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Tretí mesiac v roku, marec, pre mňa 
predstavuje prebúdzanie sa prírody. 
Prírody, ktorá spala celú zimu, 
aby nás na jar privítala zelenou 
trávou, rozkvitnutými jarnými 
kvietkami a spievajúcimi vtáčikmi. 
Spolu s prírodou „ožívame“ aj my 
ľudia. Niektorí berú do rúk motyky 
iní bicykle, v jednom aj druhom 
prípade ide o pohyb na čerstvom 
vzduchu s prvými jarnými lúčmi 
slnka, ktorý je pre nás dôležitý.
Pre mňa „kopčaňáčku“ sa marec 
nesie v znamení jedného dôležitého 
dátumu narodenia významnej 
osobnosti. Áno, je to narodenie 
Tomáša Garrigua Masaryka. Jeho 
meno pozná hádam každý, veď 
bol prvým prezidentom Česko-
Slovenskej republiky a mal výrazný 
podiel na jeho vzniku. Medzi 
národom bol veľmi obľúbený, nie 
nadarmo ho familiárne oslovovali 
„tatíček Masaryk“. Čechov a 
Slovákov považoval za jeden národ, 
čím bol a do dnešného dňa aj je 
sympatický mnohým obyvateľom, 
dnes už dvoch samostatných štátov.
V tomto roku si pripomíname 
165. výročie jeho narodenia. 
Je namieste uctiť si pamiatku 
narodenia TGM, veď keby nebolo 
T.G. Masaryka a 28. 10. 1918, 
nebolo by ani 1. 1. 1993.
Všetkým ľuďom s dobrým srdcom 
prajem krásnu jar a srdce plné lásky.

          Veronika Dujsíková
          šéfredaktor
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Všetky knihy zožltnú, ale kniha prírody má každý rok 
nové, nádherné vydanie. Hans Christian Andersen

Obec Kopčany v spolupráci s OZ Hr-
údy zorganizovalo 7. marca 2015 
spo- mienkovú slávnosť k 165. výro-
čiu narodenia Tomáša Garrigua Ma-
saryka. Slávnosť sa uskutočnila na 
mieste kde stojí dom, v ktorom bývali 
rodičia TGM a v ktorom sa podľa rôz-
nych prameňov narodil aj samotný 
T. G. Masaryk.
Podujatia sa zúčastnil zástupca starostu obce Dušan Chanečka, 
predseda OZ Hrúdy Jozef Michaláč, člen OZ Hrúdy Dušan Ružička, 
ktorí vo svojich príhovoch hovorili o živote a pôsobení TGM. Oslavy 
sa zúčastnili aj potomkovia rodiny Masarykovej.
V kultúrnom programe vystúpili s básňou a pesničkami žiaci ZŠ 
Kopčany a všetkým prítomným zaspieval Folklórny súbor Valša 
z Holíča, okrem iných, aj obľúbenú pieseň TGM „Ach synku, synku“ 
Tomáš Garrigue Masaryk mal po rozpade Rakúsko-Uhorska kľúčový 
podiel na vzniku nového samostatného nezávislého štátu – Česko-
-Slovenska, ktorého sa stal prvým prezidentom. Dňa 14. novembra 
1918 zvolilo revolučné Národné zhromaždenie ČSR v Prahe Tomáša 
Garrigua Masaryka za prvého prezidenta ČSR počas jeho neprítom-
nosti. Vo funkcii prvého prezidenta pôsobil do 14. decembra 1935, 

keď zo zdravotných dôvodov abdikoval na 
tento post. Mal vrúcny vzťah k Čechom 
a Slovákom, považoval ich za jeden národ 
a bol tvorcom teórie čechoslovakizmu.
V rozhovoroch s Karlom Čapkom, ktoré 
vyšli aj tlačou, hovoril prezident o sebe, 
svojom pôvode a Slovensku takto: „Já 
jsem byl vlastně na půl Slovačiskem od 
malička; můj otec byl Slovák z Kopčan, 

mluvil slovensky do smrti, aji já jsem mluvil spíš slovensky 
– nějakého rozdílu mezi Slováky uherskými a moravskými, 
mezi kterými jsem jako dítě rostl, nebyl jsem si vědom. K nám 
chodívala z Kopčan babička a mně vždycky přinesla darem 
široké slovenské gatě – já jsem je oblékal na noc do postele, 
protože jsem chodil ošacen, jak se říkalo, po pansku. Styk ro-
diny s Kopčany a Holičem byl častý; v Kopčanech jsem hned 
v dětství přišel do styku s maďarštinou.“
Národ ho za jeho skromnosť a čestnosť oslovoval „tatíček Masaryk”. 
Po celý život ostal verný heslu: „Pravda víťazí!“
Osobnosť Tomáša Garrigua Masaryka nemožno vyčiarknuť zo 
slovenských dejín. Je preto namieste uctiť si pamiatku narodenia 
TGM, veď vďaka nemu môže Slovensko ako štát existovať.

Pred 165. rokmi sa narodil prvý československý prezident T. G. Masaryk.
V Kopčanoch si uctili jeho pamiatku spomienkovou slávnosťou

■ Veronika Dujsíková

Reprezentanti Záhoria na Majstrovstvách Sveta a Vesmíru v Pindžerle
Dňa 4. 1. 2015 sa vo Vrbovom pri Pieš-
ťanoch konali 23. Majstrovstvá Sveta 
a Vesmíru v Pindžerle. Tentokrát sa 
na týchto unikátnych majstrovstvách 
v hre, ktorú vymysleli pred viac ako 
tridsiatimi rokmi bratia Jobusovci 
vo Vrbovom, zúčastnili aj záhorácki 
reprezentanti.
Prvým Skaličanom v histórii, ktorý sa zúčastnil na Majstrovstvách 

Sveta a Vesmíru sa stal 
Milan Roman, ktorý 
na prvýkrát a v pod-
state bez tréningu 
podal slušné výkony 
a umiestnil sa na pek-
nom 19. mieste. Dru-
hým Záhorákom bol 

reprezentant mesta Holíč Miroslav Jobus, 
ktorý sa zúčastnil na svojich druhých Maj-
strovstvách Sveta a Vesmíru a obsadil pek-
né 14. miesto. Víťazom 23. Majstrovstiev 
Sveta a Vesmíru sa stal po niekoľkoročnej 
víťaznej odmlke „Vrbovský víťaz“ Andrej 
Budislav Jobus. Víťazovi gratulujeme.
Veríme, že táto unikátna hra si vďaka 

svojmu štýlu nájde na Záhorí určite viac priaznivcov a na ďalších 
Majstrovstvách sveta 
a vesmíru bude záhorácka 
výprava opäť početnejšia. 
Výsledkový servis: www.
kriak.sk, záhorácki nad-
šenci Pindžerla: www.
facebook.com/zahornapi

■ Miroslav Jobus
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Na rozvoj mestských 
oblastí v kraji ide 

z eurofondov 16 mil. eur

Na podporu školskej a sociálnej infraštruktúry 
a revitalizáciu verejných plôch ide z eurofon-
dov 16 mil. €. Umožňuje to Operačný program 
Bratislavský kraj (OPBK) v rámci Integrovaných 
stratégií rozvoja mestských oblastí.

„Cieľom je zrevitalizovať zanedbané prostre-
die a zvýšiť tak kvalitu života našich oby-
vateľov. Mesto Bratislava a okresné mestá 
môžu v našom kraji vďaka programu po 
prvýkrát komplexne obnoviť školy, škôlky 
a ich areály, či budovať nové komunitné cen-
trá, zariadenia sociálnych služieb a denné 
stacionáre. Pôvodne bolo na to alokovaných 
14,2 mil. €, táto suma sa však navýšila na 
16 mil. €, a tak môžeme podporiť všetkých 
sedem stratégií s takmer 40 projektmi,“ 
priblížil bratislavský župan Pavol Frešo. Ako zá-
roveň uviedol, ostatné kraje mohli za eurofondy 
už sedem rokov opravovať svoje školy a škôlky, 
Bratislavskému kraju to bolo umožnené až na 
konci programového obdobia 2007-2013. Pre 
porovnanie ostané župy majú v rámci Regio-
nálneho operačného programu pre školskú in-
fraštruktúru vyčlenených 550 mil. eur.

O financie v rámci Integrovaných stratégií roz-
voja mestských oblastí môžu žiadať vymedzené  
mestské časti Bratislavy, okresné mestá Pezinok, 
Senec, Malacky a Bratislavský samosprávny kraj. 
Z mestských častí sú to Rača, Nové Mesto, Staré 
Mesto, Vrakuňa.

Napríklad Mestská časť Nové Mesto do svojej 
stratégie zahrnula päť materských škôl, štyri 
základné školy, dve revitalizácie parkov a vybu-
dovanie nového komunitného centra. Výzvu na 
Integrované stratégie rozvoja mestských oblastí 
vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva a roz-
voja vidieka SR v roku 2013 v rámci Operačného 
programu Bratislavský kraj.

Cez tento program sa už realizovali aj projekty 
zamerané na regeneráciu sídiel, budovanie cyk-
listických trás a náučných chodníkov. Konkrétne 
je to 10 projektov podporujúcich regionálnu 
a mestskú hromadnú dopravu, 58 projektov 
revitalizácie miest a obcí (námestia, chodníky, 
detské ihriská, verejné osvetlenie, zeleň atď.), 
jeden projekt revitalizácie mestského parku 
(Pezinok), osem projektov budovania cyklotrás 
a štyri projekty budovania náučných chodníkov.

Bratislavský kraj prostredníctvom svojho spros-
tredkovateľského orgánu pre Operačný program 
Bratislavský kraj už sedem rokov úspešne pomá-
ha primátorom a starostom pri implementácii 
europrojektov financovaných z OPBK.

Kraj obstaral štúdiu na ochranu proti prívalovým 
dažďom v Malokarpatskej oblasti

Analyzovať a definovať povodňami najviac ohro-
zené územia v Malokarpatskej oblasti má urba- 
nisticko-krajinárska štúdia, ktorú si obstaral Bra-
tislavský kraj. Jej súčasťou je aj návrh opatrení 
na zabránenie devastácie prírody a škôd, ktoré 
dokážu prívalové dažde napáchať.

„S povodňami má 
Bratislavská župa 
nepríjemné skúse-
nosti, a preto sme 
nechali vypracovať 
túto štúdiu, ktorá 
zadefinuje ohrozené 
územia. Na základe 
skúsenosti z roku 
2011, kedy prívalové 
dažde pod Malými 
Karpatmi spôsobili 
výrazné povodne, 
sme sa rozhodli, že v spolupráci s vlastníkmi, užíva-
teľmi ale aj samosprávou určíme ohrozené územia 
a realizujeme projekty na ich ochranu,“ vyjadril sa 
bratislavský župan Pavol Frešo. Medzi efektívne opa-

trenia patrí úprava korýt, ochranných hrádzí, poldrov, 
odvodňovacích zariadení, ale aj ich pravidelné čistenie. 
Štúdia bude zverejnená aj na webovej stránke Bratislav-
ského samosprávneho kraja.

Obce, ktoré sú v najrizikovejších oblastiach, by si mali 
obstarať vypracovanie podrobnejších štúdií, ktoré 

zapracujú do svojich 
územných plánov. Pe-
niaze na realizácie opa-
trení na ochranu proti 
prívalovým dažďom 
môžu získať z operač-
ných programov zlep-
šenia kvality životného 
prostredia. „V novom 
operačnom progra-
me Kvalita životného 
prostredia je priestor 
na prispôsobovanie 

sa klimatickým zmenám, pod ktoré povodne patria, 
a preto môžeme na to čerpať eurofondy v prospech 
našich obcí, ktoré sú ohrozené,“ dodal župan Pavol 
Frešo.

