kritizujú spoločnosť, že po vyčerpaní investičných sti-
mulov  presúva svoju výrobu do zahraničia. Vidia v tom zneuží-
vanie pomoci vo forme stimulov. Ak spoločnosť svoje rozhod-
nutie neprehodnotí, nevylučujú aj časovo neobmedzený štrajk.

■ red

Skaličania si pripomenuli historickú udalosť
Pri príležitosti 94. výročia príchodu Dočasnej vlády sa stretli 
pred budovou Mestského úradu v Skalici činitelia mesta  Skali-
ca, podpredseda samosprávneho kraja aj primátori a starostovia 
miest a obcí Skalického okresu, občania Skalice a žiaci skalic-
kých škôl. Pamiatku tejto dejinnej udalosti si uctili zavesením 

venca na prie-
čelie radnice.

Historickú uda- 
losť z obdobia 
vzniku prvej 
Českosloven-
skej republiky 

si v Skalici pripomínajú už 
tradične.

6. novembra 1918 prišla 
do Skalice Dočasná vláda 
pre Slovensko a mesto sa 
tak na niekoľko dní stalo 
de facto hlavným mestom 
Slovenska. Dejiny týchto 
dní priblížil zúčastneným 
odborný pracovník Záhor-
ského múzea v Skalici Mar-
tin Hoferka. ■ red

Skalica - REALMAX
www.realmax.sk

 0903 473 262 Bc. Dáša Vlková
NOVÉ BYTY  v Skalici 2+kk s terasou 6 m2 alebo 
40 m2, od 29.500 euro, nová ulica , komora, pivnica 
+parkovacie miesto v cene. 

Byt 2+1 v Skalici za cenu 30.900euro plastové okná, 
výťah, pivnica. Ihneď voľný
Pozemok 2600 m2 za hotelom Patriot vo 
vinohradoch za cenu 8.900 euro
NOVOSTAVBA DOMU v Skalici centrum mesta 
s pivnicou 4+1 s garážou +pozemok 440 m2 Cena 
spolu :  120.000€  tel.: 0903 473 262 platba aj na 

Kancelária RK /zo zadu Mestského úradu v Skalici/
e.mail.:               realmax@centrum.sk       
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Via Humana prijímala prváčikov do rodiny
22. november 2012 bol dňom, kedy sa v Skalickom 
kultúrnom  dome  konala  Imatrikulácia  prvákov 
Súkromnej strednej odbornej škole Via Humana.

Imatrikulácie sú zvykom prijímania prvákov do kolek-
tívu všetkých študentov školy. Na našej „Humanuske“ 
sa o to každý rok starajú študenti tretích ročníkov. Ten-
to rok na Via Humana nastúpili študenti v odboroch 
Marketing, Cestovný ruch, Hoteliérstvo, Informatika a 
Šport a Výživa, takže tretiaci mali dostatok obetí. Pri-
pravili si zaujímavé úlohy počínajúc tancami, cez spev, 

napodobňovanie až po úlohy, ktoré vedeli pobaviť úplne 
všetkých. Okrem úloh si však pre prvákov študenti pri-
pravili exhibičný tanec na Námestí slobody, kde všetci 
museli zatancovať do rytmu známej pesničky GANGNAM 
STYLE. Skvelú improvizačnú show na doskách skalické-
ho Kultúrneho domu predviedli Lukáš Prošvic, ktorý sa 
na chlp podobal na Freddie Mercury-ho. Najlepšou čas-
ťou programu však bol nepripravený tanec profesorov, 
ktorý si študenti vyžiadali skandovaním, no napokon ho 
ocenili dlhým standing ovation.

■ Erik Formánek

S titulom Top chránená dielňa
JAKUBOV - Dom Svitania v Jakubo-
ve už po desia- tykrát otvoril svoje 
dvere  návštevníkom,  partnerom, 
donorom,  priaznivcom.  Na  stredu 
10. októbra pripravili jeho pracov-
níci a klienti Deň otvorených dverí 
-  prehliadku  chránených  dielní  i 
rehabilitačného  strediska.  Po  celý 
deň sa dvere na zariadení  nezatvo-
rili.  Pozvanie  prijali  desiatky  jed-
notlivcov i skupinoví návštevníci.

Ani pripravovaná novela zákona o služ-
bách zamestnanosti, ktorá je práve v medzirezortnom 
pripomienkovacom procese a jej navrhovaná podoba 
je postrachom pre chránené dielne, nezabránila Domu 
Svitania podeliť sa so skúsenosťami so zamestnávaním 

ľudí s ťažkým 
z d r a v o t n ý m 
postihnutím. 
Stefi Nová-
ková, riadi-
teľka Domu 
Svitania, n.o., 
s úsmevom 
poznamenala: 

„Starosti si necháme na neskôr, dnes 
sa naplno venujeme hosťom.“ Osem-
násť mladých ľudí s mentálnym alebo 
kombinovaným postihnutím v riadnom 
pracovnom pomere pracuje v troch 
chránených dielňach: montáž a balenie, 
krajčírska a kníhviazačská dielňa. „Na-
ším cieľom je rozšíriť počet pracov-
ných miest a prijať nových zamest-
nancov. Veríme, že pre nich nájdeme 
dostatok práce,“ hovorí S. Nováková. 
Na vlaňajších Radničkiných trhoch, kto-

ré sa niesli z znamení sloganu Re use! 
(Použi znova!) získal Dom Svitania 
ocenenie Top chránená dielňa. Väčši-
na výrobkov pochádza z odpadového 
a recyklovaného materiálu. Znižujú sa 
tak vstupné náklady a výroba je záro-
veň ekologická. Neštátne zariadenie 
okrem zamestnávania poskytuje svo-
jim klientom sociálne služby v reha-
bilitačnom stredisku. V priebehu roka 
klienti absolvujú tréningy grafomoto-
riky či starostlivosti o domácnosť. Pre 
Dom Svitania je mimoriadne dôležitá 

spolupráca so zahraničnými partnermi, našli ich 
v Nemecku a Holandsku. 

Klienti Ľubko a Henrich (foto 2 a 3) spolu s ďalší-
mi kolegami vo dvojiciach po celý deň sprevádzali 

návštevníkov dielňami a reha-
bilitačným strediskom. V kraj-
čírskej a kníhviazačskej dielni 
vyrábajú pod vedením majste-
riek široký sortiment výrobkov. 
V tomto období je v plnom pr-
úde výroba vianočných ozdôb 
a pohľadníc. Ročne tu vyrobia 
tisícky vianočných pozdravov 
(foto 4). Hitom sú aj nástenky 
z korkových zátok (foto 1). Koľko 
prácne narezaných častí zátok 
treba na jednu nástenku? ne-

chávali hostí tipovať zamestnanci dielne. V dielni 
montáže a balenia klienti skladajú súčiastky pre 
nábytkársky koncern. Na snímke Henrich ukazuje 
jeden z finálnych produktov dielne: vo fólii zaliate 
komponenty pre nábytkovú zostavu.

Zohnať dostatok práce, predať všetky produkty, 
udržať tempo a kvalitu vzdelávania. Také sú aktu-
álne a vlastne permanentné ciele Domu Svitania. 
Za napĺňaním svojej misie ide poctivou a namá-
havou cestou, na ktorej necháva za sebou viditeľ-
né a užitočné výsledky.

