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» Dopravné 
nehody

Dopravná nehoda

na výjazde zo Skalice smer 
Zlatnícka dolina.

Dopravná nehoda

na Mallého ulici v Skalici.

Anton Srholec k nedožitým 
88. narodeninám dostal nádherný hrob!

Anton Srholec bol rodák zo Skalice, 
slovenský rímskokatolícky kňaz a sa-
lezián, spisovateľ a charitatívny pra-
covník, filantrop, zakladateľ a riaditeľ 
resocializačného centra Resoty. Dnes 
by oslávil 88. narodeniny. Od víken-
du sa nad jeho miestom posledného 

odpočinku objavil nádherný pomník. 
„V Skalici pribudlo dalšie miesto, kde 
môžeme očakávať, že bude hojne na-
vštevované. Vzácny pán Anton Srho-
lec si zaslúži takýto krásny pomník,“ 
zhodnotil mestský poslanec Ing. Mi-
lan Roman.
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VIA HUMANA a SOITRON – spolupráca pre lepšie 
uplatnenie absolventov informatiky

Jeden z tých náročnejších, ale aj v praxi najžiadanejších 
odborov na Súkromnej strednej odbornej škole Via Hu-
mana, je odbor obchodné a informačné služby a hlavne 
trieda zameraná na informatiku a informačné systémy.

Študenti sa učia predmety ako počítačové siete, preno-
sové technológie, programovanie, grafiku a veľa ďalších, 
ktoré musí zvládnuť súčasný IT odborník. Preto je veľmi 
dôležité úzke prepojenie obsahu učiva s IT praxou.

Jedna z príležitostí na overenie kvality poskytovaného 
štúdia SSOŠ Via Humana v informatike a informačných 
systémov bola aj kontaktná návšteva v mesiaci máj, 
kedy na Via Humanu prišli pracovníci prestížnej brati-
slavskej firmy SOITRON ktorú zastupovali pracovníci Lu-
káš Hnilica, Michal Chmára a Dominika Konkoly.

SOITRON je firma, ktorá poskytuje služby v oblasti in-
formačných technológií /v skratke IT/ zamerané na ne-
tworking a ďalšie oblasti IT, nielen veľkým firmám na 
Slovensku, ale aj v mnohých ďalších krajinách. Do svojich 

radov hľadajú nových mladých talentovaných odborní-
kov s dobrým analytickým myslením, ale aj s požadova-
nými vedomosťami. Po konzultácii o obsahu vzdeláva-
nia s vedením Via Humana a vyučujúcimi sa potvrdilo, 
že vedomosti, zručnosti, schopnosti, ktoré informatici 
získavajú sú vhodným základom, ktoré firma vyžaduje. 
Preto sa prišli porozprávať so študentmi informatiky zo 
štvrtého a tretieho ročníka o možnostiach zamestnať sa 
v tejto firme.

Stretnutie bolo veľmi zaujímavé pre obidve strany. 
Študenti zistili, že aj prestížna firma ako je SOITRON je 
ochotná im ponúknuť zamestnanie, pretože vedomos-
ti, ktoré im poskytuje SSOŠ Via Humana im umožňujú 
úspešne zvládnuť prijímací pohovor. Zástupcovia firmy 
vyzdvihli záujem vedenia školy o informácie, čo požadu-
je od absolventov prax a  ochotu pedagógov zabudovať 
tieto požiadavky aktuálne do učebných osnov. Položil sa 
základný kameň na ďalšiu úspešnú spoluprácu.

» Ve Skalici 
na Hurbánka

zdroj: skalica.sk

Počas uplynulého víkendu sa tretíkrát 
uskutočnilo podujatie, ktoré si uctilo 
patróna vinohradníkov sv. Urbana.

V sobotňajší podvečer si mohli návštevníci 
v Hájku pochutnať na viacerých vzorkách 
vín miestnych vinárov a vinohradníkov a 
posedieť si pri hudbe kapely Silver strings. 
Nedeľňajší program osláv patróna vino-
hradníkov sa začal svätou omšou pri kos-
tolíku sv. Urbana, ktorej sa zúčastnili stovky 
Skaličanov. Popoludní pokračovalo podu-
jatie Ve Skalici na Hurbánka v Hájku. Ná-
vštevníkov privítal moderátor Anton Dinka 
a postupne sa prihovorili skalický dekan 
Roman Stachovič, za organizátora oz Vínna 
cesta Záhorie Ľudovít Bránecký a primátor 
Skalice Ľudovít Barát. Pred postupne sa 
zaplňujúcim priestorom Hájka sa predsta-
vili dychová hudba Veselá Zevelanka, spe-
vácky súbor Urban, detský folklórny súbor 
Skaličánek, folklórny súbor Skaličan senior 
so sprievodom ĽH Pláňava a napokon až 
do „záverečnej“ vyhrávala dychová hudba 
Skaličané. K tomu mali návštevníci k dispo-
zícii občerstvenie, opäť niekoľko vzoriek vín 
miestnych vinárov a vinohradníkov.

Mgr. Blažena Rybárová, SSOŠ VIA HUMANA Skalica

Spokojní so super štvrtkovou náladou prichádzame do 
Západoslovenských tlačiarní Skalica na exkurziu. Ide o 
úspešný polygrafický podnik v našom regióne, ktorý 
ako jeden z mála si pripomína 350. výročie založenia a 
zároveň nepretržitú prevádzku. Potešil nás prístup Ing. 
Želmíry Macháčkovej, ktorá nás privítala a  pútavou 
formou porozprávala o  podniku, ich práci s ukážkami 
jednotlivých výrobkov – reklamnými prostriedkami, 
knihami, brožúrami, obalmi… Reč bola o grafických 
softwaroch, grafike, farbách CMYK-u, fontoch, falco-
vacích značkách, rozmeroch, gramáži a inom.

