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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
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PSČ:
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Objednávkový kupón zašlite na adresu : OZ Záhorí.sk Potočná 54, 909 01  Skalica
Číslo účtu: 2618238001/5600
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V Skalici horela škola

V Skalici na Trávnikoch horela 22. decembra 2012 večer 
škola.

Budova dlho-
dobo rozosta- 
vanej školy sa 
opäť pripo-
menula, keď 
začala horieť. 
N a š ť a s t i e 
vďaka rýchle-
mu zásahu 

skalických hasičov nebezpečenstvo rýchlo pominulo. Budova 
sa vznietila zrejme z neopatrného zachádzania s ohňom bez-
domovcami. „Keby bolo na mne, nebezpečná budova školy 
je už dávno zbúraná a je tu detské ihrisko alebo parkova-
cie miesta“, povedal nám poslanec mestského zastupiteľstva 
z tohto obvodu Milan Roman. „Zastupiteľstvo posunulo od-
stránenie stavby až na rok 2013. Len dúfam, že niekoho 
nenapadne to ešte odsúvať a ohroziť tým bezpečnosť ľudí.“

Podľa slov očitého svedka požiaru by rozšírenie ohňa mohlo mať 
katastrofálne následky pre obyvateľov vedľa stojacich bytoviek. 
Na sídlisku Trávniky žije okolo 1500 obyvateľov Skalice.

■ red

Podpor Skalický útulok 
kúpou KALENDÁRA!

Nakoľko je zima v plnom prúde a útulok potrebuje do-
statočné financie na zvládnutie ťažkej situácie, ktorá im 
nastáva s príchodom zimy, Skalický útulok si pre Vás pri-
pravil originálny kalendár s fotografiami pre rok 2013!

V kalendári sa okrem 
dobrovoľníkov z útul-
ku nachádza aj ADE-
LA BANÁŠOVÁ, ktorá 
kalendár osobne po-
krstila na benefičnom 
festivale v Skalici!!

Veríme, že podporíte Skalický útulok kúpou tohto kalendára 
v hodnote 7€. Kalendár je možné zakúpiť aj osobne priamo 
v Turisticko-informačnej kancelárii v Skalici.

Ak máte záujem o kalendár, píšte na mail
formanekerik@gmail.com ĎAKUJEME! 

■ Erik Formánek

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       

Okresy Senica, Skalica: v roku 2012

viac smrteľných nehôd
Krajské riaditeľstvo vyhodnotilo nehodovosť v okresoch 
Senica a Skalica za rok 2012. Prinášame vám porovnanie 
oproti roku 2011.

V okrese Senica bolo za rok 
2012 140 dopravných ne-
hôd, čo je o 14 viac ako za 
rok 2011. V okrese Skalica 
ich bolo 92, čo je o 4 viac ako 
za rok 2011. V Senici 66 zra-
nených, o 8 viac ako v 2011, 
v Skalici 46 zranených, o 5 viac ako v r. 2011. Senica 4 usmrtení, 
o 1 viac ako v roku 2011, Skalica 6 usmrtených, čo je o 5 viac 
ako v 2011. Senica 11 ťažko zranených, o 3 menej ako v r. 2011, 
Skalica 10, čo je o 1 menej ako 2011. Senica 71 ľahko, o 9 viac, 
Skalica 43, čo je o 8 viac ako v roku 2011. Senica 17 nehôd s al-
koholom, čo je o 1 menej ako v 2011, Skalica 18, čo je o 10 viac 
ako za rok 2011.

■ KR PZ v Trnave

ilustračné foto

Máme za sebou rok 
2012 a s novými 
očakávaniami sa 
vrháme do nového 
roku 2013.

Nielen pre nás v redakcii, 
ale aj pre všetkých obča-
nov, to znamená vkro-
čenie do roka, v ktorom 
si dávame nové plány, 
predsavzatia ale aj urče-
nie si nových cieľov, kto-
ré by sme chceli uskutoč-
niť či už v súkromnom 
alebo pracovnom živote. 

Obzeráme sa späť a 
zhodnocujeme, čo sme 
v uplynulom roku vyko-
nali nestihli spraviť. 

Bilancujeme. Každého 
z nás v živote  stretnú 
zlé dni, kedy sa trápime 
a smútime ale prídu aj 
pekné a veselé dni, kedy 
sa tešíme a radujeme 
z každého okamžiku. 
A práve na týchto krás-
nych okamžikoch je 
potrebné ďalej rozvíjať 
nedokončené a začaté 
veci a nebáť sa preká-
žok, ktoré nám vstúpia 
do cesty.

Do Nového roka 2013 
Vám v mene celej redak-
cie prajem viac krajších 
dní ako tých horších, 
viac lásky ako nenávisti, 
viac hojnosti a radosti 
ako smútku a trápenia. 

          Veronika Dujsíková
          šéfredaktor



3JANUÁR 2013www.prozahori.sk

Predvianočný čas
v Zariadení pre seniorov v Skalici

Ako strávili čas adventu klienti 
Zariadenia pre seniorov v Skalici? 
Mali možnosť navštíviť rôzne kul-
túrne podujatia priamo v Zariade-
ní, čo ocenili najmä tí pohybovo 
obmedzení. Predvianočný čas im 
spríjemnil Mikuláš, premietanie, 
či spevácky zbor Luna z Holíča.

Predajné trhy

Tradične dvakrát v roku organizujeme 
pre klientov predajné trhy, kde majú 
možnosť nakúpiť si šatstvo, obuv, 
rôzne drobnosti a nejaké darčeky pre 
svojich blízkych. A tak vyberali, skúšali, 
obzerali, ale nakoniec každý odchádzal 
spokojný a o nejaké Euro ľahší... Trhy sú pre našich klien-
tov vždy príjemným spestrením a oceňujú túto možnosť 
nakupovať v priestoroch zariadenia, hlavne tí, ktorí sú už 
pohybovo obmedzení.

Mikuláš

V deň, keď všetci - mladí aj starí očakávajú nádielku 
sladkých dobrôt, prišiel našich klientov pozdraviť svätý 
Mikuláš aj so svojimi pomocníkmi anjelom a čertom. Pri 
obede rozdal každému malý balíček a tí, ktorí sú už pri-

pútaní na lôžko, mali „protekciu“, pretože prišiel až k ich 
posteliam a všetkých úsmevom, milým slovom a balíč-
kom potešil.

Domáce kino

V rámci spestrenia a spríjemnenia voľných chvíľ našich 
klientov, pravidelne raz za mesiac majú možnosť využiť 
naše „domáce kino“. V tomto predvianočnom zimnom 
čase sme im ponúkli klasické rozprávky a biblické prí-
behy.

Posedenie pri koledách

V pokojnej adventnej atmosfére sme pri-
pravili pre našich klientov posedenie pri 
koledách s možnosťou zakúpiť si vianoč-
né pečivo, punč i klobásku.

Vystúpenie – LUNA z Holíča

Aby nás adventný čas postupne vovádzal 
do tajomstiev Vianoc, prišla našich klien-
tov pozdraviť pekným slovom a hlavne 
vianočnými  piesňami spevácka skupina 
LUNA z Holíča pod vedením p. Sovičovej a 
za sprievodu heligonkára p. Michaloviča.

