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September bol pestrý a bohatý 
na slávnosti, jarmoky, výročia a 
hody.
V našom októbrovom čísle 
Vám prinášame krátke reporty 
z vybraných podujatí. Navští-
vili sme otváranie zrekonštru-
ovanej Fakultnej nemocnice s 
poliklinikou v Skalici, oslavy 20. 
výročia založenia INA Skalica. 
Nielen prostredníctvom tele-
víznych kamier sa dalo zažiť 
atmosféru, benefičného kon-
certu, kedy „Pomáhalo celé Slo-
vensko“. Záhoráci si mohli užiť 
túto spanilú jazdu historických 
vozidiel spojenú s benefičným 
koncertom naživo. Zavítali 
sme aj na odovzdávanie cien 
mesta Skalica. Nechýbali sme 
na oslavách 350. výročia za-
loženia Gymnázia F.V. Sasinka. 
Predstavíme Vám vzácneho 
hosťa gymnázia, ktorý letel do 
vesmíru. 
Ak hľadáte špičkové a lahodné 
vína ku svojim obľúbeným po-
krmom máme pre Vás inšpirá-
ciu na strane 15. Ak si chcete 
sami vybrať vínko, ktoré by 
nemalo chýbať vo vašej vino-
téke, môžete využiť pozvánku 
na Deň otvorených búd Vínnej 
cesty Záhorie.
          Mgr. Soňa Trubačíková
          šéfredaktor

ZÍSKAJTE 
DARČEK
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Predlatné mesačníka                            objednávkový kupón
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Meno a priezvisko:

Adresa:

Mesto:
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Číslo účtu: 2618238001/5600
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Fakultná nemocnica s po-
liklinikou v Skalici prešla roz- 
siahlou rekonštrukciou a vyno-
vená slúži obyvateľom Záho-
ria. Rozšírili sa oddelenia, 
zefektívnilo sa energetické ho-
spodárstvo, pričom pretrváva-
júcim cieľom je neustále zvyšovať kvalitu posky-
tovanej zdravotnej starostlivosti v regióne.

V rámci rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej 
infraštruktúry vzniklo nové oddelenie urgentného príjmu, 
dostavalo sa oddelenie rádiológie, rozšírili sa oddelenia 
vnútorného lekárstva – kardiológie, ortopédie, anestézi-
ológie a intenzívnej medicíny. Zároveň sa revitalizovali 
odborné ambulancie a oddelenie fyziatrie, balneológie a 
liečebnej rehabilitácie.

Sprievodné stavebné úpravy skvalitňujú komunikáciu, 
mobilitu a zvyšujú bezpečnosť. Významným prvkom 
rekonštrukcie skalickej nemocnice je aj optimalizácia 
energetického hospodárstva. 

Skalická nemocnica vznikla v 40-tych rokoch minulého 
storočia a uplynulý stavebný zásah bol najvýznamnejšou 
zmenou v jej histórii.

Rekonštrukcia a modernizácia 
infraštruktúry bola financovaná 
z operačného programu Zdravot-
níctvo a vlastných zdrojov. „Revi-
talizáciu nemocnice sme posta-
vili na troch pilieroch“, uvádza 
ciele Renáta Kormanová, výkonná 

riaditeľka FNsP Skalica. „Vytvoriť príjemné prostredie 
pre pacientov a zamestnancov, zrýchliť a skvalitniť 
diagnostiku, znížiť energetickú náročnosť. Ako svoju 
významnú úlohu vnímame zlepšenie podmienok 
pre zamestnanosť v regióne a skvalitnenie života na 
Záhorí.“  Vedenie nemocnice tak kladie dôraz na to, aby 
moderná organizácia vytvárala zdroje na vlastný rozvoj a 
zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti.

Nové priestory pre rehabilitáciu, špičkové rádiologické 
pracovisko a moderné laboratóriá sú súčasťou liečebného 
procesu v skalickej nemocnici.

Zmodernizovaná nemocnica je takto pripravená poskytnúť 
zdravotnú starostlivosť, ktorá sa opiera o vysoko kvali-
fikovaný personál v  desiatich moderných lôžkových od-
deleniach a 34 ambulanciách.

■ FNsP Skalica
foto: Soňa Trubačíková

Rekonštrukcia skalickej nemocnice stála 
viac ako 14 miliónov eur

• rozšírenie oddelení 

• optimalizácia energetického 
hospodárstva

• skvalitnenie komunikácie, mobility a 
zvýšenie bezpečnosti

»

Vynovený interiér nemocnice

Otvorenie zmodernizovanej nemocnice

www.prozahori.sk
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Zníženie energetickej náročnosti 
budovy polikliniky v Senici

V budove polikliniky sa v septembri začali 
vykonávať práce na projekte „Hydraulické vyregu-
lovanie rozvodov vykurovania a termostatizácia ob-
jektu“ s cieľom efektívnejšieho využívania tepelnej 
energie v spojení so súčasne vykonávanými prá-
cami na zateplení budovy, ktoré sú realizované 
v rámci projektu „Rekonštrukcia a modernizácia 
polikliniky Senica“ financovaného z Operačného 
programu Zdravotníctvo.

Práce vykonáva spoločnosť ESM-YZAMER spol. 
s r.o., Trnava, ktorá bola úspešná vo verejnom ob-
starávaní zákazky „Zníženie energetickej náročnosti 
budovy polikliniky v Senici“. Celkový náklad projektu 
je 40 086,17 €.

Technické riešenie tohto projektu predstavuje vý-
menu pôvodných meracích ventilov za termosta-
tické ventily s možnosťou nadstavenia požadovanej 
teploty v jednotlivých miestnostiach v zdravotníc-
kom objekte polikliniky. Tento krok okrem zlepšenia 
pohody na zdravotných pracoviskách v zásadnej 
miere umožňuje ovplyvniť spotrebované teplo na 
vykurovanie.

Projekt je financovaný za pomoci nenávratnej 
finančnej podpory (NFP) z EkoFondu, zriadeného 
Slovenským plynárenským priemyslom, a.s. 
Bratislava na podporu energetickej efektívnosti. 
Zmluva o poskytnutí NFP vo výške 50 % nákladov 
bola s Mestom Senica uzatvorená v roku 2011 
v rámci programu „GP 02 Zlepšenie energetickej ho-
spodárnosti budov“.

■ www.senica.sk

Dňa 24.9. sa konalo 
slávnostné zaháje-
nie akademického 
roka 2012/2013 na 
SEVŠ v Skalici.

Po usadení honorabilis, spectabilis a hostí, vo svo-
jom príhovore zakladateľka a riaditeľka školy Ing. 
Heidy Schwarczová, PhD. informovala o otvo-rení 
nového pracoviska – pobočky SEVŠ v Košiciach.

Nový akademický rok sa má podľa všetkého niesť 
v duchu plnohodnotného vedeckého výskumu 
nielen zo strany pedagógov, ale aj študentov. 
Publikačnej činnosti pedagógov v medzinárodných 
periodikách a získavania ďalšej potrebnej akreditá-
cie. To všetko má naplniť cieľ, ktorý si SEVŠ v Skalici 
vytýčila a to získať štatút univerzita.

■ Soňa Trubačíková

SEVŠ v Skalici chce 
štatút univerzita

Oslavy vo veľkom štýle!
V sobotu 1. septembra oslavovalo 
celé Slovensko Deň Ústavy Slovenskej 
republiky, v Skalici sa navyše konali 
oslavy 20. výročia založenia INA 
Skalica.

Nielen zamestnanci mohli načrieť do 
kuchyne úspešnej firmy. Medzi hosťami 
sa objavili poslanec MZ Skalica Milan Ro-
man, predstavitelia miest Skalica, Holíč, 
zástupcovia firiem a škôl. “Som rád, že 
ľudia u nás majú prácu a takúto firmu by 
chceli mať v každom regióne. Ďakujem 
pánovi Jaroslavovi Patkovi, aj pred-
chádzajúcemu riaditeľovi Bernhause-
rovi, že túto firmu doviedli do Skalice a 
rozvinuli do dnešneho rozsahu”, povedal 
pri príležitosti osláv a dňa otvorených dverí 
INA Skalica s.r.o. poslanec MZ Skalica Milan 
Roman.
V súčasnosti v podniku INA Skalica pracuje 
4 245 zamestnancov, z toho 2 981 mužov a 
1 264 žien. Prevažná časť zamestnancov je 
z blízkeho regiónu mesta Skalice. V šiestich 
výrobných halách spolu s produkčnou plo-
chou 77 400 m² sa vyrábajú produkty pre 
automobilový a ostatný priemysel.

■ Soňa Trubačíková

Milan Roman v INA Skalica testoval e-bike

Na trhu sa predávajú elektrobicykle dvoch prevedení 
tzv. e-bike, u ktorých elektromotor sa zapína nezávisle 
na tom či cyklista potrebuje pomoc elektromotora 
alebo nie (pomocou ON/OFF prepínača), a potom 
elektrobicykle nazývané pedelec (pedal electric) kde 
eletromotor asistuje svojou silou ak je to potrebné.
V princípe je to obdoba posilňovača riadenia 
v automobiloch, kde naviac elektronický systém 
podľa záťaže dokáže pridávať alebo uberať výkon  
elektromotora. A práve do takýchto bicyklov smerujú 
produkty INA a tvoria funčné jadro pedelecu. 

€

Holíčske slávnosti
Na konci septembra sa v Holíči konal V. ročník 
Holíčskeho zámockého okruhu - Medzinárodné 
majstrovstvá Európy vintage oldtimer v centre 
mesta. Zároveň si na svoje si prišli nielen milovníci 
starých áut, motoriek, ale aj 
priaznivci zlatistého moku. Súčasne 
prebiehal aj VI. ročník Zámockých 

pivných slávností. Primátor mesta 
Holíč privítal hostí, medzi inými 
aj poslanca MZ Skalica Milana 

Romana. Spýtali sme sa ako sa mu páčilo: „Dobré 
pivo, pri ktorom si môžu ľudia oddýchnúť od 
každodenných starostí, stretnúť sa s priateľmi 
a prežiť tak príjemné popoludnie.“

■ red
foto: Filip Lackovič

www.prozahori.sk
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V nedeľu 9. septembra odštartovala spanilá jaz-
da historických vozov z Bratislavy s cieľom spojiť 
nielen celé Záhorie, ale najmä srdcia všetkých na 
Slovensku.

Celý deň sa konala veľká celoslovenská charitatívna ak-
cia - Pomôže celé Slovensko, ktorej súčasťou bola finan-
čná zbierka, benefičný koncert a Krištáľová rallye.

Posádkami vozidiel boli známe osobnosti sloven-
ského kultúrneho, športového a spoločenského ži-
vota. Trasa historických vozidiel pokračovala z Bra-
tislavy cez Záhorskú Bystricu, ďalej Malacky, Stu-

dienku, Borský Mikuláš, Senicu, Radošovce a Holíč. 
Cieľ cesty bol Jezuitský kostol v Skalici, kde sa konal 
benefičný koncert. Námestím sa celý večer ozýval zvuk 
malých klaksónov, ktoré boli symbolom šírenia pomoci 
a ich kúpou ste mohli aj vy prispieť a pomôcť, tým ktorí 
to potrebujú.