Študentov oboznámila so svojimi skúsenosťami so 
zákazníkmi, využívaním marketingovej komunikácie 
v podniku, o súčasných trendoch aj budúcich plá-

noch podniku. Mali sme možnosť nielen si prezrieť 
ich výrobné priestory, ale aj celý technologický pro-

ces od návrhu, tlače, výseku, lepenia až po konečné 
rezanie... Lúčili sme sa nadšení s novými poznatkami, 

s citlivejším prístupom 
k farbám a rozmerom, 
ale aj novými mož-
nosťami uplatnenia 
v praxi. Skvelá hodina 
marketingu so zážit-
kovým vyučovaním 
v teréne ☺
A kam nabudúce?

Necháme sa prekvapiť, 
ale určite to bude opäť 
niečo zaujímavé.

Markeťáci Via Humana a exkurzia v Západoslovenských tlačiarňach Skalica
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» Dvadsaťročný TaxisNa strelnici v Senici – Čáčov bola zahájená 
strelecká sezóna

zdroj: senica.sk, 
Jozef Bachratý, tajomník RgO SPZ so sídlom v Senici

Na strelnici RgO SPZ so sídlom v Senici bola v mesiaci 
máj 2017 zahájená strelecká sezóna. Prvým podujatím 
boli 6. – 7. mája uskutočnené regionálne majstrovstvá 
v disciplínach M-400 a B-50, OS-40, ktoré RgO SPZ 
uskutočnila na základe poverenia OPK Myjava a Senica. 
V sobotu 6. 5. 2017 bolo uskutočnené majstrovstvo v 
disciplíne redukovaný štvorboj M-400. Súťaže sa zú-
častnilo 27 pretekárov z okresov Myjava a Senica a dva-
ja mimo poradia z okresu Malacky. Poradie na prvých 
piatich hodnotených miestach bolo nasledovné: na pr-
vom mieste sa umiestnil Ing. Juraj Piecka, Lesy SR š.p., 
OZ Šaštín Stráže s výsledkom 394 b., na druhom mieste 
skončil Ing. Boris Vyskoč z RgO SPZ Senica s výsledkom 
392 b., tretí skončil Pavol Czobor z PZ Prietrž s výsled-
kom 385 b., štvrtý bol Dušan Oravec z PZ Cerová s vý-
sledkom 375 b. a na piatom mieste sa umiestnil Pavel 
Czobor z RgO SPZ Senica s výsledkom 371 b. V súťaži 
trojčlenných družstiev sa na prvom mieste umiestnilo 
družstvo z PZ Cerová, na druhom mieste bolo družstvo 
z PZ Šaštín-Stráže a tretie skončilo družstvo PZ Stará 
Myjava.

V nedeľu 7. 5. 2017 majstrovstvá pokračovali v broko-
vých disciplínach, a to v streľbe na batérii B-50 a na ob-
lúkovom strelisku OS-40.

Na majstrovstvá v streľbe na olympijskej batérii B-50 sa 
prezentovalo 17 pretekárov z okresu Myjava a Senica. 
Poradie na prvých piatich hodnotených miestach bolo 
nasledovné: na prvom mieste sa umiestnil Ján Rybnikár 
z PZ Senica pole, na druhom mieste skončil Ing. Andrej 
Jankovič za OPK Myjava a Senica, tretí skončil Pavol Czo-
bor z PZ Prietrž, štvrtý bol Jozef Bartal za RgO SPZ Seni-
ca a na piatom mieste skončil Martin Kadlic z PS Kuklov.

Pre disciplínu oblúkové strelisko OS-40 sa prihlásilo 11 
pretekárov. Poradie na prvých troch hodnotených mies-
tach bolo nasledovné: na prvom mieste skončil Ing. An-
drej Jankovič z OPK Myjava a Senica, druhý skončil Ján 
Rybnikár z PZ Senica pole a na treťom mieste sa umiest-
nil Pavol Czobor z PZ Prietrž.

Dňa 28. 5. 2017 RgO SPZ so sídlom v Senici usporiadala 
na strelnici v Čáčove XII. ročník VSP v streľbe na batérii B 

-100 ako hlavný pretek a popri tomto sa mohli pretekári 
zúčastniť i vloženého preteku na oblúkovom strelisku 
OS-40.

Dobrá úroveň predchádzajúcich ročníkov a hodnotné 
ceny sa podpísali na hojnej účasti i na tomto XII. roč-
níku. Prihlásilo sa 43 pretekárov do hlavného závodu 
a 15 pretekárov do vloženého závodu na oblúkovom 
strelisku. Súťažiaci boli z rôznych OPK zo Slovenska, ale 
tento závod hojne navštevujú strelci zo susednej Českej 
republiky, ktorí často miešajú poradie na prvých desia-
tich miestach.

Napriek maximálnemu možnému počtu pretekárov, 
ktorý sa dá časovo na strelnici v Čáčove zvládnuť, pretek 
prebehol bez najmenších technických problémov, čo sa 
prejavilo i na zvládnutí časového harmonogramu.

RgO SPZ so sídlom v Senici zásluhou ústretovosti spon-
zorov zabezpečila pre súťažiacich na batérii 15 hodnot-
ných cien a pre oblúkové strelisko 5 pohárov a cien.