Ničivá povodeň v roku 2011

Študenti precestujú tmou
„The Dark Trip“ alebo „Cesta do tmy“ je názov 
divadelnej inscenácie, ktorú v týchto dňoch na-
vštevujú študenti stredných škôl v Bratislavskom 
kraji. 

Toto nezvyčajné predstavenie sa sústreďuje okolo jednej 
osoby – autora, scenáristu, režiséra a herca v jednej oso-
be – Martina Žáka. Ten mladým ľuďom sprostredkúva 
svoj skutočný životný príbeh poznačený užívaním drog. 
Ukazuje im cestu, ktorou si prešiel, vypovedá o krajných 
situáciách, ktoré ho donútili prehodnotiť svoj život a 
o rozhodnutí žiť zodpovednejšie. „Samotné predsta-
venie je určitým mostom – mladý divák sa po ňom 
môže rozhodnúť povedať zlým veciam nie“, vysvet- 

ľuje hlavný protagonista. Predstavenie, ktoré sa snaží 
varovať mládež pred nástrahami drogových závislostí je 
poňaté originálnym spôsobom tak, aby oslovilo mladé-
ho diváka. Inscenáciu si môžete pozrieť v DK Zrkadlový 

háj v Bratislave najbližšie 
3. marca 2015 o 19:00.

Afterpárty
Študenti, ktorí predstavenie 
navštívia, majú možnosť zú-
častniť sa aj následnej After-
párty. Tá vytvorí pre mladých 
ľudí priestor, kde môžu obja-
vovať svoj talent a nasmeruje 
ich k jeho rozvoju. Sprevá- 
dzať ich pritom budú lektori 
a odborníci, ktorí im dokážu 
poradiť v rôznych oblastiach. 
Navyše, počas Afterpárty 
zaznejú príbehy ďalších ľudí, 

ktorí v minulosti bojovali s drogami a dnes žijú úplne iný 
život.

V rámci protidrogovej prevencie podporuje Bratislavská 
župa tento projekt jednak finančne, ale aj koordináciou 
škôl, ktoré o predstavenie pre žiakov prejavia záujem. 
Zo stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Brati-
slavského samosprávneho kraja už inscenáciu videlo 
viac ako 3000 žiakov a pedagógov a záujem škôl trvá aj 
v tomto roku.
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Zástupcovia Bratislavského a Stredočeského kra-
ja sa stretli vo februári v Kutnej hore, aby prero-
kovali rozšírenie vzájomnej spolupráce. Tú vidia 
v budúcnosti najmä v oblasti kultúry.

„My sme najpríbuznejšie národy v Strednej Európe. 
Dohodli sme sa na prehĺbení kultúrnej spolupráce. 
Môžeme sa obohacovať v tých častiach, ktoré sú pre 
toho druhého inšpirujúce,“ povedal Pavol Frešo, ktorý 
prišiel aj s krajským poslancom Ladislavom Snopkom do 
Kutnej Hory na pozvanie hejtmana Stredočeského kraja 
Miloša Peteru.

Súčasťou návštevy Kutnej hory, ktorá je známa pre ťaž-
bu striebra a je zapísaná do zoznamu UNESCO, bolo aj 
oficiálne otvorenie vernisáže Mariána Mudrocha a krst 
knižnej publikácie. Tá mapuje rekonštrukciu a históriu 
Galérie Stredočeského kraja, v ktorej sa výstava koná.

Zrekonštruovanú Galériu Stredočeského kraja v Kutnej 
Hore označil župan za inšpiratívnu, v minulosti slúžili 
obrovské priestory ako kláštor, neskôr ako kasárne a te-
raz sa využívajú pre kultúru. „Je to veľmi inšpiratívne 
pre nás, ako niečo podobné urobiť a zrekonštruovať 
aj v Bratislavskej župe. A hlavne to, čo sme sa zau-
jímali po tej odbornej stránke, aj sa budeme zaují-
mať, ako tam potom pritiahnuť ľudí tak, aby to na 
seba zarobilo, aby to svojím spôsobom bolo aj ren-
tabilné pre župu, prípadne pre mesto alebo obec, 
v ktorej sa takýto stánok nachádza“ uviedol.

Praktickou spoluprácou oboch krajov je aj otvorenie 
výstavy slovenského umelca Mariána Mudrocha z cyklu 
reflektujúceho slovenské umenie. „Je to praktická spo-
lupráca, ktorú pán Snopko prináša medzi tú našu 
pomyselnú československú obec opakovane celý 

svoj život, svojou aktivitou. Je to len ďalší kamienok 
do tejto mozaiky,“ doplnil Pavol Frešo.

„S pánom županom sme preberali rôzne možnosti, 
toto je prvá čerešnička. Každý máme určité priority, 
ktoré môžeme druhej strane prezentovať. Možnosti 
vidím aj vo výmene študentov, tiež turistický ruch 
a neuzatváral by som ani možnosť ekonomickej 
spolupráce,“ dodal hejtman Stredočeského kraja Mi-
loš Petera. Na území Stredočeského kraja sa nachádza 
množstvo významných historicky cenných pamiatok 
a niekoľko chránených krajinných oblastí. Najväčšou 
koncentráciou pamiatok sa vyznačuje práve mesto Kut-
ná Hora, ktoré je zapísané do zoznamu svetového prí-
rodného a kultúrneho dedičstva UNESCO. Okrem toho 
patrí k najnavštevovanejším mestám kraja.

Bratislavský a Stredočeský kraj podpísali dohodu o spo-
lupráci v septembri 2013, v ktorej sa zaviazali upevniť 
priateľské vzťahy a posilniť ekonomické a kultúrne 
zväzky. Okrem toho sa konali aj recipročné športové sú-
ťaže „O pohár hejtmana Stredočeského kraja“ a „O pohár 
predsedu BSK“, SOŠ Farského, ktorá je v pôsobnosti Bra-
tislavského samosprávneho kraja, sa na pozvanie hejt-
mana zúčastnila Gastrofestivalu v Kolíne a náš región sa 
prezentoval aj na medzinárodných veľtrhoch cestovné-
ho ruchu Holiday World Praha.

Bratislavský samosprávny kraj má v súčasnosti podpí-
saných 15 partnerských dohôd s regiónmi napríklad 
z Rakúska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, Srbska 
ale aj s ďalekým Šanghajom. Jednou z najaktívnejších 
je cezhraničná spolupráca s Rakúskom, s ktorým kraj 
úspešne čerpal eurofondy napríklad na výstavbu Cyklo-
mostu slobody.

Bratislavský a Stredočeský kraj rozširujú 
spoluprácu v oblasti kultúry

Kutná hora privítala delegáciu z Bratislavského kraja

Hranice pretnú 
ďalšie mosty

Kedysi obávanú hranicu, ktorá 
predstavovala pomyselnú železnú 
oponu premostil pred dvoma rokmi 
Cyklomost slobody. Podobné, ale 
menšie lávky pre cyklistov a chod-
cov by mali pribudnúť aj v ďalších 
obciach pozdĺž rieky Morava. 

Zámer spojenia bratislavskej župy a Dol-
ného rakúska lávkami pre peších a cyk-
listov ohlásil Bratislavský samosprávny 
kraj vo februári. Podporu mu vyslovili 
aj starostovia prihraničných obcí. Lávky 
plánuje Bratislavský samosprávny kraj 
financovať v rámci Operačného progra-
mu INTERREG VA SK-AT 2014-2020 ako 
prostriedok podpory trvalo udržateľnej 
dopravy. Slúžiť by mali najmä cyklodo-
prave, čím by sa podporilo nielen cesto-
vanie za prácou či za službami, ale aj ces-
tovný ruch. Kraj plánuje realizovať lávky 
len na miestach, kde by nepredstavovali 
zásadný zásah do chráneného územia.

Projekt lávok pre peších a cyklistov by 
mal plynulo nadväzovať na úspešný pro-
jekt Cyklomostu Slobody, ktorý právom 
získal viacero architektonických ocenení. 
Cyklomostom Slobody, ktorý bol posta-
vený tiež vďaka eurofondom, len za dru-
hý polrok minulého roka prešlo 44 853 
cyklistov a 61 632 chodcov.
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Výstavba obchvatu Rohožníka 
napreduje

Cesta medzi Rohožníkom a Malackami patrí medzi 
najvyťaženejšie v Bratislavskom kraji. Táto komuni-
kácia III. triedy si vyžaduje komplexnú rekonštruk-
ciu, na ktorú by mohol nadviazať aj obchvat Ro-
hožníka. Predpokladané náklady sú 6 mil. €, ktoré 
plánuje Bratislavská župa vykryť z eurofondov pro-
stredníctvom Integrovaného regionálneho operač-
ného programu. Pre získanie stavebného povolenia 
je potrebné najskôr majetkovo-právne vysporiadať 
pozemky nie len pod cestou, ale aj v priamom zá-
bere novej cesty podľa projektovej dokumentácie 
rekonštrukcie.

„Skôr, ako získame 
peniaze, je potrebné 
predložiť všetky povo-
lenia v zmysle staveb-
ného zákona, pričom 
najdôležitejším ale aj 
najzložitejším krokom 
je majetkovo-právne 
vysporiadanie pozem-
kov. Obec Rohožník si 
zobrala na seba, že to 
vysporiada so súkrom-
nými vlastníkmi po-
zemkov, Bratislavská 
župa vysporadúva 
Vojenské majetky 
a lesy a samozrejme 
vysporadúva Sloven-
ský pozemkový fond,“ 
povedal bratislavský žu-
pan Pavol Frešo. So zástupcami štátnych inštitúcií 
sa plánuje stretnúť v najbližších dňoch. O projekte 
by mali rokovať aj krajskí poslanci na najbližšom 
zasadaní zastupiteľstva.

„Je to komunikácia tretej triedy, ktorej šírka je 
šesť metrov a jazdia po nej nákladné vozidlá, 
ktoré distribuujú tovar v objeme zhruba dva 
milióny ton ročne. Vzhľadom na technický stav 
tejto cesty je to momentálne jednosmerka. Kvô-
li bezpečnosti premávky bolo nemožné, aby sa 
tam tie kamióny stretávali, keďže vždy skončil 
jeden z nich mimo cesty,“ priblížil starosta Rohož-
níka Peter Švaral. Ako ďalej poznamenal, jedno- 
smerná prevádzka pre nákladnú dopravu obme- 
dzuje výrobné podniky v oblasti a to výrobu cemen-

tu, výrobu kameňa a výrobu omietkových zmesí. 
„Je tu doprava veľkého množstva tovarov. Bez-
pečnostný stav tejto cesty je veľmi nebezpečný,“ 
uzavrel starosta. Za veľmi dôležitý označil projekt 
rekonštrukcie aj generálny riaditeľ výroby spoloč-
nosti Holcim Pedro Miñarro Jodar.

V súvislosti s rekonštrukciou cesty bolo v roku 2012 
podpísané memorandum a následne Zmluva o spo-
lupráci s obcou Rohožník a spoločnosťami Holcim 
(Slovensko) a.s., Baumit spol. s r.o. a ALAS SLOVA-
KIA spol. s r.o.