■ IVANA POTOČŇÁKOVÁ
Foto: autorka

hitom sú nástenky z korkových zátok

klient Ľubko ukazje návštevníkom dielne klient Henrich ukazuje hotové výrobky

ročne tu vyrobia tisícky vianočných pozdravov
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Oslovovanie 
významných činiteľov

Prichádzame do vianočného obdobia, v ktorom 
vo väčšej miere, ako v ostatnom období zasielame 
svojím priateľom, rodine blahoprajné pohľadnice 
alebo karty. Myslím, že etiketu okolo osobných 
pozdravov ovládame. Ale ako sa správať pri 
oslovovaní obchodných partnerov v osobnom 
alebo písomnom styku?
V nových demokraciách je oslovovanie 
významných činiteľov vcelku jednoduché. 
V prípade najvyšších predstaviteľov z vlády, 
parlamentu, súdnictva a pod. sa pri ústnom 
oslovení nepoužíva spojenie pán či pani 
s priezviskom činiteľa, ale len v spojení s funkciou, 
napr. pán prezident, pán predseda vlády, pani 
ministerka, pán poslanec, pani štátna tajomníčka, 
pán sudca a pod. 
Veľvyslanci cudzích krajín sa oslovujú podobne, 
napr. pán veľvyslanec, alebo oficiálne Vaša 
Excelencia. V písomnom styku, na pozvánky 
a pod. sa pred celým menom veľvyslanca píše 
skratka J.E.  od Jeho či Jej Excelencia. 
Podobne oslovenie Vaša Excelencia sa používa 
v osobnom styku s vyššie postavenými 
predstaviteľmi cirkví na Slovensku a to biskupmi 
a arcibiskupmi. V písomnom styku sa za skratku 
J.E. dodáva skratka Mons. A uvedie sa meno. 
Oslovenie podľa funkcie sa bežne používa aj 
v armáde, ako napr. pán generál, pán plukovník 
a pod., v samospráve, napr. pán primátor, 
v štátnej správe napr. pani prednostka, v školstve 
napr. pán rektor, pani profesorka, ako aj 
v iných oblastiach nášho života, pri titulovaní 
predstaviteľov vrcholového manažmentu firiem, 
napr. pán generálny riaditeľ, atď. 
Aj v ostatných krajinách sa oficiálne predpisujú 
oslovenie, napr. v USA to platí v prípade 
prezidenta, viceprezidenta, štátneho tajomníka, 
senátora, kongresmana, sudcu, veľvyslanca, 
vojenského činiteľa, starostu a pod. Zvláštnosťou 
oproti našim zvyklostiam je, že ako prejav 
zdvorilosti sa v oslovovaní pokračuje doživotne, aj 
keď oslovený alebo oslovená už príslušný úrad či 
funkciu nezastáva.

www.prozahori.sk

■ Mária Mešťánková
FMK UCM v Trnave

► Chcete si zlepšiť známku, 
 či pripraviť sa na písomku?

► Potrebujete sa pripraviť 
 na MONITOR, MATURITU,
 PRIJÍMACIE SKÚŠKY 
 na SŠ, VŠ či 8-ročné gymnázium?

► Chcete, aby Vaše deti lepšie pochopili učivo?

Individuálne a skupinové doučovanie

z matematiky a chémie
v Skalici

Tel. 0948 / 224 669
Trigon +, s.r.o.

Doučovanie vedú lektori s vysokoškolským vzdelaním, 
ktorí majú skúsenosti s vyučovaním na SŠ i ZŠ.

ZOC MAX Skalica oslavoval svoje 5. narodeniny
„Ideme do MAX-u.“ Táto veta sa v Skalici a jej oko-
lí stala tak bežnou, že si snáď už nikto nedokáže 
prestaviť priestor pri  vstupe do mesta  inak, než 
ako  úžasný  komplex  obchodov  a  oddychových 
zón,  denne  využívaný  stovkami  zákazníkov.  Zá-
bavno-obchodné  centrum  MAX  v  Skalici  oslavo-
valo svoje 5. narodeniny. Pri tejto príležitosti sme 
jeho  riaditeľke  Ing.  Daniele  Takáčovej  položili 
niekoľko otázok.

Pani riaditeľka, ako vnímate prvé okrúhle narode-
niny Zábavno-obchodného centra MAX v Skalici?

V novembri 2007, teda presne pred piatimi rokmi, sa 
otvorili krásne a mo-
derné obchodné 
priestory pre obyva-
teľov nielen zo Ska-
lice, ale aj z blízkeho 
okolia. Som presved-
čená o tom, že ZOC 
MAX už netreba ani 
veľmi predstavovať, 
nakoľko sa stal pri-
rodzenou súčasťou 
tohto regiónu. Verím, že MAX je pre mnohých miestom, 
kde sa dá príjemne a dobre pod jednou strechou nak-
úpiť, či už ide o príležitosti sviatočné, športové, ale aj pre 
tie bežné, každodenné potreby pre celú rodinu. Deti sa 
tu navyše môžu zabaviť na rôznych detských atrakciách, 
alebo si zaskákať na trampolíne.

Čo všetko priniesol a prináša MAX v oblasti zábavy? 

Počas päťročného obdobia mali návštevníci ZOC MAX 
možnosť v rámci marketingových akcií naživo stretnúť 

rôznu škálu umelcov, spevákov, tanečných skupín, vidieť 
celú plejádu akrobatických a divadelných vystúpení, 
ktoré určite potešili veľké množstvo ľudí. Nesmiem sa-
mozrejme zabudnúť ani na moderné kinosály aj s 3D 
projekciou, kde si z ponuky filmov dokáže vybrať aj ten 
najnáročnejší divák. 

Ako dopadla  narodeninová oslava ?

Keďže 5. narodeniny sú určite dôvodom na veľkú osla-
vu, tak sme to aj poriadne oslávili. Verím, že všetci, ktorí 
2. decembra prišli na oslavu narodenín, boli aj milo 
prekvapení. Narodeninový zábavný program, ktorý sme 
pripravili spolu s Centrom voľného času mesta Skalica, 

sme nazvali „Kúzel-
né narodeniny s mi-
kulášskym prekva-
pením“, nakoľko nás 
celým programom  
sprevádzal známy 
kúzelník a iluzionista 
pán Jiří Hadaš, účast-
ník súťaže Česko - 
Slovensko má talent. 
Pán Hadaš si spolu so 

svojimi pomocníkmi, nezbednými čertíkmi Kleofášom 
a Trucajdom pripravili množstvo zaujímavých súťaží, 
tancov, hier a hlavne nezabudnuteľných kúziel a trikov 
pre všetkých, malých aj veľkých. Mikuláš  so svojim ko-
šíkom plných darčekov potešil najmä malých návštev-
níkov. Ďakujeme všetkým, ktorí sa v nedeľu 2.12. prišli 
zabaviť  do Zábavno-obchodného centra MAX a spolu 
s veľkou čokoládovou  narodeninovou tortou oslávili 
s nami naše kúzelné 5. narodeniny!

Ocenená Skalica
Dňa 8. novembra 2012 sa na pôde Minister-
stva kultúry konalo slávnostné udeľovanie 
cien Kultúrna pamiatka 2011. Jednu zo šty-
roch cien si prevzal od Ministra kultúry SR 
Mareka Maďariča i primátor mesta Skalica.

Ocenenie bolo udelené za za komplexnú obnovu 
a reštaurovanie mobiliáru Jezuitského kostola 
sv. Františka Xaverského v súťažnej kategórii 
„obnova a reštaurovanie národnej pamiatky“. Na 
udeľovaní cien bol prítomný i prezident SR Ivan 
Gašparovič, ktorý prevzal nad celou súťažou zá-
štitu. Každoročným cieľom súťaže je oceniť snahu 
vlastníkov kultúrnych pamiatok a realizačné tímy 
podieľajúce sa na ich obnove.

■ MsÚ Skalica



AKCIOVÁ PONUKA

26.11.2012 - 16.12.2012

ÚDENÉ BRAVČOVÉ REBRÁ
podávané s chrenom, horčicou,

 baraními rohami,

uhorkou a chlebom
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Bez ponoziek na Vianoce
Pomaly, ale isto prichádza čas vianočný a veľa z vás si nevie rady, ako potešiť

svojich najbližších. Chcete venovať niečo iné, ako obligátne ponožky a samým 
vymýšľaním strácate pokojný spánok? Práve pre vás, ktorí patríte do tejto kategórie, 

prinášame malú inšpiráciu z našej ponuky.

900 g ... 11,00 €
750 g ... 9,50 €
500 g ... 8,00 €

Vianočné poukážky 
v hodnote od 20,- EUR

a to do relaxačného centra 
Natural Therapy, kde z vás pri 

vstupe spadnú všetky všedné 
starosti a vy si môžete vychutnať 
či už masáž lávovými kameňmi, 

aroma masáž alebo skúsiť novinku 
centra a to chromoterapiu – liečbu 

svetlom vo vodnom kúpeli,

alebo do reštaurácie, kde pre gurmánov ponúkame
 široký výber jedál pre potešenie chuťových buniek, z ktorých 

vyberáme napr. steak pochvaľovaný 
aj Helenkou Vondráčkovou.

