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Delphi v Senici ohlásilo prepúšťanie
Spoločnosť Delphi Slovensko – výrobca káblových
zväzkov a ďalších dielcov pre automobilky sa chystá
zo svojho senického závodu prepustiť do roku 2014 viac
ako polovicu zamestnancov.
O zamestanie má do konca roka 2014 prísť vyše 500 ľudí. Úrad
práce dal súhlas na prepúšťanie v skrátenom konaní, takže
prvých 85 zamestnancov skončí už do konca tohto roka. Tento

Každý mesiac v roku je
niečím zvláštny, má svoje
čaro, svoje posolstvo.
Október bol mesiacom
úcty k starším. V našom
najnovšom čísle sa dočítate,
ako ho strávili seniori
na Záhorí.
V uplynulom mesiaci sme si
pripomenuli aj 94 rokov od
vzniku prvej Československej
republiky. O fenoméne
čechoslovakizmu sa netreba
rozpisovať, domnievam
sa ale, že práve ľudia
žijúci v našom regióne
a v susednej Morave
vnímajú čechoslovakizmus
intenzívnejšie ako len pojem
dejín. Úzke väzby, ktoré
máme či už je to jazykové,
kultúrne alebo genetické
prepojenie, z nás robia viac
než len dobrých susedov.
Počasie vonku nás nabáda
schovať sa doma pod
dekou s čajom v ruke, nuž
hor sa do listovania nášho
novembrového čísla!
Mgr. Soňa Trubačíková
šéfredaktor

krok firma zdôvodňuje situáciou na trhu a potrebou zvýšenia
konkurencieschopnosti.
Odbory sa snažia vyjednať zvýšené odstupné vo výške aspoň
14 mesačných platov, podobne ako tomu bolo v iných krajinách,
kde Delphi prepúšťalo. Kolektívnych vyjednávačov OZ KOVO
podporujú aj zamestnanci spoločnosti.

■ red

Dopravná nehodovosť v Trnavskom kraji
za prvých deväť mesiacov
Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave vyhodnotilo nehodovosť
v Trnavskom kraji za obdobie od začiatku roka do konca
septembra. Apeluje na všetkých účastníkov cestnej
premávky, aby sa správali zodpovedne, zvlášť aby vodiči
prispôsobili jazdu poveternostným podmienkam a stavu
vozovky.
Za obdobie trištvrteroka bolo v Trnavskom kraji zaznamenaných
956 dopravných nehôd, čo je o 76 menej ako vlani za rovnaké
obdobie. Pri nich došlo k usmrteniu 32 osôb (o 2 menej), ťažko
sa zranilo 92 osôb (o 22 menej) a ľahké zranenia utrpelo 478
(o 20 menej) ľudí. Pri 126 dopravných nehodách zistila polícia
požitie alkoholu u vodiča, čo je o 14 viac ako v minulom roku.
Najviac dopravných nehôd spôsobili vodiči motorových vozidiel,
až 837 z celkového počtu. Chodci ich zavinili 27, čo znamená
nárast oproti vlaňajšku o 4 nehody a cyklisti zavinili 46, čo je
o 7 viac.
Najhlavnejšou príčinou dopravnej nehodovosti bolo porušenie
povinnosti vodiča, nedovolená rýchlosť jazdy, porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky a nesprávna jazda cez križovatku. Najviac dopravných nehôd sa stalo na miestnych a úče-

lových komunikáciách a cestách druhej triedy, k najnižšiemu
počtu nehôd došlo na diaľnici, kde bola usmrtená jedna osoba.
K nárastu o 5 došlo v počte dopravných nehôd na železničných
priecestiach, kde sa stalo tento trištvrterok 10 dopravných nehôd, pričom bola jedna osoba usmrtená a jedna ťažko zranená.
Takmer polovica dopravných nehôd sa stala v čase od 12.00 do
20.00 h, pričom nedeľa bola dňom, kedy došlo k najnižšiemu
počtu nehôd.
Polícia apeluje na účastníkov cestnej premávky, aby dodržiavali zákon o cestnej premávke, najmä, aby si vodiči
a cyklisti nesadali za volant či na bicykel po požití alkoholu
alebo inej omamnej látky. V súčasnom jesennom období
treba dávať obzvlášť pozor na zmenu poveternostných
podmienok, ktoré spôsobujú tiež zmenu povrchu vozovky.
V dôsledku častých a dlhotrvajúcich hmiel býva cesta mokrá a klzká; vodiči sú povinní prispôsobiť jazdu okolnostiam
a najmä by nemali preceňovať svoje schopnosti.

■ Martina Kredatusová
oddelenie komunikácie a prevencie
KR PZ v Trnave

Prehľad základných ukazovateľov dopravnej nehodovosti v jednotlivých okresoch Trnavského kraja za trištvrterok 2012
a nárast (pokles) oproti rovnakému obdobiu minulého roka.
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Ivan Štefanec ako prvý poslanec NR SR
bol zo Skalice telemostom prenášaný do Košíc
pohybu ľudí, ale aj kapitálu. „Slovensko je malá krajina v dobrom slova zmysle „odsúdená” na spoluprácu v európskom priestore a najmä eurozóny”, povedal Ivan Štefanec. Študenti diskutovali o kľúčovej pozícii
V4, o dlhovej kríze a stabilite meny, ale aj o integračnom
procese nových krajín, o hraniciach EU. „Podľa môjho
osobeného názoru, to čo spája Európu resp. tvorí jej
hranice je rebríček hodnôt - tolerancia, zodpovednosť, sloboda, spolupatričnosť a solidarita”, dodal
poslanec NR SR Ivan Štefanec.

■ st

Poslanec NR SR Ivan Štefanec prednášal na SEVŠ Skalica
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Pozrime sa očami
nevidiacich
Dňa 22.10.2012 prijali pozvanie do ZŠ s MŠ
Štefanov vzácni ľudia z občianskeho združenia nevidiacich Ambrelo – Marek Gernát so svojou manželkou Kristínou a Juraj
Práger, ktorí vo výchovnom programe
„Pozerajte našimi očami“ nevtieravou formou porozprávali o svojom každodennom
živote, o ktorom deti, ale ani my dospelí
nemáme ani tušenia.

Priestory SEVŠ v Skalici 2. októbra privítali
poslanca NR SR Ivana Štefanca, ktorý študentom
prednášal na tému Európa dnes a v budúcnosti.
SEVŠ v Skalici pre tento akademický rok otvorila
pobočku v Košiciach, aj tam mohli byť študenti
zapojení do diskusie.
Ivan Štefanec najskôr poslucháčom priblížil cestu Slovenska do klubu európskych krajín a eurozóny. Dominovali najmä ekonomické témy. Zdôraznil rast Slovenska
od roku 2004, ktorý je dôsledkom najmä štrukturálnych
zmien v daňovej oblasti, ale aj politiky penzijnej a sociálneho zabezpečenia. Odbúravanie hraníc nielen v rámci

Prednášky na SEVŠ v Skalici sa zúčastnili aj (zľava) poslanci MZ
Skalica Milan Roman, Lukáš Tisoň, poslanec MZ Holíč Miroslav
Jobus a Štefan Maceják z ústavu politických vied SEVŠ

Hrdý národ slovanský, obýva kraj záhorský...
Úcta kvitne v každom veku, v ZSSR určite a to
nielen v mesiaci úcty k starším!
V utorok 23. októbra 2012 sa v poobedňajších hodinách v reštaurácii Delta v Gbeloch konalo stretnutie členov Jednoty dôchodcov Slovenska a Zväzu žien pod patronátom Záhoráckej republiky.
Akciu zahájila básňou pani Terézia Kováriková a sólo za-
spievala pani Anna Dermeková. Potom sa už imrovizovaného javiska ujal zmiešaný spevácky zbor Senior so svojimi sólistami Maruškou Habovou a Stanislavom Vlkom,
aby v krátkom vstupe prezident ZSSR - Pala Nemec Lelín
odovzdal už dávno avizované ocenenie „Rad. I. trídy
trecího dukátu“ manželom Fabianovým, dlhoročným
a naozaj zaslúžilým funkcionárom JDS.

manželia Fabianovi

Pri zvukoch Záhoráckej hymny ...Hrdý národ slovanský,
obýva kraj záhorský... od Skalice cez Stupavu, k Prešpurku až Devín hradu, táhne sa kraj sklepú plných... sa všetci
spontánne postavili do pozoru, veď keď recesia tak recesia... Ale všetci cítili, že je to všetko z úprimného srdca,