■ Renáta Gomoláková
ZpS Skalica

Skalica sa odprezentuje na 
ITF SLOVAKIATOUR 2013

Mesto Skalica sa v termíne  24. – 27. 1. 2013  
zúčastní v Bratislave na 19. ročníku  medzi-
národného veľtrhu cestovného ruchu ITF 
SLOVAKIATOUR. Skalica sa predstaví na tomto 
veľtrhu v rámci stánku Združenia miest a obcí 
záhorskej oblasti (ZOZO).  Výstavná plocha 80 
m² bude dispozične rozdelená na  časti: Pami-
atky Záhoria, Vodná turistika a Golf. Vo štvrtok 
24. januára 2013 sa uskutoční slávnostné 
predstavenie nového loga Združenia miest 
a obcí záhorskej oblasti. V expozícii budú 
vyzdvihnuté najzaujímavejšie atraktivity  
a miesta v okresoch Skalica, Senica a Malacky. 
V rámci skalického okresu bude odprezen-
tovaná Národná kultúrna pamiatka Holíčsky 
zámok, Rotunda sv. Juraja v Skalici, Kostol 
sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch. Vodnú 
turistiku budú zastupovať mestá Gbely – pla-
venie sa po rieke Morave a Skalica – Prístav 
Skalica na Baťovom kanáli. 
Okres Senica predstaví návštevníkom Baziliku 
Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne - Strá-
žach,  obľúbené turistické  lokality Kunovská 
priehrada a  rekreačné stredisko Gazárka 
v Šaštíne – Strážach. 
Malacký okres okrem golfu bude reprezen-
tovať i  Malacký kaštieľ a rekreačné stredisko 
Rudava v Malých Levároch. Osobitne bude 
venovaná pozornosť golfovým ihriskám vybu-
dovaným vo všetkých troch okresoch: Golf Re-
sort Skalica, Penati Golf Resort Senica a Golfo-
vý rezort Black&White Bratislava.
Neodmysliteľnou súčasťou expozície budú 
pulty Turistických informačných kancelárii po-
skytujúce informácie a propagačné materiály 
o mnohých subjektoch z oblasti cestovného 
ruchu.
Celý výstavný stánok bude vizuálne zatrak-
tívnený  fotografiami ( Adamov, Malacky 
– námestie, cykloturistika, Farský kostol 
sv. Michala v Skalici, člnkovanie na zámku 
v Holíči, bývalý Jezuitský kostol sv. Františka 
Xaverského v Skalici, žrebčín v Kopčanoch, 
pútnické miesto Mariánka, Plavecký hrad, Se-
nica - námestie, Sväté schody v Malackách, či 
veterný mlyn v Holíči).
Tento veľtrh je najdôležitejším veľtrhom ces-
tovného ruchu na Slovensku. Prvé dva dni 
patria tradične odbornej verejnosti, sobota 
s nedeľou je určená širokej verejnosti. Prezen-
táciou na ňom sa   región Záhoria dostane na 
pár dní do centra záujmu odbornej a širokej 
verejnosti i médií.
Všetci ste srdečne vítaní !

■ mesto Skalica
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Parížsky spôsob 
označovania stolov

Fašiangové obdobie je obdobím plesov, bálov, 
karnevalov, recepcií. Pri organizovaní obedu, 
večere, banketu alebo plesu pre veľký počet 
účastníkov sa tradične stoly označujú číslami. 
Podľa zasadacieho poriadku sa potom k stolu 
č. 1 posadia hlavný hosť s hostiteľom a ich 
manželky a ďalší najvyššie spoločensky 
postavení účastníci akcie. Takto sa postupuje 
aj pri obsadení stola č. 2, 3 a ďalších stolov.

Ako však postupovať, ak sa spoločenského 
podniku zúčastnia predstavitelia napr. 
štatutárnych predstaviteľov bánk, poisťovní, 
firiem, agentúr, atď. a rôznych miestnych 
úradov a organizácií, ktorí majú všetci 
rovnaké protokolárne poradie? Na riešenie 
tejto dilemy našli recept v Paríži, keď miesto 
očíslovania stolov začali používať označovanie 
stolov zemepisnými názvami. Je bežné, že 
stoly pri spoločenských akciách označujú 
názvami ako Bratis lava, Vysoké Tatry, Nízke 
Tatry, Dunaj, Košice, Váh, Banská Bystrica atď. 
Takto označené stoly sa prekreslia na zasadací 
poriadok a to presne podľa polohy ktorú 
v miestnosti  zaujímajú.

Zasadací poriadok máme vyriešený, ale čo 
potvrdenie účasti a oblečenie? Ak sme na 
spoločenský podnik pozvaní, mali by sme 
našu účasť potvrdiť. Súčasťou pozvánky 
môže byť predpísané oblečenie. Muž si vtedy 
oblieka to, čo je predpísané (tzv. dress code). 
Partnerka oblečenie prispôsobuje k nemu. 
Ak je predpísaný smoking (tzv. black-tie), 
partnerka si vyberá malú spoločenskú 
toaletu, ak je požadovaný frak (tzv. white-
tie), oblieka si veľkú spoločenskú toaletu.

Na pozvánke či vstupenke však nemusí byť 
uvedené, aké oblečenie sa na ples vyžaduje. 
Ak oblečenie predpísané nie je, muž si oblieka 
oblek tmavej farby či už čierny, tmavomodrý 
alebo antracitový.

Partnerka si oblieka oblečenie, ktoré je 
primerané k hodine konania podujatia. Do 
siedmej hodiny večernej môže ísť aj o šaty 
kratšie - nie mini, vhodná je dĺžka lady (dĺžka 
okolo kolien). Neskôr by dáma nemala prísť 
na spoločenské podujatie v krátkych šatách - 
vhodná je dĺžka midi (dĺžka do polovice lýtok) 
alebo maxi (po päty).

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 ZŠ i SŠ.

Dom Helen Doron
Základ, na ktorom budú vaše deti stavať celý život!

Angličtina je (nielen) na Slovensku najčastejšie 
využívaným cudzím jazykom v zamestnaní a Slo-
váci ju celkovo oproti iným zahraničným rečiam 
výrazne preferujú. Aj napriek tomu ju ale mnoho 
ľudí stále ovláda len na priemernej či nižšej úrov-
ni. Dajte preto svojmu dieťaťu včas pevný jazyko-
vý základ, ktorý mu výrazne uľahčí budúcnosť!

Práve na princípe akéhosi „domu“, kto-
rého základy budú vaše dieťa sprevád-
zať po celý život, je postavený systém 
kurzov angličtiny Helen Doron English. 
Začať s jazykom je najlepšie už v ranom 
detstve, ak totiž základy postavíte pev-
ne a v správnom čase, jazykový dom 
bude v budúcnosti doslova neotrasi-
teľný. 

Dom Helen Doron predstavuje pre-
pracovaný učebný systém, ktorý na 
základe dlhoročnej praxe odborne 
vypracovala pedagogička a lingvistka 
Helen Doron. Všetky aspekty konkrétnych kurzov, vráta-
ne materiálov, prostredia či učiteľov sú v ňom presne šité 
na mieru veku dieťaťa a prvé základné kamene jazyko-
vého domu na kurze Baby’s Best Start si môžu spolu 
s rodičmi začať budovať už trojmesačné bábätká! Pre 
deti od dvoch rokov je pripravený kurz Fun with Flupe, 
na ktorom žiačikovia spoznávajú jazyk spoločne so stra-
patou loptičkou Flupe v interaktívnom príbehu plnom 
zábavných úloh a pesničiek.  Nie je pritom podmienkou, 
aby deti už disponovali znalosťou angličtiny, stále totiž 

nie je neskoro začať klásť jazyku prirodzené základy. 
Hodiny Helen Doron sú zážitkové, vedené v priateľskej 
atmosfére a deti motivujú k tvorivému osvojovaniu si 
jazyka všetkými zmyslami. Učenie cudzej reči, jedna 
z najzložitejších skúseností dieťaťa, sa tak vďaka hre 
mení na zábavu a o to intenzívnejší je aj učebný efekt. 

Od piateho roku deti pokračujú v roz-
víjaní svojich schopností na kurzoch 
English for All Children, na ktoré 
môžu opäť nadviazať hodinami More 
English for All Children, Play On in 
English alebo sa učiť spolu s robotom 
Bottym na kurze Botty the Robot. 
Každý program pritom ponúka presne 
definované pokroky aj slovnú zásobu. 
Žiaci od ôsmych rokov sa na kurzoch 
s postavičkou Paula Warda už inten-
zívnejšie zameriavajú na plynulý hovo-
rený prejav, čítanie a písanie. Séria kur-
zov Teen zasa umožňuje študentom 

rozvinúť svoje jazykové znalosti až po úroveň B2. Deti 
tak s výstavbou svojho jazykového domu môžu na kur-
zoch Helen Doron pokračovať až do osemnástich rokov. 