Ako dopadla zbierka, ktorá bola vyhlásená pre starostov 
obcí a primátorov miest, resp. ktoré mesto alebo obec 
vyzbierali najviac do mobilných kasičiek, sa dozvieme 
na vyhlásení ocenenia Krištáľové krídlo v januári.

■ Soňa Trubačíková

Skalica pomáhala celému Slovensku

Kýchanie
Pomaly nastáva čas chrípok a nádchy a preto 
pokladáme za vhodné pripomenúť si, čo si mô-
žeme dovoliť v spoločnosti, keď už nás postihol 
kašeľ alebo sme prechladli.

Kýchanie je zložitý proces, ktorý zamestnáva 
rôzne oblasti mozgu. Ide o reflex, ktorý sa spúš-
ťa senzorickým podráždením nosovej sliznice a 
končí sa prudkým koordinovaným vylúčením 
vzduchu cez ústa a nos.

Zásadou je, že v takomto období, keď náš or-
ganizmus nie je v pohode, by sme sa mali zdr-
žiavať v domácom prostredí alebo aspoň úplne 
vylúčiť návštevu kina či divadla. Ak nás inak nič 
nebrzdí v pracovnej aktivite, môžeme chodiť do 
práce, no určite by sme mali brať ohľad či už na 
kolegov alebo spolucestujúcich v prostriedkoch 
hromadnej prepravy. Kýchaniu a kašľaniu asi 
ťažko zabránime, ale vždy by sme tak mali robiť 
s vreckovkou alebo dlaňou na ústach. Smrkať 
na verejnosti sa môže, ale za dodržania určitých 
princípov správania:

Táto činnosť by mala byť diskrétna, čo najmenej 
hlučná. Ak máme problém zbaviť sa hlienov, 
odídeme niekam bokom alebo na toaletu, 
minimálne si nos vyfúkame otočení, aby sme 
vytvorili aspoň čiastočné súkromie. Používajme 
radšej čisté papierové vreckovky, ktoré hneď 
bez skúmania obsahu odhodíme do koša alebo 
schováme do vrecka či do kabelky. Prevracanie 
už používanej pokrkvanej textilnej vreckovky 
v blízkosti iných ľudí je maximálne negustióz-
ne. Nekašlite a nekýchajte do rúk, ale do hornej 
časti ruky či do lakťa. Neobjímajte vašich blíz-
kych ani známych, ak sa necítite dobre. Po kýc-
hnutí je na mieste ospravedlnenie spoločnosti 
slovíčkami Prepáčte alebo Ospravedlňujem sa.

■ Mária Mešťánková
FMK UCM v Trnave

Počas trvania 
k a žd o ro č n e j 
tradície mesta 
Skalica – Ska-
lických dní 
( 2 1 . 9 - 2 3 . 9 ) 
sa verejnosti 
prezentoval aj 

Skalický útulok za pomoci mesta, ktoré bezplatne 
poskytlo miesto na stánok. OZ Záhorí zadarmo 
zapožičalo na všetky dni „útulkáčikom“ stánok.
Návštevníci festivalu mohli počas celých troch 
dní vidieť fotografie psíkov z útulku, informačné 
letáčiky o týraných zvieratách  alebo sa priamo 
porozprávať o aktuálnej situácií v útulku s ve-

dúcou útulku Karolínou Gažíkovou. Pri stánku 
návštevníkov čakali aj psíci zo Skalického útulku, 
o ktorých bol veľký záujem. Po celom areáli boli 
rozmiestnené dobrovoľníčky skalického útulku, 
ktoré oslovovali návštevníkov s prosbou o finančný 
príspevok, ktorý prinesie psíkom potrebné krmivo. 
Kúpiť si mohli aj oficiálny kalendár skalického 
útulku, ktorý pred 4 mesiacmi pokrstila v Skalici 
Adela Banášová.
Aj napriek nepriazni počasia, ktoré prinieslo početné 
komplikácie počas týchto dní, sa dobrovoľníkom 
Útulku Skalica podarilo zozbierať na skvalitnenie 
života psíkov sumu až 776 €.

■ text Erik Formánek
foto: Karolína Gažíková

Priestory jezuitského kostola 21. septrembra 
boli dôstojnou kulisou zasadnutiu slávnostného 
mestského zastupiteľstva. Po jeho otvorení k ho-
nosnej atmosfére prispeli aj členovia komorného 
súboru mesta Skalice Moyzesovo kvarteto. Gro 
programu tvorilo udeľovanie ocenení.

Ceny mesta Skalica boli odovzdané Jolane Strakovej, 
riaditeľke Zariadenia pre seniorov Skalica pri príležitosti 
25. výročia vzniku zariadenia a Božene Stúpalovej, riadi-
teľke Gymnázia F. V. Sasinka pri príležitosti 350. výročia 
založenia školy.
Čestné občianstvo bolo tento rok udelené Hanesovi 
Fazekasovi, primátorovi družobného mesta Schwechat, 
pri príležitosti 20. výročia trvania družobných vzťahov 
medzi mestami Schwechat a Skalica. Ceny primátora 
si prebrali Udo Mänicke, primátor družobného mesta 
Freyburg pri príležitosti 15. výročia trvania družobných 
vzťahov medzi mestami Freyburg a Skalica, František 
Tomík, pedagóg a fotograf, Ján Patka, zakladajúci a stá-
le aktívny člen Klubu výtvarníkov v Skalici a Ivan Horák, 
dlhoročný pedagóg, poslanec MZ Skalica, zástupca pri-
mátora a člen komisie MZ.

■ Soňa Trubačíková

Slávnostné mestské zastupiteľstvo v Skalici

Útulok Skalica zo svojím stánkom na skalických dňoch 2012
KUKO
Plemeno: kríženec zrejme stafforda (jeho 
bonsaj)
Vek: cca 3 roky
Pohlavie: pes
Kastrácia: áno 
Povaha: Kuko 
je smiešny psík s 
hlavou stafforda 
(pitbula) a krátkymi nožičkami. Je však veľký 
duchom. K ľuďom je veľmi dobrý, na vodidle 
chodí krásne, neťahá sa, rád sa mazná, 
pusinkuje. K sučkám sa správa zatiaľ dobre, so 
psami-samcami však kamoš nebude. Výška v 
kohútiku cca 35 cm.

Kontakt: Zuzana Mihová, tel.: 0902 460 378

■ Karolína Gažíková

Ocenený Ján Patka

www.prozahori.sk

foto: www.holic.sk

foto: Soňa Trubačíková
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Pomaranč & zázvor

Ríbezľa & škorica, klinčeky

Broskyňa & badián

Jablko & škorica, klinčeky

Ananás & škorica, vanilka
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ČAS CHLADNÝCH DNÍ  A TEPLÝCH NÁPOJOV
Horúce  dzúsyZačína čas chladných dní 

a teplých nápojov.
V našej ponuke si môžete 

vybrať z piatich kombinácií 
so zázvorom, ktorý má 
blahodárne účinky na 

organizmus alebo s vanilkou, 
ktorá svojou sladkou vôňou 

povzbudí vaše zmysly. 
Príďte si posedieť a nechajte 
sa unášať omamnou vôňou 

horúcich džúsov. 

Prvy od OLYMPIC-u
Všetci poznáme skupinu OLYMPIC, ktorá 

svojou hudbou baví už tretiu generáciu. Pri 
svojich vystúpeniach po Českej a Slovenskej 

republike ich cesta zaviedla až k nám do 
hotela Patriot. A to v čase keď boli na prahu 
osláv 50. výročia založenia svojej skupiny. 

Prekvapený originalitou hotela a spokojno-
sťou so službami ich viedlo k tomu, že nám 
venovali ako prvým fotografiu s podpismi 
pripravovanú k tomuto jubileu. Originálna 
fotografia je teraz súčasťou knihy návštev, 
ktorá má svoje čestné miesto pri vstupe do 

nášho hotela.

Ak ste neboli pri tomto venovaní nevadí, 
lebo 

„U nás sa stále niečo deje“

OKTÓBER 2012www.prozahori.sk



6

Po novom cyklomoste, ktorý spája Devínsku Novú 
Ves s rakúskou obcou Schlosshof, sa počas sláv-
nostného otvorenia prešli tisíce ľudí. Na sloven-
skej strane odhalili pri nájazde na most aj pamät-
nú tabuľu s názvom tejto medzištátnej spojnice 
– Cyklomost slobody. Otvorenie sprevádzalo aj 
podujatie Piknik Bike, ktoré organizuje Bratislav-
ský samosprávny kraj.

Slovenský a rakúsky breh po vyše 60 rokoch opäť spája 
most ponad rieku Morava. Bratislavský župan Pavol Fre-
šo ho označil za historickú udalosť, ktorá spája národy, 
regióny i ľudí. Ako zároveň uviedol, tento deň vytvára 
v spoločnom slovensko-rakúskom regióne novú bu-
dúcnosť. „Hlboko v duši som veril, že keď vyvinieme 
veľký tlak, keď ľudí presvedčíme a budeme nadše-
ní pre takéto dielo, tak sa to podarí. Toto je vecou 
všetkých inžinierov, architektov a robotníkov, kto-
rí postavili tento most,“ povedal župan Pavol Frešo. 
Podľa predsedu dolnorakúskej vlády Erwina Prölla má 
cyklomost nielen symbolický, ale aj výrazný ekonomic-
ký význam pre oba regióny. Označil ho aj za nový druh 
spolupráce. 

Výstavba cyklomostu sa začala vlani v septembri, po-
stavilo ho konzorcium Ingsteel a Doprastav. Slúži pre 
dopravu cyklistov, peších turistov a záchrannú službu. 
Z celkovej dĺžky lávky, 955 metrov, tvorí oceľová most-
ná konštrukcia 525 metrov, šírka lávky je 4 metre, čo 
umožňuje prejazd vozidiel záchranných zložiek. Cyklisti 
pri jazde mostom prekonajú výškový rozdiel 7m. Výška 
mosta nad hladinou Mo-
ravy umožní bezpečnú 
plavbu po rieke. Samotnú 
výstavbu mosta mapuje 
galéria fotografií, ktorá 
bola na cyklolávku in-
štalovaná pri príležitosti 
otvorenia mosta, no náv-
števníci si ju môžu pozrieť 
aj v najbližších týždňoch.

Most je dôležitým spo-
jovacím článkom regi-
onálnej siete rakúskych 
a slovenských cyklotrás. 
Počas prípravných prác 
bol odhalený aj pôvodný 

mostný násyp ešte z čias Márie Terézie. Podľa župana 
Pavla Freša sa aj pri ďalších prácach našli v hĺbke pôvod-
né pilóty, ktoré boli súčasťou premostenia pred cca 300 
rokmi. Cyklomost je stavaný tak, aby nenarušil zvyšky 
tohto pôvodného mosta. Práve naopak, pôvodný nájazd 
na most, ktorý sa zachoval na rakúskej strane je súčas-
ťou novej cyklolávky. 