Zámerom tohto programu bolo, aby si žiaci
rozšírili svoj obzor, aby sa pri stretnutí s handicapovanými ľuďmi vedeli primerane zachovať.
Žiaci si mali možnosť vyskúšať aké to je, keď sú
na očiach tmavé okuliare a musia sa spoľahnúť
len na bielu palicu. Zahrali si loptovú hru goalball, mali možnosť zoznámiť sa so základnými
pomôckami, ktoré týmto ľuďom uľahčujú život.
Spriatelili sa s vodiacim psíkom Arkusom, ktorého pánom je sympatický Juraj, ktorý napriek
handicapu nedávno vystúpil na Mont Blanc.

p. Fabianová a prezident ZSSR Pala Nemec Lelín

veď Záhoráci nie sú horší od spisovňákov! Slová pani Fabianovej to aj potvrdili a celá akcia sa niesla vo výbornej
pohode a porozumení. Seniori sú asi najaktívnejšia časť
obyvateľstva a vedzte, nie je to len nadbytkom voľného času, ale chuťou žiť, ba ešte aj iným rozdať so svojej
radosti, i keď každodený styk s „ľudovými“ cenami v obchodoch, vyvoláva infarktové stavy!
Treba poďakovať pani Kubinovej z Petrovej Vsi za organizáciu svojich a Jožinke Jurigovej z JSD Gbely.
Minister propagácie Milan Holý krátko ale obšírne
oboznámil prítomných so svojomi aktivitami a minister
volovin, koňin a ftákovin Stanislav Matulík až skoro s láskou porozprával o žrebčíne Márie Terézie, v ktorom jeho
ministrstvo sídli.
Hra je hra, ale formou hry sa riešia celkom vážne spoločenské a kultúrne záležitosti a všetci prítomní museli
uznať že Záhorácká sebjestační svojpomocňí republika
si svoje miesto na tomto smutnom svete určite zaslúži!

■ Záhorácká tuačová kancelárija

Títo ľudia dokázali natoľko zaujať žiakov od
1. po 9. ročník, že sa nám veľmi ťažko lúčilo. Zanechali v nás veľa pozitívnej energie a myslím
si, že aj pozitívny vzor, ktorý tak veľmi dnešným
deťom chýba. Som veľmi rada, že porekadlo
„Človek je krásny tým, čo má vo vnútri“ ešte
stále platí. Títo ľudia ukázali našim žiakom cestu, aby sa nehanbili byť iní a lepší ako ostatní,
mať odvahu byť sám sebou a nebyť bábkou,
ktorou manipulujú módne trendy.
Ďakujem v mene všetkých žiakov a pedagógov
našej školy za toto vzácne stretnutie.

■ Mgr. Z. Burdová
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Koktail
Ide o veľmi zaužívanú formu menšieho spoločenského podniku, ktorý sa z časového hľadiska
môže konať rovnako v dopoludňajších hodinách, napr. pri príležitosti otvorenia výstavy,
ako popoludní či podvečer, napr. po rokovaní
s delegáciou, podpise dohody, prednáške významného hosťa a pod. Väčšinou sa však koktail nekoná v období obeda alebo večere a to
vzhľadom na menší rozsah a objem ponúkaných jedál.
Od recepcie sa odlišuje väčšou neformálnosťou,
t.j. tým, že na koktail sa môže chodiť v oblekoch
a šatách, ktoré sa nosia aj do práce. Pri koktaile
sa obyčajne neprednášajú prejavy, vyskytujú
sa však veľmi stručné príhovory či prípitky. Ako
už napovedá názov, koktail sa vyznačuje tým,
že pokiaľ ide o občerstvenie dôraz sa kladie nanápoje.
Klasický spôsob organizácie koktailu počíta
s väčším počtom čašníkov, roznášajúcich rôzne
alkoholické i nealkoholické nápoje na podnosoch. Medzi nápoje odporúčame zaradiť aj jeden - dva miešané s pridaním napr. ovocia, aby
zodpovedali názvu podujatia.
Na koktaile sa na podnosoch roznášajú tiež
rôzne chuťovky, jednohubky, mäsové kocky
a guľky, kúsky syra, nakrájané ovocie a zelenina, minizákusky a pod. Každý kúsok jedla môže
mať svoje napichovátko, pomocou ktorého sa
z podnosu zoberie. Na podnosoch sú umiestnené aj rôzne druhy omáčok na omočenie a ochutenie jedál a malé servítky. Po skonzumovaní
kúska jedla sa napichovátko odloží na podnos
nesený čašníkom a to na osobitný tanierik.
Organizátori koktailov však neraz pripravujú pod týmto názvom spoločenský podnik
s veľkým, pohostením vrátane teplých jedál,
ako je zvykom pri recepciách, bufetových obedoch či večeriach.

■ Mária Mešťánková

FMK UCM v Trnave

BARUŠKA
Vek: cca 10 mesiacov
Pohlavie: mačka
Kastrácia: áno
Povaha: Baruška je trošku bojazlivá. Potrebovala by tolerantných majiteľov, ktorí jej
pomôžu nabrať sebavedomie. Bola by skôr
vhodná do bytu. Je odčervená a očkovaná,
má očkovací preukaz, poplatok za adopciu je
5 eur. Nachádza sa v útulku v Skalici.
Kontakt: Zuzana Mihová - tel.: 0902 460 378

www.prozahori.sk

Uplynulo 94 rokov od začiatku obrodenia Slovenska
Pred 94 rokmi vznikla aj za prispenia vtedajšej
slovenskej inteligencie prvá Československá
republika.
Na vtedajšiu dobu moderná, demokratická krajina, ktorá
sa napriek mocnejším susedom stala ostrovom stability
a slobody, a ktorá priniesla pre Slovensko nebývalý
rozmach. Po desaťročiach národnostného útlaku v rámci
Uhorska tak prvá republika priniesla na naše územie po
prvý raz demokraciu, národné obrodenie a spoluprácu
dvoch blízkych národov. Práve táto spolupráca vyniesla
prvý československý štát medzi vplyvné krajiny
vtedajšej Európy a práve spolupráca našich národov
dala jasný odkaz aj dnešnej Európe, že v spolupráci sa

dajú dosiahnuť lepšie výsledky. Prvá republika vydržala
len 20 rokov, keď bola obetovaná mocnosťami v ich
naivnej snahe vymeniť prosperujúce Československo za
pochybný prísľub mieru od Adolfa Hitlera.
Na budúci rok oslávime 20. výročie vzniku Slovenskej
republiky. Doba opäť nie je ľahká, ale náš štát vydrží
dlhšie ako ČSR. No práve preto by sme nemali zabúdať,
že 28.10.1918 sa položil prvý kamienok na našej ceste za
slobodou a demokraciou. A že tento dátum, ktorý by sa
mal stať štátnym sviatkom, patrí medzi najdôležitejšie
míľniky našej histórie.

■ Slavomír Frešo

Zariadenie pre seniorov v Skalici
si pripomína 25 výročie vzniku
V októbri uplynulo 25 rokov od vzniku nášho zariadenia. V rámci tohto obdobia sa nám ponúka
kus histórie, ktorú písalo a píše množstvo klientov i zamestnancov, ktorí boli a sú jeho súčasťou.
Spôsob i druh poskytovanej sociálnej služby je už úplne iný ako v jeho
počiatkoch. Zariadenie prešlo určitým vývojom a reorganizáciou
vyplývajúcou zo spoločenských a
sociálnych potrieb.
Pri poskytovaní sociálnych služieb,
keď občan je odkázaný na sociálnu
pomoc, je veľmi dôležitý prístup
poskytovateľa služby k občanovi a kvalita poskytovanej
sociálnej služby. Naším cieľom je zabezpečiť spokojnosť klientov, zaručiť kvalitné sociálne služby, zdokonaliť
kultúru organizácie, efektívnejšie využívať dostupné
zdroje materiálne, personálne, finančné – to sú vyslovené aj nevyslovené očakávania klientov, zamestnancov
i zriaďovateľa. Zákon o sociálnych službách legislatívne
upravuje naplnenie týchto očakávaní prostredníctvom
zákonom stanovených podmienok kvality poskytovanej
sociálnej služby.
Našou snahou je poskytovať služby čo najkvalitnejšie, preto sme sa rozhodli zaviesť systém manažérstva
kvality podľa normy ISO 9001:2009, ktorý vhodným

spôsobom integruje aj plnenie podmienok kvality podľa
zákona o sociálnych službách. V roku 2011 sme získali
certifikát kvality, ktorý budeme našou prácou obhajovať
nasledujúci tri roky.
Zariadenie si za tie roky vybudovalo
dobrú povesť, je spájané s kvalitou
služieb a má významné postavenie
medzi ostatnými zariadeniami sociálnych služieb v rámci regiónu i
celého Slovenska.
Pri tejto príležitosti naše zariadenie
bolo ocenené cenou Mesta Skalica.
Spolu s klientmi a pozvanými hosťami sme toto výročie oslávili 18.10.2012 slávnostným
posedením, súčasťou ktorého bol aj kultúrny program.
Nesmierne si vážim prácu každého zamestnanca,
ktorý do nej vkladá aj svoje srdce a som vďačná za
každého spokojného klienta, ktorý vie oceniť našu
službu a vďaka nej prežíva krásnu jeseň svojho života práve v našom zariadení.
Momentálne rozširujeme kapacitné priestory nadstavbou podkrovných bytov a stavbou novej budovy, ktorá
bude zvlášť zameraná na klientov ležiacich, ťažko chodiacich, s ťažšou demenciou a Alzheimerovou chorobou.