Poradie v súťaži B-100 bolo nasledovné: na prvom 
mieste po rozstrele skončil Milan Chlpoš z Bratislavy, 
druhý skončil Milan Kovár z Malaciek, tretí po rozstrele 
skončil Zdeněk Janalík z Kurovíc (ČR), štvrtý bol Ľuboš 
Holbík zo Serede, piaty skončil Jozef Mancír z Nitry, šies-
ty Zdenek Zachar z Malženíc, na siedmom mieste Pavel 
Kováč z Karolínky (ČR), ôsmy Radek Kozák z Hustopečí u 
Brna (ČR), na deviatom mieste skončil Miroslav Matějík 
zo Záhorovíc (ČR), na desiatom mieste Vojtech Farkaš z 
Dunajskej Stredy, jedenásty bol Milan Zedníček z Gajar, 
dvanásty Andrej Tóth z Galanty, na trinástom mieste 
sa umiestnil Jaroslav Furda z Jaslovských Bohuníc, na 
štrnástom Pavel Hruška z Blatnice pod Svatým Anto-
nínkem (ČR) a na pätnástom mieste skončil Milan Ort 
– Mertl z Jakubova.

Vo vloženom preteku na oblúkovom strelisku bolo po-
radie na prvých piatich miestach nasledovné: na prvom 
mieste skončil Ľubomír Chylík z Brna (ČR), na druhom 
mieste sa umiestnil Zdeněk Ružička z Němčíc (ČR), na 
treťom mieste bol Ján Súkeník z Galanty, štvrtý skončil 
Rudolf Sivák z Gajar a piate miesto sa ušlo Stanislavovi 
Pospíšilovi z Lipova (ČR).

Trdlofest 2017
zdroj: skalica.sk

Je za nami 13. ročník Trdlofestu. Dni pred ním boli 
krásne slnečné, sobota nám slnko nepriniesla, 
bolo zamračené, ale našťastie nepršalo.

Návštevníci sa trošku viac obliekli, ale inak im 
bolo určite fajn. Dokladajú to aj fotografie na FB 
mesta Skalica. Hádam si každý našiel toho svoj-
ho známeho, „pokoštoval“ to, na čo mal chuť, a 
zabavil sa. Znela hudba a spev, videli sme tanec, 
pre deti bola pripravená zábavná časť. Primátor 
Ľudovít Barát oficiálne otvoril letnú turistickú 
sezónu 2017 odovzdaním symbolického kľúča od 
skalických pamiatok sprievodcom. Podujatia sa 
zúčastnili aj zástupcovia našich družobných miest 
Slaného a Uherského Hradišťa, ktorých sprevá- 
dzal viceprimátor Peter Pagáč. Podarilo sa upiecť 
megatrdelník dlhý 201 centimetrov. Minitrdel-
níček si súťažne mohli upiecť záujemcovia sami 
alebo sa i zúčastniť súťaže vo varení kotlíkového 
guláša. V súťažnej ochutnávke vín najlepšie uspe-
lo to z dielne Michala Srholca a podľa návštevní-
kov najlepší trdelník upiekli v spoločnosti Lark. A 
nezabudnime pripomenúť, že v tento deň boli pr-
výkrát bezplatne otvorené pamiatky a bude tomu 
tak počas piatkov, sobôt a nedieľ až do Skalických 
dní 2017.

Zlatá nedeľa pre Enďákov
Tanečná skupina ENDY Gbely pod vedením Luká-
ša Jureňu vycestovala v nedeľu na tanečnú súťaž 
o Pribinov pohár v Nitre. Tu si pomerali sily v silnej 
konkurencii. Výsledky ich usilovnej práce sa do-
stavili v niekoľkých oceneniach.

1. miesto show dance – Hair spray
1. miesto malé choreografie – Tak ktorú?
2. miesto show dance – Žienka domáca
2. miesto open dance – Pantomíma
3. miesto open dance – Hurts
1. miesto show dance – Divoký západ
5. miesto malé choreografie – Obraz
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» Dvadsaťročný Taxis

kultúra

Tanečná skupina TAXIS vznikla v roku 1997 pod vedením Dominiky 
Michálkovej. Od roku 2002 pôsobí pod Základnou umeleckou 
školou v Skalici. V skupine tancuje 150 detí vo veku od 5 do 19 
rokov. Venujeme sa rôznym tanečným štýlom napr. disco, hip-
hop, show dance, scénické, latinsko-americké a egyptské tance. 
V priebehu školského roka deti absolvujú dve veľké vystúpenia. 
Jedným z nich je tanečné divadlo VIANOČNÁ ROZPRÁVKA a druhým 
TAXIS & DADY MEGASHOW, ktoré sa koná na záver na Skalických 
jamokoch. Okrem týchto predstavení deti účinkujú na rôznych 
kultúrnych podujatiach, plesoch, koncertoch... Každoročne sa TAXIS 
zúčastňuje na celoslovenských 
a zahraničných súťažiach, kde 
získal veľa krásnych ocenení. 
V roku 2010 sa zúčastnili 
tanečného festivalu v Dubaji.

foto: mesto Skalica
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Žiaci z Dérerky na ďalekých cestách
zdroj: malacky.sk, text a foto: ZŠ Dr. J. Dérera

47 žiakov so štyrmi vyučujúcimi sa zo ZŠ Dr. J. Dérera 
nedávno vydalo na ďaleké cesty. Ich kroky za poznaním 
viedli po trase Bruggy – Londýn – Stonehenge – Wind-
sor – Disneyland. Účastníci jazykovo-poznávacej exkur-
zie využili poznatky z cudzích jazykov v praxi, doplnili 
vedomosti z geografie, dejepisu, biológie či výchovy 
umením. Žiakov z Dérerky očarilo aj flámske historické 
mesto Bruggy. V Londýne sa pokochali pohľadom z Lon-
don Eye, navštívili starobylý Tower, dopriali si pohľad na 
mesto z rieky Temža, okúsili atmosféru hlavnej nákupnej 
ulice Oxford Street, s mnohými slávnymi osobnosťami sa 
stretli v múzeu voskových figurín Madame Tussaud, ob-
divovali morské akvárium... Na mladých cestovateľov za-

pôsobila jedinečná kamenná stavba postavená v mlad-
šej dobe kamennej - Stonehenge. Nemenej zaujímavou 
bola aj návšteva rezidencie britského panovníka. Veď 
Windsor Castle v grófstve Berkshire je najdlhšie sústav-
ne obývaným hradom už od doby Viliama I. Dobyvateľa. 
Deti z Dérerky navštívili i Greenwich, kde v roku 1675 
postavili prvú budovu z komplexu Old Greenwich Royal 
Observatory. V  roku 1884 tam vyhlásili nultý poludník, 
ktorý rozdelil Zem na dve pologule. Jedinečnú možnosť 
stáť na oboch pologuliach odrazu využili aj žiaci z Dé-
rerky. V zázračnej krajine Disneyland vo Francúzsku sa 
aj učiteľky opäť stali deťmi. Účastníci zájazdu sa vrátili 
unavení, no nadšení z mnohých spoločných zážitkov.