Dajte im túto príležitosť a nezabúdajte, že začať treba 
čím skôr! V dospelosti sa vám určite dieťa poďakuje, že 
ste mu takto zjednodušili cestu k úspechu. 

Viac o metóde Helen Doron sa môžete dozvedieť  na 
stránkach www.helendoron.sk, www.facebook.com/
Helen.Doron.Slovakia a http://www.youtube.com/user/
HDanglictina.
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íSrdecné pozvanie na relaxacny pobyt

NOVÁ ZENA
Milé dámy, ocitáme sa v dobe premien ako v oblasti zdravia, 

krásy, vzťahu, tak hojnosti vo všetkých podobách. 
Aby sme mohli žiť plnohodnotným a šťastím naplneným 

životom, treba si uvedomiť, že k nám samo od seba nič nepríde. 
Preto sme pre Vás vytvorili program, ktorý Vám pomôže 

v osobnej premene, vďaka ktorej sa následne rozjasní a premení 
i Váš život a to vo všetkých jeho podobách.

Víkendový pobyt s názvom NOVÁ ŽENA sa uskutoční v termíne od 16.2. do 17.2.2013 
v našom Hoteli Patriot pod vedením lektorky Ivy Matyášovej.

Začiatok je v sobotu o 9:00, koniec v nedeľu 
o 17:00. Celková cena víkendového pobytu, 
ktorá zahŕňa poplatok lektora, ubytovanie, 
stravu, vírivku, coffe break je 120€. Cena 
bez ubytovania a vírivky je 80€. Odporúča-
me masáže a iné procedúry podľa výberu 
na našich webových stránkach. Tu nájdete 
i cenník služieb.

Ďalej Vám ponúkame, možnosť objednať si osobnú konzultáciu s lektorkou Ivou Matyášovou v súkromí, kde 
môžete spolu riešiť akúkoľvek oblasť Vášho života. Cena 1 hodiny je 20€.

Tešíme sa na stretnutie s Vami
team Hotela Patriot

■ Objednávky pobytu, masáží a konzultácií posielajte 
na email:
rezervacie@patriothotel.eu

■ Úhradu za pobyt zasielajte, prosím, v plnej výške na 
číslo účtu: 2628750797/1100 do 1.2.2013. Pri platbe 
uvádzajte heslo NOVÁ ŽENA a vaše meno a priezvisko. 
Vážnym záujemcom po úhrade pobytu zašleme kom-
plexný program pobytu a jedálny lístok.

Tehelňa 40, 909 01 Skalica, Slovak Republic
Tel: +421 34 69 77 777, +421 910 856 102
fax: +421 34 69 77 778
e-mail: rezervacie@patriothotel.eu
              www.patriothotel.eu
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Bratislavská župa tento rok 
ocenila pätnásť osobností

V decembri 2012, tak ako každý rok, ocenil Bra-
tislavský samosprávny kraj osobnosti, ktoré vý-
znamne prispeli k rozvoju nášho kraja alebo jeho 
občanom zlepšili kvalitu života.

Výročnú cenu Samuela Zocha udelil bratislavský župan 
Pavol Frešo desiatim osobnostiam, Pamätný list predse-
du BSK dostali piati. 

 „Medzi ocenenými sú ľudia, ktorí niečo dokázali a 
ktorí idú za svojimi snami. Sú to ľudia, ktorí obo-
hacujú našu spoločnosť a bezprostredné okolie, 
v ktorom tvoria. Zaslúžia si o to viac, o čo viac sa ve-
nuje pozornosť ľuďom zo šoubiznisu či televíznych 
obrazoviek a o skutočných celebritách v povedomí 
širokej verejnosti počuť veľmi skromne,“ povedal 
predseda BSK Pavol Frešo.

Výročnú cenu Samuela Zocha na slávnostnom galavečere 
v stredu 19. decembra dostal riaditeľ DSS Rosa Miroslav 
Kuric, ktorý zabezpečil vybudovanie nového areálu DSS 
a patrí k zakladateľom hipoterapie na Slovensku. Ďalším 
oceneným bol Albert Marenčin, ktorý vo svojom vyda-
vateľstve PT Marenčin vydáva aj knihy o Bratislave. Jozef 

Haľko získal cenu za publikačnú činnosť o cirkevných 
dejinách Bratislavy a za koordináciu výskumu podzemia 
Katedrály sv. Martina. Edita Walterová bola ocenená za 
šírenie pozitívneho obrazu Modry a Malokarpatského 
regiónu. Generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsbur-
ského vyznania na Slovensku Miloš Klátik dostal cenu 
za angažovanosť v prospech občanov. Za osobné zásluhy 
pri rozvoji kultúrnych a umeleckých hodnôt získal výroč-
nú cenu Samuela Zocha Juraj Kukura. Margit Polák bola 
ocenená za  takmer 50 rokov pôsobila v seneckej knižnici 
a v Csemadoku. Za prínos ZŠ v Záhorskej Vsi, kde je ri-
aditeľkou, získala cenu Anastázia Šimková. Jozef Horák 
vyše 30 rokov pôsobil ako riaditeľ na SOŠ Farského, jeho 
prácu ocenil Veľkou cenou sv. Gorazda aj minister Čaplo-
vič. Poslednou ocenenou bola Mária Pötzlová-Malíková, 
ktorá cenu Samuela Zocha dostala za publikačnú činnosť 
o barokovej Bratislave a propagáciu regiónu v zahraničí.

Pamätný list predsedu BSK získal in memoriam Pavel 
Komrska, ktorý 26 rokov viedol DSS Sibírska. Margita 
Krajačová pôsobila ako riaditeľka strediska kultúry Bra-
tislava – Nové Mesto. Za vedecký a pedagogický prínos 
získala pamätný list teoretická fyzička Anna Zuzana 
Dubničková. Ďalším oceneným bol hlavný architekt Cyk-
lomosta slobody Milan Beláček. Pamätný list predsedu 
BSK získal aj Milan Šimoni za dlhoročnú prácu v oblasti 
psychiatrie a pomoci drogovo závislým.

Slávnostným galavečerom, ktorý sa konal v divadle Aré-
na sprevádzala hostí Alena Heribanová. Večer hosťom 
spríjemnilo vystúpenie Martina Babjaka s klavírnym 
doprovodom Daniela Buranovského a Symfonický or-
chester Konzervatória.

Cestujúci budú využívať 
nové vlakové jednotky

Cestujúca verejnosť môže využívať nové 
vlakové jednotky, ktoré zvýšia úroveň 
cestovania.

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (ZSSK) 
odovzdala do užívania desať elektrických po-
schodových jednotiek a rušňov.
„Aj vďaka týmto moderným vlakovým 
súpravám je železničná doprava kvalitnej-
šia, pohodlnejšia a spoľahlivejšia. Verím, 
že tento moderný dopravný systém prilá-
ka cestujúcich z preťažených ciest na želez-
nicu,“ povedal Pavol Frešo. Zároveň doplnil, 
že regionálne vlakové spojenie je dôležité aj 
z hľadiska budovania integrovaného doprav-
ného systému v hlavnom meste a Bratislav-
skej župe.
Nové poschodové jednotky majú 3 vozne 
s kapacitou 307 miest na sedenie. Maximálna 
rýchlosť je 160 km/h. Jednotky majú nízko-
podlažné vstupné dvere na rýchly, pohodlný 
a bezpečný nástup cestujúcich, vrátane cestu-
júcich s batožinou a detskými kočíkmi. V no-
vých jednotkách sú najnovšie technológie 
pre orientáciu cestujúcich, úplne nový systém 
brzdenia a elektronické zabezpečenie  plošiny 
pre nástup a výstup cestujúcich s obmedze-
nou schopnosťou pohybu. 
Investičný náklad na obstaranie 10 nových 
jednotiek predstavuje 96 200 000 eur. Nové 
jednotky vyrobila pre ZSSK ŠKODA VAGONKA 
a.s., Ostrava.