Na kompletne zre-
konštruovanú cestu 
III/50310 v Rohožníku 
má byť presmerovaná 
všetka ťažká doprava 
v oblasti. V trase pôvod-
nej komunikácie sa vy-
buduje nová cesta, ktorá 
bude mať parametre 
vyhovujúce súčasným 
normám. Šírka jazdných 
pruhov bude 3,5 metra, 
s odstavným pruhom 
šírky 1,25 metra a ne-
prehľadné zákruty sa 
upravia tak, aby bola 
doprava bezpečná a ply-
nulá. Hlavnou zmenou 
bude vybudovanie novej 
vozovky, po ktorej budú 
môcť jazdiť aj nákladné 

vozidlá s produkciou z výrobných závodov v Ro-
hožníku. To umožní vylúčiť ťažkú dopravu z cesty 
Rohožník – Pernek – Lozorno. Po vybudovaní diaľ- 
ničných kolektorov pri Malackách bude táto cesta 
napojená priamo na diaľnicu.

Bez stavebných úprav a rekonštrukcie slúži cesta od 
70-tych rokov. Je to jeden z najpálčivejších problé-
mov tohto regiónu. Stav cesty, vrátane šírky a pev-
nosti krajníc nezodpovedá súčasnému stavu nára-
stu automobilovej dopravy, potrebu rekonštrukcie 
podčiarkuje aj skutočnosť, že je strategickým na-
pojením na ostatnú cestnú sieť pre výrobné závody 
spoločností Holcim, ALAS, Baumit či Agropartner, 
ktoré sú zároveň významnými zamestnávateľmi 
v regióne.

Malokarpatský región 
bude mať svoju organizáciu 

cestovného ruchu

Malokarpatský región bude mať po troch rokoch 
svoju oblastnú organizáciu cestovného ruchu. 
Jej založenie vo februári počas Župného štvrtku 
podporili starostovia obcí z oblasti Malých Kar-
pát. Oblastná organizácia by mala byť založená 
v priebehu troch mesiacov a fungovať bude ako 
prirodzená súčasť Krajskej organizácie cestovné-
ho ruchu Bratislava Region Tourism.

„Oblastná organizácia cestovného ruchu 
určite v danom regióne zvýši povedomie 
a predpokladám, že stanovy a ciele týchto 
oblastných organizácií budú vnímať jedi-
nečnosť regiónu, v ktorom vzniknú. Tieto 
menšie obce v Malokarpatskom regióne 
majú problém, že nemajú ubytovacie zaria- 
denie v takej kapacite, ako zákon určuje,“ 
skonštatovala Anna Píchová, riaditeľka Ma-
lokarpatského osvetového strediska v Modre, 
ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislav-
ského samosprávneho kraja. Zároveň doplnila, 
že ak bude iniciátorom Oblastnej organizácie 
cestovného ruchu mesto Pezinok, ktoré spĺňa 
požiadavky na ubytovacie kapacity, a k nemu sa 
pripojí napríklad Modra alebo Svätý Jur, kde tiež 
sú ubytovacie zariadenia, tak môže vzniknúť ob-
lastná organizácia. „Ak sa dostatočne pripraví 
argumentácia a bude sa diskutovať na úrov-
ni samospráv a obecných úradov, vytvoria 
sa dostatočné podmienky na to, aby takáto 
organizácia v tomto regióne vznikla,“ dodala 
Anna Píchová.

„Oblastná organizácia cestovného ruchu 
Malokarpatského regiónu ponúka v prvom 
rade cestovný ruch, ktorý je odvodený od 
Podkarpatia, či už od vinohradov alebo tu-
ristiky, poldňovej alebo víkendovej. Vytvára 
sa veľmi slušná sieť v rámci vinohradníckej 
turistiky či gastronómie alebo ďalšej turis-
tiky, ktorá je naviazaná priamo na rodiny 
s deťmi,“ doplnil Pavol Frešo. Bratislavský 
samosprávny kraj a Krajská organizácia ces-
tovného ruchu Bratislava Region Tourism budú 
s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu 
úzko spolupracovať, poskytnú svoje know-how 
a pomôžu so všetkými potrebnými schvaľova-
cími procesmi, stanovami ale aj manažovaním.

František Stano z Bratislavskej organizácie ces-
tovného ruchu považuje za najväčší problém 
turizmu na Slovensku nízku mieru spolupráce 
jednotlivých destinácií. Od novej Oblastnej or-
ganizácie cestovného ruchu si sľubuje aj väčší 
záujem turistov o hlavné mesto. Nakoľko Brati-
slava je oveľa menšia ako iné európske hlavné 
mestá, turista má tendenciu vyhradiť si naň 
menej času. Aby sa zvýšil počet návštev a preno-
covaní, propagujú okrem Bratislavy aj jej okolie.

ilustračné foto

Novinky z Bratislavskej župy
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Odborné školy v pôsobnosti kraja patria 
k najlepším

Zamestnávatelia hodnotili stredné odborné ško-
ly, v našom kraji sa na prvých štyroch priečkach 
umiestnili školy, ktoré sú v pôsobnosti Bratislav-
ského samosprávneho kraja. Za dôležitú označili 
firmy pripravenosť absolventov pre prax, kvalitu 
ale aj iniciatívnosť školy. Vyplynulo to z unikát-
neho prieskumu realizovaného na vzorke 2 000 
zamestnávateľov z celého Slovenska, ktorý si ne-
chali vypraco-
vať Úrad vlády 
a Štátny inšti-
tút odborného 
vzdelávania.

Najlepšie hod-
notenie spome-
dzi stredných 
odborných škôl 
v Bratislavskom 
kraji získala od 
zamestnávateľov 
SOŠ Svätoplu-
kova v Bratisla-
ve, na druhom 
mieste skončila SPŠ elektrotechnická Karola Adlera 
v Bratislave, tretie miesto si zaslúžila SOŠ vinársko-ovo-
cinárska v Modre a na štvrtom mieste skončila Hotelová 
akadémia Mikovíniho v Bratislave. Všetky štyri školy 
sú v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. 
„Výsledky prieskumu len dokazujú kvalitu našich 
odborných škôl, čo ma, samozrejme, veľmi teší. 
Uvedomujeme si, že prepojenie praxe so vzdeláva-
ním je dôležité, a preto, aby sme pripravili kvalit-
ných absolventov pre trh práce, vytvárame im na 
to aj vhodné podmienky. Sú to jednak nové odbory, 
ktoré zaraďujeme do vyučovacieho procesu, a tiež 

vytvárame centrá odborného vzdelávania a prípra-
vy,“ uviedol bratislavský župan Pavol Frešo.

Okrem toho sú na školách v pôsobnosti kraja aj odbory, 
ktoré sú jedinečné v rámci Slovenska. Sú to napríklad 
manažérstvo kvality v chemickom laboratóriu na SOŠ 
chemickej v Bratislave, vinohradníctvo a ovocinárstvo 
– somelierstvo na SOŠ vinársko–ovocinárskej v Mod-
re, telová kozmetika na SOŠ Svätoplukova v Bratislave, 

m a s m e d i á l n e 
štúdiá na SOŠ 
masmediálnych 
a informačných 
štúdií na Kadná-
rovej, či scénické 
výtvarníctvo – 
kostýmová tvor-
ba, maľba a de-
koračná tvorba, 
maskérska tvor-
ba, tvorba a kon-
štrukcia scény na 
Strednej umelec-
kej škole scénic-

kého výtvarníctva na Sklenárovej v Bratislave.

Rebríček kvality stredných odborných škôl z pohľadu 
zamestnávateľov sa realizoval prvýkrát v rámci švajčiar- 
sko-slovenského projektu Odborné vzdelávanie a prí-
prava pre trh práce. Jeho cieľom bolo vytvoriť prehľad 
stredných odborných škôl, ich kvality, imidžu a známosti 
v regiónoch a spoznať názory personalistov. Hodnotila 
sa pripravenosť absolventov pre prax, iniciatívnosť ško-
ly v hľadaní spolupráce s podnikmi, iniciatívnosť školy 
v hľadaní práce pre absolventov, dĺžka odbornej praxe 
študentov ale aj kvalita praktickej prípravy absolventov.

Študenti SOŠ 
polygrafickej 

stážujú v Nemecku

Takmer 40 študentov Strednej od-
bornej školy polygrafickej v Bra-
tislave, ktorá je v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Bratislavského kraja, 
má možnosť získať skúsenosti a po-
zrieť si výrobné závody aj školiace 
priestory najväčšieho výrobcu po-
lygrafickej techniky v Heidelbergu 
v Nemecku.

Podľa riaditeľa školy Romana Šípa sa 
odbornej stáže zúčastnia žiaci prvého 
až štvrtého ročníka. „Pre študentov 
je pripravený štvordňový program, 
počas ktorého si pozrú výrobné závo-
dy a školiace priestory vo Wiesloch-
-Walldorfe a tiež budovu Print Me-
dia Academy v Heidelbergu,“ priblížil 
riaditeľ. Pobyt je hradený materskou 
firmou Heidelberg. Stáž vybraných štu-
dentov je organizovaná v spolupráci 
s členom Zväzu polygrafie na Slovensku, 
firmou Heidelberg Slovensko, s.r.o. Firma 
Heidelberger Druckmaschinen AG bola 
založená v roku 1850, je najvýznam-
nejším výrobcom hárkových tlačových 
ofsetových strojov v Európe ako aj lídrom 
na celosvetovom trhu s hárkovými ofse-
tovým tlačovými strojmi.

SOŠ polygrafická je so svojim komplex-
ným zameraním na printové a digitálne 
médiá jediná svojho druhu na Sloven-
sku. Ponúka niekoľko študijných odborov 
polygrafického a grafického zamerania 
v dennom aj pomaturitnom a nadstav-
bovom štúdiu. Škola bola už viacnásob-
ne ocenená za kvalitu polygrafických 
výrobkov v súťaži Zlatá pečať, v medzi-
národnej súťaži kalendárov a v súťaži 
Najkrajšie knihy Slovenska. Okrem toho 
jej patrí siedma priečka v celosloven-
skom prieskume umiestnenia žiakov do 
pracovného procesu po absolvovaní od-
borných škôl na Slovensku. 

ilustračné foto

Začiatkom júna sa v Bratislave stretnú zástupcovia 
metropolitných regiónov a samotných metropol 
okolitých štátov. Aj tie sa vo vzťahu k Bruselu 
stretávajú s podobnými problémami ako Brati-
slavská župa.

„Byť regiónom, v ktorom sídli hlavné mesto 
je na jednej strane veľkou devízou minimálne 
v oblasti inovácií, vedy, výskumu a cestovné-
ho ruchu. No bohaté hlavné mesto robí auto-
maticky bohatý aj región. Toto bohatstvo je 
však len na papieri,“ vysvetlil najväčší problém 
metropolitných regiónov predseda Bratislavského 

samosprávneho kraja Pavol Frešo.

Zástupcovia participujúcich miest a regiónov sa 
stretnú 9. a 10. júna v Bratislave na Vyšehradskom 
fóre, ktorého nosnou témou budú skúsenosti 
a problémy metropolitných regiónov. Regióny V4 
by vo svojej súdržnosti mali oživiť aj spoluprácu 
na regionálnej úrovni. Stretnutia sa v Bratislave 
zúčastnia nielen regióny V4 ale aj reprezentanti 
Viedne a Dolného Rakúska. Okrem výmeny skúse-
ností budú zástupcovia hľadať aj riešenia spoloč-
ných výziev, ktorých majú metropolitné regióny 
viac ako ostatné.