Cyklomost môže verejnosť využívať už od polovice au-
gusta, no oficiálne ho otvorili túto sobotu. Návštevníci 
zažili pri tejto príležitosti aj podujatie Piknik&Bike, 
ktoré by sa malo 
stať pravidelným 
a malo by pri-
tiahnuť Bratislav-
čanov do rôznych 
kútov kraja. Cieľ-
om akcie je jed-
nak spropagovať 
cyklotrasy v Bra-
tislavskej župe, 
zároveň má po-
ukázať na zdravý 
životný štýl, tzn. 
šport, ale aj kva-
litné stravovanie. 

Projekt cyklomostu je spolufinancovaný v rámci Programu 
cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 
2007-2013, Piknik&Bike z projektu Za mostom.

Po cyklomoste sa počas slávnostného 
otvorenia prešli tisíce ľudíV kraji pribudne 

37 km nových 
cyklotrás

Bratislavský kraj v spolupráci s 
občianskym združením SLOMBA 
(Slovenská asociácia horských cyklistov 
na Slovensku) vybuduje takmer 37 
kilometrov nových cyklotrás. Nové 
cyklochodníky buduje župa v rámci 
koncepcie rozvoja cyklotrás v BSK, 
napoja sa aj na cyklomost Devínska 
Nová Ves – Schlosshof.

Cyklistické chodníky pribudnú v lokalite 
Devínske Karpaty, v CHKO Malé Karpaty a 
v ochrannom pásme NPR Devínska Kobyla, 
ktoré sú s 2. a 3. stupňom územnej ochrany. 
Súhlas vydal Krajský úrad životného 
prostredia v Bratislave.

„Trasy sú navrhnuté tak, aby maximálne 
rešpektovali ochranu prírody a krajiny. 
Niektoré úseky budú najmä pre 
náročných cyklistov. Vybudovaním 
nových cyklotrás sa prepoja mestské časti 
Dúbravka, Karlova Ves, Dlhé Diely, Devín, 
Devínska Nová Ves s medzinárodnou 
cyklotrasou EuroVelo 13, s Cyklomostom 
v Devínskej Novej Vsi a dolnorakúskymi 
cyklotrasami,“ priblížil bratislavský župan 
Pavol Frešo. Ako ďalej uviedol, navrhované 
cyklotrasy v masíve Devínskej Kobyly 
rešpektujú hranice štátnych prírodných 
rezervácii. Väčšinou ide o široké lesné 
cesty, ktoré využívajú cyklisti na horskú 
cykloturistiku. „Vybudovaním cyklotrás 
na celom území masívu Devínskej Kobyly 
sa docieli regulovaný a kontrolovaný 
pohyb cykloturistov na tomto území, 
a zároveň sa predíde zbytočným 
stretom medzi cyklistami a ostatnými 
návštevníkmi tejto oblasti,“ dodal župan 
Pavol Frešo.

Vybudovanie cyklotrás bude financované z 
projektu Perimost, náklady predstavujú cca 
3-tisíc €. Počíta sa s vybudovaním nových 
cyklotrás, vyznačením cyklochodníkov, 
osadením cyklosmerovníkov a informačného 
panelu - cyklomapy na Dúbravskej hlavici.

Novinky z Bratislavskej župy
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Mladí fotografi si od 
septembra zmerajú 

svoje sily v súťaži

Prvý ročník Veľkej pezinskej fotosúťaže 
pre žiakov základných a stredných škôl v 
Bratislavskom samosprávnom kraji potrvá 
od septembra do decembra. Zapojiť sa do nej 
môže každý žiak alebo študent základných a 
stredných škôl v Bratislavskom kraji.

„Je dobré, že mladí ľudia z Bratislavskej 
župy môžu predviesť svoje schopnosti. 
Verím, že vďaka súťaži sa nájdu také ta-
lenty, ktoré budú v budúcnosti reprezen-
tovať našu župu aj v zahraničí,“ povedal 
predseda Bratislavského samosprávneho 
kraja Pavol Frešo.

Žiaci a študenti budú súťažiť v 
štyroch tematických okruhoch:

1. Tu som rástol
zábery z miest a obcí Bratislavského kraja

2. Žijeme v škole
momentky zo školského života

3. Moja ro dina
fotografie z rodinného života, rodinných 
osláv, spoločných rodinných podujatí a 

podobne

4. Voľná téma
snímky z dovolenky, prázdnin, prírody, 

umelecké snímky či fotografie inšpirované 
knihou

Mladí autori sa môžu do súťaže pri-
hlásiť s maximálne štyrmi vlastnými 
digitálnymi alebo klasickými fotogra-
fiami. Môžu byť čiernobiele aj farebné. 
Klasické majú byť vo formáte 30x40 
centimetrov alebo v jeho odvodeni-
nách. Digitálna fotografia by mala mať 
rozlíšenie zhruba 2000x1500. Každá 
fotografia musí mať na zadnej strane 
uvedené meno, adresu, kontakt a vek 
autora, školu, ktorú navštevuje, aj ná-
zov fotografie a rok jej vzniku.

Fotografiami do súťaže môžu mladí autori 
prispievať do 6. decembra. 

Tie klasické treba posielať poštou na adresu 
Malokarpatská knižnica v Pezinku, 
Holubyho ulica 5, 902 01 Pezinok a 
fotografie v elektronickej podobe e-mailom 
na adresu sutaz@kniznicapezinok.sk.

Bratislavský kraj rekonštruuje frekventovanú 
cestu II/502 v intraviláne obce Vinosady.

Cesta bola postavená na násype, ktorý sa najmä 
v dôsledku jazdenia kamiónov začal rapídne zosúvať, 
vozovka sa prepadala a bola tak ohrozená bezpečnosť 
cestnej premávky, majetok, zdravie a životy občanov. 
Kraj preto cestu uzavrel a pristúpil k jej oprave. Opätovne 
by mala byť prejazdná v polovici novembra. Vodiči môžu 
zatiaľ využívať obchádzku cez Šenkvice. 

„Išlo o vysoko rizikový stav vozovky, bol ohrozený 
život a majetok obyvateľov ako aj bezpečnosť cest-
nej premávky. Museli sme preto pristúpiť ku kom-
pletnej rekonštrukcií cesty smerom na Modru,“ uvie-
dol bratislavský župan Pavol Frešo. Ako ďalej pokračoval, 
bolo nutné vykopať 3-4 metre zeminy, aby sa opravil 
stav vozovky, lebo podložie nebolo nija-
ko spevnené. Župan doplnil, že v úseku 
pribudne aj ďalší odbočovací pruh, vďa-
ka ktorému sa tiež zníži nehodovosť. 

Podľa generálneho riaditeľa RCB Milana 
Valašika ide v tomto roku o najnáklad-
nejšiu rekonštrukciu, predpokladaná 
cena je vyčíslená na 5 mil. €. Zároveň 
doplnil, že rokujú s dodávateľom a pro-
jektantmi o znížení ceny tak, aby bola 
zachovaná kvalita. 

Zrekonštruovať sa musí takmer 500 
metrov dlhý úsek cesty, ktorá bola po-

stavená na násype vo výške cca 5 metrov, a po ktorej 
pôvodne jazdili konské povozy. Postupne v priebehu po-
sledných sto rokov sa nesystémovo, improvizovane a bez 
projektu rozširovala tak, ako to vyžadovala narastajúca 
doprava. V dôsledku jazdenia ťažkej nákladnej dopravy 
ale aj v dôsledku počasia a nevyhovujúceho stavu pod-
ložia to cesta nevydržala, vytvárali sa trhliny a násyp sa 
začal zosúvať. V trhlinách na vozovke ako aj na krajnici 
vznikli hlboké kaverny, miestami prevyšovala ich hĺbka 
150 cm.

Kraj začal komunikáciu rekonštruovať v auguste. Urobili 
sa prekládky inžinierskych sieti, navŕtali sa mikropilóty, 
ďalej sa vybuduje nový násyp, spevní sa podložie, urobí 
sa odvodňovanie ako aj prekládka vzdušného vedenia 
elektrickej energie. Pribudnú aj krajnice a nové chodníky.

Kraj rekonštruuje cestu vo Vinosadoch, 
ide o najnákladnejšiu investíciu v tomto roku

Už takmer rok mapuje Bratislavský kraj v rámci projektu 
Rešpekt pre zdravie zdravotný stav stredoškolákov. Na 
základe výsledkov robí aj patričné opatrenia. Na školách 
v pôsobnosti BSK organizuje viaceré športové aktivity, 
podporuje školské krúžky a žiakov motivuje k športu cez 
rozličné súťaže. Okrem toho kraj revitalizuje športové 
areály, ktoré budú prístupné aj verejnosti. V rámci pro-
jektu je pripravovaná aj zmena a skvalitnenie stravova-
nia v školských jedálňach.

„Projektom chceme vzbudiť záujem širokej verej-
nosti, no najmä mládeže, o aktívnu zmenu spôsobu 
života. Podľa výsledkov je zrejmé, že sa nám to aj 
darí. Veľmi milo ma prekvapil aktívny prístup a záu-
jem študentov stredných škôl o svoj zdravotný stav. 
Za necelý rok bolo v rámci projektu vyšetrených 
vyše 3 000 žiakov,“ priblížil bratislavský župan Pavol 
Frešo. Projekt sa realizoval zatiaľ na 26 stredných školách 
v pôsobnosti BSK, vyšetrených bolo 3 075 žiakov vo veku 
od 14 do 19 rokov a pokračuje na ďalších školách.

Podľa priebežných výsledkov projektu má takmer 20 
percent chlapcov nadváhu alebo je obéznych, u dievčat 
je to cca 10 percent. Študenti majú tiež zvýšený krvný 
tlak, chlapcov takmer tretina, dievčat 22 percent. Väčši-

na detí spáva menej ako osem hodín denne, významný 
počet dievčat užíva antikoncepciu a u chlapcov zazna-
menali zvýšenú svalovú hmotu v dôsledku užívania po-
travinových doplnkov. Podľa riaditeľa odboru zdravot-
níctva BSK Valeriána Potičného sú prekvapivé výsledky 
aj u fajčiarskej mládeže, podľa priebežných výsledkov 
fajčí takmer 80 percent študentov.

„Tento projekt je významný svojím spôsobom kvôli 
tomu, že v podobnom rozsahu nebol doteraz ro-
bený. Realizuje sa na tisícoch študentov stredných 
škôl, ktoré sú v gescii Bratislavského kraja,“ povedal 
Valerián Potičný. Zároveň dodal, že závery projektu budú 
premietnuté jednak do zvýšenej športovej činnosti na 
stredných školách a významne sa upraví stravovanie.

Projekt Rešpekt pre zdravie zahŕňa preventívne vyšet-
renia žiakov, ktoré sa sústredia najmä na civilizačné 
ochorenia, medzi ktoré patria aj obezita a cukrovka. BSK 
realizuje projekt v spolupráci s Regionálnym úradom ve-
rejného zdravotníctva (RÚVZ), ktorý takúto akciu usku-
točňoval v prostredí základných škôl v Petržalke.

Informácie o projekte je možné nájsť aj na stránke 
www.respektprezdravie.sk.