A čo dodať na záver?   Môžete pokojne spať, lebo     „U nás si vždy niečo vyberiete“
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Výstava priblíži históriu 
svätojurského hradiska

„Hradisko vo Svätom Jure – Svedok 
dávnej minulosti“  je  názov  výstavy, 
ktorá prináša zaujímavý pohľad na osud 
lokality prostredníctvom pamiatok po 
jej  dočasných  aj  stálych  obyvateľoch. 
Výstava  v  Malokarpatskom  múzeu 
v  Pezinku,  ktoré  je  v  pôsobnosti 
Bratislavského  samosprávneho  kraja, 
potrvá do 3. februára.

„Hradisko vo Svätom Jure patrí k 
najvýznamnejším opevneným sídlam v 
Malých Karpatoch. Vďaka výstave môžu 
obyvatelia Bratislavskej župy aj jej 
návštevníci spoznať kus histórie nášho 
regiónu,“ povedal župan Pavol Frešo.

Hradisko archeológovia po prvý raz skúmali 
koncom 50. a začiatkom 60. rokov 20. 
storočia. Na výstave možno nájsť doklady 
o živote ľudí od doby bronzovej, cez dobu 
halštatskú, nálezy z doby rímskej, aj doby 
sťahovania národov. Najväčší rozmach 
zaznamenala lokalita v čase slovanského 
osídlenia v 8. až 10. storočí, keď bola 
významným regionálnym hradiskom 
Nitrianskeho kniežatstva a neskôr Veľkej 
Moravy. Priestor hradiska využili na začiatku 
13. storočia grófi zo Svätého Jura a Pezinka 
na vybudovanie prvého sídla zásobovaného 
vodou unikátnym keramickým potrubím. 
Po vybudovaní hradu Biely kameň miesto 
využívali ako opevnené refúgium.
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Pri Bráne slobody si pripomenuli 
obete totalitného režimu

Pri Bráne slobody pod Devínskym hradom v Brati-
slave si v sobotu 17. novembra uctili pamiatku za-
strelených a uväznených, ktorí zomreli pri pokuse 
o útek za slobodou cez štátne hranice.

Vence k pamätníku položili okrem podpredsedu Brati-
slavského kraja Martina Bertu a predsedu Konfederácie 
politických väzňov Antona Srholca aj veľvyslanci Rak-
úska v SR, Českej republiky v SR, Spojeného kráľovstva 
Veľkej Británie a Severného Írska v SR, zástupcovia Pre-
zidentskej kancelárie, ministerstva obrany a starostka 
Devína. 

„V tomto spomienkovom akte vidím veľkú zodpo-
vednosť nás, komunálnych a regionálnych politi-
kov, do kompetencie ktorých patrí okrem iného aj 
oblasť vzdelávania, a teda aj príprava mladých na 
vstup do života. Budeme robiť všetky kroky a vytvá-
rať podmienky pre to, aby nastupujúca generácia 
mala možnosť a priestor na presadzovanie svojich 

ideálov a hodnôt,“ povedal podpredseda BSK Martin 
Berta.

„Za 20 rokov demokracia v našich krajinách prinies-
la obrovský pokrok, vedomie slobody, európske my-
slenie, otvorila nám Európu, zblížila ľudí, priniesla 
skutočný mier, kultúrne a ekonomické obohatenie. 
Priniesla aj únavu, sklamanie a krízu, nielen hos-
podársku,“ uviedol Anton Srholec. Zároveň doplnil, 
že aj keby demokracia bola niekedy trpká ako palina a 
prinášala by nové sklamania, omyly a prehry a vyžado-
vala nové obete, tí, ktorí poznajú jej cenu, nezabudnú na 
tých, ktorí za ňu bojovali.

Na pamätníku Brána sloboda je zvečnených 400 mien 
ľudí, ktorých zastrelili pri pokuse utiecť cez tzv. železnú 
oponu do slobodného sveta. Zúčastnení si okrem nich 
uctili aj vyše 71 000 
nespravodlivo od-
súdených a viac ako 
150 popravených 
ľudí. Pri príležitosti 
23. výročia Nežnej 
revolúcie odhalili 
pri Bráne slobody 
aj pamätné tabule 
s textom v sloven-
skom, českom, 
nemeckom a ang-
lickom jazyku, pri-
budli aj lavičky.

Zrekonštruovaná cesta vo Vinosadoch 
je už prejazdná

„Takáto obrovská rekonštrukcia cesty sa robí 
raz za tridsať, päťdesiat alebo osemdesiat 
rokov. Ja pevne verím, že to toľko desiatok ro-
kov aj vydrží a takisto verím, že to pomôže aj 
bezpečnosti cesty,“ povedal bratislavský župan 
Pavol Frešo. Kraj začal komunikáciu rekonštruovať 
v auguste. Rekonštruoval sa takmer 500 metrov 
dlhý úsek cesty, ktorá bola postavená na násype, 

a po ktorej pôvodne jazdili konské 
povozy. Postupne v priebehu po-
sledných sto rokov sa nesystémo-
vo, improvizovane a bez projektu 
rozširovala tak, ako to vyžadovala naras-
tajúca doprava. V dôsledku jazdenia ťaž-
kej nákladnej dopravy, ale aj v dôsledku 
počasia a nevyhovujúceho stavu podložia 
to cesta nevydržala, vytvárali sa trhliny a 
násyp sa začal zosúvať.

Bolo nutné vykopať 3-4 metre zeminy, 

aby sa opravil stav vozovky, lebo podložie nebolo nijako 
spevnené. Urobili sa prekládky inžinierskych sietí, 
navŕtali sa mikropilóty a vyčistili sa priepusty. Následne 
sa zhotovili betónové základy, gabiónové múry a bola 
položená vozovka s chodníkmi a dopravným značením. 
Náklady na rekonštrukciu, ktorá mala pôvodne stáť 5,1 
milióna eur, sa podarilo znížiť. BSK na ňu zatiaľ vynaložil 
3,7 milióna eur.

Frekventovaná cesta II/502 pri obci Vinosa-
dy prešla rozsiahlou rekonštrukciou. Po viac 
ako troch mesiacoch práce bola cesta v pia-
tok 30. novembra sprejazdnená a obyvate-
lia Záhoria ju už môžu využívať. Cestu ešte 
čakajú posledné úpravy. Všetky zostávajúce 
dokončovacie  práce  majú  byť  vykonané 
podľa zmluvy v roku 2013.
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Cestári sú na zimu 
pripravení, v pohotovosti 

je zatiaľ 15 sypačov

Bratislavský samosprávny kraj je pripravený 
na zimnú údržbu ciest, v pohotovosti je 
zatiaľ 15 sypačov. Posypový materiál sa v 
tomto čase postupne naváža na jednotlivé 
strediská, zatiaľ je na skladoch cca 420 
ton posypovej soli, 500 ton drvy a 20 ton 
solmagu. Zimnú údržbu v kraji zabezpečuje 
správca ciest II. a III. triedy Regionálne cesty 
Bratislava, a.s. (RCB). RCB spravuje 511.68 
km ciest II. a III. triedy a 130 mostov, ktoré 
sú vo vlastníctve BSK.

Centrálny dispečing začal zimnú službu 1. 
novembra a končí 31. marca, vedúci stredísk 
riadia situáciu v prípade nepriaznivého 
počasia zatiaľ operatívne. Šoféri budú 
nasadení do pohotovosti na pracovisku podľa 
situácie, sú však v domácej pohotovosti.

Cesty sú počas zimy nepretržite 
monitorované dispečerskými strediskami 
správcu RCB v jednotlivých regiónoch 
Malacky, Pezinok a Senec. O stave 
komunikácií zasielajú jednotliví dispečeri 
každý deň hlásenia. Najkritickejšie sú 
podhorské úseky vzhľadom na vyššiu 
nadmorskú výšku a rovinaté úseky  mimo 
obcí.

V pláne na zimnú údržbu v roku 2012 sa 
počíta so sumou 2 166 000 €, čo však nie je 
definitívne. Táto suma môže byť aj nižšia, 
peniaze sa budú čerpať v závislosti od 
počasia a výjazdov.