Metropolitné regióny musia spolupracovať



24/3/2015 od 17:00
v Hoteli sv. Ludmila v Skalici
Feng shui je staré čínske umenie ako usporiadať 
priestor okolo nás. Cieľom je dosiahnuť rovnováhu 
energie čchi (životnej sily) na miestach, kde bývame 
a pracujeme...

Na prednáške sa dozviete niečo z histórie tohto 
starodávneho umenia, praktické rady ako si viete 
sami zharmonizovať svoj priestor a spoznáte rozdiel 
medzi tradičným a moderným Feng SHui.

Těší sa na Vás Iveta Ďurišová profesionálny 
konzultant v oblasti Feng shui.

vstup zdarma

w w w. h o t e l s v a t a l u d m i l a . s k

info@hotelsvataludmila.sk  /  SK +421 34 69 77 777  /  CZ +420 607 244 761
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Chrípka

Zavreté školy 
a škôlky. Ľudia 
s maskami na 
ústach, úrady och-
romené pre po-
četné PN-ky. V ne-
mocnici je zákaz 
návštev na všet-
kých oddeleniach. 

Aj to je obraz, ktorý spôsobila chrípka 
alebo ochorenia chrípke podobné. Prí-
znaky sú tak všeobecne známe, že ich 
popis je snáď úplne zbytočný.

H1N1, H5N1 a podobné skratky. Čo však 
znamenajú? Takto označujeme jednotlivé 
podtypy chrípkových vírusov typu A. Jedná 
sa vlastne o ich povrchové antigény – mo-
lekuly, ktoré sú zložené z bielkovinovej a cu- 
kornatej zložky.

„H“ označuje tzv. hemaglutinín. Je to mole-
kula, ktorá umožňuje vírusovým časticiam 
dostať sa do vnútra buniek dýchacieho trak-
tu a tak vlastne spôsobiť chorobu.  „N“ ozna-
čuje tzv. neuraminidázu. Táto molekula zase 
rozkladá hlien, ktorý chráni dýchacie cesty 
a vírusové častice sa tak môžu cez hlien do-
stať k bunkám. Tieto molekuly sú viacerých 
typov a podľa ich kombinácie potom samot-
né vírusy označujeme tak ako je uvedené 
vyššie. 

Chrípka H1N1 je známa aj ako „prasacia 
chrípka“. Známou sa stala v roku 2009, kedy 
vyvolala celosvetovú pandémiu, avšak po-
známe ju už od roku 1918. O jej nebezpe-
čenstve svedčí aj to, že aj vo februári tohto 
roku spôsobila smrť muža v nemocnici v Ri-
mavskej Sobote.

Chrípku H5N1 poznáme aj ako „vtáčiu“. Táto 
sa stala neslávne známou svojím rozšírením 
z Ázie do celého sveta. Ešte dodnes máme 
v pamäti zábery, ako v strachu pred touto 
chrípkou boli v Hong Kongu zlikvidované 
obrovské chovy hydiny. Úmrtnosť ťažkých 
prípadov bola vtedy približne 50 %.

Kombinácií H a N je však viac. Vírus chrípky 
sa dokáže meniť a prispôsobovať a prichá- 
dzajú nové a nové kombinácie H a N. Človek 
však nesedí so založenými rukami. Vždy 
pred chrípkovou sezónou sú pripravené oč-
kovacie látky, ktoré síce 100% neochránia 
pred nákazou, ale podstatne znížia riziko 
komplikácií, ktoré môžu byť u vnímavých 
jedincov až smrteľné.

■ MUDr. Daniel Vidovič, MPH, lekár 
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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 bude ďalej s bývalou škôlkou na Hollého ulici 
(na Majírkach)?

Súčasný trend vo vývoji populácie a ekonomická 
situácia v rozpočte mesta prinútili vedenie mesta 
Holíč k zrušeniu materskej škôlky na ulici Hollého 
(na Majírkach). Niekoľkým z nás tam deti absolvo-
vali predškolskú prípravu, a tak to pre nás môže 
byť nostalgické. Bohužiaľ však mesto po zvážení 
všetkých pre a proti rozhodlo približne pred tromi 
rokmi o zlúčení materskej škôlky na Hollého ulici 
s materskou škôlkou na Lúčkach.

Po zrušení tejto škôlky nastala otázka: Čo s jestvujúcou 
budovou? Tento objekt bol v čase zrušenia škôlky v nevy-
hovujúcom stave a potreboval by dôkladnú rekonštruk-
ciu. Mesto potrebné financie na rekonštrukciu nemá 
a tak vedenie mesta rozhodlo, že túto budovu a priesto-
ry ponúkne cez verejnú dražbu na odpredaj. Budúci ma-
jiteľ musel splniť podmienku, že tu vybuduje občiansku 
vybavenosť (obchod, služby občanom...) v súlade s hos-
podárskym a územným plánom mesta Holíč.

Predmetná budova 
sa takto predáva-
la niekoľko rokov. 
Neprišla žiadna se-
riózna ponuka. Až 

v minulom roku prišla s ponukou stavebná spoločnosť 
HANT BA, a.s. Považská Bystrica. Je to spoločnosť, ktorá 
postavila v Holíči bytové domy na ulici Márie Terézie. Táto 
spoločnosť odkúpila od mesta pozemky bývalej škôlky, 
mesto však musí odstrániť jestvujúcu stavbu na týchto 
pozemkoch. Tak to je dohodnuté v kúpnej zmluve.

Aký je zámer spoločnosti HANT BA?

Podmienky sú jasné:
– pred začatím stavby predložiť zámer na schválenie 
(stavebný úrad mesta Holíč), ktorý musí byť v súlade  
s územným a hospodárskym plánom mesta Holíč
– do troch rokov (do konca roku 2017) začať so stavbou
– nová stavba nesmie rušiť občanov susediacich so stav-
bou
– tak ako v prípade Lídlu v rámci projektu musí byť vy-
riešená dopravná situácia, prístup a parkovanie v okolí
– samozrejmosťou by mala byť aj úprava okolia zeleňou

Jednou z výhod tohto projektu bude aj vy-
riešenie ďalšieho dopravného uzla v Holíči. 
Situácia pre chodcov idúcich práve na strane 
pred bývalou škôlkou je neúnosná. Neúnosná 
je nebezpečnou blízkosťou chodníka pri ceste 
a v zákrute nepriechodnosťou v žiad- nom 

ročnom období s výnimkou letných suchých mesiacov. 
Chodník je v tomto úseku pod úrovňou cesty, čiže voda 
sa zhromažďuje na chodníku (viď fotografie).

Veríme, že bude na Majírkach vyriešený problém 
pešo chodiacich občanov a dočkáme sa tiež mo-
dernej viacúčelovej budovy s krásnym okolím slú- 
žiacej pre občanov celého Holíča.

Určite budeme tento problém sledovať a pri schvaľova-
ní projektu dozerať, aby bol zrealizovaný hlavne v pro-
spech občana.

V prípade záujmu o ďalšie informácie ma kontaktujte na 
e-mail: romanhrncirik@gmail.com

■ Ing. Roman Hrnčirík, poslanec MsZ v Holíči
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 Záhoráci v zahranicí

O spoluprácu s Coburgom prejavila záujem 
 aj slovenská univerzita

Vysokoškolské vzdelanie je pre mnohých mladých ľudí 
kľúčom k vysnívanej profesii. Toto životné rozhodnutie 
žiť niekoľko rokov v študentských podmienkach je veľká 
výzva, ale aj výborná životná skúsenosť. V súčasnej dobe 
je možnosť výberu kvalitného vysokoškolského vzdelania 
na Slovensku naozaj veľmi rôznorodá. Základ je zvoliť si 
študijný obor, ktorý je vášňou 
aj záľubou v jednom. Tak sa 
pre mladých ľudí môže splniť 
sen, že práca bude aj posla-
ním, ktoré dá nášmu životu 
zmysel.

Tak som postupovala aj ja 
pri výbere univerzity a bu- 
dúceho povolania. Profesia 
dizajnéra v sebe spája veľa rôznych zručností a znalostí 
do jednej. Veľa základných vedomostí som získala už po-
čas štúdia na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. 
Štúdium mi však neposkytlo len teoretické či praktické ve-
domosti ale aj priateľstvá. Spriaznené duše som našla nie 
len medzi študentami alebo aj medzi mojimi pedagógmi. 
Aktivity Slovenskej technickej univerzity sú naozaj rôznoro-
dé a zaujímavé. Práve preto som sa mnohokrát zúčastnila 
aj rozličných projektov či workshopov.

Pre rozvoj univerzity ako takej je dôležité vytvárať a udrži-
avať zahraničnú spoluprácu. Keďže som momentálne štu-
dentkou na Coburg University of Applied Sciences and Arts - 
Hochschule Coburg, chcem využiť túto príležitosť a prispieť 
k rozvoju medzinárodnej spolupráce medzi Slovenskom 
a Nemeckom. Záujem o rozvoj spoločných projektov je 
z oboch strán. Avšak nieke-
dy je ťažko pretransformo-
vať medzinárodné projekty 
do reálnej podoby. Keďže 
poznám postupy a systémy 
výučby na oboch univer-
zitách, je pre mňa jedno- 
duchšia komunikácia medzi 
oboma stranami, a takto sa 
dá predchádzať aj prípad-
ným nedorozumeniam vo 
vzájomnej komunikácii.

Prvé kroky ku vzájomnej spolupráci už podnikli obe strany. 
Hochschule Coburg každoročne otvára svoje dvere širokej 
verejnosti a aj svojim partnerom či už z univerzitnej pôdy 
alebo podnikom ako potencionálnym sponzorom. Tento 

deň otvorených dverí nesie názov DCO – Design Campus 
Open. Počas tohto podujatia sa podporuje vytváranie 
medzinárodných vzťahov a v roku 2015 je zvýšený dôraz 
práve na túto spoluprácu. Záujem zo strany Slovenskej 
technickej univerzity zúčastniť sa na tomto podujatí ma 
samozrejme potešil. Pedagógov z mojej bývalej univerzity, 

konkrétne Mgr. art. Martina 
Baláža, ArtD. a Mgr. art. Hed-
vigu Harvánkovú rada počas 
pobytu v Coburgu podporím, 
aby sa partnerstvo medzi 
oboma univerzitami prehĺ-
bilo.

Projekt DCO je prezentá-
ciou školských projektov, 

workshopov a výsledkov medzinárodných projektov. Už 
v minulosti počas môjho výmenného pobytu na Hochschu-
le Coburg som sa zúčastnila tohto projektu. Vtedy som sa 
zapojila do prezentácie semestrálneho projektu návrhu štu-
dentského internátu – projekt Campus point bol zameraný 

na analýzu a 
rozvoj budúce-
ho internátu 
pre študentov 
na univerzi-
te. Zapojila 
som sa aj do 
workshopu o 
pôsobení fa-
rieb – cieľom 

workshopu bolo oboznámiť sa s pôsobením farieb, ich vy-
užitím v interiéri, teoretický základ o aplikovaní farieb v in-
teriéri a oboznámiť sa s farbami v praxi. A ako medzinárod-
ný študent som prezentovala aj svoju rodnú vlasť. Cieľom 
prezentácie bolo ukázať multikulturalitu Coburgu a aktivity 
zahraničných študentov, ktorí sem prišli na výmenný pobyt 
alebo začali svoje štúdium v Coburgu.