Zdravotný stav mládeže má zlepšiť 
kvalitnejšia strava a šport
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Bratislavská župa je 
najtransparentnejšia

Z prieskumu o zverejňovaní zmlúv Transpa-
rency International Slovensko vyplynulo, že 
spomedzi všetkých vyšších územných celkov 
je práve Bratislavský samosprávny kraj naj-
transparentnejší spomedzi všetkých žúp na 
Slovensku. Z možných sto bodov získal 99.

„Od svojho nástupu sa snažím viesť župu 
otvorene. Svoj sľub som splnil, Bratislav-
ská župa je aj podľa výsledkov prieskumov 
tou najtransparentnejšou na Slovensku,“ 
povedal predseda Bratislavského samospráv-
neho kraja Pavol Frešo.

Bratislavský kraj začal so zverejňovaním 
zmlúv a faktúr na svojej internetovej stránke 
v apríli 2010, v auguste začal predávať svoj 
nadbytočný majetok prostredníctvom elek-
tronickej aukcie. Občania majú tiež možnosť 
sledovať rokovanie každého zastupiteľstva v 
priamom prenose na internete.

Transparency International Slovensko usku-
točnila prieskum v auguste 2012. Hodnotili 
zverejňovanie zmlúv v piatich kategóriách 
(úplnosť, možnosť vyhľadávania a kopírova-
nia z dokumentov, existenciu relevantných 
popisných údajov, zložitosť nájdenia zmlúv na 
stránkach a užívateľský komfort) na stupnici 
od 0 do 100.

Malokarpatská vínna 
cesta ožila milovníkmi 

dobrého vína

Na štvrtý ročník Dňa vo vinohradoch v sobotu 
zavítalo zhruba 900 ľudí. Od Rače až po Suchú 
nad Parnou ochutnávali hrozno a pili víno vy-
robené z neho.

„Vinohrady sú našou identitou, keď ich 
stratíme, stratíme kus zo samých seba. 
V Bratislavskej župe sa ich snažíme za-
chovať, aby neboli zastavané,“ povedal na 
slávnostnom otvorení podujatia podpredseda 
Bratislavského samosprávneho kraja Ivo Nes-
rovnal.

Bratislavská župa pripravuje nový územný 
plán. „Chceme vylúčiť urbanistické zásahy 
do vinohradov, aby zostali zachované pre 
budúce generácie,“ zdôraznil Nesrovnal.

V rozpočte na rok 2013 Bratislavská župa 
plánuje na platy učiteľov vyčleniť 300 tis. €, čo je 
trojnásobne viac ako v tomto roku.

Peniaze budú použité na zvýšenie platov všetkým 
zamestnancom, to je pedagogickým i nepedagogickým, 
ktorí pôsobia na školách Bratislavského samosprávneho 
kraja. Financie budú školám prideľované podľa kritérií, 
napr. podľa kvality školy, výsledkov či schopnosti 
riaditeľov získať pre školu prostriedky z iných zdrojov. 
Bratislavská župa má vo svojej zriaďovateľskej 
pôsobnosti 58 stredných škôl. Pracuje na nich 2657 
zamestnancov, z toho je 1924 učiteľov.

„Urobili sme jeden experimentálny pokus. Od januára 
sme zvýšili platy riaditeľom škôl v priemere o 14 
percent. V rozpočte župy sme na to vyčlenili 100 tis. €. 
Toto opatrenie smerovalo k tomu, aby riaditelia 
našli rezervy, úspory a boli motivovaní zvýšiť platy 
učiteľom. Podľa výsledkov za prvý kvartál sa našimi 
opatreniami podarilo zvýšiť platy v priemere o 20 € 
mesačne všetkým zamestnancom na našich školách,“ 
priblížil bratislavský župan Pavol Frešo. Začiatkom 
tohto roka tak bola priemerná mesačná mzda 714 €. 
V budúcom roku by sa podľa odhadov župy mala táto 
suma navýšiť v priemere o ďalších 10 €. Župan doplnil, 
že cieľom je priblížiť mzdy učiteľov priemerným platom 
v národnom hospodárstve.

Kraj spustil v tomto roku aj projekt učiteľských bytov, 
pričom záujemcom ponúka v súčasnosti ubytovanie 
v existujúcich zariadeniach. „Mladé rodiny a mladých 
učiteľov chceme sociálne stabilizovať. V našich 
internátoch máme v súčasnosti ubytovaných 
vyše 100 pedagogických a nepedagogických 
zamestnancov,“ spresnil Pavol Frešo. Zároveň zdôraznil, 
že kapacity sú ešte voľné. Výška nájomného sa pohybuje 
od 33 € do 160 € podľa vybavenosti, podmienok a 
kvality ubytovania.

Okrem toho ponúka Bratislavský kraj aj ďalšie výhody, 
a to príplatok do 50 € pre telocvikárov za mimoškolské 
športové aktivity. Zapojených je 37 škôl v pôsobnosti 
BSK. V tomto roku je na projekt rozpočtovaných 
18 500 €. Tento projekt realizuje Bratislavský kraj ako 
jediný spomedzi všetkých žúp.

Jednou z hlavných priorít BSK je podľa riaditeľa odboru 
školstva Romana Csabaya revitalizácia školských areálov, 
ktoré bude môcť využívať aj verejnosť. Zrevitalizovať 
by sa mali do konca roka. Prvým takýmto ihriskom 
bude školský areál pri Strednej priemyselnej škole 
elektrotechnickej (SPŠE) K. Adlera v Dúbravke, ďalej 
multifunkčné ihrisko s atletickou dráhou na Gymnáziu 
A. Einsteina v Petržalke a ihrisko pre pozemný hokej a 
florbal aj s novým povrchom v telocvični na Gymnáziu L. 
Novomeského v Ružinove.

Bratislavský kraj zvýši pedagógom platy, 
ponúka aj ubytovanie pre učiteľov

Frešo: Verím, že agenda stredného 
školstva prejde kompletne na župy 

Prvá etapa reformy štátnej správy ESO (Efektív-
na, Spoľahlivá a Otvorená štátna správa) ruší 64 
špecializovaných štátnych úradov, medzi nimi aj 
krajské školské úrady.

Úrady, ktoré majú byť zrušené, sú podľa bratislavského 
župana Pavla Freša pre občanov veľmi dôležité a štát 
musí tieto služby zabezpečiť aj po reforme. Navrhuje 
preto previesť agendu stredných škôl, najmä krajských 
školských úradov, kompletne na vyššie územné celky a 
zároveň bližšie k ľuďom.

„Ak si chce štát v špecializovanej správe urobiť po-
riadok, tak je to správne. Ak by však chcel meniť 
kompetencie, tak by sme mali debatovať skôr o 

tom, ako ich presúvať smerom nadol, teda bližšie k 
ľuďom,“ poznamenal Pavol Frešo.
Podľa návrhu zákona, ktorý schválili poslanci NR SR v au-
guste, prejdú kompetencie krajských školských úradov, 
krajských stavebných úradov a územných vojenských 
správ na obvodné úrady v sídlach krajov. To isté prebeh-
ne aj na okresnej úrovni. Táto prvá etapa reformy štátnej 
správy by mala podľa navrhovateľov výrazne uľahčiť a 
zefektívniť kontakt občana so štátnymi úradmi. Veľký 
priestor na úspory, ale aj odbyrokratizovanie celého pro-
cesu v tom vidí aj župan Pavol Frešo.
Podľa plánov vlády by po reforme z vyše 1660 štátnych 
úradov malo zostať v roku 2014 len 137 a z 916 rozpoč-
tových a príspevkových organizácií len 59, ktoré budú 
centrálne obsluhovať celé Slovensko. Taktiež by sa mali 
zjednotiť výdavky na jedného úradníka, ktoré sa dnes 
líšia v každom krajskom meste.

Školáci si vychutnajú hokej
Projekt Škola ide na Slovan! štartuje po roku znova, žiaci 
základných a stredných škôl v Bratislav-
skom kraji si ako fanúšikovia pozrú do-
máce zápasy HC Slovan Bratislava. 
„Po minuloročnom úspechu projek-
tu Škola ide na Slovan som rád, že 
ho Bratislavská župa znova môže 
podporiť sumou dve až štyri eurá na 
každého žiaka,“ povedal predseda Bra-
tislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
Každá základná a stredná škola v kraji má šancu dostať 
sa na jeden z 27 domácich zápasov Slovana. Hokejistov 

bude aj tento rok vždy 50-členná skupina detí povzbu-
dzovať zo sektoru A12. Školáci sa však o vstupenky mu-
sia zaslúžiť tým, že seba a svoje aktivity predstavia vo 

videokocke. Podrobné inštrukcie sú na 
stránke www.hcslovan.sk. Žiakov na 
zápas odvezie vždy spred školy klubový 
autobus Slovana, ktorým cestujú na zá-
pasy aj samotní hokejisti. Deti od klubu 
dostanú okrem hokejového zážitku aj 
malé suveníry.

Projekt Škola ide na Slovan! vznikol v spolupráci Bratislav-
ského samosprávneho kraja a HC Slovan Bratislava. Vlani 
si vďaka projektu domáce zápasy Slovana užilo 1 350 detí 
z 27 škôl a dvoch detských domovov.



S príchodom jesene sa v Bratislavskom kraji koná 
množstvo podujatí typických pre náš región. Či 
už sú to vinobrania, hody, pečené husy alebo 
šarkaniády, všetky spoločne vytvárajú jedinečnú 
jesennú atmosféru. Cieľom Župnej jesene je už 
po druhýkrát zjednotenie týchto rôznorodých 
podujatí do jedného celistvého zážitku pre 
obyvateľov, ale aj návštevníkov Bratislavského 
kraja.

Otvorenie Župnej jesene na Kuchajde sprevádzané 
farmárskymi trhmi a ukážkami z regionálnych 
podujatí odštartovalo sériu podujatí, ktoré predstavujú 
regionálne špecifiká Bratislavského kraja. Príjemná 
atmosféra, vystúpenie hudobných a tanečných skupín 
ale aj vôňa a chuť tradičných jedál pritiahla do areálu 
stovky ľudí, medzi nimi aj viacerých primátorov, 
starostov a poslancov župy. Kuchajda žila kultúrou, 
návštevníci ochutnali čerstvé sedliacke posúchy, 
trdelníky, bratislavské pivo, med, víno, ovocné šťavy, 
mäsové výrobky. Nechýbali ukážky ľudovej tvorby, 
keramika či majolika.

Zažiť atmosféru jesene a spoznať špeciality  kraja môžu 
obyvatelia a návštevníci Bratislavskej župy od polovice 
septembra až do decembra. „Starostovia a primátori 
sa vždy starajú o to, aby ich obec bola známa, aby 

kvitla, aby ju poznali aj ľudia v širšom okolí. Župná 
jeseň je o tom, aby ľudia prišli a zoznámili sa s 
tradíciami tej ktorej obce,“ priblížil bratislavský župan 
Pavol Frešo.

Hneď prvý víkend sa tešili milovníci burčiaku aj na 
vinobrania v Rači a Modre a o týždeň neskôr aj v Pezinku. 
Typické rybacie špeciality predstavil Deň Horného 
Podunajska v Čunove, „krumplové“ pochúťky zaplavili 
Sološnicu a Studienka ponúkla návštevníkom svoj 
tradičný Hasprunský Dubák.