Nemocnica Malacky má nový centrálny príjem a 
oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny

Nový centrálny príjem a oddelenie anestéziológie 
a intenzívnej medicíny Nemocnice Malacky v hod-
note 2 milióny eur skvalitní služby nemocnice ni-
elen pre obyvateľov Malaciek, ale pre celý región 
Záhorie a okrajové štvrte Bratislavy.

Centrálny príjem s priamym prístupom sanitiek i osob-
ných áut a oddelenie anestéziológie a intenzívnej me-
dicíny oficiálne otvoril bratislavský župan Pavol Frešo 
a výkonný riaditeľ nemocnice Peter Kalenčík. Projekt 
rekonštrukcie Nemocnice Malacky trval dva roky. Finan-
coval ho Bratislavský kraj v spolupráci so súkromnou 
spoločnosťou Nemocničná a.s.. 

„V prvej fáze modernizácie boli prerobené 
operačné sály v celkovej hodnote 2,5 mil. € a 
teraz odovzdávame oddelenia anestéziológie 
a intenzívnej medicíny a centrálneho príjmu v 
celkovej sume 2 mil. €. Veríme, že táto investícia 
skvalitní zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov 
regiónu Malacky a zlepší pracovné podmienky 
lekárom a sestrám,“ povedal bratislavský župan Pavol 
Frešo počas slávnostného otvorenia. Vďaka rekonštrukcii 
a modernizácii totiž Nemocnica Malacky disponuje aj 
Centrom diagnostiky a Centrom jednodňovej chirurgie. 

„Súčasťou centrálneho príjmu, ktorého 
rekonštrukcia prebehla aj vďaka spolufinancovaniu 
Bratislavského samosprávneho kraja, je okrem 
ambulancie všeobecného lekára, chirurgickej, 

internej príjmovej ambulancie aj novinka, a to 
zákroková miestnosť s možnosťou vykonania 
resuscitácie či iných chirurgických zákrokov a 
expektačné lôžka, kde budú uložení pacienti na 
pozorovanie,“ povedal výkonný riaditeľ Nemocnice 
Malacky Peter Kalenčík. Vďaka investíciám a modernizácií 

oddelení je nemocnica schopná 
prijať viac pacientov, ponúknuť 
im nadštandardné služby, no 
najmä kvalitný lekársky personál 
a minimálne čakacie doby, či už na 
operácie alebo rádiodiagnostické 
výkony.

Súčasne s otvorením Centrálneho 
príjmu a oddelenia anestéziológie 
a intenzívnej medicíny vstupuje 
nemocnica do novej éry 
komunikácie s headlinom Čas na 
zdravie. Kampaň má poukázať 
na to, aké dôležité je zdravie a 
aké dôležité je nájsť si naň čas. 

Pacientov vyzývajú k včasnému diagnostikovaniu a 
riešeniu svojich zdravotných problémov. Urobiť si čas na 

zdravie je aktuálne o to viac, že na Slovensku zomiera 
viac ako 50 % ľudí na choroby obehovej sústavy a viac ako 
20 % na onkologické ochorenia. Pri včasnej diagnostike 
týchto ochorení má každý pacient väčšiu šancu na 
vyliečenie.

BSK prenajíma ne-
mocnicu súkrom-
nej spoločnosti 
Nemocničná, a.s., 
ktorá je členom 
MEDIREX GROUP. 
Podľa dohody o 
spoločnom fi-
nancovaní, ktorú 
schválilo zastu-
piteľstvo BSK, 
sa spoločnosť 
zaviazala zreno-
vovať nemocnicu. 

Náklady na obnovu predstavovali 4,5 mil. €. Re-
konštrukcia sa uskutočnila podľa plánu a počas 
jej realizácie nedošlo v nemocnici k prerušeniu 
poskytovania zdravotnej starostlivosti.
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Fotosúťaž prebieha na portáli 
www.e-photo.sk 

od 12. novembra do 30. decembra 2012.

Súťaží sa v 3 kategóriách:

■ Pamiatky a architektúra

■ Kultúra a šport

■ Ľudia 

Do súťaže je možné prihlásiť fotografie vo for-
máte JPG, maximálna veľkosť je 500 kB. Roz-
mery nie sú obmedzené, odporúčame zvoliť 
rozlíšenie max. 1200 až 1600 bodov (dlhšia 
strana), minimálne 800 bodov.
Súťažné fotografie treba pridávať bez rámče-
kov a vodoznakov. Je to potrebné pre rovnosť 
šancí a anonymné hodnotenie užívateľmi.

» Hlasovať môžu užívatelia, ktorí sú na por-
táli registrovaní aspoň 3 mesiace. Fotografie 
môžu bodovať a komentovať.

» Autori fotografií s najväčším počtom bodov 
v jednotlivých témach budú odmenení cenou 
užívateľa www.ephoto.sk.

Fotosúťažou chce župa vtiahnuť 
ľudí do diania v regióne

Vtiahnuť ľudí do diania v regióne chce Bratislav-
ská župa aj prostredníctvom fotosúťaže „Život v 
Bratislavskom kraji“. Určená je prioritne pre oby-
vateľov a návštevníkov regiónu. Vybraté fotogra-
fie budú slúžiť na propagáciu Bratislavského kra-
ja ako modernej, atraktívnej a aktívnej turistickej 
destinácie. Nad súťažou prevzal záštitu predseda 
BSK Pavol Frešo. Organizátorom je Krajská orga-
nizácia cestovného ruchu a Bratislavský kraj. Do-
teraz sa do súťaže  zapojilo vyše 100 fotografov.

„Súťažou chceme osloviť čo najviac aktívnych ľudí, 
ktorí trávia svoj čas v Bratislavskom kraji. Je to záro-
veň možnosť, ako spoznať krásy našej župy a stráviť 
čas v príjemnom prostredí,“ priblížil projekt podpred-
seda BSK a predseda Krajskej organizácie cestovného 
ruchu Ivo Nesrovnal. Ako ďalej uviedol, súťažiť chcú pro-
stredníctvom cestovného ruchu, ktorý je jednou z priorít 
župy a tiež jednou z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich a naje-
fektívnejších oblastí priemyslu, vytvára pracovné miesta 
a zvyšuje životnú úroveň. „Chceme predstaviť kraj ako 
kultúrne, historicky a priemyselne atraktívny regi-
ón, ktorý má čo ponúknuť nielen návštevníkom, ale 
aj svojim obyvateľom,“ dodal Ivo Nesrovnal.

Fotosúťaž  prebieha na portáli www.e-photo.sk od 12. 
novembra do 30. decembra 2012. Súťaží sa v 3 kategó-
riách - Pamiatky a architektúra, Kultúra a šport, Ľudia. 
„To, že sa nám do fotosúťaže za tak krátky čas za-
pojilo vyše 100 fotografov je dobrý signál, že ľudia 
majú silný vzťah k nášmu kraju, majú čo fotiť a chcú 

sa zapojiť do propagácie kraja,“ hovorí predseda BSK 
Pavol Frešo.

Fotografie, ktoré zachytávajú „Život v Bratislavskom kra-
ji“, možno posielať prostredníctvom webstránky www.
ephoto.sk/bsk. Hodnotiť bude odborná porota: vedúci 
ateliéru Laboratórium fotografie na Katedre fotografie 
a nových médií VŠVU Prof. Ľubo Stacho, šéfredaktor 
portálu www.ephoto.sk Karol Srnec, doktorandka 2. 
ročníka odboru Fotografia a nové médiá VŠVU Mgr. 
art Monika „Haima“ Kováčová, zástupkyňa spoločnosti 
Fotopoint Miroslava Geistová a PR manažér KOCR Mgr. 
Ondrej Bednár. Vyhodnotenie súťaže bude v polovici ja-
nuára 2013. Pre výhercov sú pripravené zaujímavé ceny 
- víkendové wellness pobyty pre dve osoby, večera pre 
dvoch, balíky s vybavením pre fotografov v hodnote 100 
€, či darčekové poukážky na tlač fotografií v hodnote 70 
€. Z víťazných fotografií bude vo februári inštalovaná 
výstava.