■ Straková Jolana
riaditeľka ZpS

Svetový deň zvierat aj v Skalici
Už od roku 1931 je 4. október vyhlásený za svetový
deň zvierat. Tento deň bol vybraný nakoľko naň
pripadá sviatok sv. Františka z Assisi, ktorý bol
patrónom zvierat.
Na Slovensku tento deň zabezpečuje sloboda zvierat. Tá
oslovila slovenské stredné školy s možnosťou zapojenia
sa do zbierky. Organizácia zaslala kasičky a info-letáčiky
potrebné pre vykonávanie zbierky. Ponuky sa chytili
aj študenti Súkromnej strednej odbornej školy Via

Humana: Miriam Majerčíková, Marika Hnátovičová, Erik
Formánek a Lukáš Jureňa, ktorí v tento deň pochodili
s kasičkami svoju školu a počas celého dňa zbierku
vykonávali v meste. Taktiež stihli navštíviť aj I. a III.
Základnú školu v Skalici.
Aj napriek tomu, že v meste Skalica ešte nie je Deň
zvierat taký známy, podarilo sa dobrovoľníkom vyzberať
sumu 60,48€, ktoré boli ihneď odoslané do sídla Slobody
zvierat v Bratislave.
■ Erik Formánek
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Pät sviecok na torte
Oslava piatych narodenín hotela Patriot s názvom
DEŇ a NOC bola tradičná, ako každá oslava.
Na úvod vystúpil mladý tanečný pár Marian Hlaváč a
Vendulka Hrnčiríková, aby motivovali a inšpirovali
hostí k tancu. Najúspešnejší hráč v Kasíne
vyhral víkendový pobyt v hoteli Patriot
a v novo vzniknutom NATURAL THERAPY centre mali
hostia možnosť zúčastniť sa prezentácie modernej
formy liečenia nazývanej tiež medicína 21. storočia.
Na záver narodeninového večera bolo krájanie torty,
ktorého sa zhostila majiteľka hotelu pani Iva Stöhrová,
Ing. arch. Pavel Jurásek projektant hotelu
a známy maliar pán Peter Stankovič, ktorý je autorom
všetkých obrazov v interiéri.
Ak ste nemali príležitosť zúčastniť sa tejto oslavy
nevadí, lebo

„U nás sa stále niečo deje“

VIANOČNÉ
VEČIERKY

V čase od 5.11. do 16.11.
pre vás pripravujeme

Čas Vianočných večierkov je za
dverami

PEČENÚ KAČICU

a my pre Vás pripravujeme

s možnosťou výberu

Vianočné večierkové
menu
kde nebude chýbať
tradičná ryba a varený punč.

červenej alebo bielej dusenej kapusty,
podávané so zemiakovou alebo kysnutou
knedľou

Nové zážitky na dohľad

Nové zážitky na dohľad

cyklotrasy podujatia tipy na výlety – neďaleko domova
...alebo na pár klikov

cyklotrasy podujatia tipy na výlety

Cyklotrasy a tipy na výlety nájdete
na stránke CENTROPE
Máte pár dní voľna a chuť vyraziť na výlet? Ste
vášnivý cyklista a radi by ste vyskúšali novú cyklotrasu? Hľadáte zaujímavú atrakciu alebo program na víkend pre Vaše deti? Odteraz nájdete odpovede na Vaše otázky pod jednou adresou na
novom turistickom portáli www.tourcentrope.eu.
Projekt, ktorý koordinuje Slovenský dom CENTROPE, vznikol v spolupráci regionálnych organizácií
cestovného ruchu 8 spolkových krajín, krajov a žúp
na území Rakúska, Maďarska, Slovenska a Českej
republiky, vrátane hlavného mesta Bratislavy a Bratislavského samosprávneho kraja.
Mapy, popis cyklotrás, obtiažnosť
Na www.tourcentrope.eu nájdete popis 40 cyklistických trás, vrátane ich dĺžky, stupňa obtiažnosti, či
prevládajúceho povrchu. Portál Vám tiež predstaví
vyše 60 atraktívnych kultúrnych a voľnočasových
podujatí , ktoré si môžete vyhľadať podľa dátumu konania, typu podujatia, alebo trebárs podľa kritéria, či
sú vhodné pre deti alebo je na ne voľný vstup. Vaše
rozhodovanie o tom, kam sa najbližšie vyberiete na
výlet, uľahčí tiež ponuka takmer 160 pamätihodností
a zaujímavých miest, medzi ktorými sú pamiatky zapísané na zozname svetového kultúrneho dedičstva
UNESCO, špičkové múzeá a galérie, vzácne chrámy
a kostoly, ale aj unikátne prírodné parky, či kuriozity, ktoré robia región CENTROPE takým jedinečným
a pestrým.
Najobľúbenejšie trasy
K najobľúbenejším trasám patrí napr. Dunajská cyklotrasa Eurovelo 6, alebo nádherná vyše 100-kilometrová cyklotrasa prechádzajúca regiónom Weinviertel a spájajúca Viedeň s moravskou metropolou Brno
(Eurovelo9). Legendárnou je tiež Neziderská cyklotrasa okolo najväčšieho stepného jazera v Strednej Európe. Napriek svojej dĺžke (135 km) je vďaka
malému prevýšeniu a skvelým povrchom mimoriadne vhodná aj pre rodiny s deťmi, a to práve v tomto
ročnom období. Na bicykli sa počas týždňa mobility
dostanete napr. do známeho rímskeho kastela Petronell-Carnuntum, obdivovať môžete unikátnu faunu
národného parku Seewinkel, zastaviť sa jedinečných

termálnych kúpeľoch Bűk neďaleko Szombathely
alebo dokonale spoznať Mikulovskú vínnu oblasť
po perfektne značených cyklochodníkoch Moravskej vínnej cesty. Nenáročný cyklovýlet ponúka nedávno sprístupnený cylkomost ponad rieku Moravu,
ktorý spája bratislavskú časť Devínska Nová Ves
s rakúskou obcou Schlosshof.
Všetky informácie na webstránke sú v rodnom jazyku, takže o atrakciách trebárs na Južnej Morave,
v Dolnom Rakúsku alebo v okolí Györu či Soprone
sa dozviete v slovenčine.
V druhej polovici roka pribudne ku klasickej webovej
stránke aj mobilná aplikácia.
Viac informácií:
Slovenský Dom CENTROPE
http://domcentrope.sk/, email: info@tourcentrope.eu
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Účastníci Župnej olympiády
seniorov si v divadle pozreli

33 variácií
V rámci Mesiaca úcty k starším pozval
Bratislavský samosprávny kraj všetkých
účastníkov Župnej olympiády seniorov
do divadla.

V Aréne si pozreli predstavenie 33 variácií.
Privítala ich krajská poslankyňa Magda
Vášáryová.
„Tešíme sa, že seniorov môžeme v ich aktivitách podporovať. Na druhom ročníku
Župnej olympiády sa zúčastnilo ešte viac
súťaženiachtivých seniorov ako vlani.
Za úspešnú akciu patrí poďakovanie nie-
len im, ale aj všetkým dobrovoľníkom,
ktorí na olympiáde pomáhali,“ povedal
bratislavský župan Pavol Frešo.
Rok 2012 vyhlásila Európska únia za Európsky
rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. Organizovaním akcií pre seniorov
vyjadruje Bratislavský samosprávny kraj svoju
podporu tejto myšlienke.

Modrania obhájili na
Župnej olympiáde seniorov vlaňajší titul
Seniori zo zariadení v pôsobnosti Bratislavskej
župy a hlavného mesta sa už po druhý raz mohli
zúčastniť športového podujatia Župná olympiáda
seniorov.