Sobota dopoludnia priniesla počasie, ktorému neo-
dolalo 1684 malých i veľkých.

Toľkých organizátori zaregistrovali na 32. ročníku 
Rozprávkového pochodu, ktorý sa tradične usku-
točnil v Zlatníckej doline. Pripravená bola nová trať, 
tradične kopec súťaží a atrakcií i prekvapenia. Naj-
staršou účastníčkou bola pani s ročníkom narodenia 
1940. Najmladší bol iba mesačný „prcek“, ale ten sa 
celú trať pekne niesol. 180 organizátorov, pomoc-
níkov, dobrovoľníkov pod vedením hlavného orga-
nizátora – komisie pre vzdelávanie, mládež a šport 
zodpovedne pripravilo podujatie, ktoré si s chuťou 
užili všetky vekové kategórie.

Malacky hlásia: 
do škôlky berieme aj 

2,5-ročné deti
zdroj: malacky.sk, 
text: Ľ. Pilzová, foto: S. Osuský

Malacky sú slovenským unikátom. Ako jedna 
z mála samospráv nemá problém s umiestňova-
ním detí do materskej školy. „Dvojročná snaha 
o stabilizovanie kapacity bola úspešná. Tak, ako 
som sľúbil, k novému školskému roku prijímame 
deti vo veku 2 a pol roka,“ informoval primátor 
Malaciek Juraj Říha s doplnením, že ide o deti, 
ktoré dovŕšia tri roky vo februári 2018.

„K 1. septembru máme celkovú kapacitu 663 
miest, pričom k tomuto dátumu nastupuje do 
materskej školy 170 novoprijatých detí,“ ho-
vorí riaditeľka MŠ Martina Novotová a dodáva, 
že Malacky tento rok zaviedli novinku smerom 
k transparentnosti prijímacieho procesu: „Každé 
dieťa dostalo pri podaní prihlášky jedinečný 
kód.“ Dôvod tohto kroku vysvetľuje primátor: 
„Nepoznám lepší nástroj proti akýmkoľvek my-
šlienkam či nebodaj podozreniam o neférovom 
prijímacom konaní, ktoré by prípadne mohli 
rodičom napadnúť.“ Podľa prideleného kódu si 
vie rodič na internetovej stránke škôlky vyhľadať, 
na ktoré elokované pracovisko bolo dieťa prija-
té. „Transparentnosť a vek – to sú naše jediné 
kritériá, ktorými sa riadime. Žiadne iné pre nás 
neexistujú,“ uzavrel J. Říha.

Materská škola v Malackách pripravuje kapacity 
na prijatie ešte ďalších 15 detí vo veku pod 2 a 
pol roka (tri roky budú mať v máji 2018). Ak bude 
dostatočný záujem rodičov, MŠ pre ich deti vie 
zabezpečiť starostlivosť na pol dňa.

Súčasné vedenie samosprávy za prvé dva roky 
svojho pôsobenia investovalo do materskej školy 
vyše milióna eur, tento rok sa počíta so sumou 
okolo 450-tisíc. „Problém s kapacitami mater-
skej školy, ktorý trápi množstvo samospráv 
na celom Slovensku, sme zodpovedne vyriešili 
sami. Dnes môžeme hrdo povedať, že investície 
sa vyplatili,“ dodal primátor.

Prioritou vedenia mesta je postupne splácať 
modernizačné dlhy vo všetkých 6 elokovaných 
pracoviskách MŠ (Jána Kollára, Hviezdoslavova, 
Bernolákova, Rakárenská, Štúrova a Záhorácka). 
Vlani počas leta a jesene bol zrekonštruovaný 
hlavný pavilón MŠ na Bernolákovej, aktuálne pre-
bieha verejné obstarávanie na rekonštrukciu MŠ 
Hviezdoslavova, cez letné prázdniny sa plánuje 
zateplenie budovy na Rakárenskej a dokončenie 
rekonštrukcie areálu na Bernolákovej.

» Váľanie mája
zdroj: senica.sk

Mesiac ubehol ako voda a máj, ktorý zdobil Ná-
mestie oslobodenia počas celého mesiaca, bol 
v nedeľu 28. mája 
zvalený za hudob-
ného doprovodu 
skupiny RETRO a 
bohatého programu 
pre deti. Dobrovoľ-
níci z DOMKY si pre 

deti pripravili hry a súťaže, tvorivé 
dielničky a maľovanie na tvár. Deti 
sa mohli zabaviť na kolotočoch a 
atrakciách, či povoziť sa na poní-
koch.

32. Rozprávkový pochod
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Nevyužívané priestory v DSS Rača sa stanú uby-
tovňou, v ktorej župa poskytne cenovo výhodné 
bývanie zamestnancom v sociálnych službách. Roz-
hodli o tom poslanci na májovom zasadnutí zastu-
piteľstva, ktoré schválilo zmenu účelového určenia 
časti objektov na ulici Pri vinohradoch.