Do súťaže je možné prihlásiť fotografie vo formáte JPG, 
maximálna veľkosť je 500 kB. Rozmery nie sú obmed-
zené, odporúčame zvoliť rozlíšenie max 1200 až 1600 
bodov (dlhšia strana), minimálne aspoň 800 bodov. 
Súťažné fotografie treba pridávať bez rámčekov a vo-
doznakov. Je to potrebné pre rovnosť šancí a anonymné 
hodnotenie užívateľmi. Hlasovať môžu užívatelia, ktorí 
sú na portáli registrovaní aspoň 3 mesiace. Fotografie 
môžu bodovať a komentovať. Autori fotografií s najväč-
ším počtom bodov v jednotlivých témach budú odme-
není cenou užívateľa www.ephoto.sk.
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Podujatia 
Župnej jesene 2012

počas decembra

Vianočné inšpirácie  
7.-9.12. 2012,Modra

Župné Vianoce 
15.12. 2012, Stupava

Vianočná zabíjačka  
15.12. 2012, Bratislava – Stará tržnica

Pivnice Malokarpatskej vínnej cesty 
otvorili svoje brány

Novembrovú  Župnú  jeseň  spestril  tradičný  Deň  
otvorených pivníc,  ktorý  sa  konal  už  po  trinásty 
raz.  Ochutnávalo  sa  víno  od  197  vinárov  v  149 
pivniciach.

„Vďaka otvoreným pivniciam sa môže verejnosť 
zoznámiť s prácou vinohradníkov a s jej produktmi. 
Aj týmto podujatím chceme pritiahnuť do Brati-
slavskej župy ľudí. Z vinohradov chceme ťažiť tak, 
ako susedný Burgenland, ktorý si na nich vybudo-
val veľkú časť cestovného ruchu. Preto s ochranou 
vinohradov počítame v pripravovanom územnom 
pláne,“ povedal bratislavský župan Pavol Frešo.

V otvorených pivniciach mohli milovníci dobrého vína 
degustovať víno z celého malokarpatského regiónu pria- 
mo na miestach, kde sa vyrába. Deň otvorených pivníc 
sa po prvý raz konal v roku 1999 a odvtedy je cieľom 
podujatia aj zvyšovanie kultúry podávania a pitia vína 
v malokarpatskom regióne.

Dobré meno vínnych pivníc na Malokarpatskej vínnej 
ceste šíria nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí hlav-
ní organizátori podujatia, ktorými sú Združenie Malo-
karpatská vínna cesta, Bratislavský samosprávny kraj, 
Trnavský samosprávny kraj a Malokarpatské osvetové 
stredisko v Modre.

Župná jeseň sa blíži ku koncu, vyvrcholí 
Župnou zabíjačkou

V  rámci  druhého  ročníka  Župnej  jesene  sa  ná-
vštevníci Bratislavského kraja aj obyvatelia regió-
nu zúčastnili na mnohých podujatiach - ochutnali 
špeciality z jabĺk, zemiakov, či kapusty, navštívili 
tradičné vinobrania, hody a ďalšie kultúrno-spo-
ločenské podujatia v našom regióne.

„Máme za sebou druhý ročník Župnej jesene a ja rád 
konštatujem, že bol úspešný. Zlatým klincom jesene 
bohatej na zážitky bude aj tento rok Župná zabíjač-
ka, na ktorej sa predstavia aj študenti z našich škôl 
a klienti domovov sociálnych služieb,“ priblížil Brati-
slavský župan Pavol Frešo.

Župná jeseň aj tento rok vyvrcholí Župnou zabíjačkou 
v Starej tržnici, ktorá sa bude konať 15. decembra. Ná-
vštevníci si pochutnajú na zabíjačkových špecialitách, 
hubách, mede aj víne. Pripravený je aj pestrý kultúrny 
program. Aj tento rok na Župnej zabíjačke predvedú svo-
ju šikovnosť študenti stredných škôl v pôsobnosti BSK, 
ktorí predstavia svoje výrobky a špeciality. Na podujatí 
sa so svojimi výrobkami zúčastnia aj klienti Domovov 
sociálnych služieb v správe kraja.





11DECEMBER 2012 Kultúrawww.prozahori.sk

Od 3. 12. 2012 do 9. 12. 2012 bude na Zvoničke na Námestí slobody v Skalici umiestnená schránka, do ktorej môžu deti do 10 rokov vhadzovať svoje listy pre 
Ježiška. Ježiškova pošta sa bude deťom odovzdávať na Vianočných trhoch v jezuitskom kostole v Skalici v sobotu 15. 12. 2012 od 15.00 do 18.00 hod.               

JEŽIŠKOVA  POŠTA                                                                                                                                          3. 12. 2012 – 9. 12. 2012

23. 11. 2012 Vianočná prehliadka                        18.30 hod.
 Netradičná vianočná prehliadka mestom , zraz účastníkov pred TIK vstupné: dospelí 3 €, deti do 10 rokov 1,50 €

 Betlehemy z kostolov na Záhorí            16.00 hod. 
 Vernisáž výstavy (výstava otvorená do 20. 12. 2012 ) Záhorské múzeum    

 Predvianočný koncert  Záhorského múzea          18.00 hod.
 Účinkujú ľudové hudby Bukovinka z Bystřice pod Hostýnem  a  Skaličan Evanjelický kostol a.v.

30. 11. 2012 Vianoce v slove a speve                17.00 hod.
 Účinkujú spevácke zbory Senior, Rubín, Urban, členovia poetického klubu KAPL Holíč a ďalší Mestská knižnica

2. 12. 2012 Kúzelné narodeniny s príchodom Mikuláša       15.00 hod.   
 Vystúpenie kúzelníka Jiřího Hadaša, narodeninová torta, prekvapenie od Mikuláša ZOC MAX

 Adventný koncert                16.00 hod.
 Účinkuje Moyzesovo kvarteto   Jezuitský kostol      

3. 12. 2012               The Golden Voices of Gospel /USA/            19.00 hod.
 vstupné: predpredaj 19 €, na mieste 23 € Jezuitský kostol  

 7. 12. 2012 Miroslav Kinder - Milan Hruboš  STRETNUTIE               17.00 hod.
 Vernisáž výstavy členov Klubu výtvarníkov v Skalici (výstava potrvá do 31. 1. 2013) Galéria u františkánov

8. 12. 2012 Športová akadémia s vyhlásením najlepších športovcov mesta za rok 2012   16.00 hod.
  Dom kultúry

9. 12. 2012 Adventná nedeľa v MAX-e                     14.00 hod.
 Účinkujú žiaci ZUŠ Skalica     ZOC MAX

 Adventný koncert                    16.00 hod.
 Účinkuje Marián Bango - spev Jezuitský kostol     

13. 12. 2012 Vianočný koncert – hudobný odbor ZUŠ Skalica        17.00 hod.
  Koncertná sála františkánskeho kláštora

15. 12. 2012 Medzinárodný cestný beh  Hodonín – Holíč – Skalica cieľ  –  námestie Skalica   cca 13.30 hod.
 Slávnostné vyhlásenie - Dom kultúry  16.00 hod.

16. 12. 2012 Adventná nedeľa v MAX-e                 14.00 hod.
 Vianočný pozdrav SSOŠ Via Humana – scénka a tvorivé dielničky  ZOC MAX

16. 12. 2012 Adventný koncert                   16.00 hod.
                        Účinkuje chrámový spevácky zbor CANTAMUS DOMINO pod vedením M. Mikuša Kostol Sedembolestnej Panny Márie   
  (Františkánsky kostol)    

18. 12. 2012 Vianočný koncert – tanečný odbor ZUŠ Skalica             18.00 hod.
                                                Dom kultúry 

19. 12. 2012 Vianočný koncert – tanečný odbor  ZUŠ Skalica            18.00 hod.
  Dom kultúry

23. 12. 2012 Adventná nedeľa v MAX-e                    14.00 hod.
 Účinkujú: Michaela Geržová, Zuzana Kosírová, Jana Blahová  ZOC MAX

 

14. 12. 2012 Vianočné pásmo ZUŠ Skalica - DFS Skaličánek 16.00 hod.
           piatok Otvorenie vianočných trhov 16.30 hod.
 Dychové kvarteto - vežové  intrády 17.00 hod.
 Vianočný koncert  ,,SKRYTÁ VÁNOČNÍ PRAVDA“  17.15 hod.
 Účinkuje: Sboreček žen z Lipova, Horňácká cimbálová muzika Petra Galečky, dívčí sboreček a sólisté
 Vianočná zabíjačka  od 16.00 hod.
 