Dodané boli na základe schváleného projektu 
obnovy parku železničných koľajových vo-
zidiel pre ZSSK v rámci programu Operačný 
program Doprava 2007-2013 a sú z väčšej čas-
ti financované z prostriedkov EÚ. Celkovo ide 
o 10 dvojpodlažných elektrických jednotiek 
pre prímestskú dopravu, 12 dieselových mo-
torových jednotiek pre medziregionálnu do-
pravu a 10 dvojpodlažných súprav push-pull 
pre prímestskú dopravu. Nové vlaky premá-
vajú nielen na západnom Slovensku, ale aj na 
východnom a strednom Slovensku. Investičný 
náklad na obstaranie všetkých 32 vlakových 
súprav je 231 960 018 EUR, z toho z fondov EÚ 
a štátu hradených 76% a z vlastných zdrojov 
Železničnej spoločnosti Slovensko 24 %.
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Cestujúci majú 
k dispozícii viac 

autobusových spojov

Cestujúci v Bratislavskom kraji môžu 
využívať viac autobusových spojov, 
linky sú posilnené najmä na Záhorí.

Celkovo si BSK ako objednávateľ dopravných 
výkonov uplatnil u dopravcu Slovak Lines, 
a.s. 12 175 000 km z cestovných poriadkov 
2012/2013, čo je o 272 tisíc km viac, ako v 
cestovných poriadkoch 2011/2012.

„Cestovné poriadky sú upravené tak, 
aby spĺňali parametre pre moderný 
integrovaný dopravný systém – to 
znamená, že sú zavedené intervalové 
cestovné poriadky a tiež sa vytvorili 
nadväznosti medzi železničnou a 
autobusovou dopravou,“ priblížil 
bratislavský župan Pavol Frešo. Pre lepšiu 
orientáciu sa zaviedlo číselné označenie 
prímestských autobusových liniek tak ako 
ho poznáme v mestskej hromadnej doprave.

V oblasti Záhorie boli pridané dopravné 
výkony kvôli väčšiemu počtu spojov 
ako prípoje k vlakom, v snahe vytvoriť 
takt. Pridané boli spoje z Bratislavy do 
Marianky. Pridané boli aj dva ranné spoje 
do Stupavy, riešené boli časové posuny 
na zrovnomernenie premávky. Riešili sa 
aj pripomienky Chorvátskeho Grobu na 
priame spojenie so Sencom, požiadavky 
študentov na spojenie z Trnavy do Senca 
o 14:00, večerný spoj o 22:00 do Tomášova. 
Všetky pripomienky budú postupne riešené 
a v rámci možností upravené k marcu 2013.

Na železničnej trati medzi Zohorom 
a Záhorskou Vsou boli pridané spoje 
v sobotu a v nedeľu. „Zabezpečí sa tak 
lepšia dopravná obsluha v regióne 
a v miestach, kde široká ponuka 
kultúrneho či športového vyžitia láka 
množstvo cestujúcich a zážitku chtivých 
záujemcov,“ uviedol Pavol Frešo.

Bratislavský kraj a Dolné Rakúsko 
rozvíjajú cestovný ruch aj vďaka projektu 

Destinatour 2013

Prihraničné regióny Bratislavský kraj a Dolné Rak-
úsko majú nielen podobné geografické podmien-
ky a historicko-kultúrne väzby, ale aj predpoklady 
pre rozvoj cestovného ruchu. Práve podobnosť aj 
rozdielnosť spojili tieto dva regióny v rámci pro-
jektu DESTINATOUR 2013, ktorý implementuje 
Bratislavský kraj v spolupráci s dolnorakúskym 
partnerom Niederösterreich Werbung v rámci 
programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – 
Rakúsko 2007-2013. 

„Podpora cestovného ruchu a využitie ekonomic-
kého kapitálu tohto odvetvia je jednou z kľúčových 
priorít župy. Cestovný ruch je veľmi perspektívne 
odvetvie, prináša nové pracovné miesta, sú to lokál-
ne pracovné miesta,“ priblížil podpredseda BSK a pred-
seda Krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus 
regiónu Bratislava Ivo Nesrovnal. Hlavným posolstvom 
cezhraničného projektu Destinatour 2013 je podľa neho 
koordinácia individuálnych aktivít a spolupráca všetkých 
zainteresovaných - verejného a súkromného sektora a 
taktiež jednotlivých subregiónov navzájom. 

Z množstva aktivít, ktoré sa podarilo za rok 2012 zrea-
lizovať možno spomenúť veľmi úspešnú Fotografickú 
súťaž „Život v Bratislavskom regióne“, prezentáciu BSK 
na medzinárodnom Dunajskom festivale v Nemeckom 
Ulme, počas letných olympijských hier v Londýne, pre-
zentáciu podujatia kultúrneho leta mesta i regiónu v 
Budapešti. Z edičnej tvorby sa kraj zameral na cykloma-
pu, imidžovú brožúru o Bratislavskom kraji a na bedeker. 
Organizácia sa aktívne podieľala i na podpore podujatí 

kultúrneho leta v Bratislave a v Senci a Župnej jesene 
ako Jablkové hodovanie, Slávnosti zelá v Stupave, Deň 
vo vinohradoch a Deň otvorených pivníc v Malokarpat-
skom regióne.

Podľa dostupných štatistík eviduje BSK oproti minulému 
roku nárast počtu ubytovaných návštevníkov v regió-
ne o 3,1 % a počtu prenocovaní o 6,1 %. V porovnaní 
s ostatnými krajmi Bratislavský kraj je na prvej prieč-
ke, čo sa týka počtu zahraničných a celkovo ubytova-
ných návštevníkov a počtu prenocovaní zahraničných 
návštevníkov. Aj tieto údaje príjazdov a prenocovaní 
v Bratislavskom kraji nasvedčujú podľa Iva Nesrovnala 
faktu, že existencia novovzniknutej krajskej organizá-
cie cestovného ruchu je namieste. Záujmom krajskej 
organizácie je podporiť aj ďalšie regióny Bratislavského 
kraja s turistickým potenciálom, ktorými bezpochyby sú 
Malokarpatský región a Dolné Záhorie. Spoločné aktivi-
ty kladne hodnotil aj riaditeľ dolnorakúskej organizácie 
Niederösterreich-Werbung Christoph Madl. „V roku 
2011 sme zaznamenali 43 000 prenocovaní Slová-
kov u nás, tento rok to vyzerá na 50 000 prenoco-
vaní, čo je výsledok našej spolupráce. V roku 2013 
bude veľkým lákadlom Dolnorakúska krajinská vý-
stava s názvom Chlieb a víno, ktorá potrvá od apríla 
do novembra,“ dodal Madl.

Projekt Destinatour 2013 je spolufinancovaný z Európ-
skeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu 
cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 
2007-2013.
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Župa bude mať 
vyrovnaný rozpočet, 

najviac peňazí smeruje 
do školstva

Poslanci Bratislavského samosprávne-
ho kraja na decembrovom zasadnutí 
schválili návrh rozpočtu na rok 2013.

Najviac financií, vyše 44 miliónov eur pôjde 
na oblasť školstva, vyše 24 miliónov eur Bra-
tislavská župa vyčlenila na sociálne veci.

„Rozpočet rešpektuje Memorandum, 
ktoré uzatvorili samosprávne kraje 
v spolupráci s Vládou Slovenskej republi-
ky. To znamená, že bez ohľadu na to, aké 
máme politické tričká, ideme do konso-
lidácie a šetríme aj v rámci Bratislavskej 
župy. Sme v jednej línii nielen s tým, čo 
chce štát, ale hlavne s tým, čo potrebujú 
ľudia,“ povedal predseda Bratislavského sa-
mosprávneho kraja Pavol Frešo.