Na ubytovanie budú využité voľné 
bytové jednotky, ktoré pre zmenu 
zákona a nemožnosť debarierizá-
cie už nie je možné používať na 
ich pôvodný účel. Momentálne sú 
preto nevyužívané. Ubytovanie 
poskytnú zamestnancom domo-
vov sociálnych služieb v zriaďova-
teľskej pôsobnosti Bratislavského 
samosprávneho kraja. Dvadsaťšesť 
bytových jednotiek bude môcť 
ubytovať až 52 ľudí. Záujemcovia 
sa môžu hlásiť priamo v DSS Rača.

„Po zavedení učiteľských bytov 
v Bratislavskej župe, zavádzame ošetrovateľské byty. 
Práve nimi chceme dosiahnuť, aby sme mali dosta-
tok pracovníkov v našich DSS, či už pre seniorov alebo 
postihnutých. Táto zmena by aj pre ďalšie zariadenia 
sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK 
predstavovala nástroj na riešenie nepriaznivého stavu 
ponuky a dopytu na pracovnom trhu, predovšetkým 
na pracovných pozíciách ako opatrovateľ, sanitár, 
pomocná sila v kuchyni alebo upratovačka,“ vysvetlil 
Pavol Frešo, predseda Bratislavského samosprávneho 
kraja.

Bratislavský samosprávny kraj čelí nízkemu záujmu 
o pozície v sociálnej oblasti, ktoré predovšetkým v hlav-

nom meste nedokážu konkurovať platovému ohodnote-
niu v iných pracovných oblastiach. „Preto sme hľadali 
možnosti ako by sme vedeli ľuďom, ktorí by pracovali 
v zariadeniach sociálnych služieb, ktorý ten svoj pra-
covný čas a pracovné skúsenosti venujú ľuďom so zdra-

votným postihnutím, pomôcť. Takúto možnosť sme 
našli v domove sociálnych služieb v Rači, kde je bytový 
dom, ktorý pôvodne slúžil ako penziónová časť. Dnes 
mnohé tieto bytové jednotky máme práve z toho dô-
vodu, že nie je možné ich úplne debarierizovať, voľné a 
rozhodli sme sa, že ich využijeme práve pre ľudí, ktorí 

pracujú v sociálnych službách,“ priblížila riaditeľka 
Odboru sociálnych vecí Bratislavského samosprávneho 
kraja Michaela Šopová.

Ubytovňa v bratislavskej Rači je určená pre zamestnan-
cov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsob-
nosti Bratislavského samosprávneho kraja. Každá byto-
vá jednotka pozostáva z obývacej miestnosti, kuchyne, 
predsiene, WC, kúpeľne a jej súčasťou je loggia.

V 26 bytových jednotkách bude možné ubytovať až 52 
dospelých osôb. Nájomné bude vychádzať z nákladov za 
spotrebované energie a služby spojené s poskytovaním 
ubytovania a bude vypočítané na základe podlahovej 
plochy bytovej jednotky.

„Tento návrh je veľmi rozumným 
riešením pre vzniknutú situáciu, 
kedy v podstate zo zákonných dô-
vodov nevieme naplniť zariadenie 
klientmi, nakoľko sa vyskytujú 
zákonné podmienky. Sú oveľa 
prísnejšie než to, čo sme schopní 
v takomto stavebnom vyhoto-
vení ponúknuť. Na druhej strane 
máme nekonečný problém získa-
vať zamestnancov. Práve možnos-
ťou vyjsť zamestnancom v ústrety 
tým, že im poskytneme bývanie, 
si zlepšujeme našu pozíciu a našu 

šancu ich zamestnať a pritiahnuť, lebo tá pozíciu voči 
Rakúskemu prostrediu je strašná. Jednoducho tam, 
kde vieme pomôcť s ubytovaním, ktoré je cenovo do-
stupné, to veľmi zaváži,“ uzavrel župný poslanec a člen 
Komisie zdravotníctva a sociálnych vecí BSK Peter Baxa.

Župa ubytuje zamestnancov 
sociálnych služieb

» Na rozvoj cyklo-
dopravy takmer 
8 miliónov eur

Členovia Rady partnerstva Brati-
slavského kraja  jednohlasne podpo-
rili rozvoj cyklodopravy, projektov 
verejnej dopravy a financovanie 
budovania ciest. Ich rozhodnutie 
koncom mája schválil aj Monitoro-
vací výbor pre IROP. V Integrovanom 
regionálnom operačnom programe 
v Bratislavskom kraji tak bolo na 
novo prerozdelených 20 miliónov 
eur. 

„Jednohlasne a zhodne zahlasovali 
všetci dôležití hráči v území za pre-
rozdelenie financií v Integrovanom 
regionálnom operačnom progra-
me. Všetci sme sa zhodli, že v tomto 
programovom období by mali ísť 
prostriedky najmä do rozvoja nemo-
torovej dopravy, teda do budovania 
cyklo-infraštruktúry a do zvyšovania 
atraktivity verejnej osobnej dopravy. 
Viac ako osem miliónov ostalo na bu-
dovanie ciest prvej triedy a už teraz 
vieme, že do roku 2023 bude posta-
vená prvá časť obchvatu pod Malými 
Karpatami, teda obchvatu Grobov, 
Pezinka a Modry. Koncom roka už bu-
deme vedieť aj konkrétne, ktorá časť 
bude prvá,“ zhrnul závery májového 
rokovania predseda Bratislavského sa-
mosprávneho kraja Pavol Frešo.