Záver septembra patrí hodom mestských častí Bratislavy. 
V októbri bude Župná jeseň pokračovať v Stupave 
už tradičnými Slávnosťami kapusty – „Dni zelá“ a 
Jablkovým hodovaním vo viacerých obciach, mestách 
a mestských častiach kraja. Vo Vajnoroch sa uskutoční 
„Župná šarkaniáda“ a fanúšikovia country môžu zájsť do 
Modry na country festival „Strunobranie“.

November sa ponesie v duchu vína a vínnych pivníc. 
Otvorené pivnice na Malokarpatskej vínnej ceste 
budú 16. a 17. novembra. December v Bratislavskom 
kraji sa začne podujatím Vianočné inšpirácie v Modre. 
Celá Župná jeseň vyvrcholí Vianočnou zabíjačkou v 
bratislavskej Starej tržnici.

Župná jeseň je projektom Bratislavského samosprávneho 
kraja s podporou Bratislava Region Tourism. Mediálne ju 
podporujú TA3 a rádio ViVa.
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Podujatia 
Župnej jesene 2012

Sezóna husacích špecialít 
september – november, Slovenský Grob

Slávnosti kapusty – DNI ZELÁ  
5.-7. 10. 2012, Stupava

Jablkové hodovanie 
13.10. 2012, mestá a obce v kraji: Senec, 

Devínska Nová Ves, Modra, Stupava

Strunobranie - country festival  
13.10. 2012, Modra

Župná šarkaniáda  
20.10. 2012, Vajnory

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

otvorenie Župnej jesene
Začala sa Župná jeseň



Aj tento rok okrem ohňostroja, historického mestečka 
s remeselníkmi či kráľovského pochodu sme mohli po-
strehnúť zmenu v programe. Na miesto avizovaných 
Chinaski, napokon v neskorých nočných hodinách roz-
tancovali námestie Polemici. Prečo ale táto česká skupi-
na, ktorá bola prezentovaná na plagátoch ako headlineri 
neprišla? Oslovili sme s touto otázkou managment sku-
piny Chinaski, Hanu Petřinovú: „Pokud jde o neúčast ka-
pely Chinaski na Skalických dnech, tak chyba nastala 

mezi mnou v komunikaci se slovenským manažmen-
tem, který nás včas neinformoval a mezitím se tento 
termín pro velký zájem o vystoupení skupiny obsadil. 
Selhal lidský faktor. Celá situace skupinu Chinaski vel-
mi mrzí, vážíme si každého pozvání a tímto se všem 
fanouškům omlouváme.“

Nuž ostáva len veriť, že pri príprave budúceho ročníka 
komunikácia manažmentov kolabovať nebude a fanúši-
kovia skupín uvedených na plagátoch nebudú sklamaní.

■ red
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Divadelný sviatok 
v Malackách

Divadlo na hambálku odštartovalo 5. ročník 
festivalu Zejdeme sa na hambálku vo štvrtok 
19. septembra. Šesť dní predstavení, plných 
sál, neutíchajúceho potlesku a usmiatych tvá-
rí. Taký bol divadelný sviatok v Malackách. 
Štúdio mladých odohralo predstavenie Radúz 
a Mahuliena. Mládežníci, ktorí hru nacvičili 
si na záver vychutnali nekončiaci potlesk. 
Vo štvrtkovom predstavení Navždy a vždy sa 
predviedol tanečný a literárno-dramatický 
odbor ZUŠ. Riaditeľka MCK Jana Zetková po-
ďakovala dlhoročnej bývalej pedagogičke Na-
dežde Tučkovej.
V piatok sa predviedli tí najmenší z Divadla na 
hambálku hrou Kleopatra, v ktorej zablúdili 
do histórie. Malackí ochotníci zahrali inscená-
ciu Stalo ti to zlato za to? Bodkou bolo vystú-
penie Divadla O. Belešovej a Z. Martinkovej.
Sobotňajšie počasie nedovolilo, aby sa deti 
vyšantili pri vymaľovávaní postáv z hier DNH, 
prišla však princezná Frmfulína v podaní 
divadla Jaja. V sobotu sa konala aj tradičná 
súťaž v improvizácii – Improliga, ktorá bola 
spojená s koncertom zoskupenia IN Vivo. 
Z nedeľných predstavení stojí za zmienku 
stretnutie s malackými recitátormi – Veršo-
branie, v ktorom ste mohli vidieť aj najmladší 
talent – Barboru Vajglovú. Okrem ďalších sa 
predstavilo aj Túlavé divadlo Jakuba Nvotu.
Organizátori tento rok predĺžili festival až do 
pondelka. Vo večernom predstavení Rozhod-
covia sa blysli mená ako Maštalír, Kobielsky a 
Bystriansky.

Nestáva sa často, aby naše školy navštívila sveto-
známa osobnosť. O to väčšou cťou bolo pre nás na 
Gymnáziu F. V. Sasinka v Skalici privítať cestova-
teľa svetového mena Elwooda, ktorý s nami strá-
vil celý týždeň.

Že ste o Elwoodovi ešte nikdy nepočuli? Radi Vás s ním a 
jeho príbehom zoznámime.

Elwood je „živá bábka“, ktorú pred viac ako tridsiatimi 
rokmi vytvoril americký učiteľ Doug Hand z mestečka 
Rock Fort v štáte Illinois. Elwood dodnes precestoval 
viac ako štyri milióny míľ, navštívil päť kontinentov, 18 
krajín a okrem množstva bežných 
a známych ľudí sa osobne stretol s 
tromi americkými prezidentmi, brit-
skou kráľovnou Alžbetou, Nelsonom 
Mandelom a bol hosťom v množstve 
televíznych relácií, okrem iných aj v 
The Tonight Show s Jay Leno. Jednou 
z najväčších Elwoodových ciest bol 
let na raketopláne Discovery, počas 
ktorého obdivoval našu krásnu Zem z vesmíru. 

Ako sa to Elwoodovi všetko podarilo? Úspech pramení 
z jeho životného hesla „Dream Big“ (Snívaj vo veľkom). 
Sny by však ostali snami bez toho, aby sme po ich usku-
točnení naozaj netúžili, a keď už po niečom túžime, 
musíme sa rozhodnúť, ako to dosiahnuť. Dosiahnuť sny 
pomáhajú Elwoodovi jeho priatelia a množstvo ľudí na 

celom svete, 
ktorí sú ochot-
ní ho pozvať, 
zoznámiť ho 
s ich krajinou 
a nezištne po-
hostiť.

E l w o o d o v 
príbeh sa za-
čal v triede 
piatakov, s 
ktorými trávil 
čas v škole 
a pomáhal 
im s učením. 
Bol jedným z nich, veľkosťou desaťročný chlapec so ši-
balským úsmevom, oblečený v mikine. Deti si Elwooda 
obľúbili, až sa jedného dňa rozhodli, že ho pošlú na 
cesty tam, kam sami nemôžu. Za roky, čo je na cestách 

navštívil všetkých 50 štátov USA a 
osud ho zavial aj do krajín, ako sú 
Čína, Jordánsko, Keňa, Mozambik 
alebo Švajčiarsko. Dodnes spomína 
na návštevu Maďarska v osemdesia-
tych rokoch, kam ho spolu so žiakmi 
z jeho školy pozval vtedajší prezi-
dent našich južných susedov. 

Prečo prišiel Elwood do Skalice? Jednoducho nemohol 
odolať. Príbeh Elwooda a jeho ciest som náhodne objavil 
na internete a s malou dušičkou napísal učiteľovi Doug 
Handovi, u ktorého Elwood býva. Odpoveď prišla prak-
ticky okamžite, Elwood na Slovensku nikdy nebol a pod-
ľa toho mála, čo o nás vie, sa k nám veľmi teší. Netrvalo 
ani dva týždne a Elwood sa vydal na svoju dlhú púť cez 
Atlantik, až do Skalice. Práve u nás začne svoj sloven-
ský výlet, ktorý bude pokračovať po ďalších školách na 
Slovensku. Verím, že sa mu u nás bude páčiť, stretne tu 
dobrých ľudí, poteší deti i dospelých a plný zážitkov a 
príhod sa vráti späť domov do Ameriky. Na jeho rozprá-
vanie zo Slovenska sa tam už dnes tešia deti zo základnej 
školy v Rock Fort.

Mnohí z vás budú so mnou súhlasiť, že 
veľkým lákadlom Skalických dní je ich ne-
opísateľná atmosféra, kde je možnosť stret-
núť ľudí, s ktorými ste sa videli naposledy 
možno na minuloročnom jarmoku. Skalické 
dni sú miestom plným nielen priateľských 
stretnutí, rozhovorov, ale aj tradičného 
burčiaku, cigánskej a množstva maškŕt nie-
len z nášho regiónu. Každý si nájde dôvod, 
prečo vyraziť do mesta a zakúsiť génia loci 
jarmočnej Skalice.

Návštevníkov Skalických dní privítal aj poslanec MZ Milan Roman

Súčasťou programu bol aj historický pochod

Aké boli Skalické dni 2012?

V sobotu svoje evergreeny zaspieval Pavol Hammel

Svetobežník Elwood navštívil skalické gymnázium

Elwood
• navštívil 5 kontinentov, 18 krajín

• stretol sa s 3 amrickými prezidentmi 
a kráľovnou Alžbetou

• cestoval raketoplánom DISCOVERY

»

■ Peter Farárik
učiteľ geografie na Gymnáziu F. V. Sasinka v Skalici  

■ podľa malacky.sk

www.prozahori.sk



Pri príležitosti 350. výročia založenia Gymná-
zia F. V. Sasinka v Skalici bol dňa 17.09.2012 
usporiadaný turnaj vo volejbale.

Turnaja sa zúčastnili 4 mužstvá, pričom 2 z nich re-
prezentovali gymnázium. Zostávajúce dve družstvá 
tvorili výbery súkromnej strednej odbornej školy VIA 
HUMANA a Strednej zdravotníckej školy v Skalici. 
Priebeh i celú realizáciu mal na starosť kabinet te-
locvikárov gymnázia Skalica. Po veľmi vyrovnanom 
a napätom boji sa tímy umiestnili nasledovne:
1.  Gymnázium F.V. Sasinka Skalica „A“ 
2.  Gymnázium F.V. Sasinka Skalica „B“ 
3.  Stredná odborná škola VIA HUMANA  
4.  Stredná zdravotná škola Skalica

■ Kevin Richter
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Jablonica oslávila 750-tku

V piatok 7.9.2012 sa otvorila vernisáž výstavy Pozdrav 
Jablonici od jablonických rodákov prof. Ľudovíta Hološ-
ku, Mgr. art. Ľudmily Hološkovej a Bc. Šimona Hološku.

Súčasne prebiehala výstava se-
nických výtvarníkov Jablonica 
očami SenART-u.