15. 12. 2012 Rozdávanie Ježiškovej pošty  15.00 - 18.00 hod.
          sobota ,, Betlém “ - vianočná rozprávka v naštudovaní divadla Koráb z Brna  15.00hod.
 Vianočné pásmo ZUŠ Skalica – TAXIS a DADY 16.00 hod.
 Gajdošské Vianoce – Rasťo Šimkovič - gajdy  16.15 - 18.00 hod.
 Vianočná zabíjačka   od 16.00 hod.

16. 12. 2012 Reprodukovaná hudba  10.00 - 16.00 hod.
          nedeľa Adventný koncert – CANTAMUS DOMINO   16.00 hod.
 Kostol Sedembolestnej Panny Márie - františkánsky kostol 

VIANOČNÉ   TRHY   14. 12. 2012 – 16. 12. 2012
Námestie Slobody - pred jezuitským kostolom  pia - so 10.00 - 20.00 hod. , ne 10.00 - 16.00 hod.

©
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výsledky pohára

kategória starší žiaci: 1. Samuel Kollár; 2. Michal 
Mecháček, 3. Dominik Drahoš, všteci AC Malacky
kat. staršie žiačky: 1. Kristína Pavlíková; 2. Erika 
Kollárová, obe Bor. sv. Jur; 3. Karolína Zváčová, 
AC Malacky; kat. mladší žiaci: 1. Jakub Černý, 
AC Malacky; 2. Zdeněk Švejda, Bor. sv. Jur; 3. 
Mário Nesnadný, MŠK Bor. Mikuláš; mladšie 
žiačky: 1. Ema Hačundová; 2. Melánia Beňková, 
obe MŠK Bor. Mikuláš; 3. Anna Jurčáková, Bor. 
sv. Jur; najmladší žiaci: 1. Marek Havlík, AC 
Malacky; 2. Daniel Borovský, Brezová p. Bradlom; 
3. Matej Šimek, MŠK Borský Mikuláš; najmladšie 
žiačky: 1. Zuzana Švejdová; 2. Karolína Štvrtecká; 
3. Viktória Ružičková, všetky Borský sv. Jur; 
prípravka chlapci: 1. Peter Haleš, Bor. sv. Jur; 2. 
Erik Kujovský, B. Mikuláš; 3. Juraj Gergel, Senica; 
prípravka dievčatá: 1. Mária Gazárková, B. 
Mikuláš; 2. Hanka Halešová, AK Bor. sv. Jur; 3. 
Ema Soboličová, Senica; predškoláci: 1. Peter 
Sobolič, Senica; 2. Kristián Hrnčiar, Bor. sv. Jur; 3. 
Filip Zavadil, Jablonica; predškoláčky: 1. Vanessa 
Sameková, Jablonica; 2. Sára Trnková, AK Bor. 
sv. Jur; 3. Viktória Trgová, Kryha Bratislava; mini 
chlapci: 1. Branislav Sobolič, Senica; 2. Jozef 
Petrík; 3. Dominik Petrík, obaja B. Mikuláš; mini 
dievčatá: 1. Adriana Gazárková, B. Mikuláš; 2. 
Nina Zavadilová, Jablonica; 3. Tatiana Zišková, 
Cerová

www.prozahori.sk

íí záhorácky detsky bezecky pohár

V Malackách sa rozdávali poháre
Dňa  10.11.2012  sa  v Malackách  okrem Malackej 
desiatky  konalo  slávnostné  vyhodnotenie  Záho-
ráckeho detského bežeckého pohára.

Súťaž bola určená pre deti všetkých vekových kategórií 
od najmenších až po kategóriu starších žiakov.

Bolo do nej zaradených 12 pretekov, ktoré sa konali 
popri bežeckých podujatiach pre dospelých, junio-

rov a dorast. Prvý detský beh sa konal už na Silvest-
ra 31.12.2011v Senici, ďalšie závody začali až na jar: 
v Hlbokom, na Búroch, v Plaveckom štvrtku, Jablonici, 
Šaštíne, v Bor. sv. Jure, Radošovciach, Smrdákoch, Holíči, 
Gbeloch a posledný závod sa konal 10.11. v Malackách, 
kde hneď potom prebehlo aj vyhodnotenie víťazov jed-
notlivých kategórií.

Účasť na jednotlivých podujatiach 
bola hojná, v kategóriách mini 
súťažili aj detičky, ktoré sa sotva 
naučili chodiť. Tie mohli viesť za 
ruku rodičia, ale nesmeli ich ťahať 
dopredu ani niesť. Samozrejme, že 
v týchto detských pretekoch býva 
viac emócií, strkania a sácania pri 
štarte a sĺz radosti i sklamania 
v cieli. Deti však behajú rady, od 
malička je pohyb pre ne prirod-
zenou súčasťou života a je škoda, 
že často keď sú staršie, pohybu 
holdovať prestávajú. Preto patrí 
vďaka všetkým rodičom, ktorí svo-
je deti od mala vedú k športu.

■ milkavyhodnotenie Záhoráckeho detského bežeckého pohára

 mládeznícky futbal

Viktória Cup
turnaj najmenších futbalistov

V  nedeľu  25.novembra  Futbalová  škola 
Viktória usporiadala turnaj pre najmenších 
hráčov futbalu. Turnaj bol určený pre kate-
góriu hráčov roč. 2006 a 2007.

Turnaj sa odohral v telocvični ZŠ v Gbeloch a zú-
častnilo sa ho 6 tímov: slávny Slovan Bratislava, 
ďalej trnavská školička Viktória Trnava, FK Rača, 
domáci TJ Gbely. Kvarteto doplnil moravský tím 
SK Líšeň, ktorý do boja poslal až dva tímy.

Skalickej  futbalovej  prípravke  ročníka  2004  sa 
darí aj v zimnej halovej sezóne. Na svojom konte 
majú  po  3  odohraných  turnajoch  zbierku  troch 
medailí.

Najprv získali strieborné medaily na turnaji v Trnave, 
kde vo finále nestačili na AS Trenčín, ale potešil ich skalp 
dvoch tímov trnavského Spartaka.

O týždeň ich čakala 
ďaleká cesta do ky-
suckej Korne, kde v 
modernej Futbalo-
vej aréne vybojovali 
bronzové medaily, 
keď ich nedokázali 
poraziť ani nádeje 
bratislavského Slova-
na. Skalica doplatila 
na miesto v skupine 
“smrti”, kde sa streli 
so Slovanom Brati-

slava, Spartakom Trnava, FC Nitra, Juventusom Žilina a 
Arsenalom Rožňov.

Dokázali ich poraziť len zebry zo Žiliny. V skupine obsa-
dili druhé miesto a o celkové tretie miesto zvládli záho-
rácky súboj proti ČSFA Malacky.

Po tomto úspechu Skaličania vybojovali znova striebro, 
keď na turnaji v Holíči skončili na 2.mieste za trnavským 
Spartakom.

V tejto halovej sezóne 
na Skaličanov čakajú 
ďalšie halové turnaje, 
napr. v Novom Meste 
nad Váhom, v Trnave , 
v Hluku a aj účinkova-
nie v okresnej halovej 
lige Hodonín, kde sú 
prihlásení ako jediný 
slovenský účastník.

■ fcv

Medailová žatva 
najmladšej skalickej prípravky

Výsledky
Celkové poradie turnaja

1.   FK Rača
2.   FŠ Viktória Trnava
3.   Slovan Bratislava

4.   SK Líšeň A
5.   SK Líšeň B
6.   TJ Gbely

»
■ fcv

ilustračné foto



Skalické squashové centrum počas druhého hra-
cieho víkendu I.ligy doslova praskalo vo šví-
koch. Domáci Barbari nastúpili s cieľom 
udržať kontakt so špičkou, a to sa im 
aj po bojovnom výkone podarilo.

Mrzieť môže snáď len najtesnejšia mož-
ná prehra o jediný bod s Košicami, keď 
pri nerozhodnom stave 2:2 na zápasy 
rozhodol pomer lôpt 122:121 v prospech 
Košičanov. Hviezdny víkend v drese Barbarov za-

znamenal Richard Taranda, ktorý vyhral všetkých svo-
jich päť zápasov a stratil dokonca len jediný set! 