„Napriek limitom uloženým nám z Me-
moranda, napriek zníženým príjmom si 
župa plní všetky svoje záväzky, nemáme 
žiadne neuhradené faktúry, respektíve 
neriešime naše problémy presúvaním 
nesplatených záväzkov na budúci rok,“ 
povedal podpredseda BSK Ivo Nesrovnal.

Za návrh rozpočtu hlasovalo 29 poslancov 
naprieč politickým spektrom. Kraj ráta s vy-
rovnaným rozpočtom, v ktorom sú príjmy aj 
výdavky stanovené vo výške viac ako 122 
miliónov eur.

„Školstvo, sociálne veci, doprava, ale aj 
kultúra zostávajú zachované aj napriek 
krízovému rozpočtu,“ zdôraznil župan.

Schválený rozpočet na budúci rok znižuje 
zadlžovanie Bratislavského samosprávneho 
kraja zhruba o jedno percento. Bratislavská 
župa pritom patrí k najmenej zadlženým 
krajom na Slovensku.

V Plaveckom Štvrtku je nový futbalový štadión 
s  umelým  povrchom  a  osvetlením.  Slúžiť  bude  aj 
mestám a obciam BSK.

Štadión budú počas desiatich rokov bezplatne využívať 
okrem samosprávy aj organizácie v pôsobnosti BSK, 
a to šesť hodín denne. „Je to ďalší krok k napĺňaniu 
našich priorít v oblasti športu a verím, že ihrisko 
bude vyťažené,“ povedal predseda BSK Pavol Frešo.

Okrem tejto športovej plochy plánuje BSK v budúcom 
roku rekonštrukciu dvoch až troch školských areálov 

a pripravuje centrum extrémnych športov v Petržalke. 
Bratislavský kraj podporuje aj rozvoj športu detí, preto 
prispieva na rôzne športové aktivity aj revitalizáciu 
športovísk. V tomto roku BSK podporil napríklad Mestský 
pretek v behu pre deti a dospelých s medzinárodnou 
účasťou, finančne podporil Športový hokejový klub 
KŠK Bratislava, Športovému klubu polície Bratislava 
prispel na mobilné minihádzanárske ihrisko. Medzi 
podujatia, ktoré kraj spolufinancoval, patrili napríklad 
Greenless day - športový deň, VoBaDoBa Volejbalovo 
- basketbalový turnaj neziskoviek v Bratislave, či akcia 
Prebicyklujeme Ružinov.

A: ženy, do 29
B: ženy, 30-39
C: ženy, 40+
D: muži, do 18
E: muži, 19-29
F: muži, 30-39
G: muži, 40-49
H: muži, 50+

KATEGÓRIE:

19.1. sobota - MTB maratón - 29km/650m

www.stupavskymaraton.sk
20.1. nedeľa - BEH - 9,7km/160m

ˇ
ˇ

registrácia online:

STUPAVABra

Bratislava
Nové 
Mesto

generálny partner s podporou

ˇ

pod záštitou

Župa dala obyvateľom regiónu 
športový Vianočný darček
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Piaty ročník 1. Zimného MTB maratónu
Cez víkend 19. a 20. januára sa na Železnej studi-
enke uskutoční už piaty ročník 1. Zimného MTB 
maratónu.

Aj keď v mrazivom januárovom počasí mnohí nechávajú 
bicykel zapadnutý prachom a čas venujú skôr typickým 
zimným športom, stále viac ľudí láka práve zimný MTB 
maratón.

Toto jedinečné podujatie kombinuje cyklistické a bežec-
ké preteky a je jediným zimným cyklistickým marató-
nom v strednej Európe. Aj z tohto dôvodu láka mnoho 
zahraničných účastníkov, ktorí tvoria až 20 % štartového 
poľa.

Tento rok organizátori očakávajú až 600 cyklistov a okolo 
250 bežcov z celého Slovenska, aj okolitých krajín. Účasť 
už prisľúbil úspešný slovenský olympionik Richard Var-
ga, ale aj moderátor známy nadšením pre bežecký šport 
Matej „SAJFA“ Cifra.

Cyklistov čaká takmer tridsať kilometrov dlhá trať, ktorú 
budú zdolávať v sobotu od 11:00, kedy odštartujú zo Že-
leznej studienky. Už po druhý raz sa Zimný MTB maratón 

stane aj bežeckou udalosťou. V nedeľu 20. januára bude 
totiž podujatie pokračovať bežeckými pretekmi. Účast-
níci sa popasujú s desať kilometrovou traťou z lúky Sne-
žienka na Kačín a naspäť. Štartovať budú tiež o 11:00. Na 
víťazov jednotlivých kategórií čaká množstvo cien a ab-
solútny víťaz v MTB si odnesie Cenu župana – päťdňový 
pobyt vo Vysokých Tatrách.

Ak sa nebojíte zimy a trúfate si na niektorú z tratí, za-
registrovať sa môžete na stránke www.stupavskymara-
ton.sk.

Kým športovcov zahreje šport, návštevníci sa zimy tiež 
obávať nemusia. Čaká ich vykurovaný veľkokapacit-
ný stan s hudbou a pre deti je pripravený detský kútik 
s trampolínou a skákacím hradom.

Cestu III/50310 medzi 
Malackami a Rohožníkom 

kraj opraví

Po ceste z Rohožníka vyvezú dva milióny ton 
tovaru ročne. Ak by nebola zrekonštruovaná, 
ohrozilo by to konkurencieschopnosť veľkých 
zamestnávateľov regiónu.
„Uvedomujeme si, že rekonštrukcia cesty 
je nevyhnutná. Vďaka spolupráci so spo-
ločnosťami, ktoré cestu medzi Rohožní-
kom a Malackami využívajú, župa ušetrí 
150-tisíc eur na projektovej dokumentá-
cii,“ povedal bratislavský župan Pavol Frešo.
„Zmluvu o spolupráci pri riešení technického 
stavu cesty III/50310“ medzi BSK a spoloč-
nosťami Holcim (Slovensko) a.s., Baumit spol. 
s r.o. a ALAS SLOVAKIA spol. s r.o. schválili 
krajskí poslanci na zastupiteľstve v piatok 7. 
decembra 2012. Na základe nej bude dôležitá 
spojnica malokarpatského podhoria s mestom 
Malacky a cez diaľnicu D2 s hlavným mestom 
opravená. Vďaka rekonštrukcii sa smerovo aj 
výškovo cesta dostane do súladu s predpismi. 
Trasa odbremení Kuchyňu aj Pernek.
Cestu III/50310 môžu nákladné autá využívať 
už len jedným smerom. Na cestu späť musia 
využívať 13 kilometrov dlhú obchádzku cez 
Podhorie. Ak by cestu pre nákladnú dopravu 
uzatvorili úplne, distribučné náklady na jed-
nu tonu cementu by sa zvýšili o jedno euro. 
To by malo dopad na konkurencieschopnosť 
veľkých zamestnávateľov v regióne. Náklad-
ná doprava by navyše musela využívať cestu 
II/501 medzi Rohožníkom a Pernekom, ktorej 
rekonštrukcia by v konečnom dôsledku bola 
omnoho nákladnejšia.
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Skalické vianočné rockovanie
22. decembra 2012 
sa v Skalickej Orlovni 
konal koncert pod 
názvom Vianočné 
ROCKovanie.

Predčasný vianočný 
darček pre všetkých mi-
lovníkov hudby venovali 
kapely z okolia svojími 
úžasnými výkonmi. Pred 
plnou sálou sa predstavili 
kapely ako Beštiálna radosť, Energia, Kabát revival, ale 
aj Gbelská kapela známa zo show Česko-Slovensko má 
talent – THE REFLEX.

„Tak, bol to pre nás po-
sledný koncert v tomto 
roku, ktorý sme si užili 
naplno. Ďakujeme 
fans, ktorí nás prišli 
podporiť, až na malé 
mušky to bol super 
koncert!“ prezradil Da-
vid Maniaček člen skupi-
ny The Reflex.

Záznam z podujatia mô-
žete nájsť aj na YOUTUBE.com uživateľa Mišička Hlavatá.