O 18:00 h pokračovala oficiálna 
časť osláv v sále domu kultúry. 
Občanom sa prihovorila sta-
rostka obce aj predseda TTSK, 
ktorý udelil pamätnú medailu 
predsedu TTSK „In memoriam“ 
pánovi učiteľovi, čestnému ob-
čanovi Jablonice Felixovi Rímešovi za prínos v oblasti 
kultúry, osvety a športu. Prevzal ju jeho syn Peter Rímeš. 
Pri príležitosti 750. výročia obce bola uvedená do života 
kniha Inšpiroval generácie žiakov autora Miroslava Ha-
zuchu. Záver piatkových osláv patril speváckemu zboru 
Cantilena. 

V sobotu 8.9.2012 sa konal Festival MAS Podhoran. 
O 13:00 h zahájilo podujatie vystúpenie FS Jablonica. 
Vidieť sme mohli aj vystúpenie ZPOZ-u Jablonica, FS Li-
buša z Plaveckého Mikuláša, Spevokol z Plaveckého Pet-
ra, Detskú krojovanú skupinu pri ZŠ s MŠ Osuské, Detskú 

divadelnú skupinu z Plaveckého 
Podhradia, FS Šandorfjanka, 
Spíduch z Rohožníka, FS Lipovec 
a „zumbáčky“ z Cerovej. Večer 
hrala DH Trnkovjanka z Kašavy 
na Morave. Vyvrcholením so-
botňajších osláv bol ohňostroj, 
ktorý potešil deti i dospelých.

V nedeľu 9.9.2012 sa od domu 
kultúry vydal krojovaný sprie-
vod, ktorý bol sprevádzaný DH 

Hradišťanka do kostola na svätú omšu. Naši občania vy-
tiahli z truhlíc vzácne kroje, aby ukázali, že pred mnohý-
mi rokmi naše mamy a otcovia takto chodili do kostola.  
Od 15:00 h sa vo dvore OcÚ konal koncert Hudby MV SR, 
ktorý dirigoval nadporučík Viktor Šuchter.

■ jablonica.sk  

Jednou z dominantných udalostí septembrovej 
Skalice boli aj oslavy 350-teho výročia založenia 
Gymnázia F. V. Sasinka.

Počas celotýždenného programu sa žiaci mohli pred-
viesť v športovom zápolení vo volejbalovom turnaji škôl, 
návštevníci vernisáže v jezuitskom kostole mali možnosť 
pokochať sa mladými talentami výtvarného umenia.

20. septembra sa konala v jezuitskom kostole sv. Fran-
tiška Xaverského samotná slávnostná akadémia. Po 
usadení hostí, odštartovali študenti program netradič-
ným spôsobom. 350 héliových balónikov s emotívnou 
hudobnou kulisou zaplnilo priestory tohto jedinečného 
multifunkčného kultúrneho centra.

V programe odzneli operné árie Bohema od Giacoma 
Pucciniho - „Quando men vo“ v podaní Kataríny Janí-
kovej v organovom doprovode Evy Molekovej a „Nesun 
dorma“ z opery Turandot od Jacoma Pucciniho v poda-
ní bývalého skalického kaplána Martina Šafárika. Duet 
s piesňou „Vivo per lei“ zaspievali Jana Štepániková a 
Adéla Samsonová. Báseň Vyznanie, ktorej autorkou je 
bývalá žiačka Andrea Lukáčová brilantne predniesla re-
citátorka Miriam Límová.

Mesto Skalica venovalo jubilanto-
vi monografiu Pavla Dinku - Ska-
lica a Skaličania v literatúre, ktorú 
pokrstili symbolicky strapcom 
hrozna. Na slávnostnej akadémii 
zaznel aj historický sľub profe-
sorov v latinčine v podaní žiakov 
gymnázia.

O ďalších aktivitách školy sa mohli 
návštevníci dozvedieť aj prostred-
níctvom prezentácie TV GYM pod 
názvom Čriepky z histórie.

„Tento rok gymnázium oslavuje 350. výročie svojho 
založenia a pri tejto príležitosti dostali jeho žiaci 
možnosť ukázať svoje schopnosti v rámci programu 
Skalických dní na Veľkej scéne 21.9. v čase od 17:15. 
Program mal pôvodne trvať dve a pol hodiny, no 
z časových dôvodov bol napokon skrátený len na 
dve, čo neumožnilo predstavenie účinkujúcich na 
záver. Preto by sme to aj touto cestou radi napravili 
a vyslovili vďaku každému, kto prispel k úspešnému 
priebehu nášho programu. Veľká vďaka patrí aj ZUŠ 
Skalica a ZUŠ Holíč, keďže väčšina vystupujúcich žia-
kov je zároveň aj žiakmi ich hudobných alebo taneč-
ných odborov. Organizácia programu bola síce ná-
ročná, ale myslím že sa vyplatila. Spokojnosť bolo 
vidieť ako zo strany publika, ktoré každý výkon od-
menilo silným potleskom, tak aj zo strany účinku-
júcich. Tí sa vždy vracali do zákulisia s rozžiareným 
úsmevom, ktorý nasledoval po úspešnom zvládnu-
tí, nie vždy jednoduchého výkonu pred početným 
obecenstvom. Všetkým Vám ešte raz ďakujem  hlav-
ne za ochotu, bola radosť s vami spolupracovať, ste 
úžasní! :)“ povedala Jana Štepániková – profesorka 
Gymnázia F.V.Sasinka v Skalici. 

■ st  

Nový školský rok na 
SSOŠ Via Humana

Tak ako väčšina slovenských škôl, tak aj štu-
denti strednej súkromnej odbornej školy 
Via Humana nastúpili do školského roka 
2012/2013 dňa 4. septembra 2012. Školský 
rok sa začal slávnostným ceremoniálom. 
V programe sa predstavili študenti školy, 
Mário Fiantok spevom a tancom tanečníčky 
z tanečnej skupiny EXTRAVAGANZA zo Skalice.  
Via Humana v tomto roku privítala prvákov 
v odboroch Marketing, Hotelierstvo, Cestovný 
ruch, Informatika ale aj v najmladšom - Výži-
va a šport. Nových aj stálych študentov čakalo 
prekvapenie a to v podobe luxusne zrekon-
štruovanej recepcie školy. 
Školský rok svojím príhovorom otvorila riadi-
teľka školy Mgr. Dana Dorothea Mikulová za 
prítomnosti predstaviteľov mesta Skalica.

■ Erik Formánek

350. výročie Gymnázia F.V. Sasinka
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Memoriál
Pavla Buchtu

Beh Zlatníckou dolinou

AŠK Grafobal Skalica už tradične koncom 
leta usporadúva Beh Zlatníckou dolinou. 
Beh s 11-kilometrovou trasou je ťažkým 
orieškom no i chuťovkou pre vytrvalostných 
bežcov.

Aj tohto roku v nedeľu 9. septembra sa v 
príjemnom prostredí Zlatníckej doliny behalo, no 
tentokrát mal beh novú pointu – bol vyhlásený 
ako 1. ročník Memoriálu Pavla Buchtu.

Kto bol Pavol Buchta? 
Tento pán bol spoluzakladateľom atletického 
oddielu v Skalici v roku 1964, bol prvým skalickým 
maratóncom a svojím príkladom priviedol k behu 
i k samotnému maratónu mnoho nadšencov. 
Opustil nás nečakane vlani 4. novembra.
Ja si ho pamätám ako milého chlapíka s klobúčkom, 
ktorý sa mi s úsmevom zdravil cez celú ulicu a hoci 
sa už pre zdravotné problémy behu nevenoval, 
vedel mne – začínajúcemu bežcovi vždy poradiť.

Pred štartom sme si jeho pamiatku uctili chvíľou 
ticha a potom to celé vypuklo. Trasu, po ktorej sa 
bežalo, som poznala dôverne, i keď len na bicykli. 
Bolo mi ale jasné, že to bude drina. Cesta vedie 
hore dolinou až ku Kamennej búde, je to dlhé 
sústavné stúpanie, čím ďalej, tým prudšie. Na 
hrebeni sa to zlomí, klesanie je rovnako strmé ako 
bolo predtým stúpanie. Pre mňa to prvé klesanie 
bolo najhoršou časťou trasy, musela som rozdýchať 
prudké pichanie v boku. To ale bola sotva polovica  
behu, čakal nás ešte dlhý úsek väčšinou z kopca. 
O slovo sa ale hlásila únava, každý bol rád, keď 
videl posledné klesanie a posledných pár desiatok 
metrov mierneho stúpania do cieľa.

Prvý dnes cieľom prebehol Ľuboš Rehuš, za ním 
Edo Králik a Zdenko Zalubil. Zo žien bola v cieli 
prvá Lenka Zalubilová, ktorá tesne pred cieľom 
predbehla favoritku Martu Durnovú.

■ milka
Výsledky:
muži do 39: 1. Ľubomír Rehuš, 0:41:34; 2. Eduard 
Králik, 0:43:30; 3. Zdenko Zalubil, 0:43:45 (všetci 
AŠK Skalica); muži nad 40: 1. Peter Portášik, AŠK 
Skalica, 0:45:24; 2. Andrej Psota, ZŠ Vajanského 
Skalica, 0:48:25; 3. Ján Ujhelyi, TJ Unín, 0:50:01
muži nad 50: 1. Václav Guliš, Dolní Bojanovice, 
0:44:49; 2. Miroslav Mikula, Radošovce, 0:45:46; 3. 
Jozef Chrenka, AŠK Skalica, 0:47:22
muži nad 60: 1. Vladimír Varmuža, BK Hodonín, 
0:50:00; 2. Lubomír Bartál, BK Hodonín, 0:52:08; 
3. František Joch, Arimo Strážnice, 0:53:29
ženy do 35: 1. Lenka Zalubilová, AŠK Skalica, 
0:53:25; 2. Miloslava Smyková, TTK MR Skalica, 
0:56:51; ženy nad 35: 1. Marta Durnová, 
Branopac Veselí n. M., 0:53:28; 2. Gabriela 
Janíková, AC Malacky, 1:02:41

Skalickí hokejbalisti privítali v sobotu 
v prvom domácom extraligovom stret-
nutí v tejto sezóne 7-násobného majs-
tra Slovenska LG Bratislava.