K nahliadnutiu boli aj iné workshopy či výstavy. Celá uni-
verzita sa počas týždňa otvorených dverí zmenila na jedno 
veľké výstavisko. Učebne ale aj exteriér budovy bol zme-
nený na nepoznanie. Široká verejnosť mala takto možnosť 
nahliadnuť do zákulisia študijného odboru interiérový 
a produktový dizajn. Niečo podobné sa bude konať aj počas 
DCO – Design Campus Open 2015. Už teraz sa teším, že sa 
budem opäť môcť zapojiť do tohto zaujímavého projektu.

■ Mgr. art. Alena Krčová

Celá univerzita sa 
počas týždňa otvorených 
dverí zmenila na jedno 
veľké výstavisko.

»

Campus Point model

Design Campus Open

Campus Point prezentácia

Malacky získali financie 
na štyri veľké projekty

Malacky 19. február 2015. Rekonštrukcia 
Materskej školy na Štúrovej ulici, revita-
lizácia verejného priestranstva a obnova 
verejných priestorov na sídlisku Juh, re-
konštrukcia Nádražnej ulice a autobusovej 
stanice – to sú štyri projekty, do ktorých sa 
Malacky púšťajú vďaka finančnej podpore 
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka Slovenskej republiky, Operačný 
program Bratislavský kraj. Tieto projek-
ty sú spolufinancované Európskou úniou 
z prostriedkov Európskeho fondu regio-
nálneho rozvoja.
Realizácia všetkých projektov by mala odštarto-
vať v marci. Dokončenie prvých troch spomenu-
tých projektov sa predpokladá na júl tohto roka. 
Rekonštrukcia Nádražnej ulice a autobusovej 
stanice by mala byť dokončená v októbri 2015.
Rekonštrukciu Materskej školy na Štúrovej 
ulici bude dodávateľsky zabezpečovať spoloč-
nosť Hílek a spol., a. s. Tento projekt má hodnotu 
571 500 €. Aktuálne je s dodávateľom úspešne 
podpísaná zmluva o diele, zároveň sa dohodol 
termín začatia realizácie projektu. V rámci pro-
jektu bude zrealizovaná rekonštrukcia a pre-
stavba objektov materskej školy so zateplením 
a uskutoční sa tiež revitalizácia herných prvkov 
a plôch.
Projekt revitalizácie verejného priestran-
stva na sídlisku Juh v lokalite pri Maline 
bude dodávateľsky zabezpečovať spoločnosť 
Green project, s. r. o. Akcia je rozpočtovaná na 
244 800,04 €. Aktuálne mesto Malacky čaká na 
výzvu na podpis zmluvy o diele s dodávateľom. 
V rámci tohto projektu ide o vytvorenie oddy-
chovej časti s kvalitnou zeleňou a atraktívnym 
mobiliárom, ktorý skvalitní život obyvateľov. 
Osadenie fit prvkov a celý mestský mobiliár aj 
s lavičkami funkčne a esteticky dotvoria prostre-
die.
Obnovenie verejných priestorov na sídlis-
ku Juh je rozpočtované na 535 900 €. V stredu 
18. februára sa uskutočnilo stretnutie s dodá-
vateľom Cesty Nitra, a. s., kde bola podpísaná 
zmluva o diele. Projekt predpokladá vytvorenie 
centrálnej zóny mestskej oblasti Juh, čím sa vy-
tvorí estetický a ucelený priestor pre obyvateľov 
tejto časti mesta a jej návštevníkov. Projekt bude 
mať dopad na všetky vekové kategórie.
Rekonštrukciu Nádražnej ulice a autobuso-
vej stanice v Malackách dodávateľsky zabez-
pečí firma Cesty Nitra, a. s. Jej celková hodnota 
je 639 000 €. Aktuálne sa uskutočňujú činnosti 
súvisiace s uzatvorením zmluvy s dodávateľom. 
Zámerom tohto projektu je vybudovať funkčný 
priestor slúžiaci na nástup, výstup a prestup 
medzi jednotlivými zložkami hromadnej verej-
nej dopravy. Po ukončení realizácie aktivít, teda 
kompletnej revitalizácie zóny so zapracovaním 
nových prvkov, vznikne v Malackách funkčný 
terminál integrovanej dopravy.

■ Mestský úrad Malacky, oddelenie marketingu
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Fašiangové oslavy 
v Letničí

V posledných rokoch sa stalo už tradí-
ciou, že aj v našej dedine Letničie sa 
konajú fašiangové oslavy.

Keďže Veľká noc tohto roku je začiatkom 
apríla, fašiangové oslavy pripadli už na 
polovicu februára. Dňa 14. februára sa 
začali oslavy fašiangov sprievodom po de-
dine. Masky „maškare“ sprevádzali štyria 
muzikanti. Pred každým domom zahrali, 
zaspievali a zatancovali. Niektorí ich odme-
nili klobásou, slaninou, šiškami, slivovicou 
a deti dostali teplý čaj. Sprievod prešiel ce-
lou dedinou.

Večer sa všetci zišli v kultúrnom dome na 
zábave, ktorá bola spojená s pochovávaním 
basy. Účasť bola dobrá. Bol navarený chutný 
guláš, pripravené občerstvenie a tombola.

■ Marián Dvorský, starosta obce

55.  Náhlikova Senica
Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové 
stredisko v Senici v spolupráci s Mestom Senica 
je realizátorom 55. ročníka regionálnej súťaže 
a výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby 
okresov Senica a Skalica Náhlikova Senica 2015.

Podľa ústredného súťažného poriadku, prihlásení autori 
súťažia so svojimi fotografickými prácami v skupine au-
torov nad 21 rokov, v skupine autorov od 16 do 21 rokov 
a v skupine autorov do 16 rokov, pričom v každej skupine 
sa súťaží v kategóriách: čiernobiela fotografia, farebná 

fotografia, multimediálna prezentácia fotografií a v te-
matickej kategórii. Súťaž je postupová, trojstupňová, 
ocenení autori odbornou porotou postupujú do krajské-
ho a následne do celoštátneho kola súťaže neprofesio-
nálnej fotografickej tvorby – AMFO 2015.

Tohtoročný 55. ročník regionálnej súťažnej výstavy ne-
profesionálnej fotografickej tvorby Náhlikova Senica 
2015 oboslalo 29 autorov s celkovým počtom 183 foto-
grafických prác. Z toho v skupine dospelých autorov – 

nad 21 rokov to bolo 141 fareb-
ných a čiernobielych fotografií 
od 24 autorov. V skupine junio-
rov – autorov od 16 do 21 rokov 
– 13 čiernobielych a farebných 
fotografií od 3 autorov. Kategó-
ria multimediálnej prezentácie 
nebola oboslaná fotografický-
mi prácami. V tematickej kate-
górii Rodina 11 autori predložili 
29 fotografií.

Odborná porota v zložení Mgr. 
Art. František Tomík,  umelecký 
fotograf a dlhoročný vysoko-
školský pedagóg  ako predseda 
poroty a členovia Mgr. Rudolf 
Lendel, umelecký fotograf 
a pedagóg, doc. MgA. Jozef 
Sedlák, umelecký fotograf a 
vysokoškolský pedagóg, všetci 
z Bratislavy, odborne posúdili 
a zhodnotili predložené foto-
grafické práce a navrhli udeliť 
diplomy a vecné ceny.

Odborná porota uskutočnila 
výber fotografií na výstavu – 

zostavila výstavnú kolekciu v celkovom počte 107 foto-
grafií od 27 autorov.

Slávnostné otvorenie výstavy s kultúrnym programom, 
v ktorom vystúpili žiaci ZUŠ Senica Adam Denkóci (akor-
deón), Matúš Nečas (keyboard) pod pedagogickým 
vedením Anny Rýzkovej, vyhlásenie výsledkov a udeľo-
vanie cien sa uskutočnilo 20. 2. 2015 o 17.00 hod. v Zá-
horskom osvetovom stredisku v Senici. Pre účastníkov 
súťaže bol v rámci výchovno-vzdelávacej časti podujatia 
pripravený o 14,30 hod. odborno-rozborový seminár 
s lektorom a členmi odbornej poroty Mgr. Rudolfom 
Lendelom a Mgr. Františkom Tomíkom.

Výstava je sprístupnená verejnosti do 13. 3. 2015 vo vý-
stavných priestoroch Záhorského osvetového strediska 
v Senici. Otvorená je v pracovných dňoch od 8:00 do 
15:30 hod.

■ Viera Juríčková, Záhorské osvetové stredisko Senica
foto: Jozef Húšek

Ocenenia v súťaži Náhlikova 
Senica:

■ dospelí autori nad 21 rokov:

kategória čiernobielej fotografie:
1. miesto: Marián Rafaja, Senica
2. miesto: Tomáš Tóbik, Senica
3. miesto: Ľubomír Jarábek, Senica
Čestné uznanie: Peter Baláž, Chvojnica, Ľubomír 
Švec, Koválovec, Michal Ovečka, Štefanov

kategória farebnej fotografie:
1. miesto: Ľubomír Jarábek, Senica
2. miesto: Marian Holenka, Častkov
3. miesto: Iveta Tóthová, Častkov
Čestné uznanie: Lucia Kuklišová, Senica, Viera 
Šusteková, Senica, Jaroslav Kűhtreiber, Senica

■ autori od 16 do 21 rokov:

kategória čiernobiela fotografia:
Diplom a cena: Lujza Marečková, Senica
Čestné uznanie: Silvia Ochránková, Hlboké

kategória farebná fotografia:
Čestné uznanie: Lucia Hotařová, Skalica a Silvia 
Ochránková, Hlboké
■ Tematická kategória: Rodina

Cena: Ľubomír Švec, Koválovec
Čestné uznanie: Michal Ovečka, Štefanov

»  
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Sú knihy a čítanie Tvojou obľúbenou činnosťou?
A k tomu aj kreslíš a maľuješ ? 

Spomeň si na hrdinu svojej obľúbenej knihy, nakresli ho a obrázok dones do knižnice. Prinesené výtvory budú vystave-
né a spomedzi všetkých budú vylosovaní traja, ktorí dostanú peknú odmenu.  Na obrázok napíš svoje meno, koľko máš 
rokov a meno nakreslenej postavičky.
Ak chceš, aby sa aj Tvoj obrázok dostal do zlosovania, prines ho do 13. marca 2015 do Mestskej knižnice Skalica.

Elán je na roztrhanie, koncerty si vyberá! 
Prečo má z desiatok ponúk len dva koncerty?

Holíč bude TOP
Hudobná legenda, ktorá už dlho tróni na pomysel-
nej kráľovskej stoličke populárnej hudby na Slo-
vensku, núdzu o ponuky nemá. Skupinu Elán a jej 
pesničky už niekoľko desaťročí milujú milióny fa-
núšikov na Slovensku, ale aj v susednom Česku. Aj 
preto je po koncertoch Elánu veľký dopyt, no chlapci 
okolo frontmana Joža Ráža sa zodpovedne rozho-
dujú, ktoré ponuky prijať a ktoré nie.