■ Erik Formánek

Vianočný koncert ZUŠ Gbely
Vo štvrtok  13. decembra 2012 o 17. hodine sa v 
Gbelskom kultúrnom dome konal vianočný kon-
cert Základnej umeleckej školy Gbely.

Školu aktuálne navštevuje viac ako 600 detí z Gbelov 
a poboček v Kútoch, Letničí, Smolinskom a Petrovej 
Vsi. Svojou tvorbou získavajú prvenstvá na celosloven-
ských súťažiach.

V pripravenom kultúrnom programe sa 
predstavili žiaci ZUŠ Gbely – hudobníci, 
speváci a tanečníci z tanečnej skupiny 
ENDY Gbely. Účinkujúcich čakala plná sála 
divákov, ktorí každé vystúpenie plnohod-
notne ocenili. Programom sprevádzala 
učiteľka ZUŠ Gbely. Súčasťou koncertu bol 
vianočný stánok s tvorbou žiakov.

Rodičom sa veľmi páčilo a z podujatia od-
chádzali s pocitom, že majú doma veľmi 
šikovné a talentované deti.

■ Erik Formánek

Vianočné koncerty ZUŠ Skalica
Pred Vianocami pripravila Základná umelecká 
škola v Skalici tri Vianočné koncerty.

Prvý bol vo štvrtok 13. decembra 2012 v koncertnej sieni 
františkánskeho kláštora.Vystúpili 
v ňom žiaci navštevujúci hru na 
hudobných nástrojoch a spev pr-
vého i druhého stupňa.

18. decembra sa pred zaplne-
nou sálou skalického Kultúrneho 
domu predstavila tanečná skupi-
na TAXIS pod vedením Dominiky 
Hádlíkovej. Diváci videli niekoľko 
choreografií, v ktorých sa pred-
stavili desiatky detí. Nechýbali ná-
padité kostýmy a tradične skvele 
pripravené choreografie.

Do tretice sa predstavila tanečná skupina DADY ktorá 
sa taktiež predstavila zo svojou vianočnou rozprávkou 
v kultúrnom dome.

■ Erik Formánek

100-ročné 
obyvateľky Gbelov
Dňa 27. decembra 2012 sa na Mestskom 
úrade v Gbeloch konala slávnosť. Kon-
krétne boli prijaté dve obyvateľky mesta 
Gbely, ktoré sa dožili nádherných 100. 
narodenín.

Oslávenkyne Rozáliu Bolebruchovú a Viktóriu 
Knotkovú prijal primátor mesta Gbely Ing. Jo-
zef Hazlinger a v mene občanov mesta ženám 
zagratuloval k vzácnemu jubileu.

Pri celom prijatí nechýbala ani televízia Mar-
kíza, záznam si môžete pozrieť na voyo.sk v 
zložke Televízne noviny zo dňa 27.12.2012.

V mene redakcie Prozahori.sk prajeme ženám 
ešte veľa rokov zdravia, šťastia a lásky v kruhu 
svojej rodiny a blízkych.

VIA HUMANA - škola na snehu

V piatok 14. decembra 2012 si študenti 
Súkromnej strednej odbornej školy Via 
Humana nezobrali na vyučovanie zošity 
a perá, ale snežné lopaty a sánky. Prečo?

Vedenie školy sa rozhodlo spestriť študentom 
vyučovanie a užiť si trocha snehu formou veľkej 
hromadnej sánkovačky. Ráno študenti prišli teplo 
naobliekaní, s lopatmi, sánkami, taniermi ale aj 
odpadkovými mechmi a tešili sa, kedy nasadnú 
na autobus, ktorý ich povezie do Zlatníckej doliny. 
Po príchode na miesto konania sa zo stredoškolá-
kov stali deti, ktoré si túto aktivitu užívali naplno. 
A nielen študenti, ale aj celý profesorský zbor sa 
vyjašili ako dlho nie. Hovoria o tom aj nejedny do-
lámané sánky, alebo popukané lopaty. Aby štu-
dentom nebola zima, škola pripravila veľa čaju.

Via Humana už v minulosti dokázala, že pre 
svojich študentov vie vytvárať aktivity, ktoré sú 
v okolí jedinečné a študentov vždy bavia. Už teraz 
sa študenti školy tešia na to, čo škola vymyslí nové 
– povráva sa že verejné korčuľovanie na Skalic-
kom zimnom štadióne.

Študenti prišli domov celí mokrí, plní zážitkov 
a nových snehových skúseností.

■ Erik Formánek

■ Erik Formánek
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Výsledky
konečné umiestnenie

Muži nereg. do 50:
1. Kašša Jozef, Letničie
2. Blažek Radovan, Čáčov
3. Jurkovič Branislav, Veľké Leváre

Ženy:
1. Šrámková Veronika, MSK Malacky
2. Šrámková Erika, MSK Malacky
3. Dobiášová Dana, Borský Mikuláš

Muži nad 50 rokov:
1. Vrablic Pavol, Stupava
2. Chrena Alojz, Moravský Svätý Ján
3. Chovanec Jozef, Moravský Sv. Ján

»

www.prozahori.sk

Stolnotenisový turnaj 
v Skalici

Presne na Silvestra 31.12.2012 sa uskutočnil 
Stolnotenisový turnaj v Skalici, ktorého sa zú-
častnili žiaci základnej školy spolu so svojimi 
rodičmi.

Všetky zúčastnené deti získali sladkosť a upo-
mienkové predmety z O2, víťaz navyše získal 
Pohár pre víťaza. Pre rodičov bol odmenou 
pocit z krásne stráveného dňa spolu so svojimi 
deťmi pri športe.

 í stolny tenis

Stolnotenisový turnaj v Moravskom Svätom Jáne

V telocvični ZŠ Sekule sa v dňoch 28.12. 2012 a 
29.12.2012 uskutočnil VI. ročník medzinárodné-
ho stolnotenisového turnaja O pohár starostu 
obce Moravský Svätý Ján.

V prvý deň 28.12.2012  súťažili dievčatá a chlapci rozde-
lení do šiestich kategórií – najmladší žiaci ročník 2002 

a mladší, najmlad-
šie žiačky ročník 
2002 a mladšie, 
mladší žiaci ročník 
2000 – 2001, starší 
žiaci ročník 1996 
– 1999, staršie ži-
ačky 1996 – 2001, 
neregistrovaní a za-

čínajúci bez rozdielu veku. Celkom sa súťaže zúčastnilo 
67 detských hráčov.

Druhý deň 29.12.2012 súperili o pohár dospelí, rozde-
lení do štyroch kategórií – muži neregistrovaní do 50 
rokov, ženy, muži nad 50 rokov, registrovaní. Turnaja sa 
zúčastnilo 74 hráčov.

Medzinárodného dvojdňového turnaja sa za účasti hrá-
čov a hráčok z Českej republiky, Rakúska a Slovenska  
zúčastnilo celkom 141 súťažiacich.

Hráči umiestnení na stupni víťazov si odniesli domov 
vecné ceny a samozrejme víťazné poháre.

O budúcnosť tohto medzinárodného stolnotenisového 
turnaja sa na základe stúpajúcej tendencie zúčastne-
ných hráčov netreba báť. ■ red

Silvestrovský turnaj o pohár starostu obce Kopčany
Na sklonku roka 2012, presne 29.12.2012 sa 
v telocvični ZŠ Kopčany uskutočnil Silvestrovský 
turnaj o pohár starostu obce Kopčany. Turnaja sa 
zúčastnilo celkom 32 dospelých a 11 detí.

Po hodinách tvrdého súperenia bolo poradie na prvých 
štyroch miestach v kategórii dospelých nasledovné – 
1.miesto Šimon Kováč, 2.miesto Peter Kotvan, 3.mies-
to Juraj Antálek, 4. miesto Marek Veselý.

Víťaz si spolu s diplomom odniesol hlavnú výhru – Pu-
tovný pohár starostu.

Kategória detí bola rozdelená na chlapcov a dievčatá. 