Z eurofondov budú v rokoch 2014 
– 2020 v rámci prioritnej osi 1 Bezpeč-
ná a ekologická doprava v Bratislav-
skom kraji podporené aj projekty na 
zvyšovanie atraktivity a konkurencie-
schopnosti verejnej osobnej dopravy 
v sume 13 209 843 eura a 7 792 977 eur 
je vyčlenených pre špecifický cieľ zvý-
šenie atraktivity a prepravnej kapacity 
nemotorovej dopravy predovšetkým 
cyklistickej dopravy.
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Od 29. apríla 2017
TURISTICKÝM VLAKOM ZÁHORÁČIK
do Plaveckého Podhradia

km stanica / station 2309 2313 2321

0 Záhorská Ves odch. 8.21 16.21 19.50

8 Vysoká pri Morave 8.32 16.32 20.01

10 Lábske jazero zast. x8.35 x16.35 x20.04

14 Zohor prích. 8.41 16.41 20.10

14 Zohor odch. 8.50 16.50

19 Lozorno x8.57 x16.57

23 Jablonové x9.04 x17.04

27 Pernek pri Zohore x9.10 x17.10

31 Kuchyňa 9.16 17.16

38 Rohožník 9.25 17.25

42 Sološnica x9.31 x17.31

44 Plavecké Podhradie prích. 9.35 17.35

km stanica / station 2304 2330 2332

0 Plavecké Podhradie odch. 14.23 18.23

2 Sološnica x14.26 x18.26

6 Rohožník 14.35 18.35

13 Kuchyňa 14.42 18.42

17 Pernek pri Zohore x14.47 x18.47

21 Jablonové x14.54 x18.54

25 Lozorno x15.00 x19.00

30 Zohor prích. 15.07 19.07

30 Zohor odch. 6.50 15.16 19.16

34 Lábske jazero zast. x6.55 x15.21 x19.21

36 Vysoká pri Morave 7.00 15.26 19.26

44 Záhorská Ves prích. 7.10 15.36 19.36

Plavecké Podhradie – Zohor – Záhorská VesZáhorská Ves – Zohor – Plavecké Podhradie

spoje premávajú od 29. 4. do 1. 10. 2017 v ,,    x – zastavuje na znamenie

Región Záhoria ponúka dostatok zážitkov
pre rodiny s deťmi, peších turistov
aj cykloturistov.

A3.indd   1 10.4.2017   12:33
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Kraj testuje športové zdatnosti gymnazistov
Bratislavský samosprávny kraj realizuje aj 
tento rok projekt športového testovania žia- 
kov. Testy odhalia prirodzený talent detí a od-
poručia im najvhodnejší šport.

Špeciálny diagnostický systém prinieslo na Slo-
vensko združenie SportAnalytik. Ide 
o program, ktorý dokáže na základe 
hravého testovania odhaliť u každého 
dieťaťa jeho prirodzené športové vlo-
hy a zároveň rodičom presne odpo-
ručiť najvhodnejšie športy, v ktorých 
má dieťa potenciál napredovať a vy-
trvať. V priebehu mesiaca jún a na za-
čiatku nového školského roka v jeseni 
2017 sa testovanie žiakov uskutoční 
na školách v zriaďovateľskej pôsob-
nosti Bratislavského samosprávneho 
kraja, ktoré sa do projektu zapojili. 
Testovanie športových daností žiakov 
sa začne 2. júna 2017 na Gymnáziu na 
Seneckej ulici v Pezinku.

Hlavným cieľom testovania je motivovať žia-
kov k športu a odporučiť im konkrétne športové 
smery, ktoré sú pre nich vhodné. Aj tento rok sa 
budú vo viacerých disciplínach sledovať ich fyzic-
ké predpoklady na rýchlosť, rovnováhu, silovú či 
aeróbnu vytrvalosť alebo pružnosť.

Minulý rok sa testovania športového nadania pre 
jednotlivé športy zúčastnilo 553 žiakov župných 
škôl, ktorí si vyskúšali osem športových disciplín.

„Šport je pre život, osobnostný rozvoj či psychic-
kú pohodu veľmi dôležitý. Župa preto podporuje 

rôzne športové aktivity 
v regióne a organizuje 
ich aj mimo vyučovacích 
pohybových aktivít pre 
žiakov na našich školách. 
Ide o športové súťaže, kde 
o pohár predsedu BSK sú-
ťažia mladí futbalisti, ho-
kejisti, florbalisti aj bas-
ketbalisti. Organizujeme 
napríklad Bowlingú ligu 
mládeže BSK či Orientač-
ný beh stredoškolákov,“ 
vyjadril sa predseda Brati-
slavského samosprávneho 
kraja Pavol Frešo.
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Psychosomatika funguje
      s MUDr. Jarmilou Klímovou 
                 a Mgr. Michaelou Fialovou
Dozviete sa veľa o tom, čo ovplyvňuje Vaše zdravie 
a ako si vysvetliť vetu ,,Máte to zo stresu.“

Štvrtok 22. júna 2017 o 18:00 hod. Vstupné 8 €

Vstupenky je možné zakúpiť na recepcii hotela.
Počet miest je obmedzený.

+421 34 69 77 777
info@hotelsvataludmila.sk

www.hotelsvataludmila.sk
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Soňa Norisová: spievajúca mamička hrá, varí a cestuje
zdroj: malacky.sk, zhovárala sa K. Winklerová, 
foto: archív S. Norisovej

Herečku a speváčku narodenú v Malackách môžeme 
vidieť (a počuť) na javisku Radošinského naivného 
divadla i ako členku vokálnej skupiny Fragile. Je ob-
sadzovanou dabingovou herečkou a v roku 2012 bola 
nominovaná na Českého leva v kategórii najlepší žen-
ský herecký výkon v hlavnej úlohe za postavu vo filme 
V tieni.

Ako dieťa som milovala muzikál Rebelové, kde si 
hrala aj so svojou sestrou Zuzkou. Bolo to už síce 
v roku 2001, no pamätáš sa ešte, aké bolo nakrúca-
nie?