Vzhľadom na úspešnosť a popularitu Elánu a jeho posled-
ného turné v roku 2014 s programom Elán The Best of vol 2. 
v Prahe, Brne, Ostrave, Bratislave a v Košiciach, kam celkovo 
prišlo približne 45-tisíc fanúšikov, sa kapela rozhodla ísť aj 
do menších miest, aby uspokojila aj ich. „Sme na roztrha-
nie. Z Česka aj zo Slovenska sú na nás desiatky požia- 
daviek, ale my to musíme veľmi uvážlivo selektovať,“ 

povedal Jožo Ráž. Program Best Of je totiž postavený pre 
veľké koncerty, na ktorých si môžu fanúšikovia vychutnať 
rozšírenú zostavu hudobníkov, veľkolepú scénu, svetelné 
efekty, zvuk a výnimočnú atmosféru. Aj preto sú zatiaľ na 
tento rok potvrdené len dve vystúpenia – prvé sa odohrá 
22. mája na zimnom štadióne v Poprade, kde je kapacita 
obmedzená, a druhé 20. júna pod holým nebom na le-
tisku v Holíči. Promotér koncertu si získal dôveru najmä 
organizovaním najväčšieho letného česko-slovenského 
hudobného festivalu Cibula Fest, ktorý patrí dlhodobo 
k slovenským top festivalom, a koncert sa bude konať na 
tom istom mieste mesiac pred ním. Jedným z dôvodov, 
prečo sa manažment Elánu rozhodol kývnuť na ponuku 
odohrať koncert na česko-slovenskej hranici na letisku 
v Holíči, je aj jeho poloha. Tá totiž dáva veľkú možnosť na 
zmiešané publikum z oboch republík. „Je pre nás v súčas-
nosti nutné odohrať koncerty mimo miest ako Koši-
ce, Bratislava, Praha či Brno, aby sme sa priblížili aj 
k ostatným miestam v Česku a na Slovensku. Rozhodli 
sme sa ponuku z Holíča prijať, pretože výborne zapa-
dá do konceptu produkcie manažmentu kapely. Elán 
miluje tak české, ako aj slovenské publikum a toto je 
možnosť mať na jednom koncerte fanúšikov z oboch 
krajín,“ povedal manažér kapely Vladimír Moško. 
Vstupenky sú v predpredaji v sieti PREDPREDAJ.SK, je mož-
né ich zakúpiť i v Skalici v Turisticko-informačnej kancelárii. 

■ Vladimír Chrenka

Michal Kohn: Holíčsky čert – Povesti zo Záhoria
Povesti zozbieral český profesor Emanuel Kosík počas svoj-
ho pôsobenia na štátnej obchodnej škole v Skalici od roku 
1920 do vzniku Slovenského štátu, kedy bol nútený odísť 
na Moravu. Povesti pochádzajú z regiónu tzv. Moravského 
Slovácka, ktoré v minulosti tvorilo slovenské a moravské 
okolie rieky Moravy. Väčšina povestí je zo Záhoria (napr. 
Skalica, Holíč, Gbely, Vrbovce, Borský, v tom čase ešte Búr-
sky Mikuláš), niektoré však zasahujú aj do moravského re-
giónu (napr. Strážnica, Veselí nad Moravou). 

Zbierka povestí je jedinečná v tom, že texty pochádzajú od 
samotných žiakov, ktorí ako domácu úlohu zaznamenávali 
rozprávanie svojich rodičov a starých rodičov z jednotlivých 
záhorských obcí. Ide o netradičné povesti a povery, ktoré 
sa ešte aj v tridsiatych rokoch minulého storočia udržiavali 
medzi ľuďmi. ■ red

Michal Kohn (1982, Skalica)
je absolvent Právnickej fakulty UK v Bratislave. Pracuje 
ako advokát. Povesti, ktoré zozbieral od svojich žiakov 
jeho prastarý otec Emanuel Kosík, prepísal a pripravil 
na knižné vydanie. Príbehy vychádzali postupne v časo-
pise Slniečko vďaka iniciatíve Ondreja Sliackeho.
Ilustrácie: Miro Harušťák

»  

Prezentácia monografie 
mesta Skalica

V stredu 11. februára sa v koncertnej sále 
františkánskeho kláštora v Skalici uskutoč- 
nila prezentácia knihy s názvom Skalica.

Ide o rozsiahlu monografiu s 1230 stranami, 
ktorú vydalo Mesto Skalica v spolupráci so Zá-
horským múzeom. Záhorské múzeum spolu 
s kolektívom 58 autorov pracovalo na knihe od 
roku 2008.

Riaditeľka Záhorského múzea PhDr. Viera Draho-
šová na úvod podujatia privítala hostí a priblížila 
tvorbu a koncepciu publikácie. Ing. Mgr. Martin 
Vičan z oddelenia strategického rozvoja Mesta 
Skalica predstavil zámer predstaviteľov mesta a 
bývalého primátora Ing. Stanislava Chovanca pri 
vydaní monografie. Prítomným sa prihovorili aj 
dvaja z autorov, prof. Eva Fordinálová a prof. Ján 
Lukačka z Filozofickej fakulty Univerzity Komen-
ského v Bratislave.

Počas príspevku PhDr. Viery Drahošovej, ktorá 
predstavila obsah a tematické členenie mono-
grafie, si hostia mohli pozrieť multimediálnu 
prezentáciu knihy. Konkrétnejšie o kapitolách 
História, Duchovný život a Kultúra porozprávali 
odborní pracovníci Záhorského múzea, zároveň 
autori textov a redaktori Mgr. Richard Drška, 
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, ThD. a PhDr. Peter 
Michalovič. O grafickom stvárnení knihy, jej re-
alizácii a práci s bohatou fotografickou prílohou 
hovoril grafik a fotograf Eduard Timko. Činnosť 
skalickej pobočky Štátneho archívu v Bratislave, 
ktorá poskytla autorom pri tvorbe knihy množ-
stvo historického materiálu, predstavila jej ria-
diteľka Mgr. Helena Polakovičová a hostí pozva-
la na prehliadku archívu. PhDr. Viera Drahošová 
spolu s Ing. Mgr. Martinom Vičanom odovzdali 
na záver ďakovné listy za spoluprácu na tvorbe 
monografie prítomným autorom, spolutvorcom 
a iniciátorom.

Program prezentácie sprevádzal hrou na organe 
Timotej Kyselica. Po skončení programu mali zá-
ujemcovia možnosť diskutovať s tvorcami knihy, 
ktorú si mohli zakúpiť, prípadne prelistovať.

■ Mgr. Anna Palkovičová, kustód knižnice
Záhorské múzeum v Skalici
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 atletika

sport

bezplatná 
RIADKOVÁ INZERCIA 

v mesačníku

prozáhorí
■ sefredaktor@prozahori.sk

■ OZ Záhorí.sk, Potočná 54, 909 01 
Skalica

Dám do prenájmu garsónku s balkónom v Ska-
lici. Tel.0948/224669.

www.zahorak.sk 15

 inzercia

● Mechanik elektrotechnik
● Mechanik počítačových sietí

● Mechanik mechatronik
● Elektrotechnika / Elektromechanik

Mechanik elektrotechnik
Operátor stavebnej výroby
Mechanik počítačových sietí

Obchod a podnikanie
Mechanik mechatronik

možnosť uplatnenia sa v zahraničí 
alebo doma v okolitých spoločnostiach 
nášho regiónu (Protherm Skalica, 
OMS Dojč, INA Skalica, 
Volkswagen Slovakia... a iné)

(florbal, minifutbal, stolný tenis, tenis, basketbal, 
posilňovňa, strelectvo a iná záujmová činnosť)

e:mail: sougbely@zupa-tt.sk, web: www.sosegbely.edupage.org

Naše odbory = atraktivita, perspektíva, istota zamestnania!

PARTNERI SOŠE GBELY: Protherm Production s.r.o., Skalica, OMS s.r.o., Dojč, VW Slovakia a.s., Devínska nová VesPARTNERI SOŠE GBELY: Protherm Production s.r.o., Skalica, OMS s.r.o., Dojč, VW Slovakia a.s., Devínska nová Ves

Štuková aj Koch idú na ME
Bratislava (21. - 22. 2. 2015). Tento rok mali účast-
níci halových majstrovstiev Slovenska v atletike 
mužov a žien o motiváciu navyše. Keďže halový 
európsky šampionát sa odohrá 5. – 8. marca „za 
humnami“ v Prahe, dostali Slováci možnosť vyslať 
na šampionát takmer každého majstra Slovenska 
v konkrétnej disciplíne. Netýka sa to skokov o žrdi 
a do výšky.

Zo Záhoria už má na pražské HME istý 
limit Holíčan Matúš Bubeník (ská-
če do výšky za Stavbár Nitra), ktorý 
skočil začiatkom februára 231 cm na 
Banskobystrickej latke. Ostatná záho-
rácka ekipa sa mohla spoliehať skôr 
na kvalifikovanie sa prostredníctvom 
umiestnenia.

Sám Bubeník žiaľ na halovom sloven-
skom šampionáte v Bratislave chýbal pre chorobu. Záho-
ráckou disciplínou však zostali aj tak najmä skoky. V troj-
skoku nastupoval odchovanec AC Malacky Martin Koch 
(Slávia UK Bratislava) ako jasný favorit na prvenstvo a 
potvrdil to. Zvíťazil posledným pokusom, keď takmer 
o celý meter prekonal druhého (15,32 m). Teraz sa môže 
pripravovať na Prahu. Medzi ženami bola favoritka Dana 

Velďáková z Banskej 
Bystrice, umne jej však 
sekundovala Malačan-
ka Monika Baňovi-
čová, ktorej štart bol 
donedávna dokonca 
otázny. Našťastie 
problémy so zadným 
stehenným svalom 
pominuli a Monika 
nielen predviedla 
sympatický pokus 
12,42 m (v halovej 
sezóne trojskok ani ne-
trénuje) a pekný beh 
na 60 metrov prekážok 
(3. miesto, čas 8,92 s). 
V skoku do diaľky žien 
sa blysla zlepšením 
svojho osobného ma-
xima Eliška Chvílová 
(AC Malacky) o jediný 
centimeter na 601 cm. 
V nabitej súťaži jej to 
stačilo na piatu prieč-
ku. V diaľke skákali aj 
bývalí Malačania. Me-
dzi ženami Claudia 
Hladíková z Dukly 
B. Bystrica (8. miesto, 

569 cm) a medzi mužmi Erik Miklušičák z STU Bratisla-
va (5. miesto, 659 cm). V skoku do výšky žien prekonala 
160 cm dorastenka z Borského Mikuláša Monika Zavi-
linská, ktorá skáče za Vital Bratislava a obsadila šiestu 
priečku. Darilo sa aj na rýchlych tratiach. V sobotu bola 
po finále žien na 400 metrov sklamaná bývalá najlep-
šia malacká atlétka Alexandra Štuková, ktorá už pár 

sezón behá za Sláviu UK Bratislava. 
Napriek zisku bronzu dosiahla len 
slabší čas 56,07 s a v duchu sa rozlú-
čila s možnosťou účinkovania na HME 
v Prahe. Isto ju potom potešilo rozhod-
nutie výboru Slovenského atletického 
zväzu, ktoré ju dodatočne nominovalo 
do Prahy na disciplínu 400 m, zrejme 
aj s prihliadnutím na možnosť štarto-
vať v ženskej štafete na 4x400 m. Na 

štvorstovke sa nedarilo podľa plánov malackému doras-
tencovi Borisovi Pribilovi, ktorý skončil medzi mužmi 
siedmy. O to lepšie si počínal niekdajší malacký pretekár 
Marco Adrien Drozda (UK Bratislava), ktorý prebehol 
trať za 51,73 s a skončil tretí. Na dvojstovke nenadviazal 
Michal Mecháček (Malacky) v B finále na čas z rozbehu 

a skončil celkovo ôsmy. V rozbehoch však zažiaril vekom 
žiak Marcel Žilavý, ktorý preňho netradičnú trať zabe-
hol za 23,83 s a umiestnil sa na jedenástom mieste. Na 
najkratšej trati na 60 m si výsledkovo najlepšie počínala 
dorastenka AC Malacky Susanna Chlepková, ktorá 
časom 8,18 s vybojovala piatu priečku vo finále. Najviac 
však zažiarila štafeta malackých chlapcov na 4x200 m, 
zložená z troch dorastencov (Mecháček, Pribil, Kollár) 
a žiaka Žilavého. Aj tak ale vygenerovali tretie miesto po 
skvelom behu v čase 1:33,80 min. Na stredných tratiach 
nastúpil iba jediný záhorácky pretekár. Malačan Jakub 
Valachovič najprv vybojoval štvrté miesto v behu na 
1500 m v novom osobnom maxime 4:04,26 min, o deň 
nato vyhral svoj rozbeh na 800 m a celkovo obsadil pia-
te miesto. Vo vrhu guľou si zlepšil osobný rekord Tibor 
Mráz z Holíča (12,64 m) a skončil ôsmy.