Aj v tomto roku si putovný pohár odnieslo družstvo
Mestského centra sociálnych služieb v Modre, ktoré bolo
najúspešnejšie vo väčšine disciplín. Súťaže sa zúčastnilo
spolu 13 družstiev zložených z 91 súťažiacich. Tí si zmerali sily v desiatich disciplínach: štafetovej chôdzi, petangu, hode granátom, kope do bránky, hode do koša aj
v hode šípkami. Seniori si zahrali aj florbal a ruské kolky,
riešili hlavolamy a piekli štrúdle.
Vstupenkou pre každé družstvo bol vlastnoručne upečený domáci koláč, v súťaži „O najchutnejší župný koláčik“ zvíťazilo družstvo z Domova sociálnych služieb a
zariadenia pre seniorov Kaštieľ zo Stupavy.
„Týmto podujatím chceme dať aktívnym seniorom
možnosť stretnúť sa, zašportovať si, aj sa zabaviť“,
opisuje cieľ Župnej olympiády predseda Bratislavského
samosprávneho kraja Pavol Frešo a dodáva, že záujem

seniorov o toto podujatie stúpa. Tento rok sa totiž prihlásilo až o 31 seniorov viac, ako vlani.
Účastníci Župnej olympiády potvrdili, že športovať sa
dá v každom veku. Najstarší súťažiaci mal 88 rokov a
najstaršie družstvo bolo Domov pri kríži s vekovým prie-
merom 77 rokov.
Na olympiáde, ktorá bola tento rok v Domove sociálnych
služieb pre deti a rehabilitačnom stredisku ROSA na Patrónke, sa zúčastnili seniori z Domova sociálnych služieb
a zariadenia pre seniorov Pezinok, Domova jesene života
Bratislava, Domova sociálnych služieb pre dospelých
Báhoň, Domova pri kríži Bratislava, Domova sociálnych

služieb a zariadenia pre seniorov Kaštieľ Stupava, prišli
seniori z Ružinovského domova seniorov, Domova seniorov Lamač, Krajskej organizácie Jednoty na Slovensku
v Bratislave, Domova sociálnych služieb a zariadenia pre
seniorov Rača a nechýbali ani súťažiaci z Mestského centra sociálnych služieb Modra, seniori z klubov v Mestskej
časti Bratislava - Nové Mesto, Petržalka a zo Senca.

Študenti súťažili v príprave jedál
V dňoch od 23. do 26. októbra sa v Bratislave konala medzinárodná súťaž študentov
stredných odborných škôl v praktickej príprave jedál, nápojov a dekorovaní. Išlo už
o 8. ročník medzinárodnej súťaže žiakov,
ktorá sa koná na SOŠ hotelových služieb
a obchodu Na pántoch 9 v Bratislave.

Spomedzi škôl v pôsobnosti Bratislavského
kraja tu mali zastúpenie aj SOŠ Farského a SOŠ
Komenského v Pezinku. Do súťaže sa zapojilo

celkom 15 škôl zo Slovenska aj zo zahraničia. Študenti
súťažili v siedmich kategóriách - v odboroch kuchár,
čašník, barman, príprava slávnostnej tabule, cukrár
a pracovník marketingu - blok obchod, obchodný
pracovník a predavač. Hodnotili ich poprední odborníci
z oblasti gastronómie a obchodu. „Študenti majú
ďalšiu výbornú možnosť, ako získať súťažné
skúsenosti. So zahraničnými študentmi si môžu
porovnať svoje praktické zručnosti, vedomosti,
nápaditosť, ale aj kreativitu. Aj v tomto prípade

sa ukazuje, že odborné školstvo v Bratislavskom
kraji je zdravé a kvalitné,“ povedal bratislavský
župan Pavol Frešo.
Podľa riaditeľky školy Na pántoch Márie Katreniakovej
vznikla súťaž s cieľom vymieňať si poznatky a
porovnávať skúsenosti s inými školami. „Dnešný trh
práce vyžaduje viac menej len kvalifikovaných
pracovníkov a odborníkov. Naša škola sa takýmito
študentmi môže pochváliť. Napríklad jeden z našich
absolventov – Juraj Kalna pracuje ako osobný
kuchár šejka Spojených Arabských emirátov a má
pod sebou 300 kuchárov,“ doplnila riaditeľka.
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Župná jeseň ešte nekončí

Dni Zelá v Stupave

Podujatia
Župnej jesene 2012
Sezóna husacích špecialít
september – november, Slovenský Grob
V priebehu októbra sa v Bratislavskom kraji
konalo viacero tradičných podujatí.

O týždeň neskôr si obyvatelia kraja pochutnali na jablkových špecialitách, ktoré sa podávali v rámci relatívne
nového podujatia Jablkové hodovanie. Tomuto podujatiu sa na svojom 2. ročníku podarilo zapojiť až 11 obcí
a mestských častí Bratislavského samosprávneho kraja,
v ktorých si návštevníci vychutnali toto typické jesenné
ovocie.

Deň otvorených pivníc
16.-17.11. 2012, v mestách a obciach
Malokarpatskej vínnej cesty
Vianočné inšpirácie
7.-9.12. 2012,Modra
Župné Vianoce
15.12. 2012, Stupava
Vianočná zabíjačka
15.12. 2012, Bratislava – Stará tržnica

Župná šarkaniáda vo Vajnoroch

Hodovanie v mestských častiach vystriedali obľúbené
Dni zelá v Stupave, ktoré už dlhé roky lákajú návštevníkov z celého regiónu.
výstavka jabĺk na Dňoch Zelá

V rovnaký víkend rozozvučal Modru country festival
Strunobranie a obyvatelia a návštevníci Vajnor sa zabavili typicky jesenným púšťaním šarkanov.

Jablkové hodovanie

Vajnorská šarkaniáda ale nebola posledným zo série
podujatí v rámci Župnej jesene. V polovici novembra
potešia milovníkov vína Dni otvorených pivníc na
Malokarpatskej vínnej ceste a počas celého novembra
trvá Sezóna husacích špecialít v Slovenskom Grobe.
December bude patriť vianočným podujatiam a Župnú
jeseň zavŕši Vianočná zabíjačka v Starej Tržnici.

vajnorská šarkaniáda
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Projekt

MESTO V MOBILE
získal Cenu ITAPA

Bratislavský kraj sa prezentoval v Bruseli
Bratislavský kraj sa aj tento rok aktívne zapojil
do podujatia Open Days 2012 - Európsky týždeň
regiónov a miest, ktoré sa konalo v Bruseli.

Po roku od spustenia mobilnej aplikácie
sa MESTU V MOBILE dostalo odborného ocenenia. Projekt MESTO V MOBILE
Bratislavského samosprávneho kraja a
spoločnosti DATALAN totiž zvíťazil v kategórii „Nové služby“ v súťaži „Cena ITAPA – ITAPA Distinction Awards“.

Bratislavský samosprávny kraj ako zadávateľ
projektu a firma DATALAN ako jeho realizátor
sa do súťaže zapojili s projektom MESTO V MOBILE. Ide o bezplatnú službu pre mobilné telefóny s operačným systémom iOS a OS Android.
„Občania sa vďaka nástenke môžu informovať o aktivitách a udalostiach na území
Bratislavskej župy, môžu podávať podnety či využívať interaktívnu mapu,“ priblížil
podpredseda BSK Martin Berta. MESTO V
MOBILE a jeho obsah je prepojený aj s Facebookom.
Súťaž o najlepšie projekty modernizácie verejnej správy prostredníctvom využívania informačných a komunikačných technológií „Cena
ITAPA – ITAPA Distinction Awards“ sa konala
spolu s medzinárodným kongresom ITAPA,
ktorý je už dvanásť rokov najvýznamnejším a
najväčším podujatím na Slovensku zaoberajúcim sa informatizáciou verejnej správy. Cenou
organizátori súťaže vyjadrujú uznanie kvalitným a inovatívnym projektom, ktoré pomohli
zjednodušiť, zefektívniť a sprehľadniť procesy
vo verejnej správe.
„Našu mobilnú aplikáciu si zatiaľ stiahli
tisíce ľudí. Je zrejmé, že občania chcú byť
v priamom kontakte so župou a majú záujem vedieť o dianí v regióne. Vďaka aplikácii sme k ľuďom bližšie a som rád, že našej
snahe sa dostalo aj tohto technického ocenenia,“ povedal župan Pavol Frešo.