Medzi chlapcami sa najviac darilo Petrovi Damborské-
mu, ktorý obsadil prvé miesto. Druhý bol Ondrej Zaba-
dal a tretie miesto obsadil Tomáš Zabadal.

Z dievčat najväčšie majstrovstvo predviedla Kristína Vl-
ková a obsadila prvé miesto. Druhá bola Sabina Hlavá-
čová a tretie miesto obsadila Lara Bihary.

Všetky deti boli odmenené za účasť sladkosťami a víťazi 
si odniesli vecné ceny.

Vysoká účasť súťažiacich a divákov  nasvedčuje tomu, 
že Silvestrovský turnaj sa bude tešiť obľube aj v ďalších 
rokoch.

■ red

■ red
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íí moravsko-slovensky bezecky pohár
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výsledky

muži

do 40: 1. F. Sasínek, AK Hodonín, 17:02; 
2. J. Valachovič, AC Malacky, 17:44; 3. T. Palkovič, 
AK Junior Holíč, 18:23; nad 40: 1. J. Moravec, TJ 
Spartak Myjava, 18:25; 2. J. Miškeřík, Lipov, 18:30; 
3. P. Portášik, AŠK Grafobal Skalica, 19:13; nad 50: 
1. J. Hutyra, Spartak Myjava, 19:54; 2. V. Guliš, D. 
Bojanovice, 20:17 ; 3. J. Lukáč, Lekáreň Arnika Seni-
ca, 20:26; nad 60: 1. L. Bartál, BK Hodonín, 21:27; 
2. M. Kresánek, Bratislava, 23:10; 3. M. Mikuš, Ra-
došovce, 23:53; nad 65: 1. K. Karas, BK Hodonín, 
23:57; 2. M. Hajossy, Koválov, 24:04; 3. M. Janota, 
AŠK Grafobal Skalica, 25:01

ženy

do 35: 1. A. Slaníková, 
SK Kraso UH, 21:42; 2. B. 
Doskočilová, Trenčín, 21:57; 
3. A. Kostrová, Myjava, 23:22; 
nad 35: 1. J. Kadlecová, 
AK Hodonín, 21:48; 2. 
M. Jakabová, Senica, 27:26; 
3. M. Zíšková, Cerová, 27:45; 
nad 45: 1. M. Durnová, Bra-
nopac Veselí n. M., 23:02; 2. 
A. Potášiková, AŠK Grafobal 
Skalica, 23:59; 3. M. Mrázová, 
Junior Holíč, 31:06

Tradičnou bodkou za Moravsko-Slovenským be-
žeckým pohárom 2012 bol 27. ročník Silvestrov-
ského behu v Senici. Za príjemného slnečného 
počasia sa na štarte zišlo rekordných 209 preteká-
rov, z toho 103 mládežníkov bojovalo o prvé body 
do 3. ročníka Záhoráckeho detského bežeckého 
pohára.

Bežci v hlavnej kategórii sa po roku opäť vrátili na 900m 
okruh do mestského parku (pred dvoma rokmi sa bežalo 
po cyklotrase smerom do Kunova).  Bežeckému poľu, tak 
ako v mužských, i v ženských kategóriách kraľovali mladí 
nádejní bežci z druhého brehu rieky Moravy.

U mužov zvíťazil 16-ročný Filip SASÍNEK /AK Hodonín/ 
s 22s. náskokom 
pred minuloročným 
víťazom Jakubom 
VA L A C H O V I Č O M 
z Malaciek. Tretí 
dobehol Tomáš 
PALKOVIČ /Junior 
Holíč/.

Kategóriu žien 
ovládla juniorka 
Adriana SLANÍKOVÁ 

z Uh. Hradišťa pred veteránkou Janou KADLECOVOU /AK 
Hodonín/ a Barborou DOSKOČILOVOU 
z Trenčína.

Tí najlepší zo 4. ročníka MSBP sa zídu 
26. januára 2013 o 18.hod. na sláv-
nostnom vyhodnotení v Kultúrnom 
dome Gbely. Tento bežecký galavečer 
je aj súčasťou športového plesu, na 
ktorý bežci pozývajú širokú verejnosť.

Bližšie informácie o plese 
podá: p.Ferdinand Kocák, 
tel.: +421903413860

■ Ján Dobiáš
foto: Štefan Orth

Víťazstvá mladých pretekárov 
na Silvestrovskom behu v Senici

OZ Záhorí.sk vás pozýva na

3. Záhorácky Republikový Bál
SOBOTA 2. FEBRUÁRA 2013 
ZAČIATOK O 19.00 HOD.
HOTEL PATRIOT SKALICA

hlavná cena tomboly zájazd v hodnote 1500€

CENA VSTUPENKY 39 €
PREDAJ VSTUPENIEK HOTEL PATRIOT
KONTAKT 034 6977 777
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Kapustnica 
starej mamy

POTREBUJEME:

1 kg údeného mäsa (napr. karé, kosti, kole-
no...), kyslú kapustu, 5 - 6 strúčikov cesnaku, 
1 - 2 cibule, do ktorej napicháme klinčeky (ko-
renie), 1 - 2 ks pikantnej klobásy (napr. spiš-
ská, maďarská...), trocha kečupu, celé čierne 
korenie, nové korenie, sušené hríby, sušené 
slivky, kyslá smotana

POSTUP:

Uvaríme údené mäso. Potom ho vyberieme 
a do vody, v ktorej sa varilo, dáme kapustu, 
cesnak, cibuľu s klinčekmi, klobásu, kečup, ko-
renie, sušené hríby a slivky. Solíme až na ko-
niec podľa chuti.

Kapustu nevaríme príliš dlho (max. 20 min-
út), aby zostala krehká a chutná. Klobásku 
narežeme, aby pustila šťavu. Mäso nakrájame 
na kúsky a dáme do kapustnice.

Smotanu si pri podávaní každý dá alebo nedá 
podľa chuti.

DOBRÚ CHUŤ praje čitateľka Ľudmila Vaň-
ková zo Skalice a redakcia Záhorí jej ďaku-
je za zaslaný recept.

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

www.prozahori.sk

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

Čo nás ohrozuje po štyridsiatke?
Okolo štyridsiateho roku dochádza v ľudskom tele 
k mnohým zmenám. S pribúdajúcimi rokmi sa mení 
hladina hormónov a jej následkom je klimaktérium. Na-
vyše začína inak fungovať aj metabolizmus - telo spaľuje 
kalórie oveľa pomalšie, ukladá si tuky z prijímanej po-
travy a my sa omnoho horšie zbavujeme nadbytočných 
kíl. Zvyšuje sa riziko vzniku vysokého krvného tlaku, 
zvýšenej hladiny cholesterolu v krvi a tiež kardiovasku-
lárnych ochorení a chorôb pohybového aparátu. K zme-
nám dochádza aj v psychike, predovšetkým v súvislosti 
s menopauzou, u mužov sa tomuto obdobiu hovorí  an-
dropauza.
Zdravotné riziká  spojené nielen s prechodom
Po štyridsiatom roku dochádza aj k riziku výskytu vyso-
kého krvného tlaku a tiež k zmene procesu ukladania 
tuku, čím sa zvyšuje riziko obezity a tým pádom aj ri-
ziko srdcových a cievnych ochorení. Ženy sú v priebehu 
života pred týmito ochoreniami chránené estrogénom, 
čo je dôvod nižšieho výskytu týchto ochorení u žien ako 
u mužov rovnakého veku. Tento ochranný účinok sa  
však okolo 60 veku stráca a riziko týchto chorôb u žien 
a u mužov sa vyrovnáva. Podľa prieskumu sú cievy  
Slovákov, na rozdiel od iných národov, napr.  Japoncov 
alebo obyvateľov Stredomoria, vo veľmi zlom stave. Prí-
činou je ukladanie cholesterolu do ciev, ktoré  sa stávajú 
nepoddajnými a zúženými. Výsledkom je ateroskleróza, 
teda degeneratívne ochorenie cievnej steny. To spôso-
buje, že sa nedostatočne prekrvuje orgán, ku ktorému 
cieva smeruje a potom je to už len krôčik ku kardiovas-
kulárnym ochoreniam.
Nebezpečný nepriateľ – cholesterol 
Cholesterol sám o sebe nie je nebezpečný. To však platí 
len do chvíle, kedy je jeho hladina v krvi v norme. V mo-
mente, kedy telo nezvláda regulovať jeho hladinu a my 
ho navyše nadmerne zásobujeme cholesterolom z po-
travín, vzniká problém. Cholesterol sa totiž ľahko prichy-
táva na  steny ciev a vytvára súčasť sklerotických plátov, 
na povrch ktorých sa potom nabaľujú krvné zrazeniny. 
Následne dochádza k zúženiu a niekedy aj k úplnej 
nepriechodnosti ciev, čím sa obmedzuje dodávka krvi 
do srdca. Za zvýšenou hladinou tzv. zlého a celkového 