Hneď od úvodu mal zápas svižné tempo, 
domáci boli po prvej tretine spokojnejší, keď 
vyhrávali 2:1.
Špičkový hokejbal sa však hral hlavne v 
prostrednej časti, hra sa prelievala z jed-
nej strany na druhú a šance sa striedali na 
oboch stranách. Počet prerušení hry by sa v 
tejto tretine dal spočítať na prstoch jednej 
ruky. Otrepané nedáš dostaneš zafungovalo 
tentokrát v neprospech Skaličanov, keď Mar-
tinusík najprv trafil brvno a hostia následne v presilovke 
vyrovnali – 2:2.
Záverečná tretina priniesla množstvo osobných súbojov 
s častými prerušeniami hry a bolo vidno, že vyhrať chceli 
obe mužstvá. Hráči LG sa dostali do vedenia opäť v pre-
silovke, keď po diskutabilnom zákroku sedel na trestnej 
lavici Petrovič – 2:3. Domáci však dlho s odpoveďou 
nečakali a štyri minúty pred koncom prekonal inak 
vynikajúceho Kalisa v bránke hostí prízemnou stre-
lou z diaľky Sobol – 3:3. O pár sekúnd neskôr sa mohli 

Body zostali na Záhorí!

tabuľka:
1. HBK Nitrianski Rytieri Nitra 5 3 2 0 0 32:8 24 13
2. Jokerit Petržalka 5 3 1 1 0 20:12 8 12
3. ŠK 98 Pruské 5 2 1 2 0 14:12 2 10
4. MŠK Kežmarok 5 2 0 2 1 19:17 2 8
5. N-Sport Trend Pohronie 5 2 1 0 2 14:14 0 8
6. HBK Kometa Vrútky 5 2 1 0 2 12:18 -6 8
7. LG TPS Bratislava 5 2 0 0 3 13:14 -1 6
8. Imperial Vitamins Martin 5 1 1 1 2 11:12 -1 6
9. Hokejmarket Skalica 4 1 0 0 3 7:18 -11 3
10. HBC Žirafa Žilina 4 1 0 0 3 8:20 -12 3
11. ŠHBK Ružinov 2 0 1 0 1 2:2 0 2
12. KKF Double Team PB 4 0 0 2 2 3:8 -5 2

Skaličania radovať 
znovu, keď 
Petrovič nikým 
nekrytý z priesto-
ru medzikružia 
nekompromisne 
prestrelil brankára 
hostí – 4:3.
V nervóznom závere si už domáci tesné víťazstvo 
ustrážili a mohli sa tak tešiť z prvých bodov.

■ Soňa Trubačíková

Hokejmarket Skalica 
– LG Bratislava 4:3 

(2:1,0:1,2:1)

Góly: Smetana, Kolínek, Sobol, 
Petrovič – Vavro, Zemeš, Mikulčík

zápas videlo 120 divákov

ilustračné foto

Skaličania s nádielkou
Skaličania cestovali na 
pôdu úradujúceho majs-
tra s malou dušičkou, 
no s očakávaním že by 
nejaký ten bodík predsa 
len mohli favoritovi 
uchmatnúť.

Hostia však dokázali favori-
tovi sekundovať len v prvej 
tretine. V prostrednej časti 
domáci spustili na bránku 
Skalice kanonádu, ktorá sa 
skončila až so záverečným 
hvizdom. Treba však 
pripomenúť, že práve Nitra 
má na hokejbal výborné podmienky a 
mužstvo je nabité reprezentantami.

■ Soňa Trubačíková

HBK Nitrianski Rytieri Nitra 
– Hokejmarket Skalica

9:1 (1:1,5:0,3:0)

Góly: Čičo 2, Thron 2, Javorčík, 
Kašša, Mráz, Kučerka, Beniač – Janáč

 hokejbalová extraliga

foto: www.tophbl.sk

»

»
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Šachový festival detí 
a mládeže v Skalici

V sobotu 15.9. sa na III. Základnej 
škole v Skalici za pomoci Centra 
voľného času a ŠK Skalica usku- 
točnil “Šachový festi- 
val detí a mládeže”.
Turnaj bol určený pre
mládež s ročníkom narodenia 1999 a mladších 
so zápočtom do Grand Prix Mládeže (GPX).

Celkovým víťazom Šachového festivalu 
sa spomedzi 42 účastníkov stal Adam 
Varga z Vrbového, najlepší zo Skaličanov 
Rudolf Antálek sa umiestnil na 7. mieste. 
Zaujímavosťou podujatia bola dozaista účasť 
najmladšieho šachistu Damiána Osadského 
z Lábu, ktorý dovŕšil deň pred turnajom 
iba päť rokov. “Z akcie tohto typu mám 
dvojnásobnú radosť, keďže šach mám 
rád a veľmi ma teší, že sa u nás v Skalici 
podporujú a rozvíjajú mladé talenty.” 
dodal poslanec MZ v Skalici, člen športovej 
komisie Milan Roman.

■ Soňa Trubačíková

Skalické squashové centrum bolo počas uplynulého 
víkendu dejiskom turnaja jednotlivcov “C” kategórie 
(v slovenskom rebríčku od 49. miesta nižšie).

Domáci hráči využili tento turnaj na prípravu pred prvoligovou 
súťažou družstiev, ktorá začína už o dva týždne v Košiciach. Celkové 
prvenstvo si odniesol rodák zo Znojma reprezentujúci Barbar 

Squashový turnaj v Skalici

Andrea Malinová vs. Marek Gula

V septembri sa na Záhorí uskutočnili 3 podujatia 
Moravsko-Slovenského Bežeckého Pohára.

Smrdáky
8. septembra sa v Smrdákoch konal Beh kúpeľným 
parkom. Trať merala 5,3 km. V horúcom počasí suverén-
ne viedol Jakub Valachovič z Malaciek, no v závere začal 
strácať tempo a druhý Ján Matúš z Holíča jeho náskok 
takmer zmazal. Nakoniec predsa len tesne zvíťazil Jakub 
v novom traťovom rekorde (0:17:37).

Medzi ženami bola najrýchlejšia Jana Kadlecová z 
Hodonína. Na trať sa po ročnej materskej prestávke 
vrátila Seničanka Erika Farkašová, tak »nech jej to behá«.

Holíč
V sobotu 15. septembra sa 
bežci zo Slovenska, Česka 
i Maďarska zišli v Holíči, 
kde sa konal XX. ročník 
Veľkej ceny mesta Holíč. 
Závody sa odohrávali v 
areáli Holíčskeho zámku 
a na ceste ku kostolíku sv. 
Margity Antiochijskej.

Počasie organizátori vy-
bavili ideálne pre beh: 
slnko svietilo, ale nebolo 
príliš horúco. 

Medzi ženami na trati dlhej 4550 m bola najrýchlejšia 
Irena Pospíšilová z AHA Vyškov, zo Záhoráčok čerstvo 
vydatá Danka Gašpárková z B. Mikuláša, A. Portášiková, 
AŠK Skalica, M. Smyková, Skalica, E.Farkašová, AŠK Ska-
lica.

Mužská trať merala 8895 m, najrýchleší na nej bol Ro-
man Paulik z Břeclavi. Prvý medzi štyridsiatnikmi do-
behol tretí v celkovom poradí Ján Moravec z TJ Spartak 
Myjava. Zo Záhorákov bol prvý Holíčan Tomáš Palkovič, 
za ním Skaličan Ľubomír Rehuš. Kategóriu nad 50 ten-
tokrát vyhral Mira Mikula z Radošoviec.

Gbely
Do tretice sa v piatok 21.9. v Gbeloch konala 
bežecká akcia Medlenov chodník pomenovaná 
podľa objaviteľa gbelských ložísk nafty Jána 
Medlena. Trať dlhá necelých 10 km vedie po les-
ných cestách a chodníkoch i po asfalte.

Napriek tomu, že väčšina bežcov prišla prakticky 
rovno z práce, účasť bola hojná. Zvíťazil tentokrát 
Ján Matúš pred Jakubom Valachovičom. V ka-
tegórii muži nad 40 bol najrýchlejší Peter Portášik 
a tradičnú bitku v kategórii nad 50 vyhral Josef 
Veverka pred M. Mikulom a V. Gulišom. Ženský 
traťový rekord vylepšila Zuzka Stoličná (0:42:25).

■ milka

íí moravsko-slovensky bezecky pohár

Tri pohárové behy na Záhorí

Kam na Squash

Skalica
Pod Hájkom 2476/41
www.squashskalica.sk

Malacky
Ľudovíta Fullu 5456/15

www.sepcentrum.sk

»

Výsledky

1. Vojtěch Mrňa (Barbar Squash Skalica / SC Stroke Znojmo)
2. Michal Franta (Uherské Hradište)
3. Michal Novomeský (1.SSK Bratislava)
4. Marek Gula (Barbar Squash Skalica)

»

Zľava: Michal Novomeský, Vojtěch Mrňa, Michal Franta

Squash Skalica Vojtěch Mrňa. Ďalší Skaličan 
Marek Gula si po skvelom štvrťfinálovom 
obrate proti Slovenskej ženskej jednotke Andrei 
Malinovej pripísal veľmi dobré štvrté miesto.

■ Soňa Trubačíková

Gbely - zľava: D. Gašpárková, A. Kostrová, M. Smyková, foto: MR

VC mesta Holíč, foto: holic.sk
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VÄČŠÍ ZÁBER VIAC ČLÁNKOV     VIAC INFORMÁCIÍ VIAC PRE VÁS

MALACKY
SENICA

SKALICA

20 000 VÝTLAČKOV

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

Prietržka
Radošovce
Skalica
Trnovec
Unín
Vrádište

Okres Senica
Borský Mikuláš
Borský Svätý Jur 

Cerová
Čáčov
Čáry
Dojč 
Hlboké
Jablonica
Koválov
Kuklov
Kunov
Kúty

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

Senica
Smolinské
Smrdáky
Sobotište
Šajdíkové Humence
Šaštín-Stráže
Štefanov

Okres Malacky
Gajary

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

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

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

OKTÓBER 2012

V ZOC MAX Skalica prebiehal počas leta už  5. ročník 
Letnej spotrebiteľskej súťaže, ktorá je považovaná 
za najväčšiu marketingovú akciu. „Súťaž mala po 
minulé roky veľký úspech, hlavne pre zaujímavé 
a hodnotné ceny, ktoré aj tento rok venovali 
do súťaže predovšetkým nájomcovia ZOC MAX 
Skalica a naši obchodní partneri“, povedala 
Daniela Takáčová, riaditeľka ZOC MAX Skalica.

Losovanie o 50 hodnotných cien prebie-
halo za prítomnosti notára JUDr. Jozefa 
Kremla a riaditeľa prevádzky Auto Valúšek 
Služby s.r.o. Jána Štefeka. Hlavnou výhrou 
bol nákup nábytku podľa vlastného výberu 
v hodnote 1 100€ v predajni  nábytku Me-
uble, nachádzajúcej sa v ZOC MAX Skalica 
na poschodí. Do súťaže sa zapojilo 10 205 
súťažiacich a ceny si môžu výhercovia vy-
zdvihnúť do 24. novembra v kancelárii ve-
denia ZOC MAX Skalica na prízemí.