Ide o najväčšie celoeurópske podujatie zamerané na
regionálnu a mestskú politiku. Bratislavský kraj sa na
10. ročníku Open Days prezentoval v rámci seminára Dosahovanie regionálneho rastu prostredníctvom inovácií:
Minulosť, súčasnosť a budúcnosť. „Naším zámerom je
predstaviť novinky, zaujímavosti a špecifiká z Bratislavskej župy. Témou tohto ročníka Open Days je
okrem vedy, výskumu, spolupráce s malými a strednými podnikmi aj nová inovačná stratégia, v rámci
ktorej sme predstavili novovzniknuté centrá odborného vzdelávania,“ priblížil bratislavský župan Pavol
Frešo.
Kraj ako najväčší zriaďovateľ stredných škôl v regióne
sa dlhodobo snaží o vytvorenie efektívneho systému
stredného školstva, ktorý bude zohľadňovať regionálne
špecifiká, aktuálnu situáciu na trhu práce a požiadavky
zamestnávateľov. Príkladom takéhoto prepojenia sú dve
novovytvorené centrá odborného vzdelávania - Centrá excelentnosti, ktorých cieľom je prepojiť teoretickú
a praktickú výučbu odbornej problematiky a pripraviť
kvalitných absolventov školy - odborných pracovníkov
pre zamestnávateľov. Prvým je Centrum odborného
vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a in-

formačných technológií na SOŠ Hlinícka 1, druhé je
Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť
poľnohospodárstva a rozvoja vidieka na Spojenej škole
SNP 30 v Ivanke pri Dunaji.
Bratislavský kraj a spoločnosť BIC Bratislava s.r.o.
v súčasnosti pripravujú novú inovačnú stratégiu regiónu – „Rozvoj výskumno-vývojovej a inovačnej základne
BSK v období 2014-2020“. „V novej inovačnej stratégii smerujeme naše aktivity k vybudovaniu
vrcholovej infraštruktúry výskumu a vedy európskeho významu, teda vedeckých parkov a národných výskumno-vývojových centier. Sústrediť sa
chceme na výskumno-vývojové priority korelujúce s prioritami Európskej únie, najmä s programom Horizont 2020,“ priblížil podpredseda BSK Ivo
Nesrovnal. Ako ďalej uviedol, ide aj o alokáciu technologických firiem do vybudovaných vedeckých parkov,
tvorbu pracovných miest v high-tech sektore, zvýšenie
podielu výroby a služieb a exportu z oblasti high - tech
sektora, či zvýšenie podielu súkromného financovania
výskumu a vývoja a inovačných aktivít.
Podujatie Open Days organizujú Výbor regiónov a Európska komisia v spolupráci s európskymi regiónmi
a mestami. Program podujatia pozostáva z viac ako
120 seminárov, workshopov, diskusií, okrúhlych stolov
a sprievodných výstav. Do podujatia bolo zapojených
219 partnerov, z toho 169 regiónov a 50 miest z európskych krajín. Počas Open Days sa prezentovali regióny a mestá úspešné programy čerpania štrukturálnych
fondov, implementovanie európskej legislatívy a iné.
Okrem Bruselu sa po celej Európe a v ďalších 11 krajinách, ako sú Bosna s Hercegovina, Chorvátsko, Island,
Čierna Hora, Nórsko, Srbsko, Švajčiarsko a Turecko, organizuje viac ako 350 súvisiacich podujatí. Ide najmä o rôzne konferencie, kultúrne podujatia, festivaly a výstavy,
ktoré potrvajú až do konca novembra.

Kraj podporí mládežnícky futbal
Kraj podporí rozvoj
mládežníckeho futbalu
sumou 15-tisíc eur. Peniaze pomôžu materiálne podporiť 52 klubov
mladších žiakov a podporia mládežnícke výbery, ktoré reprezentujú
Bratislavskú župu.
„Ide najmä o materiálnu
podporu pre 10- až 12-ročných futbalistov v kluboch, ktoré sa zapájajú do súťaží Bratislavského
futbalového zväzu,” priblížil predseda BSK Pavol Frešo.
Bratislavský župan na konci minulého roka na stretnutí
s vedením Slovenského futbalového zväzu a Bratislav-

ského futbalového zväzu
v Slovenskom Grobe prisľúbil podporu mládežníckemu
futbalu v regióne.
Z peňazí zväz zabezpečí rozlišovacie vesty pre 520 hráčov a pokryje časť nákladov
spojených s prípravou a reprezentáciou mládežníckych regionálnych výberov.
V súťažiach regionálneho zväzu je v mládežníckych
družstvách organizovaných približne 8 500 hráčov do
18 rokov v takmer všetkých obciach a mestách Bratislavského kraja.

www.prozahori.sk
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Reminiscencie oslavovali Jiří Stivín
Súbor historického tanca a hudby Reminiscencie
zo Skalice pri príležitosti svojho 10. výročia usporiadal vystúpenie v jezuitskom kostole v Skalici.

Do prítomnosti návštevníkov vrátilo spevácke zoskupenie Fragile, ktoré od historických spevov prešlo k novodobým gospelom.
Z iného súdka bol old time band Funny Fellows, na ktorých jazz i blues si napokon zatancovali i Reminiscencie.
Kultúrny zážitok bol osviežený humorom a dobrou náladou a návštevníci poďakovali účinkujúcim dlhotrvajúcim
potleskom.
■ milka
foto: Eduard Timko

oslávil 70-tku aj v Skalici
25. októbra si v Skalici prišli na svoje najmä
milovníci jazzu. V rámci svojho turné pri príležitosti svojho jubilea - 70 rokov český jazzový
velikán Jiří Stivín navštívil aj Skalicu.
Koncert plný nespútanej improvizácie predviedol multiinštrumentalista a skladateľ Jiří
Stivín v priestoroch jezuitského kostola.

■ st

European Christmas Tour 2012

Gospel
The Golden Voices of

Okrem oslávencov spestrili predstavenie viacerí hostia.
Večer sa niesol v duchu histórie, oslávenci predstavili
renesančné a barokové dvorné tance v historických kostýmoch a za doprovodu dobovej hudby.

Harlem, New York

Knihy v knižnici sú kľúčom k minulosti,
prítomnosti aj budúcnosti
Keď ZŠ s MŠ Štefanov začala pripravovať toto
podujatie, pozvala naň troch hostí – bývalého
riaditeľa školy pána Miroslava Ostrovského,
sochára Vladímíra Morávka, ktorý je rodákom
obce a zo Spolku slovenských spisovateľov mňa,
lebo žijem a pôsobím na Záhorí.
Volám sa Zdenka Laciková a s tunajšou školou dlhodobejšie spolupracujem, nakoľko sama tvorím poéziu a záleží mi na tom, aby sa deti naučili vnímať krásu, porozumieť jej a tešiť sa z čítaného slova. Pri participácii na
aktivitách školy som získala podklady na povesti, ktoré
som prebásnila a vyšli v roku 2007 v básnickej zbierke Do
uzlíka. Pri ďalších stretnutiach som spoznala deti s výraznými interpretačnými schopnosťami. Mnohí z nich
bodovali na recitačných súťažiach a uplatnili sa aj ako
divadelníci.
Na podujatí s názvom Kľúč k minulosti, prítomnosti
a budúcnosti, ktoré sa uskutočnilo pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc, sa predstavila mladá
autorka, Tatiana Dvorská, žiačka školy s pôvodnou tvorbou. Považujem to za symbolické, že básne začínajúcej
poetky zazneli práve na pôde knižnice, lebo knižnica
je miestom, ktoré prispieva nielen k zvyšovaniu inteligenčného kvocientu, ale kultivuje aj emocionálnu inteligenciu.
Pre učiteľa je to česť, keď sa môže pochváliť, že z jeho
žiaka vyrástol úspešný človek. Takto s hrdosťou sa o Vladimírovi Morávkovi vyjadroval jeho bývalý učiteľ a riaditeľ školy pán Miroslav Ostrovský. A rovnako pozitívne
reagovali na Vladimíra Morávka aj žiaci. Vnímali jeho
zručnosť, nadanie, nesmiernu pracovitosť, ktorú počas besedy vyzdvihla sochárova manželka, ale najväčší