Na halových ME v Prahe tak záhorácky divák môže fandiť 
trojici záhoráckych atlétov. Isto sa bude dať na čo poze-
rať.

■ TK AC,
foto: Viva photo
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MŠK BO Holíč - Slávia STU 
Bratislava 58:64 (27:33)

Dňa 14.02.2015 odohralo družstvo MŠK BO Holíč 
ďalšie kolo II. ligy basketbalu mužov. Na holíčskej 
palubovke sa prestavili basketbalisti zo Slávie 
STU Bratislava.

Úvod stretnutia bol vyrovnaný a domáci si držali 4 bo-
dové vedenie do I. štvrtiny. V ďalšej časti hry sa domáci 
hráči sústredili na verdikty rozhodcov čo malo za násle-
dok herné výpadky holíčskych basketbalistov a preto do 
polčasu prehrávali 27:33. Ďalšia časť hry bola vyrovnaná 
z obidvoch strán a družstvá sa striedali vo vedení. Na 
záver mali viac šťastia basketbalisti z Bratislavy, ktorí 
nakoniec vyhrali nad domácimi v pomere 64:58.

Body: Snopko 19, Dosek 12, Jabornik 10, Rypak 8, Hladky 
4, Bursky 4, Kovarik 2. Rozhodovali: Kuzmiak a Paryzek

TJ ŠTADION Trenčín - MŠK 
BO Holíč 72:75 (44:26)

Basketbalisti Holíča cestovali na svoje stretnutie 
II. ligy pod Trenčiansky hrad.

Úvod patril domácim hráčom, ktorí dobre bránili útoky 
hostí a premenili takmer všetky svoje strelecké príleži-
tosti a tak postupne si vypracovali dvadsaťjeden bodový 
rozdiel vo svoj prospech. Druhý polčas mali pod kontro-
lou hostia z Holíča, zlepšenou obranou, ale najmä zlep-
šenou úspešnosťou streľby vymazali strelecké manko 
a dobre takticky zvládnutým záverom si odviezli z Tren-
čína cenné víťazstvo.

Body Holíčanov: Snopko 21, Jaborník 22, Došek 16, 
Chrenka 7, Kovárik 6, Rypák 3.

 basketbal

 hádzaná

RK :  GRAND-REALITY Skalica 
www.grand-reality.sk

 0903 473 262 Bc. Dáša Vlková
*Na predaj vinohrad 1500 m2 v Skalici za cenu 6.600,- euro
Na predaj dom s krčmou, bytom, terasou, barom, volejbalové 
ihrisko, salónik  za cenu 149.000 euro 

*Novostvba – bungalov RD 4 izbový +kuchyňa, kúpeľňa,
2 xWC, garáž, 450 m2 pozemok v Skalici  
Cena domu :  85.700 €  + pozemok 24.770,- €

Novostavba  v Skalici na predaj 4 izbový RD  s kuchyňou 2 x 
kúpeľňa , garáž aj pozemok cena 125.000 €  

Na predaj chata s pozemkom na Mlýnkoch – 15.000€
Kancelária RK ul. Jatočná zo zadu Mestského úradu v Skalici 
e.mail.:    grandreality@centrum.sk

Futbalový turnaj 
hasičov v Kopčanoch

V sobotu 21. februára 2015 sa konal 
v telocvični základnej školy Kopčany 
futbalový turnaj hasičov. Turnaja sa zú-
častnilo 8 mužstiev, ktoré boli rozdelené 
do dvoch skupín. V A skupine boli domáci 
DHZ Kopčany, DHZ Holíč, DHZ Brodské 
a hasiči z DHZ Prievaly. V B skupine boli 
domáci DHZ Kopčany 2, DHZ Skalica, SDH 
Kněždub a hasiči z OR Ha ZZ Skalica.

Hralo sa v dvoch skupinách 2 x 7 min a s minú- 
tovou prestávkou. Zápasy rozhodoval Tomáš 
Ralbovský, kvalifikovaný rozhodca.

V A skupine sa odohrali zápasy s týmito vý-
sledkami: DHZ Kopčany – DHZ Prievaly 3:0, 
DHZ Holíč – DHZ Brodské 0:3, DHZ Kopčany 
– DHZ Holíč 6:1, DHZ Prievaly – DHZ Brodské 
1:0, DHZ Kopčany – DHZ Brodské 1:0, DHZ 
Prievaly – DHZ Holíč 4:0.

V B skupine sa odohrali zápasy s týmito vý-
sledkami: DHZ Kopčany 2 – SDH Kněždub 3:0, 
DHZ Skalica – OR Ha ZZ Skalica 4:2, DHZ Kop-
čany 2 – DHZ Skalica 0:2 , SDH Kněždub – OR 
Ha ZZ Skalica 0:6, DHZ Kopčany 2 – OR Ha ZZ 
Skalica 2:3, SDH Kněždub – DHZ Skalica 0:3.

Po odohratí zápasov v skupinách sa hrali 
dva semifinálové zápasy: víťaz v skupine 
A s druhým zo skupiny B: DHZ Kopčany – OR 
Ha ZZ Skalica 3:0 a víťaz v skupine B s druhým 
zo skupiny A: DHZ Skalica – DHZ Prievaly 2:2. 
V tomto zápase sa museli kopať penalty, aby 
sa rozhodlo, kto bude hrať finále. Lepšiu muš-
ku mali hasiči z DHZ Skalica a postúpili.

O tretie miesto si zahrali hasiči z OR Ha ZZ 
Skalica – DHZ Prievaly s výsledkom 1:0. Fi-
nálový zápas odohrali DHZ Kopčany – DHZ 
Skalica s výsledkom 2:1.

Víťazom turnaja boli hasiči z DHZ Kopčany, na 
druhom mieste DHZ Skalica a tretie miesto 
obsadili hasiči z OR Ha ZZ Skalica. Mužstvá boli 
ocenené futbalovou trofejou a fľašou dobrého 
vínka. Víťaz sa stal držiteľom putovného po-
hára na jeden rok.

Tento futbalový turnaj bol nultým a na budúci 
rok plánujeme 1. ročník hasičského futbalové-
ho turnaja o putovný pohár DHZ Kopčany.

■ Radovan Malík

Zorno Cup - starší žiaci Stupavy dokázali dvakrát 
zdolať Tatran Prešov

V Stupave sa od piatku 30.1. do nedele 1.2. konal 
druhý ročník turnaja starších a mladších žiakov v 
hádzanej ZORNO CUP. Pozvanie na turnaj prijali 
naozaj kvalitné tímy a tak sa všetci tešili na pek-
né súboje v dvoch 
stupavských ha-
lách a jednej hale 
v Malackách.

V kategórii mladších 
žiakov nastúpilo až 
10 tímov zo Sloven-
ska, Čiech aj Poľska. 
Pomaratóne tridsi-
atich zápasov sa vo 
finále sa nakoniec 
stretol Poľský Chor-
zanów s Tatranom 
Prešov. Tatran Prešov bol suverénom medzi mladšími 
žiakmi a s prehľadom zvíťazil aj vo finálovom zápase.

S cieľom vyhrať turnaj určite prišli aj starší žiaci Tatranu 
Prešov, ktorí boli najatraktívnejším spomedzi šiestich 

mužstiev v tejto kategórii. Veď ide o tím, ktorý pravi-
delne vyhráva majstrovstvá SR v žiackych kategóriách. 
Už v základnej skupine im ale život znepríjemnil tím 
domácich chlapcov z HC Tatran Stupava, ktorý ich pora-

zil o jedenásť gólov. 
Prešovčania po zá-
pase neboli spokojní 
a vyjadrili sa, že sa 
už tešia na odvetu vo 
finále. V ňom sa nao-
zaj podľa očakávania 
stretli celky Prešova a 
Stupavy. Veľmi pekný 
a dramatický zápas 
bol ozajstným vy-
vrcholením turnaja. 
Stupavčania pred-
viedli výborný výkon 

a dokázali Prešov poraziť aj druhýkrát a zaslúžene si tak 
odniesli pohár a zlaté medaily.

■ Martin Renčo

■ Marián Samson, MŠK BO Holíč
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V Gbeloch hodnotili 
Naj triednu vizitku

Prvý dojem a prezentácia sú veľmi dôleži-
té. To sme si uvedomili aj my v našej škole 
a vytvorili sme pri vstupe do každej triedy 
triednu vizitku – nástenku, ktorá vystihu-
je a prezentuje danú triedu. Každá trieda 
sa úlohy vytvoriť triednu vizitku zhostila 
inak, ale takmer všetky sú milé a pútajú 
pozornosť.

Nájdete na nich fotky detí, diplomy, prezývky, 
výtvarné práce, citáty... Žiaci a triedni učitelia 
vložili do vizitiek kus seba, za čo si zaslúžili od-
menu. Najpútavejšie a najkreatívnejšie nápady 
boli preto ocenené. Na prvom stupni to boli vi-
zitky tried 1.B, 3.B a 1. miesto získala trieda 2.C. 
Na druhom stupni porotu zaujali triedy 5.B, 7.B 
a najviac upútala trieda 6.A. Diplom za origina-
litu získala 8.A.
Triedne vizitky sú pekným spestrením našich 
školských priestorov a svojou farebnosťou 
skrášľujú naše chodby.