Letná súťaž s MAXOM má svojich výhercov

Výhercovia letnej súťaže v ZOC MAX Skalica,
naši partneri a ceny výhercov

1.Ňukovičová, Skalica – IMPORTA – nábytok Meuble – nákup v hodnote 1.100€ podľa vlastného výberu
2.Krutý, Dubovce – Kúpele Piešťany – woucher kupeľný pobyt – 7 nocí + polopenzia + 11 procedúr
3.Konečná, Skalica – CK Kvalita tour – woucher – 10 dňový zájazd – Chorvátsko pre 2 osoby
4.Bubeníková, Holíč – AQUACITY Poprad – woucher – víkendový pobyt pre dve osoby
5.Bartošíková, Prietržka – Auto Valúšek Služby – auto na víkend s plnou nádržou
6.Šedivý, Gbely –Jazyková agentúra  Education Services – kurz anglického jazyka
7.Nádlerová, Holíč – Stavebniny Skalica – voľný nákup
8.Ravas, Senica – Hotel Junior Jasná – víkendový pobyt pre 2 osoby
9.Laláková, Vrádište – Hotel Junior Jasná – víkendový pobyt pre 2 osoby
10.Hrtúsová, Holíč – Hotel Junior Jasná – víkendový pobyt pre 2 osoby

Viac informácii nájdete na www.zocmax.sk/skalica

Slovenský zväz 
záhradkárov

Vás pozýva na sériu výstav:

■ Základné organizácie SZZ v Holíči a v Kátove vás 
pozývajú na

mestskú výstavu ovocia a zeleniny

„Holíčske záhrady  2012“

5. – 7. októbra 2012 v pravom krídle Kaštieľa
výstavka tekvíc a svetlonosov

Otvorenie výstavy – 5. októbra 2012  o 18:00 hod
Výstavné dni:
piatok        5.10.2012  od   18:00 – 20:00 hod
sobota       6.10.2012  od   08:00 – 18:00 hod
nedeľa       7.10.2012  od   10:00 – 18:00 hod

■ Základné organizácie SZZ v Senici vás pozývajú na

mestskú výstavu ovocia a zeleniny

„PLODY  ZÁHORIA  2012“

9. – 10. októbra 2012 v Kultúrnom dome Senica
10.10.2012 Všeličo o jabĺčku - jablko, základ zdravej 
výživy v rámci medzinárodného dňa jablka
o 10:00 hod pre deti MŠ a ZŠ mesta Senica,
po obede – pre dospelých.

Otvorenie výstavy – 9. októbra 2012  o 10:00 hod
Výstavné dni:
utorok      9.10.2012  od   10:00 – 18:00 hod
streda    10.10.2012  od   08:00 – 18:00 hod

■ OV SZZ v Senici, OV SZZ Bratislava vidiek a ZO 
Sobotište vás pozývajú na

okresnú výstavu ovocia a zeleniny

„PLODY  ZÁHORIA  2012“

12. – 15. 10 2012 v Kultúrnom dome v Sobotišti.
– výstavka prác detí MŠ, ZŠ a ZUŠ s tematikou záhrada
– 12.10.2012 v dobe od 09:00 do 12:00 súťaž v 
aranžovaní žiakov základných škôl

Otvorenie výstavy – 12. októbra 2012  o 14:00 hod
Výstavné dni:
piatok        12.10.2012  od   14,00 – 18,00 hod
sobota       13.10.2012  od   08,00 – 18,00 hod
nedeľa      14.10.2012  od  10,00 – 18,00 hod
pondelok  15.10.2012   od  09,00 – 12,00 hod

www.prozahori.sk
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Hľadáte špičkové a lahodné vína ku svojim 
obľúbeným pokrmom, alebo len tak, na 
labužnícke vychutnávanie? Nemusíte chodiť 
ďaleko. Od slnečných juhozápadných svahov 
Malých Karpát až po chýrny Tokaj, naša krajina je 
predsa malým vinohradníckym klenotom v srdci 
Európy. Potvrdili to aj víťazi ôsmeho ročníka 
prestížnej súťaže našich vín METRO Víno roku 
2012.

Pri hľadaní toho najlepšieho, čo nám šesť slovenských 
vinohradníckych oblastí za posledné roky ponúklo, sa 
v súboji o titul Víno roku tento raz stretlo až 227 vzoriek 
vín od 36 slovenských producentov. Najlepšej desiatke 
slovenských suchých vín pritom tento rok kraľuje 
červené víno. 

Ak teda uprednostňujete červené, vo vašej vinotéke by 
určite nemal chýbať Pinot Noir, bobuľový výber ročníka 
2008 z malého vinárstva Florián Holka. Šarmantný 
držiteľ zlatej medaily a titulu METRO Víno roku 2012 zrel 
šesť mesiacov v nových barikových súdkoch. 
Získa si vás sýtou bordovo-tehlovou 
farbou, zrelou koncentrovanou 
vôňou so stopami sladkého 
dreva a slivkového lekváru, 
no predovšetkým hladkou 
odrodovou chuťou, v ktorej 
dominujú tóny zrelých brusníc a 
čiernych ríbezlí. 

Priaznivcom slovenských vín s 
chráneným označením pôvodu, 
ktoré boli vyrobené z ručných prebierok 
hrozna v najteplejších terroir, je určená 
ponuka TOP 5 jedinečných ročníkov so zvyškovými 
cukrami. Víťazom tejto kategórie sa stal Furmint Special 
Collection, ročník 2010, výber z hrozna od Jaroslava 
Ostrožoviča z Tokajskej vinohradníckej oblasti. Víno 
zlatožltej farby, sviežej ovocnej vône a chute s tónmi 
exotických tropických plodov s notou vlašských orechov, 

korenia i vanilky osloví aj priaznivcov striktne suchých 
vín.

„Tohtoročný výber prémiovej kolekcie slovenských 
vín je ozajstným magnetom pre všetkých milovníkov 
vína. Pätnásť víťazov od desiatich renomovaných, ale 
aj menších rodinných vinárstiev, ponúka jedinečnú 
rozmanitosť výberu a uspokojí aj najnáročnejších 
spotrebiteľov. Dôkazom tejto skutočnosti je aj fakt, že 
všetky METRO vína roku 2012 nesú okrem medailovej 

značky kvality aj označenie zvýrazňujúce 
ich pôvod,“ hovorí predseda degustačnej 

komisie Ing. Vladimír Hronský, 
nezávislý enológ s pätnásťročnou 

praxou, lektor akreditovaných 
kurzov pre profesionálnych 
someliérov a populárny vinársky 
publicista.

Rebríčky toho najlepšieho, 
čo slovenské vinohradníctvo 

momentálne ponúka, zostavila 
sedemčlenná degustačná komisia 

profesionálnych enológov a someliérov. 
„Všetky ocenené vína z TOP 10 suchých aj TOP 5 vín 
so zvyškovým cukrom teraz nájdete v sortimente 
generálneho partnera súťaže METRO Cash & Carry SR. 
Ak ste na najlepšie slovenské vína roku 2012 zvedaví, 
radi Vás uvítame v našom oddelení vín,“ pozýva Eva 
Wagnerová, nákupca na sortiment vína v METRO.

Ochutnajte najlepšie slovenské vína za rok 2012!

TOP 3 – SUCHÉ VÍNA:

1.miesto:
Pinot Noir Barrique ročník 2008

červené (Florián Holka)

2.miesto:
Dunaj ročník 2010
červené (Elesko)

3.miesto:
Alibernet ročník 2011

červené (Sanvin)

TOP 3 – OSTATNÉ VÍNA 
SO ZVYŠKOVÝM CUKROM:

1.miesto:
Furmint Special Collection ročník 2010
biele, polosuché (Jaroslav Ostrožovič)

2.miesto:
Tramín červený ročník 2011

biele, sladké (Chateau Topoľčianky)

3.miesto:
Riesling ročník 2011
biele, sladké (Elesko)

Hubový boršč
POTREBNÉ PRÍSADY
100g prerastenej slaninky, 1 veľká cibuľa, 5 zemiakov, 1 väčšia mrkva, 
1 petržlen, kúsok zeleru, cca 2 hrste sušených húb, 1 konzerva sterili-
zovaných šampiňónov, 1kg kyslej kapusty (môže byť aj čerstvá), 150g 
červenej repy, 1 čili paprička, môže byť sušená, soľ, solčanka, drvená 
rasca, trocha oleja alebo domácej bravčovej masti, kyslá smotana.

POSTUP PRÍPRAVY
Sušené huby zalejeme vriacou vodou, kyslú kapustu pokrájame na menšie kúsky a dáme variť zvlášť. (ak pou-
žívame čerstvú kapustu, bude sa variť spolu s borščom). Uvaríme aj červenú repu (ak máme sterilizovanú, variť 
nemusíme).
Slaninku vyškvaríme, pridáme trošku oleja alebo masti, pokrájanú cibuľu a osmažíme. Pridáme na hrubo postrú-
hanú zeleninu a scedené sušené huby, popražíme a zalejeme vriacou vodou.Pridáme pokrájané zemiaky, soľ, sol-
čanku, čili papričku a rascu, varíme do mäkka. Keď sú zemiaky uvarené, pridáme uvarenú kapustu a sterilizované 
šampiňóny, podľa potreby prilejeme trochu vriacej vody a necháme povariť.
Na záver pridáme postrúhanú červenú repu a ešte chvíľu povaríme, podľa chuti môžme zahustiť múkou, dochu-
tíme podľa potreby. Na tanieri podávame s kyslou smotanou. 
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
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Sladká história

V čase socializmu sa vybudovali obchody, závody, 
komunálne domy, ktoré dnes už nefungujú. 

Po roku 1989 začali v Skalici vznikať nové živnosti a 
firmy, no väčšina z nich neobstála.

Zamyslime sa nad tým, ktorá prevádzaka funguje 
v Skalici najdlhšie? Medzi skalných patrí určite firma 

Grafobal, ktorej história sa začala písať už v roku 
1905. Ďalším subjektom, ktorý si zachováva svoju 

tradíciu je cukráreň na Škarniclovskej ulici. 

V roku 1929 dostal pán Emil Žabkovský tovarišský 
list a začal sa venovať cukrárstvu. V pohnutých 
časoch Československa sa mu podarilo v roku 

1937 získať živnosť a otvorili cukráreň na dnešnej 
Sasinkovej ulici. O desať rokov neskôr manželia 

Žabkovskí slávnostne otvorili cukráreň na 
Škarniclovskej ulici, kde sídli dodnes. Bohužiaľ 

z výroby laskominiek sa netešili dlho. Vzhľadom 
na vydanie vládnych nariadení, ktoré vyplývali 

z politickej orientácie vtedajšieho Československa im 
bolo vlastníctvo odobraté.  Novým majiteľom sa stal 
Zdroj. Napriek tomu pani Žabkovská v tejto „Mekke 

čokolády“ ostala aj s ich receptúrami.

Prišla nežná revolúcia, vyšiel reštitučný zákon 
a cukráreň sa vrátila opäť do rúk pôvodným 

majiteľom. Rodinnú tradíciu prebral vnuk pán 
Ivan Šagát spolu so svojou manželkou Tamarou. 
Pred mladým manželským párom stála neľahká 

úloha, a to obstáť v narastajúcej konkurencii. 
Keďže cukráreň aj s výrobou stále funguje a teší sa 

dobrému menu, zrejme sa im podarilo nájsť ten 
správny recept, ako sa priblížiť potrebám 

náročného zákazníka.

■ Soňa Trubačíková
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Dohovára otec synovi:
- Syn môj, po ul som, že chodíš             
za susedkou oproti.
- No hej, oci,... a to je zlé?
- Nie, ve  ...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

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

Krížovky s úsmevom

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

krížovka: www.scalpermedia.sk
Hrajte o CD23 - 23 piesní skupín Trnavského kraja. Správnu odpoveď pošlite do 26.10.2012 na e-mailovú 
adresu trubacikova.sona@gmail.com alebo poštou na adresu OZ Záhorí.sk, Potočná 54, 909 01 Skalica.
Výherca z minulého čísla: Anna Ralbovská, Senica

zakladateľ cukrárne Emil Žabkovský

www.prozahori.sk
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