, USA

záujem vzbudzovali drevené plastiky, ktoré umelec
priniesol na ukážku. Časť jeho práce spoznali žiaci, keď
sledovali dokumentárny videofilm, ktorý na interaktív3. december 2012
pondelok, 19.00 h
nej tabuli prezenovala Mgr. Zuzana Vizváryová.
SKALICA
Kostol sv. Františka Xaverského v centre mesta
Tvorivé aktivity, úspechy, princípy výtvarnej tvorby, jeho
Info: www.elokoncert.sk, 0905 654 349 Predpredaj vstupeniek aj v sieti Ticketportal
pohľad na svet, na život a najmä vzdelanie – to všetko
poodhalil hosť v odpovediach na otázky, ktoré mu deti
kládli.
pokladajú za nenáročné, a práve preto sú takéto
Riaditeľka školy Mgr. Zuzana Burdová citovala z knihy podujatia prínosom. Prispievajú k rozvoju schopVladimír Morávek Rezbárske dielo sochárovo životné ností detí a mládeže. Pre spisovateľov i výtvarnímotto: „Milujem drevo. Nikdy nevyrežem strom kým ne- kov sú priestorom na získanie spätnej väzby a na
musím, kým nie je suchý. Milujem prírodu, všetko, čo vní- odovzdanie štafety alebo kľúča, ktorý deťom
mam pozitívne, a nikdy by som tým neplytval, cítil by som odomyká dvere. Budia v nich záujem, aby sa
to ako hriech. V tom je kus mojej viery. A nikomu nechcem v budúcnosti zaoberali umeleckou činnosťou.
nič pokaziť, ani nikomu ubližovať. To je moje krédo.“ Žiaci „Knihy sú ľuďom to, čo krídla vtákom,” napísal
po spoznaní tejto osobnosti odpovedali na hádanku, vy- Alexander Sergejevič Puškin. Nie sú len zväzkami
plývajúcu z názvu pripraveného stretnutia. Pochopili, že papiera s množstvom nezrozumiteľných výrokov
umelec čerpá z minulosti, obzerá sa a
z dávno minulých dôb, ale priučí sa z nej, aby vytváral hodnoty, ktonášajú pohľady ľudí a na ľudí,
ré sú cenné pre súčasnosť, ale aj pre
s ktorými sa môže čitateľ stretbudúcnosť.
núť zoči voči. Teším sa, že som
prostredníctvom kníh, knižPodstata tvorby, či už výtvarnej alebo
nice a tohto projektu mohla
básnickej je rovnaká. Ide o hľadanie
spoznať s ďalšími žiakmi školy
životných právd, o zodpovedanie otáa hlavne s rezbárom Vladizok, ktoré si jednotlivci kladú, lebo
mírom Morávkom. Je to imvšetci uvažujúci ľudia sa v priebehu
pulz k ďalšej tvorbe, za ktorý
dejín dotýkali rovnakých tém. Tie sa
zo srdca ďakujem.
históriou prelínajú, a predsa by upadli
do zabudnutia, keby sa nestretli so zá■ Zdenka Laciková
ujmom a odozvou verejnosti.
členka Spolku slovenských
Stretnutia s umelcami patria k forspisovateľov
mám zážitkového učenia, ktoré žiaci začínajúca poetka Tatiana Dvorská
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Vinum pro corde!

alebo Manuál ako prežiť Deň otvorených búd
20. októbra sa konal v skalických viniciach už
tretí ročník Dňa otvorených búd.

Toto vinárske putovanie v skalických búdach je spoločenskou záležitosťou, v strede záujmu ktorej je
samozrejme víno. A ako inak je ju lepšie prežiť, ako
s priateľmi, ktorí sa oň zaujímajú tiež a dokážu ho
oceniť. Vždy je dobré osloviť svojich priateľov a známych – najlepšie, tých s ktorými môžete o vínach zasvätene diskutovať. Ak sú priatelia náhodou laici máte
výhodu, môžete zapojiť vlastnú fantáziu a zasvätíte
ich vy sami. Určitou výhodou môže byť aj vytvorenie

si hrubého plánu prioritných návštev búd, vytýčenie
si tých, ktoré chcete určite navštíviť a tých, ktoré vás
zaujímajú len okrajovo. Je namieste si nechať priestor
na zmeny plánu, často sa stáva, že človek svoje rozhodnutia musí prehodnotiť.
Tento ročník Dňa otvorených búd bol opäť jeden z najlepších tretích ročníkov! Navštívilo ho takmer 500
účastníkov. Je síce už jeseň, teplomer však ukazoval
úžasných dvadsať stupňov. Všade na vôkol sa skupinkám putujúcich nadšencov vína ponúkal pohľad na
krásne farebné scenérie. S narastajúcim počtom absolvovaných návštev u vinárov sa optika návštevníka
menila. Časom mohol mať
pocit, že už je v múzeu impresionizmu. Musíte uznať, že 39
búd na cca 6 kilometroch je
naozaj výzva. Vinohradníci
ponúkali Frankovku, Rubín,
André, Pálavu... Bola možnosť
ochutnať aj netradičné likérové vína.

ZOC Max Skalica vás pozýva na bábkové predstavenie

Ujek Ožgera Kráľom
podujatie sa uskutoční
dňa 11.11.2012 o 15:00
v priestoroch ZOC MAX Skalica

uvádza
bábkovú komédiu

Ujek Ožgera kráľom
podľa textu J.Greguša v ktorej sa Ujek Ožgera hrá na odvážneho hrdinu, aj
keď je v skutočnosti obyčajný bojko. Pravým hrdinom sa stáva Gašparko,
ktorý zachráni princeznú Púpavienku, pred zlým drakom Žrakom. Predstavenie je hrané klasickými marionetami na nitiach so vstupmi živých
hercov.
Hrajú: Ľubka Pavesková, Michal Hodúl, Ivan Fodor

Pre prípad zlyhania vašej invencie pri ohurovaní pria-
teľov – vinárskych amatérov, je v zálohe ešte fundovaný výklad od samotných autorov tohto nápoja
bohov. Vinári sú vždy ochotní poskytnúť dostatočné
informácie o danom víne. Po týchto exkurzoch je vždy
dobré pripomenúť si chuť vody. Ochutnať či už priamo
u vinára ich chlieb s masťou alebo vytiahnuť vlastné
zdroje.
Podľa vyjadrení mnohých zúčastnených si určite túto akciu
zaradia do kalendára tradičných skalických podujatí.

■ Soňa Trubačíková

Gbelský REFLEX reprezentoval Záhorí
v československom talente
Hudobná skupina z Gbelov The Reflex
postúpila do ďalšieho kola súťaže
Československo má Talent.
Hudobnú skupinu The Reflex tvoria Veronika
Morávková (spev), Branislav Kocák (gitara),
Jakub Valachovič (klávesy), David Maniaček
(basová gitara) a Ivan Javorčík (bicie).
Keď Jaro Slávik uvidel
na pódiu biely klavír,
stavil sa s Martinom
Dejdarom o 100 českých korún, že pôjde o
„prúser“. Tri kockované
košele ho v tom utvrdili. foto: www.csmatalent.tv

Hudobná skupina The Reflex to mala v podstate prehraté. Potom ich donútil, aby začali
s tým, čo si pripravili ako veľké finále – zahrali na jednom klavíri všetci piati. Tým presvedčili aj jeho. Dostali štyri „áno“ od trojčlennej
poroty a postúpili ďalej.
Hudobná skupina The Reflex sa prednedávnom zúčastnila súťaže
ROCK ME FEST NITRA,
kde skončili pred bránami finále. Chýbali
im dve SMS-ky do postupu.

■ Erik Formánek

Tanečníci zo Záhoria na MY DANCE MYJAVA 2012

Nedeľa 11. 11. 2012 o 15.00 hod. MAX Skalica

V Sobotu 20. októbra sa priestory Kultúrneho domu Samka Dudíka na Myjave zaplnili tanečníkmi z každého kúta
Slovenska. Zastúpenie medzi súťažiacimi mala aj Česká republika v skupine
z Hodonína.
Tanečníci sa tu stretli, aby medzi sebou zabojovali v modernom tanci v štýloch ako malé
choreografie, scénický tanec, open dance,
show dance, hip-hop a disco. Medzi súťažiacimi bolo hneď niekoľko zástupcov zo Záhoria: PEGAS Kúty, Endy Gbely, Taxis Skalica

a Extravaganza Skalica. V každej kategórii
odborná porota na čele s popredným slovenským tanečníkom, ktorý je známy zo show
Slovensko má talent a z tanečnej skupiny
„Old school brothers“, Miroslavom Žilikom.
Hlavným laureátom súťaže bola a výhernú
tortu si domov odniesla tanečná skupina TAXIS zo Skalice.
Deň pred súťažou moderného tanca sa pod
touto istou záštitou a organizáciou konala
súťaž ľudového tanca.

■ Erik Formánek
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Počet

Body
27
20
19
13
13
11

squash

Úspešný vstup BarBarov do prvej ligy
Skalickí squashisti vykročili do I. ligy výborne a po
prvej štvrtine súťaže im patrí druhá priečka.