Bolo to naozaj už dosť dávno. Ale spomínam na to 
rada. Točili sme v krásnom prostredí s príjemnými ľuď-
mi. Najviac času som trávila so svojím hereckým part-
nerom Tomášom Hanákom. Je to veľmi milý a vtipný 
človek, takže sme sa takmer celý čas smiali.

So Zuzkou som mala možnosť už viackrát spolupraco-
vať, či už na filmovaní alebo v divadle. Spolupracujem 
s ňou rada, pretože si rozumieme nielen profesne, ale 
i ľudsky a budem sa tešiť, keď sa znovu stretneme na 
nejakom peknom projekte.

Pôsobíš i v seriáloch. Mávaš obdobia, keď nikto ne-
volá, a ty sa obávaš, či ešte príde ponuka, ktorá bude 
stáť za to?

Neistota je, žiaľ, súčasťou hereckej práce, ale zatiaľ 
som mala šťastie, že vždy prišla nejaká zaujímavá 
ponuka. A okrem hereckej práce sa už niekoľko rokov 
venujem spievaniu so skupinou Fragile. Máme veľmi 
veľa koncertov, takže aj keď práve netočím, práce je 
dosť. A je to krásna práca.

Keby si musela, vedela by si sa rozhodnúť medzi spe-
vom a herectvom?

Neviem na to jednoznačne odpovedať . Asi preto, že 
som sa zatiaľ rozhodovať nemusela, a dúfam, že sa ani 

nebudem musieť. Vyhovuje mi, že sa môžem venovať 
jednému i druhému.

Čo ty a kuchyňa? Rada si pri sporáku, alebo je to len 
jedna z nutných činností?

Odkedy som mamou, motám sa v kuchyni častejšie. 
Dokonca ma to i baví . Nie som bohvieaká kuchárka, 
najmä keď sa porovnám so svojou maminkou, ale 
mojim chlapom chutí všetko, čo uvarím. Aspoň sa tak 
tvária:-)

Kde momentálne pôsobíš? Pendluješ medzi Prahou 
a Bratislavou?

Áno, v posledných rokoch 
často pendlujem. V Čechách 
točím najmä v lete, takže 
môžem mať rodinku so se-
bou. Momentálne skúšam 
v divadle jeden českosloven-
ský projekt a v lete pokraču-
jem v nakrúcaní ďalšej série 
V.I.P. vraždy.

Si charizmatická žena s prí-
jemným vystupovaním, pô-
sobíš vyrovnane a upoko-
jujúco. Vieš sa vôbec hnevať 
alebo kričať?

Viem, že na okolie pôsobím 
ako pokojný a vyrovnaný 
človek, hovorí mi to veľa 
ľudí. Rada by som taká aj 
bola a stále na tom pracu-
jem, ale pravda je taká, že 
dokážem vybuchnúť. Moje 
talianske korene sa v tom-
to nezaprú. Ale neviem sa 
hnevať dlho. Vlastne keď 
vybuchnem, vzápätí mi je to 

ľúto a niekedy si i poplačem. Ak niekomu svojou nepri-
meranou reakciou znepříjemním deň, ospravedlním 
sa . Ale zdá sa mi, že čím som staršia, tým viac viem 
s emóciami pracovať a držať ich pod kontrolou, čo je 
dobre. Pre mňa i pre moje okolie :-)

Pochádzaš zo Záhoria;, rada sa sem vraciaš?

Samozrejme. Malacky sú mojím rodným mestom 
a vždy sa sem budem rada vracať. Viažu ma k nemu 
spomienky a zážitky z detstva a dospievania. Predo-
všetkým však tu mám rodičov, takže sem aj so sestrou 
a deťmi chodíme vždy, keď sa dá.

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
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» BOLI SME PRI TOM

Detský deň 
v Holíčskom pivovare WYWAR

foto: I. Ignačák

Kvetinové dni Kátov 2017
Tradičnou Májovou akciou v Kátove sú Kvetinové dni. V tomto roku sa konali 13.mája. 

K bohatým trhom nechýbal ani kultúrny program v priestoroch Materskej školy.
foto: Andrej Irša

Festival Rotestein Holíč 2017
foto: D. Leváková
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ZOC MAX – Rezervované pre ženy
Ani v máji nechýbala v našom centre obľúbená akcia 
– „Rezervované pre ženy“ .

Vybraná bola 51-ročná pani Radka Hanzalíková, 
úspešná realitná maklérka, ktorá sa stará o 17-roč-
ného syna a 9-ročnú dcéru. Vo voľnom čase sa venuje  
svojej najväčšej záľube – kvetinovej záhrade. Miluje 
zvieratá a hlavne kone.

Aj tentokrát sme začali netradične a to ako prvé ná-
vštevou kaderníctva GOŠA, v ktorom šikovná pani 
kaderníčka vytvorila našej dáme celkom nový účes a 
zmenila jej farbu. Po návšteve kaderníctva išla pani 
Radka do nechtového štúdia Max nails, kde jej urobili 
príjemnú pedikúru a masáž nôh.

Hneď po tejto procedúre mala obed od prevádzky Ázij-
ské Bistro – výborný kebab.

Potom sme pokračovali prestávkou pri dobrej káve 
v GALLERY Café.

O vizáž pani Lenky sa postarala Anna Petráková, ktorá 
pracuje so značkou AVON.

Vybraná dáma sa v dnešnej premene obliekala v pre-
vádzke Gate. Všetko, čo sa vybralo, bolo pani Radke 
super, nakoľko mala peknú, štíhlu postavu☺
Pani Radka odchádzala domov, ako to už tradične 
býva, s darčekmi, ktoré venovali tieto prevádzky:

Šperk Holíč – náušnice swarovski 
Korálkáreň –  handmade náramok
AVON – Anna Petráková – maskara na riasy 
1.day – 2 ks 3l FRESH – lisovaná šťava za studena
FASHIONOPTIC – 20 € poukážka na nákup
UNIVA – poukážka na nákup občerstvenia

O styling a fotografie sa opäť postaral Erik Formánek 
zo Skalica Plus. 