„Môžem len povedať, že Skalickí Barbari 
sa dobre pripravili na tento víkend a 

ukázali sme divákom, ktorí sa pri-
šli pozrieť, pekný squash. Hralo sa 
mi výborne, nepripúšťal som si hru 

súperov, sústredil som sa hlavne len 
na svoju hru a diktoval som tempo hry. 

Vždy pred každým zápasom som sa nepo-
zeral na súpera, ale pozeral som sa na cieľ. Do-

kázali sme, že sa vieme porovnávať so 
slovenskou squashovou špičkou a za 
to patrí Barbarom poďakovanie. Kaž-
dý zahral tak ako mal a spolu sme od-
viedli výbornú robotu. Poďakovanie 
patrí aj celému realizačnému squash 
teamu“ dodal spokojný 
Rišo.

Skaličanom tak patrí po 
polovici súťaže tretia 
priečka a chýba len krôčik 
od postupu do Final Four 
(postupujú prví štyria).
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íí moravsko-slovensky bezecky pohár

Výsledky

I. Liga Squash v Skalici
17.-18.11.2012

BarBar Skalica – Fajn Bratislava 1:3 na zápasy 
BarBar Skalica – Oliver Košice 2:3 
BarBar Skalica – Liptov L. Mikuláš 3:1 
BarBar Skalica – Veteráni Žilina 4:0 
BarBar Skalica – Licitor Žilina 3:1

»

www.prozahori.sk

 squash

Tabuľka po 10. kole:

Por. Tím Počet 
zápasov

Pomer 
zápasov Dvojhry Body

1. Fajn Bratislava 10 10:0  33:7 27
2. Oliver Košice 10 8:2 23:16 20
3. BarBar Skalica 10 6:4 25:15 19
4. Licitor Žilina 10 1:9 15:25 13
5. Liptov L. Mikuláš 10 3:7 16:22 13
6. Veteráni Žilina 10 2:8 36:33 11■ st

Barbari po polovici súťaže s prehľadom tretí

Malacká desiatka na novej trati
V sobotu 10.11.2012 sa v Malackách uskutočnil už 
29. ročník behu Malacká desiatka. Bol to po nie-
koľkých týždňoch prestávky ďalší beh Moravsko-
-slovenského bežeckého pohára.

Počasie bolo na november vynikajúce, slnko svietilo 
a napriek vetru nebolo veľmi zima.

Organizátori pripravili novú trať. Kým v minulých roční-
koch sa behalo von z mesta smerom na Vinohrádok, ten-
tokrát sa kvôli rozbitej ceste trasa zmenila. Viedla ulica-
mi mesta, mala veľa zákrut a odbočiek, takže pomaly na 
každom rohu musel stáť organizátor, aby bežcom ukázal 
správny smer. Napriek komplikovanej trati to zvládli 
dobre, moc sa neblúdilo, čo sa inak stáva aj na závodoch 
so známymi a dlhé roky rovnakými traťami. Keďže sa 
bežalo popri domoch, malackí občania mali možnosť 
bežcov na trati povzbudiť. A veru ju aj využili, za čo sme 
im vďační, i keď počas behu nie je čas túto vďačnosť vy-
jadriť. Človeku to však vždy dobre padne.

Prvý do cieľa dobehol Martin Guttman z klubu MAC 
Rača, za ním Ján Matúš z Junioru Holíč. Tretí v celkovom 
poradí bol štyridsiatnik Robert Valíček, Obalservis Koši-

ce. Tretí z mužov do 39 dobehol Ľubomír Rehuš z AŠK 
Skalica. Prvý z 50-nikov bol Josef Veverka, AC Čejkovice. 
Medzi ženami zvíťazila tradične Irena Pospíšilová, AHA 
Vyškov. Desaťkilometrovú trať absolvovali tentokrát aj 
juniori a juniorky. Z chlapcov bol prvý Leo Cimerman, 
ktorý behá za AC Malacky, z dievčat Adriana Slaníková, 
SK Kraso Uh. Hradište, ktorá sa dospeláckych závodov 
zúčastňuje pravidelne, takže 10 kilometrová trať pre ňu 
nebola žiadnou novinkou.

■ milka

ilustračné foto

výsledky:

muži
kategória do 39: 1. M. Guttman, MAC Rača, 
0:32:55; 2. J. Matúš, Junior Holíč, 0:33:08; 3. Ľ. 
Rehuš, AŠK Skalica, 0:34:13; kat. nad 40: 1. R. Valí-
ček, Obalservis Košice, 0:33:31; 2. J. Miškeřík, Lipov, 
0:35:21; 3. P. Portášik, AŠK Skalica, 0:35:43; kat. 
nad 50: 1. J. Veverka, AC Čejkovice, 0:37:37; 2. V. Gu-
liš, D. Bojanovice, 0:37:38; 3. M. Mikula, Radošovce, 
0:37:44; kat. nad 60: 1. V. Varmuža, BK Hodonín, 
0:40:10; 2. L. Bartál, BK Hodonín, 0:41:58; 3. M. Kre-
sánek, Bratislava, 0:44:42; kat. nad 65: 1. F. Husár, 
Trenčín, 0:42:23; 2. V. Novák, Žel. Studienka, 0:42:47; 
3. K. Petöcz, Run for Fun BA, 0:45:14; juniori: 1. L. 
Cimerman, AC Malacky, 0:38:26; 2. M. Jankovič, MAC 
Rača, 0:38:45; 3. D. Belák, ŠK Vital, 0:38:57

ženy
do 34: 1. I. Pospíšilová, AHA Vyškov, 0:39:55; 
2. R. Komarňanská, Trnava, 0:41:54; 3. M. Kovářová, 
ŠKP a PZ Bratislava, 0:44:40; nad 35: 1. J. Kadlecová, 
AK Hodonín, 0:41:23; 2. Z. Stoličná, Run for Fun BA, 
0:44:02; 3. K. Figurová, Bratislava, 0:44:19; nad 45: 
1. M. Durnová, Branopac Veselí n.M., 0:44:00; 2. 
A. Portášiková, AŠK Skalica, 0:45:53; 3. Z. Fiaminová, 
Zohor, 0:46:31; juniorky: 1. A. Slaníková, SK Kraso 
UH, 0:43:50; 2. P. Turčeková, MAC Rača, 0:44:01; 
3. A. Kostrová, Myjava, 0:45:47
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VÄČŠÍ ZÁBER VIAC ČLÁNKOV     VIAC INFORMÁCIÍ VIAC PRE VÁS

MALACKY
SENICA

SKALICA

20 000 VÝTLAČKOV

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

Prietržka
Radošovce
Skalica
Trnovec
Unín
Vrádište

Okres Senica
Borský Mikuláš
Borský Svätý Jur 

Cerová
Čáčov
Čáry
Dojč 
Hlboké
Jablonica
Koválov
Kuklov
Kunov
Kúty

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

Senica
Smolinské
Smrdáky
Sobotište
Šajdíkové Humence
Šaštín-Stráže
Štefanov

Okres Malacky
Gajary

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

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

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

Pyžamová párty
v ŠKD pri 1. ZŠ v Skalici

V piatok 23. 11. sa deti z nášho školského 
klubu pri ZŠ na Vajanského ulici v Skalici 
zišli na pyžamovej párty.

Čakal na nich večer plný prekvapení, prianí 
a zdolávania strachu. Na školskom dvore ich 
čakalo prekvapenie v podobe lietajúceho ta-
niera a balónikov šťastia, ktoré odleteli spolu 
s detskými želaniami. Nasledovalo prezle-
čenie sa do najkrajšieho pyžamka a potom 
už nasledovali hry, súťaže, tanec a zábava. 
Pochod tmou v školských priestoroch preve-
ril odvahu a nebojácnosť detí, za ktorú boli 
odmenení diplomom a sladkosťou. Po dobrej 
večeri a peknej rozprávke sa deti uložili spať. 
Zažili niečo pre nich neobyčajné - „obyčajnú 
noc v škole.“

■ Alena Ovečková
vedúca vychovávateľka ŠKD

Pripravte sa na Vianoce 

s METRO Devínska Nová Ves!
Na najkrajšie sviatky v roku treba 
myslieť  už  v  predstihu.  Veľkoob-
chod  METRO  Devínska  Nová  Ves 
preto  pre  svojich  zákazníkov  aj 
tento  rok  už  od  konca  októbra 
prichystal rozšírenú ponuku populárnych vianoč-
ných darčekových balíčkov a naozaj zaujímavých 
sviatočných akcií.