»

Výsledky

I. Liga Squash v Košicach

6.-7.10.2012
BarBar Skalica – Fajn Bratislava 2:3 na zápasy
BarBar Skalica – Liptov L. Mikuláš A 3:1
BarBar Skalica – Licitor Žilina 3:2
BarBar Skalica – Oliver Košice 1:3
BarBar Skalica – Veteráni Žilina 4:0

Mužstvo v zložení Pavel Blaha, Marek Gula, Juraj Spáčil,
Richard Taranda a Róbert Trnovec priviezlo z Košíc cenných 20 bodov.
“Na východ sme cestovali s cieľom vyhrať aspoň desať zápasov, nakoniec tých víťazstiev bolo dvanásť
takže môžeme byť spokojní. Každý z nás odviedol
maximum a zápasy sme si naozaj užívali. V prvom
rade by sme sa chceli vyhnúť bojom o zostup, keďže
mužstvá na 5. a 6. mieste vypadávajú do nižšej ligy.
Ďalšie kolo hráme v novembri doma, kde budeme
určite ešte silnejší.” dodal Juraj Spáčil.

■ st

Na návšteve u Čaka Norrisa alebo Na bicykli po Záhorí
Nedávno bol slávnostne otvorený nový Cyklomost
Slobody z Devínskej Novej Vsi do Schlosshofu,
ľudovo nazývaný most Chucka Norrisa. Jeho
symbolika pre staršie ročníky je práve v tej
slobode – pád Železnej opony, pre nás mladších,
symbolizuje hlavne to, že občas naši volení
predstavitelia predsa len spravia aj niečo pre ľudí
– to sa dnes tak často nevidí.
Po týchto správach človeka napadne: tak tam sa treba
ísť pozrieť. Na cestu sme si vybrali nedeľu 21. októbra.
Ranná hmla pri Morave sa držala dlho, cesta po hrádzi
ubiehala rýchlo, len pod chvíľou nás zdržali závory. Hmla
sa zrážala na prilbách a kvapkala do očí. Slnko sa ukázalo až okolo obeda. V Záhorskej Vsi sme zišli z hrádze
na oficiálny cyklochodník. Okrem cyklistov sme začali
stretávať autá a miesto jám boli na ceste hrby, ktoré
vytvorili korene starých stromov. Jeden z nich v kombinácii s pokročilou únavou spôsobil môj celkom solídny
kotrmelec. No našťastie okrem odraného kolena sa nič
nestalo a pokračovali sme v ceste. O chvíľu sa medzi
stromami nad riekou objavil nový most. Od Skalice sme
prešli vyše 100 km.
Na moste čakala na nás komplikovaná úloha. Na

promenádu po moste sa vybrala snáď polovica Bratislavy
aj ľudia z okolitých rakúskych obcí, takže cyklisti sa
ohľaduplne vyhýbali stovkám chodcov.
Pofotili sme svoje dojmy, sily sme doplnili v bufete a vydali sme sa na spiatočnú cestu. Kvôli časovému sklzu
sme zvolili trasu po hlavnej ceste. Na cyklistický chodník
sme prešli až keď sa začalo stmievať. Tu musím doporučiť
cyklistom, aby si na dlhé cesty brali náhradné baterky do
svetiel. Keď mi predné svetlo začalo signalizovať slabú
batériu, dúfala som, že to už vydrží do Skalice. Márne.
Keď sa potom porúčalo aj zadné svetlo, musela som sa
spoliehať na svetlá spolujazdca. Po tme človek precíti
všetky jamy a zavreté rampy tiež zbadáte, až keď ste už
do nich takmer narazili. No vďaka opatrnosti sme už
bez problémov dorazili do Skalice. Na hodinkách pol
deviatej a na tachometri 196 km. Tak toto je môj rekord
v dĺžke trasy zrejme na dlhé roky.
Každopádne napriek únave a rozbitému kolenu neľutujem. Videli sme krásy jesennej prírody, bunkre
z čias vojny, spoluobčanov v očividnom strese rýchlo
odchádzajúcich s plne naloženým autom z poľa a samozrejme nový most. Bol to výborný zážitok.
Takže cyklistike zdar!

■ milka

Masážny salón RELAX v Skalici
SKALICA, Potočná 50, vchod za BILLOU

Peter GREGUŠ
masér
Ponúkame možnosť zakúpenia
darčekovych poukážok
v rôznych finančných hodnotách

objednávky cez telefón: 0918 419 593

Tabuľka po 1. štvrtine:
Pomer

Por.
Tím
zápasov dvojhier
1. Fajn Bratislava
5
17:3
2. BarBar Skalica
5
12:8
3.
Oliver Košice
5
10:9
4. Liptov L. Mikuláš A 5
7:11
5. Veteráni Žilina
5
6:13
6.
Licitor Žilina
5
6:14

Medzinárodný detský
orientačný beh
V stredu 3.10. sa uskutočnila v Zlatníckej
doline medzinárodná súťaž v orientačnom behu.
Zúčastnili sa školy z Hodonína, Ratíškovic, Senice a Štvorlístok Skalica. Pretekali žiaci 5. ročníkov, rozdelení do chlapčenských a dievčenských družstiev.

Žiaci mali na 5 stanovištiach plniť úlohy
zo zdravotnej prípravy, dopravnej výchovy,
orientácie v teréne, v šikovnosti a bystrosti.
Úlohou bolo získať čo najmenej trestných
bodov a prísť čo najskôr do cieľa . Žiaci boli
veľmi súťaživí a súťažili fair – play, no najviac
sa darilo dievčatám z Ratíškovic a chlapcom
zo Štvorlístka.
Stretnutie bolo veľmi príjemné, prehriate slniečkom a usmiatymi tvárami detí a tešíme sa
na ďalší ročník o rok.
■ st

ponúka masáže:

o klasická, športová, rekondičná masáž
o masáž lávovými kameňmi
o reflexná masáž chodidiel
o francúzska žilová masáž
o orientálna olejová masáž
chodidiel a chrbta
o lymfodrenáž hrudníka
o bankovanie - vákuová masáž
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Plody Záhoria
vystavovali v Sobotišti
V dňoch 12.-15. októbra 2012 sa konala
v Sobotišti výstava ovocia a zeleniny
s názvom Plody Záhoria. Zároveň
sa konala súťaž školskej mládeže
v aranžovaní na tému advent a ovocie
a zelenina.

Svoje „výpestky“ priniesli záhradkári z okresov
Malacky, Senica, Skalica a Myjava. Na výstave
bolo 450 vzoriek.
Výstava sa konala pri príležitosti 55. výročia
organizovaného záhradkárstva na Slovensku
a zároveň záhradkári v Sobotišti oslavujú už
70. výročie založenia organizácie. Od 7.6.1942
je v 3 kronikách vedená práca záhradkárov
v Sobotišti.
Táto organizácia sa radí medzi najlepšie v
Senickom okrese. Previdelne 1. júna na MDD
poriadajú rôzne súťaže pre deti, pre záhradkárov poriadajú zájazdy na termálne kúpaliská,
3-dňové zájazdy po Slovensku, ochutnávku
vína, ochutnávku jabĺk, každým rokom poriadajú oberačkovú zábavu a na konci roka
Vianočné posedenie.

»

■ Štefan Čederle

Jablko výstavy

1.miesto Jaroslav Čenteš Sobotište
2.miesto Štefan Čederle Sobotište
3.miesto Jozef Bauer Senica

www.prozahori.sk

Úspešný paralympionik z Radošoviec
Peter Mihálik pochádza z Radošoviec, 36-ročný,
stolnému tenisu sa venuje 9 rokov. Pred nehodou
hral aktívne futbal. Medzi jeho najväčšie úspechy v stolnom tenise patria: 2. miesto ME Janov,
3. miesto ME Split, 4. miesto MS Korea a 5. miesto
LPH Peking. Aktívne pôsobí v ŠK Žarnovica, 4. liga.
Peter, po vašej nehode v roku 2001 ste si nakoniec
vybrali stolný tenis, uvažovali ste aj o iných športoch?
Určite áno, zaoberal som sa aj touto myšlienkou. Skúšal
som atletiku (vrh guľou) a basketbal. Keďže pri atletike
treba posilovať a posilovanie nepatrí medzi moje ob-
ľúbené aktivity, vylúčil som ju. V basketbale som nevidel možnosť napredovať, rásť. Keďže je to finančne dosť
náročný šport, v tom období to nemalo žiadny koncept
a Slovensko nepatrí medzi špičku, skončil
u mňa aj basketbal.
V lete ste absolvovali svoju druhú paralympiádu. Bolo pre Vás vystúpenie
v Londýne sklamaním?
Po Pekingu som vyhlásil, že v Londýne
chcem získať medailu a keďže patrím
medzi ľudí, ktorí si dávajú najvyššie ciele,
s umiestením na LPH nemôžem byť spokojný.
V rozhodujúcom zápase v skupine o postup do štvrťfinále ste viedli už 2:0 na sety, čo chýbalo k postupu?
Chýbalo víťazstvo :))) Prišla ma podporiť celá moja rodina, chcel som zahrať ako najlepšie viem, dal som do toho
všetko, žiaľ nevyšlo to. Asi som príliš chcel. To sklamanie,
aké som prežíval po skončení zápasu sa nedá opísať. Iné
mi však nezostáva, len ísť ďalej a poučiť sa z chýb.
V čom bol Londýn iný ako Peking pred štyrmi rokmi?
Peking vždy zostane Pekingom, bola to moja prvá paralympiáda, preto si myslim, že bola lepšia. Možno aj preto, že som v Londýne neuspel tak, ako som očakával. Po
organizačnej stránke sa nedá Londýnu nič vytknúť. Ale