„Celý deň sa mi páčil, cítim sa krásna,“ zhodnotila svoj 
deň pani Radka.. 

Jej „ premenu „ posúďte sami☺
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» Hokejbal

HbK Hokejmarket majster Slovenska
zdroj: skalica.sk

Skalickí hokejbalisti, extraligisti HbK Hokejmarket Skalica sa stali premiérovo majstrami Slovenska.

Napriek tomu, že po základnej časti skončili až na 7. mieste, v play off vyradili druhý LG Bratislava, obhajcu 
trofeje a prvý tím základnej časti Martin a vo finále Kežmarok. Za posledné štyri roky boli Skaličania trikrát 
vo finále a tentoraz to vyšlo. Počas celého play off prišli podporiť našich hokejbalistov stovky divákov a 
poriadne si to užili. Našim majstrom Slovenska gratulujeme!
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malý      
pupok

1. as     
tajni ky oblepil sa voš,       

po esky
urob      

tupým fúkal, dul

kto má     
na staros-  

ti psa

pletením   
zhotovia

oválna     
plocha

staro-     
rímske     

hrani né   
opevnenia

3. as     
tajni ky vtip, žart

nebadane  
prešiel     
(expr.)

ap,      
po esky

africká     
opica      

pravosláv-  
ny kláštor

úradník    
v starove-  
kom Ríme  

(hist.)

odlamujme 
mrazený   
výrobok    

na pali ke

poloosol
ligot       

zna ka    
traktora

Pomôcky: 
lavra, ku-   
lan, limes,  
oak, ážio

skrášlim   
(zried.)

zväz,      
po esky   
2. as     
tajni ky

sedacia  
poloha    

tela       
namotávaj

ostarievam

lebo (bás.) 
menšia    

vojenská   
lo        

vzorec     
jodidu     
drasel-    
ného

samopal   
citoslovce  

tikania    
hodín

pera      
(bás.)

acetylova-  
ná bavlna  
dub, po    
anglicky

prirážka    
k cene

v asný    
(kniž.)     

povraz so  
slu kou

Anna      
(dom.)

sy al      
(expr.)

Jitka      
(dom.)     

po ova ka

tkaním     
vyrobil     

isté       
množstvo

nitrid    
tantalu     

od        
(z lat.)

ženské    
meno

biblické    
mesto 
nerestí

nápoj      
(expr.) prever! !

Pomôcky: 
kotopa,    
monitor,   
Sodoma

Princ prenasleduje princeznú a ke  ju 
dobehne, princezná sa oto í a hovorí 
mu:
- Pre o stále za mnou beháš?
Princ sa na u pozrie a hovorí:
- Princezná, teraz, ke  a vidím...
(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 poukaz na luxusnú večeru na Skalickej Kolibe. Správnu odpoveď pošlite 
do 26. 6. 2017 na e-mailovú adresu sefredaktor@prozahori.sk (prosíme uviesť kontakt) alebo poštou 
na adresu OZ Záhorí.sk, Potočná 54, 909 01 Skalica. Tajnička z minulého čísla: „... Ale kdeže, veď ani tie 
nie sú jeho!“ Víťaz z minulého čísla: Ivana Polachová, Gbely. Výherca získal 2 lístky na Fest na Zimáku 
v Hodoníne.

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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BARAN
Väčšinu mesiaca prežijete s ľuďmi z vášho 
najbližšieho okolia. Koncom júna to bude 

najmä rodina.

BÝK
Planéty vám pomôžu vylepšiť si rozpočet. 
Neskôr sa čiastočne odpútate od financií a 

podniknete niečo zábavné s ľuďmi, ktorí sú vám blízki.

BLÍŽENCI
V júni intenzívne pracujete na svojej pre-
mene. S každým ďalším dňom rastie vaše 

sebavedomie a to vám pomáha realizovať nové plány 
– napríklad aj finančné.

RAK
Ak budete počas prvých troch týždňov od-
dychovať, rekapitulovať a plánovať, tak to 

bude to najlepšie, čo môžete urobiť. Zvyšok mesiaca 
bude rušnejší a naznačí nové príležitosti.

LEV
Prvý týždeň, alebo dva, budú pomerne 
spoločenské. Potom ale zatúžite po samo-

te, veď niektoré veci si človek musí vyriešiť a zvládnuť 
sám.

PANNA
Prvé tri týždne budete najmä pracovať. 
Koncom mesiaca sa s nadšením stanete 

súčasťou väčšej spoločnosti.

VÁHY
Najskôr si môžete doplniť vzdelanie, alebo 
dopriať exotickú dovolenku. Potom by ste 

mali využiť výnimočnú kozmickú podporu a premys-
lieť si obrat v kariére.

ŠKORPIÓN
Finančné a majetkové záležitosti dovediete 
úspešne do cieľa, aby ste koncom mesiaca 

mohli opäť poznávať a učiť sa niečo nové.

STRELEC
V júni len ťažko dokážete myslieť na niečo 
iné, ako na lásku. Až koncom mesiaca sa 

zrazu objaví aj čosi ďalšie: majetok a peniaze...

KOZOROŽEC
Životný štýl potrebuje vylepšiť. Jún vás 
najprv poriadne zamestná, aby vás neskôr 

sladko odmenil.

VODNÁR
V júni sa budete hlavne baviť. To, že si pri-
tom nájdete čas aj na zlepšenie kondície a 

na kopu nudnej roboty je len malé plus navyše.

RYBY
Počas prvých týždňov sa budete venovať 
najmä rodine. A ku koncu mesiaca bude 

stále viac príležitostí na zábavu.
www.astrotouch.com 

» Horoskop