Exkluzívne talianske špeciality
pod každý stromček

Dobré vzťahy s obchodnými 
partnermi, zamestnancami, 
či známymi sú nenahraditeľ-
né – a nič ich neupevní lepšie, 
ako vhodne zvolená vianočná 
pozornosť. Po minuloročnom 
veľkom úspechu si zákazníci 
METRO Devínska Nová Ves 
preto opäť môžu vybrať z 

ponuky atraktívne balených darčekových košov, ktoré 
obsahujú tie najkvalitnejšie originálne delikatesy od 
talianskych výrobcov. 

Jedenásť lákavých kombinácií v cenových reláciach od 
10,90 do 62,90 Eur bez DPH tento rok okrem cestovín, 
vynikajúceho vína, rôznych sladkostí, či olivových olejov 
po prvý raz ponúka aj čerstvé výrobky. Labužníci sa tak 
iste potešia talianskym salámam, dlho zrejúcim syrom, 

toskánskej slanine či delikátnemu kré-
mu s parmezánom a hľuzovkou. Origi-
nalita darčeku je garantovaná, pretože 
exkluzívne balíčky je možné kúpiť iba 
v METRO, prípadne objednať na www.

metro.sk a v maloobchodnej sieti nie sú dostupné. 

METRO karta – vstupenka do sveta
vianočných výhod

Držitelia zákazníckej METRO karty sa navyše aj tento rok 
môžu tešiť na celý rad atraktívnych vianočných akcií. 
V rámci špeciálneho vernostného programu napríklad 
výmenou za bodované nákupy môžu do konca roka 
získať zľavu až 53% na vybrané TOP produkty z odde-
lení spotrebičov, starostlivosti o telo, hobby, hračiek a 
ďalších. „Prichystali sme tiež štyri vydania obľúbených 
kupónových knižiek, v ktorých zákazníci popri desiat-
kach iných zliav nájdu napríklad aj akciu 25% na kom-
pletný sortiment hračiek. Už sa tešíme na všetkých, ktorí 
si svoje zľavy prídu uplatniť,“ pozýva Marián Zeleňák, 
riaditeľ predajne METRO Devínska Nová Ves. 

Novinkou je Adventný kalendár pre zákazníkov, ktorý 
odhalí jedno zľavové prekvapenie na každý deň od 1. do 
24. decembra a popri papierovom variante bude fungo-
vať aj na webe. Vyvrcholenie vianočných akcií v Devín-
skej Novej Vsi príde už tradične v rámci akcie Nakúp a 
dostaneš od 19. do 22. decembra. V tomto termíne totiž 
zákazníci ku každému nákupu nad 99 Eur bez DPH do-
stanú ako vianočný darček kapra a sekt Hubert zadarmo. 
Šťastné a veselé!
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Vianočná kapustnica
Blížia  sa Vianočné  sviatky  a  -  ako  inak  -  dnes 
vám  chceme  ponúknuť  tradičný  vianočný  re-
cept.  Vybrali  sme  vianočnú  kapustnicu,  ktorú 
na  rôzne  spôsoby  varia  takmer  všade  na  Slo-
vensku.

SUROVINY:

1 kg bravčového mäsa - údeného aj neúdeného - 
rôzne druhy - napríklad krkovička, údené rebrá, či 
bravčový chvost, 1 - 2 klobásy, môže byť viac druhov
1 kg kvasenej kapusty, 2 hrsti sušených húb, 2 - 3 ci-
bule, olej, mletá červená paprika, čierne celé korenie, 
nové korenie, bobkový list, 2 - 3 strúčiky cesnaku, 
sušené slivky, 
majoránka

POSTUP:

Nadrobno na-
krájanú cibuľu 
osmahneme 
na oleji, pri-
dáme mletú papriku a ešte chvíľu smažíme.
Pridáme nakrájané bravčové mäso, údené mäso, na 
kolieska nakrájanú klobásu, koreniny, pretlačený 
cesnak, soľ, kyslú kapustu, huby, slivky a zalejeme 
vodou, aby kapusta bola prikrytá.
Varíme, kým kapusta nezmäkne.
Majoránku pridávame až pri konci keď sa kapusta do-
vára. Pred dovarením môžme zahustiť nastrúhaným 
zemiakom.
Kapustnicu podávame s chlebom, môžeme ju ochutiť 
smotanou.

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

www.prozahori.sk

radostný   
výkrik     

bakchan-   
tiek

les        
menšej    
rozlohy

m askol zaka o-    
val sa

alelo-      
morfa     
(gen.)

syn boha   
Apolóna

vyjadroval  
rozpaky    
citoslov-   

com ehm  
preva ovali 
citoslovce  
nespokoj-  

nosti
Pomôcky: 
KNR, pals, 
anol, evoe, 
luka, Keto

po troche  
jedol      

(expr.)

2. as   
tajni ky

1. as  
tajni ky   
štádium    
vývinu

múdro, 
vzdelane

zásobník  
obilia      

zavádzal,  
balamutil 

Jitka      
(dom.)

indiánska  
zbra      

oslavná  
piese

ženské    
meno

druh pôd-  
nej formy   

žel. správa 
Juž. Korey 

3. as  
tajni ky

hra,       
po anglicky

cupotal    
(expr.)

adenozín-  
trifosfát    
jemný    
šuchot

biblické   
mužské    
meno

otravné    
látky      
robím     

tetovanie 

skratka 
leukocytu

prskavá    
raketa     
nosite      

vysviacky

uzol, hr a,  
po esky

navždy, 
natrvalo    
trváca  
rastlina

krá alo

ro né     
obdobie   
obrnený 

transportér

aroma-    
tická zlú-   

enina

Pomôcky: 
paian, ale-  
la, Linos,   

otona

morská    
bohy a    
skratka    
pohoria

lodný    
otvor      
Adam     
(dom.)

hodnotiaca 
komisia

mužské    
meno     

ro nícke   
družstvo

najvyšší   
germán-   
sky boh

poleno

vydáva    
zvuky po-  

dobné zvu- 
kom hí

odplavil    
(zried.)

Príde muž k doktorovi a s ažuje sa:
- Pán doktor, každý de , ke  prídem 
domov, moja žena je v posteli                 
s cudzím chlapom. Chcem vyvola  
škandál, ona mi povie, aby som sa 
uk udnil a dal si šálku kávy, no a takto 
to ide každý de .
- No a o vlastne chcete odo m a?
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

www.scalpermedia.sk www.facebook.com/krizovkysusmevom

Krížovky s úsmevom

sudoku Vyplňte hernú plochu číslami 1 až 9 tak, aby sa žiadne číslo neopakovalo 
v riadku, v stĺpci ani v hrubo vyznačenom štvorci.

krížovka: www.scalpermedia.sk

Hrajte o CD23 - 23 piesní skupín Trnavského kraja. Správnu odpoveď pošlite do 23.12.2012 na e-mailovú 
adresu sefredaktor@prozahori.sk alebo poštou na adresu OZ Záhorí.sk, Potočná 54, 909 01 Skalica. Uveďte 
adresu na zaslanie prípadnej výhry. Výherca z minulého čísla: Štefan Wirth, Osuské.
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Prejst do O2 sa vyplatí
Preneste si svoje èíslo do O2 na program na faktúru do 31. 1. 2013 

a získate bonus až 50 €. Navštívte najbližšiu O2 Predajòu a vyberte si 
k O2 Paušálu aj špičkový telefón za skvelú cenu.

Sony Xperia Miro

Teraz4 €so Zlatým
O

2 Paušálom

Huawei SONIC

Teraz2 €so Strieborným
O

2 Paušálom

HTC Desire C

Teraz2 €so Zlatým
O

2 Paušálom

O2

909 01 Skalica

Získajte

bonus

50 €

OD Tesco, Mallého 53