■ www.gbely.sk

104-ročná jubilantka
Jedenásty február 1911 je dá-
tum narodenia pani Margity 
Sadlonovej. V dobrom zdraví, 
obdivuhodnej duševnej aj fy-
zickej kondícii oslávila rodená 
Seničanka v stredu 104. narode-
niny. Od roku 2012 žije v Domo-
ve sociálnych služieb a zariadení 
pre seniorov, kde jej prišiel za-
vinšovať aj primátor mesta Branislav Grimm.
Pani Sadlonová s vďačnosťou prijala vinš od primátora 
mesta, aj sa zanôtilo živió, s hosťami si pripila dúškom sek-
tu a povedala, že sa cíti veľmi dobre, keď má okolo seba 
milých ľudí.
Oslavu bývalej pani učiteľke pripravil domov sociálnych 
služieb, ktorého riaditeľka Zita Rišková netajila radosť, že 
sa môžu starať o túto milú pani. Pani Sadlonová sem prišla 
bývať v septembri 2012 po tom, čo si zlomila ruku. Dovtedy 
bývala sama v byte a spoločnosť jej robila opatrovateľka 
Drahoslava Hospodárová, ktorá ju aj v domove navštevuje, 
robí jej spoločnosť a tak nechýbala medzi gratulantmi.
Oslávenkyňa ako vždy bola pekne upravená, usmievala sa 
a v spoločnosti sa cítila dobre. Verná svojmu naturelu mala 

na pamäti, aby sa každý ponúkol 
tortou i ostatným pripraveným ob-
čerstvením. Ochotne odpovedala na 
otázky, no konštatovala, že už dobre 
nepočuje, dobre nevidí a „všeličo 
som pozabúdala“. Hoci sa sem-tam 
myšlienky poplietli, o chvíľu si omyl 
uvedomila.
Hoci vlastné deti nemala, všetkých 

žiakov považovala za svoje deti a tak sa k nim aj správala. 
Učila s láskou, žiakom odovzdávala všetko, čo vedela.
„Nemohla som doma sedieť, mne to nedalo,“ povedala 
na margo svojich pestrých aktivít v produktívnom veku. 
Chodila medzi ľudí, na všetkých svojich pôsobiskách bola 
aktívna. Hrávala divadlo, cvičila v Sokole. Tu sa jej spo- 
mienky vynárajú veľmi živé, vidno, že táto činnosť bola jej 
obľúbená. „Najradšej som cvičila na bradlách,“ povedala. 
Šport bol jej záľubou, hrávala tenis, plávala, lyžovala sa, 
korčuľovala. Práve pohyb a dodržiavanie zásad pre zdravý 
život považuje za základ dlhovekosti.
Pani Margite Sadlonovej želáme dobré zdravie 
a pohodu.

■ Viera Barošková

podporte prozáhorí
venovaním 2% zaplatenej dane, ktoré budú využité v našom regióne

Na poukázanie 2% dane je potrebné potvrdenie o zaplatení dane, ktoré vám vystaví váš zamestnávateľ a 
na základe ktorého vyplníte Vyhlásenie o poukázaní 2% daní, ktoré si môžete stiahnuť na stránke www.
prozahori.sk. Vyhlásenie spolu s potvrdením o zaplatení dane pošlete na váš Daňový úrad.
O použití vašich 2% daní budete pravidelne informovaní na stránkach mesačníka ProZáhorí a na webovej 
stránke www.prozahori.sk. Ďakujeme!

Valentínska kvapka krvi a Deň zdravia v ZOC MAX Skalica
Valentínska kvapka krvi a Deň zdravia je tradič-
nou akciou, ktorá sa konala už po 6.-krát dňa 9. 2. 
2015 v ZOC MAX Skalica.

Heslom tohtoročnej Va-
lentínskej kvapky krvi, ktorú 
usporiadalo Zábavno-ob-
chodné centrum MAX Ska-
lica v spolupráci s Národnou 
transfúznou stanicou Tr-
nava a Slovenským červe-
ným krížom Senica, znelo: 
„Rozprúď krv vo svojich 
žilách a podaj pomocnú ruku tým, ktorí to najviac po-
trebujú. Láska má predsa mnoho podôb!”

Odber sa uskutočnil na poschodí obchodného 
centra v čase od 9.00 hod – 11.00 hod. a počet 
zaregistrovaných dobrovoľných darcov bol 46. 
Podarovať krv však mohlo 25 darcov, z toho 10 pr-
vodarcov. Vám, ktorí ste „rozprúdili krv vo svojich 
žilách“ a prišli ste podarovať krv z celého srdca 
úprimne ďakujeme.

Na prízemí obchodného centra mali návštevníci 
možnosť dať si prekontrolovať svoj zdravotný stav. 

Zdravotná poisťovňa Dôvera pod vedením regionálnej 
manažérky p. Macejkovej prostredníctvom Kvantového 

rezonančného magnetické-
ho analyzátora vykonávala 
neinváznym spôsobom 
komplexné vyšetrenie ľud-
ského tela a po ukončení 
testu ste získali s presnos-
ťou až na cca 90% 38 správ 
– vyhodnotení o svojom 
zdraví. Študenti Strednej 
zdravotníckej školy v Skali-

ci sa zamerali na meranie tlaku a ukážky prvej pomoci. 
Návštevníci tak mali možnosť vyskúšať si na figuríne, na-
pojenej na počítač, ktorý hneď diagnostikoval, správnosť 
podávania prvej pomoci, ako by naživo zvládli podať 
prvú pomoc. A že to nebolo ľahké, sa mnohí presvedčili.

Naše poďakovanie rozhodne patrí všetkým partnerom 
akcie: NTS Trnava, Slovenský červený kríž Senica, 
MULTIKINO CINEMAX, MANUEL Caffé, Kvetinárstvo 
TREND, DOMOSS – EURONICS, UNIVA – občerstvenie, 
Zdravotná poisťovňa Dôvera, Stredná zdravotnícka škola 
Skalica, TIK Skalica, Mesačník ProZáhorí a spravodajský 
web záhorí.sk – správy z vašej ulice.
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Milí priatelia a nadšenci 
pre tanec!!!

Srdečne Vás pozývame dňa 22. 3. 2015, 
v nedeľu, so začiatkom o 15.00 hod. na

TANEČNÝ WORKSHOP

ktorý sa uskutoční 
v priestoroch ZOC MAX Skalica.

Svoje tanečné umenie Vám predvedie tanečníčka 
a choreografka Zuzana Kaduková (Ladylicious, 
Príbeh ulice II).

Pred začiatkom workshopu Vám svoju choreogra-
fiu predvedú aj tanečníčky zo skupiny Extrava-
ganza Skalica.

Pre každého účastníka tanečného worshopu je 
zabezpečený pitný režim.

Tešíme sa na Vás... príďte sa rozhýbať a zároveň 
sa naučiť pár tanečných krokov pod odborným 
vedením Zuzky Kadukovej :-).

■ Max bližšie k Vám!

Markeťáci Via Humana a mediálny deň
Skalica – 28. január. Zo za-
sneženej Skalice vyrážame 
ráno do Bratislavy. Začína sa 
mediálny deň. A nie po prvý 
raz. Minule sme navštívili 
Rádio Európa 2, DIGI Sport 
a tlačiarne Slovenská Grafia. 
Tentokrát je cieľom našej 
cesty Rádio Jemné, tlačová 
agentúra SITA a televízia 
TA3.
Naša prvá zastávka – Rádio Jemné – to pravé pre všetkých, 
ktorí majú radi pohodovú hudbu, pri ktorej sa dá pracovať 
aj oddychovať. Sympatickí moderátori aj prostredie, mož-
nosť vyskúšať si mikrofón, byť pri živom vysielaní, obozná-
miť sa s programom a prácou v rádiu. Tréma aj naďalej brz-
dí naše moderátorské ambície a možnosť vyskúšať si živý 
vstup, využíva len jeden z nás. Možno nabudúce... Inak, 
dobrý dojem. Naozaj príjemné rádio.

Z rádia sme sa presúvame do tlačovej agentúry SITA, ktorá 
je najväčším poskytovateľom komplexných informačných 
služieb na Slovensku a je založená na báze nezávislej tlačo-
vej agentúry. Stretávame sme sa so šéfredaktorom Pavlom 
Urbanom, ktorý nás oboznamuje s históriou, fungovaním, 
zložením agentúry, jej cieľmi, možnosťami spolupráce. 
Vďaka, pán šéfredaktor.

Poobede nás čaká televízia TA3 
– jediná spravodajská televízia 
na slovenskom mediálnom trhu. 
Zoznámili sme sa s fungovaním 
televízie, ktorá denne ponúka 
profesionálne spracované in-
formácie z domova, zahraničia, 
z oblasti politiky, ekonomiky, 
financií, športu a ďalších sfér 
spoločenského diania, dozvedeli 
sme sa o práci redaktorov, navští-

vili sme spravodajské štúdio, upútala nás scéna s moderá-
torským stolom, ktorá bola vďačným miestom pre naše 
spoločné aj individuálne foto ☺
A kam nabudúce? Necháme sa prekvapiť, ale určite to bude 
opäť niečo zaujímavé. ■ PaedDr. Adriana Ilčíková
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Horoskop
BARAN
Stále ste v zajatí záhad vlastnej psychiky, 
ale inventúra pomaly končí. Rodia sa nové, 

smelé plány.

BÝK
Keď je niečoho priveľa, preje sa to. Po ruš-
ných spoločenských týždňoch prídu dni, kto-

ré strávite za zatvorenými dverami plánovaním svojej 
ďalšej budúcnosti.

BLÍŽENCI
Prvé tri týždne budú patriť rodinným a pra-
covným záležitostiam. To sa koncom mesia-

ca zmení a vy sa necháte strhnúť vírom spoločenských 
aktivít.

RAK
Vaša túžba po poznaní je stále väčšia. Niečo 
z toho, čo ste sa naučili, môžete onedlho aj 

zúročiť. Koncom mesiaca sa totiž objaví zaujímavá pra-
covná príležitosť.

LEV
Počas prvých týždňov vás zamestnávajú 
majetkové otázky. Až koncom mesiaca do-

stanete opäť šancu čiastočne uniknúť a vstrebávať nové 
zážitky, či objavovať nové obzory.

PANNA
V marci budete myslieť najmä na lásku. Až 
v druhej polovici mesiaca sa zrazu objaví 

aj čosi ďalšie: finančný úver, dedičstvo, pôžička, alebo 
podnikateľské plány, vyžadujúce investície.

VÁHY
Máte pred sebou množstvo rutinných povin-
ností, ktoré už chcete zvládnuť. Ale aj kondí-

ciu treba zlepšiť, takže smelo do toho. Koncom mesiaca 
máte nezabudnuteľné rande s Amorom. 

ŠKORPIÓN
Zdá sa, že v marci si málokto užije toľko 
zábavy, ako vy. Koniec mesiaca vás navyše 

podnieti k pozitívnym zmenám v životnom štýle. 

STRELEC
Počas prvých týždňov sa zaslúžite o zmeny, 
ktoré pozitívne ovplyvnia rodinný život. A ku 

koncu mesiaca nastúpi čas hravosti, flirtu, zábavy.

KOZOROŽEC
Prežijete týždne, plné stretnutí a komuniká-
cie. Koncom mesiaca sa váš svet zúži na to 

najcennejšie - na rodinu.

VODNÁR
Peniaze síce nie sú všetko, ale zdá sa, že 
vás o tom teraz nepresvedčíme. Až koncom 

marca sa konečne odpútate od financií a majetku a 
všimnete si svojich blízkych, ktorí už netrpezlivo čakajú 
na váš návrat.

RYBY
Všetko sa točí okolo vás. Chytáte druhý dych 
a vo všetkom sa vám darí. V druhej polovici 

mesiaca sa dokonca objaví príležitosť zvýšiť si príjmy. 

■ www.astrotouch.com 
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Rozprávajú sa dvaja erství 
právnici po štátniciach:
- Ty, Jano, po úvaj,... ja ke  
si uvedomím, že ako sme my 
vyštudovali,...
(Dokon enie tvorí tajni ku 
krížovky.)

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

Krížovky s úsmevom

Krížovku dodala redakcia časopisu Krížovky s úsmevom.
Hrajte o 2 vstupenky na Cibula Fest. Správnu odpoveď pošlite do 26.3.2015 na e-mailovú adresu 
sefredaktor@prozahori.sk (prosíme uviesť kontakt) alebo poštou na adresu OZ Záhorí.sk, Potočná 54, 909 01 
Skalica. Tajnička z minulého čísla: „... asi pred piatimi minútami“. Výherca z minulého čísla: Petra Bundalová, Gbely. 
Výherca získal knihu Rozprávky z ôsmeho svetadielu.

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