aj napriek tomu, bude pre mňa číslom jedna LPH Peking.
Zabojujete ešte o ďalšiu o paralympiádu?
Po Londýne som nemal veľkú chuť pokračovať ďalej
v stolnom tenise. Po mesiaci odpočinku som sa opäť
vrhol do trénovania a ešte s väčším elánom. Verím, že
ďalšia paralympiáda mi neujde. Bude pre mňa úspešnejšia ako Londýn.
Ste spokojný spodmienkami, ktoré
máte Žarnovici?
Čo sa týka kolektívu, som spokojný. Podmienky, ktoré pre nás vytvára SPV sú vyhovujúce.
Koľko hodín do týždňa trénujete?
Pripravujete sa ešte aj inak špeciálne
okrem tréningov za stolom?
Záleži na tom, kde sa nachádzam v príprave. Pred veľkými podujatiami, myslím tým ME, MS,
LPH je to aj 5 hodín denne. Inak to vychádza 6-8 hodín
týždenne. Okrem tréningov za stolom sa venujem posilovaniu, plávaniu, fyzioterapii, relaxu.
Aké sú vaše najbližšie ciele, podujatia...?
Tohtoročná a budúcoročná príprava smeruje k ME Lignano, kde by som chcel uspieť, čo najlepšie. Predtým sa
však zúčastním turnajov v Maďarsku, Slovinsku, Taliansku a Slovensku.
Týmto by som chcel pozdraviť čitateľov mesačníka
ZÁHORÍ a držte palce :)

VÄČŠÍ ZÁBER VIAC ČLÁNKOV

■ Soňa Trubačíková

VIAC INFORMÁCIÍ VIAC PRE VÁS
SKALICA

20 000 VÝTLAČKOV
SENICA
MALACKY

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

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

Prietržka
Radošovce
Skalica
Trnovec
Unín
Vrádište
Okres Senica
Borský Mikuláš
Borský Svätý Jur

Cerová
Čáčov
Čáry
Dojč
Hlboké
Jablonica
Koválov
Kuklov
Kunov
Kúty

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

Senica
Smolinské
Smrdáky
Sobotište
Šajdíkové Humence
Šaštín-Stráže
Štefanov
Okres Malacky
Gajary

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

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

www.prozahori.sk
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Krížovky s úsmevom
Rybár chytí zlatú rybku a tá mu už s rutinou
ponúka tri priania. Rybár je ale skromný lovek
a je úplne spokojný so svojím životom, takže ni
nechce. Ke že rybka pekne prosila, tak ju rybár
staršia
pustí na slobodu. Rybka je spokojná a hovorí
jednotka
rybárovi:
odporu
- Ke nemáš žiadne prianie, tak ti aspo poviem,
o a aká po smrti.
sušené
- No, to by ma celkom zaujímalo, ... tak spus ! jadrá
povzbudí ju rybár.
kokosov
- Tak po smrti budeš hra v nebi futbal. – hovorí
rybka.
hraním
- Futbal?... Ve futbal vôbec neviem hra .
opotrebuje
- Tak za ni trénova , lebo ...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)
sviš anie,

nevedno,
ktovie
(hovor.)

kvalitne

podoprie

2. as
tajni ky

babylonská bohya zeme

mužské
meno

ú tovná Pomôcky:
kniha po- ave, boss,
h adávok saldokona dlhov
to, impala

E V
Dunajskej
Stredy

ošúcha,
odrie

skratka
obchodnej
akadémie

beda, po
latinsky
1. as
tajni ky

SUROVINY:
1 - 1,5 l kuracieho alebo
hovädzieho vývaru,
1 cibuľa, 6 - 7 strúčikov
cesnaku, 2 - 3 zemiaky,
olej, hladká múka,
mletá paprika, 1 lyžička
majoránky, bobkový list, nové korenie

delí,
kúskuje
oválna
plocha
zna ka
rubídia
druh
antilopy
Ivan
(dom.)
ahavo
hu í
hmýrenie
(zried.)
solmiza ná slabika

ahký
motorový
ln
páchaj
lúpež
nieto

poskytol
údaje

3. as
tajni ky

anóda,
po esky

!

Pomôcky:
Ma, kopra,
vae, alán,
abohm, lot

infekcia
Stanislava
(dom.)

morský
h bkomer

sarmatský
jazdec
as
strechy

nejaký
(bás.)
vodca,
šéf

otec
(hovor.)
latinský
pozdrav

malý
bozk

skratka
pre a dato
obyvate
Írska

vodný
hlodavec
dostáva
sa do visiacej
polohy

stonanie,
ston
(zried.)
ženské
meno

dôveruj!

krížovka: www.scalpermedia.sk
www.scalpermedia.sk

www.facebook.com/krizovkysusmevom

Hrajte o CD23 - 23 piesní skupín Trnavského kraja. Správnu odpoveď pošlite do 23.12.2012 na e-mailovú
adresu trubacikova.sona@gmail.com alebo poštou na adresu OZ Záhorí.sk, Potočná 54, 909 01 Skalica.
Výherca z minulého čísla: Ľudmila Ivanová, Senica

sudoku
9 6

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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Chladné a sychravé počasie mnohých z nás potrápi prechladnutím, nádchou, kašľom, či zápalmi dýchacích ciest. Pri liečbe i preventívne
sa tradične odporúča cesnak. Najlepšie čerstvý.
Dnes sme preto pre vás pripravili tradičnú pochúťku z cesnaku - cesnakovú polievku. Dá sa
pripraviť mnohými spôsobmi, pre inšpiráciu
sme vybrali tento jednoduchý recept:

Cesnaková polievka

hvizdanie
chu
(hovor.)

skon il
kovanie

Cesnak v kuchyni

9 2
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8

8 5 6
4
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1 7 9
7 2 5
1
2
4 5
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8
9 3

POSTUP:
Cibuľu nakrájame na drobno a speníme na oleji do
zlatista. Pridáme 5 prelisovaných strúčikov cesnaku
a ďalej popražíme. Poprášime hladkou múkou, ešte
popražíme za stáleho miešania. Odstavíme z plameňa, pridáme 1/4 čajovej lyžičky sladkej mletej červenej papriky a dobre premiešame. Zalejeme vývarom,
pridáme zemiaky pokrájané na menšie kocky, bobkový list, 1 nové korenie a varíme, až kým zemiaky nie
sú mäkké. Pridáme 1 čajovú lyžičku majoránky a ešte
chvíľu varíme. Nakoniec pridáme zvyšný prelisovaný
cesnak, varíme ešte asi 2 - 3 minúty a polievku odstavíme.
Podávať sa môže s opraženými kockami chleba, aj s
kúskom čerstvej petržlenovej vňate.
Ak máte zaujímavý recept, o ktorý sa chcete podeliť
s čitateľmi, zašlite ho s aspoň jednou fotkou na e-mail:
trubacikova.sona@gmail.com alebo poštou na adresu
OZ Záhorí.sk, Potočná 54, 909 01 Skalica

Vyberte si k O2 Paušálu nový telefón
a presvedčte sa aj Vy o výhodách O2 Paušálu

Bez viazanosti

Neobmedzené SMS
do všetkých sietí v SR

Rovnaká cena za volania
do všetkých sietí v SR

Nokia C2-01

HTC Desire X

Keď chcete klasický telefón

Dravec strednej triedy

Huawei SONIC
Veľa hudby za málo peňazí

Sony Xperia Miro
HTC Desire C

Štýlovka s OS Android 4.0

Kompaktný a priateľský
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O2 Predajňa
HM Tesco
Mallého 53
Skalica

O2 Predajné miesto
Nám. mieru 5
Holíč