cholesterolu stojí predovšetkým náš životný štýl – stres, 
fajčenie, sedavé zamestnanie, nezdravé stravovanie, nu-
lová pohybová aktivita. 
Tichý nepriateľ – vysoký krvný tlak
Rovnako, ako zvýšená hladina cholesterolu, ani vysoký 
krvný tlak nebolí. Pritom ide o jednu z najnebezpečnej-
ších zdravotných komplikácií, ktoré nás môžu ohroziť. 
Hypertenzia totiž zaťažuje srdce a tepny a môže poško-
diť jemné tkanivo napríklad  v oku alebo obličkách. Čím 
vyšší je tlak, tým väčšie je riziko vzniku závažných kom-
plikácií, ako napríklad srdcového infarktu. K rizikovým 
faktorom vysokého krvného tlaku patrí stres, nadmerná 
konzumácia alkoholu, strava bohatá na soľ a obezita. 
Nutričná terapia
Tá by ma byť hlavným pi-
lierom prevencie po celý 
život, ale pokiaľ ste si v mla-
dosti nedávali pozor, tak 
práve teraz – v štyridsiatke 
- je najvyšší čas na zmenu 
(nielen) jedálnička. Hlavnú 
úlohu by mala, samozrejme, 
hrať zelenina a ovocie, ale tiež mliečne výrobky a ryby, 
ktoré sú  bohaté na zdravé tuky. Naopak tučné jedlá a 
živočíšne tuky by ste mali zo svojej stravy úplne vylúčiť – 
zvyšujú totiž cholesterol. Určite siahnite po potravinách 
s vysokým obsahom vlákniny, pretože významne pomá-
hajú znižovať hladinu cholesterolu – zaraďte do jedál-
nička celozrnné pečivo, nelúpanú ryžu, cereálie a stru-
koviny. Ako doplnok pri zvýšenej hladine cholesterolu 
v krvi, zvýšených hodnotách krvného tuku, hypertenzii 
a ako prevenciu rôznych cievnych ochorení zvoľte určite 
cesnak.. Aby však mohol svoje účinky rozvíjať, je ideálne 
dopriať si ho každý deň. Denne by sme teda mali zjesť 
2-3 strúčiky alebo 900 mg sušeného cesnaku. Ďalšou 
možnosťou sú prípravky z lekárne. Novinkou sú príprav-
ky Allivictus (na prevenciu kardiovaskulárnych ochorení 
sa hodí najmä tinktúra), ktoré sú vyrábané výhradne 
zo slovenských a českých odrôd cesnaku a ich hlavnou 
prednosťou je to, že na rozdiel od tabletiek alebo kapsúl 
s cesnakovým extraktom, nie sú po relatívne krátkom 
čase z dychu človeka cítiť, dokonca ani z potu. 

Minimalizujte zdravotné problémy po štyridsiatke 
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kyprilo     
pôdu     

pluhom

mužské    
meno

Ezechiel   
(dom.)

solmiza -  
ná slabika

2. as  
tajni ky

opra-      
covávali   
dlátom

plukovník  
(zastar.)   
skrútili,    
sto ili     

spolu-     
tvorca     

1. as  
tajni ky

zmlátime   
(hovor.)    
poobre-    
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tajne    
chystalo   
(kniž.)

znížený    
tón E      

spáli na    
povrchu

naparovalo
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ly hmyz    
má a,     

namá a    

sorta    
hrozna

opalok,    
ohorok    
skríkne,  
zakri í

má a      
v lúhu,     
lúhuje

omámi     
(zried.)    

náruživí,   
vášniví

vzorec    
teluridu 
uránu

vychva-    
uje       
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(bás.)     

oraním 
uberiete

skratka   
autonóm-  
nej oblasti

skrútilo    
pokryli     
rosou

ponorením 
do vody    
usmrtila

predložka  
s 2. pád.   
mužské   
meno

týkajúca   
sa téru    

Ivan      
(dom.)     
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nej re i 

trocha 
namo í

vyhynutý 
ko ovník   
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Riadite  hovorí sekretárke:
- Andrejka, musíme sa vážne 
porozpráva  o vašom plate.
- Ale pán riadite ,... už sa nedám 
oklama !
(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 26.1.2013 na e-mailovú 
adresu sefredaktor@prozahori.sk alebo poštou na adresu OZ Záhorí.sk, Potočná 54, 909 01 Skalica.
Výherca z minulého čísla: Alžbeta Králová, Plavecký Mikuláš
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Vianoce na ľade
Vraví sa - Katarína na blate a Vianoce na ľade. Ale-
bo naopak. U nás to tentokrát vyzeralo, že Vianoce 
budú na blate. dvadstiateho tretieho však od rána 
snežilo, fúkalo, vonku metelica, že by psa nevyhnal.

Rodičia, ktorí k nám mali prísť na návštevu, cesto-
vali od rána, okolo obeda boli u nás. Pýtam sa, že 
aká bola cesta? „Celkom v pohode, cesty suché. Len 
u vás, keď sme prešli posledný kopec, tak začala 
táto fujavica.“ Že by snežilo len v našej dedine?

Brat zas vyrážal poobede, prísť mal večer. Sneženie 
sa postupne premenilo na dážď, ale teplota zostá-
vala pod nulou. Čerstvo napadaný sneh sa začal 
podozrivo lesknúť, vravíme si, brat bude musieť 
na cestách dávať pozor.

Večer vypadla elektrika. Aspoň sme si spravili čier-
nu hodinku. Vlastne polhodinku. Tak sme si užili 
romantiku pri krbe a sviečkach. Našťastie po polho-
dine elektrika naskočila, lebo krb by celý dom cez 
noc nevykúril.

Neskoro večer konečne dorazil aj brat. Akú mal 
cestu? Celou cestou husto snežilo, na dialnici 10 cm 
snehu, šlo sa pomaly, až tu u nás vraj dážď. Že by 
pršalo iba v našej dedine???

Našťastie cesta bola poriadne nasolená a až tak sa 
na nej nešmýkalo.

Ráno na štedrý deň vyšlo slnko a my sme išli 
na prechádzku do romanticky zasneženej krajiny. 
Na vedľajšej ulici v dedine bol ľad ako sklo. Niek-
torí susedia ho rozbíjali a čistili, aby si nedolámali 
nohy. Iní si povedali, že počkajú, kým sa roztopí. 
Vyšli sme na kopec, pofotili sme omrznuté stromy, 
záveje a výhľady, ktoré ale boli poriadne zahmlené. 
Keď sme sa vracali, celá dedina bola na nohách. Čo 
sa stalo? No, cestári plniac si svoje povinnosti, po-
slali k nám sypač. S tým, čo u nás našiel, však asi 
skúsenosti nemal. Na ľade ho zviezlo rovno do prie-
kopy, len o vlas minul plot a zostal prevrátený na 
bok. Teraz celá dedina pozerala, ako ho budú z tej 
jamy ťahať. Vyzeralo to na dlho, tak sme radšej išli 
čistiť kapra.

Ozaj, neviete, prečo cestári jazdia na letných gu-
mách? ■ milka
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