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Hľadá sa maskot mesta

Využite príležitosť
V dnešnom čísle okrem tradičných
informácií dominujú voľby. Sú pomerne dôležitou súčasťou nášho
života, nemôžeme ich obísť ani
my. V ponuke je 26 strán, podľa
mňa až neúmerne veľa, ale to je
v demokratickej krajine možné.
Možno vás lákajú istoty. Tie sú fajn,
keď máte na krku hypotéku a deti,
ale na druhú stranu, najväčšie
istoty majú väzni v kriminále, nemajú strach o dennú stravu, teplé
ubytovanie, neprší im na hlavu,
ani neriešia, čo budú robiť cez deň,
o program majú postarané. Niektorí sú dokonca ochotní spáchať na
zimu trestný čin, len aby sa dostali
do tepla. Majú maximálnu istotu,
ale žiadnu slobodu.
Sloboda nám dáva možnosť využiť
príležitosti, šikovným ľuďom šancu žiť svoj sen, realizovať vlastnú
predstavu o šťastí a hlavne žiť svoj
život. V tomto sa hlásim k odkazu
Steva Jobsa: nežite život niekoho
iného.
Sloboda je aj o nesení zodpovednosti za svoje chyby, o opätovnom
padaní a vstávaní. Vyznávači slobody vždy posúvajú ľudstvo vpred.
Pre to a pre veľa iných vecí si ja volím slobodu.
Aj vy, ktorí so mnou nesúhlasíte,
využite svoje právo voliť a dajte
svoj hlas niekomu, komu fandíte, s kým sa viete stotožniť alebo
o kom viete, že sa na neho dá
spoľahnúť. A ako správny lokálpatriot vás chcem vyzvať, aby ste
využili právo krúžkovať a podporili kandidátov z nášho regiónu na
kandidátke vašej obľúbenej strany.

Milan Roman
predseda OZ Záhorí.sk

Mesto Skalica vyhlasuje súťaž
„Maskot mesta Skalica“ na
návrh, ktorý by mal znázorňovať zaujímavosti, tradície,
kultúrne pamiatky, prírodu,
gastronómiu s motívom mesta Skalica. Komisia zložená z
predstaviteľov mesta vyberie
tri najlepšie návrhy, ktoré budú
uverejnené na web stránke
mesta, kde návštevníci rozhodnú o najlepšom návrhu.
Najlepší návrh bude ocenený
odmenou 100 € a bude použitý
na propagačných materiáloch,
suveníroch a prezentačných
predmetoch mesta Skalica.
Fašiang na Búroch. Foto: Jozef Húšek

Už sa fašáng krácí,
už sa nenavrácí…
Po celom Záhorí sa pred
Popolcovou stredou pochovávala basa a pripomínal sa Fašang.

>> 40

V minulosti sa Fašiangy začínali po Troch kráľoch a trvali
do Popolcovej stredy. Fašiangy tvoria prechod medzi
zimou a jarou. Počas fašiangu sa prijímali mládenci do
skupiny, učni sa preraďovali
v cechoch, konali sa dedinské
tancovačky, divadlá a svadby.
Spravila sa zabíjačka (fašiangy boli tradičným obdobím
zabíjačiek), napiekli sa koláče a hneď bola ruka v rukáve.
Celé obdobie najmä však svia-

točný čas posledných troch dní bol
vyplnených zábavami, nadmerným
pitím a jedením,
parodovaním svadieb, pohrebov,

na Popolcovú
stredu sa začal
pre kresťanov
40 dňový
pôst, ktorým
si pripomínajú
utrpenie Ježiša

Kultúrne slávnosti

Srdečne Vás pozývame na
Kultúrne Slávnosti Mikroregiónu Šaštínsko, ktoré sa budú
konať dňa 17. júna 2012 v
Šaštíne-Strážach v rekreačnej
súdov, cirkevných kázní, oblasti Gazárka.
richtárov, farárov, sudcov,
žobrákov. Dosahovala sa tak
karnevalová atmosféra zalo- Kúty
žená na zábave. V predvečer Autobusové spoje v obci
začiatku pôstu (popolcovej
stredy) sa pochovávala basa, Obec Kúty zvážila požiadavku
ktorým oslavujeme koniec obyvateľov a rozhodla sa oslozimy a vítame príchod jari, viť dopravnú spoločnosť, ktoteda obdobia, kedy sa príroda rá má vydanú dopravnú licenpripravuje k novému životu ciu. Predbežná suma za výkon
a kedy sa rodí najviacej detí. MHD v obci je 47 556 EUR s
Tradícia fašiangu sa stále udr- DPH. Predbežne sa plánuje 18
žiava vo väčšine obciach po spojov denne pri použití menšieho vozidla s počtom miest
celom Záhorí.
na sedenie 19. Po odpočítaní
...nepuačte, že sem odešua, tržby cestujúcich doplatí podľa
vječnú spomínku si na mňa prepočtu obec 31 806 €.
uchovajte!
Matej Hajdin
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V PRIESKUME, ktorý medzi občanmi zrealizovalo občianske združenie Záhorí.sk,
sú zamestnanosť a ﬁnančná neistota hlavnými problémami obyvateľov na Záhorí.

Záhorákov sužuje najmä nedostatok
pracovných miest a obavy z návratu krízy
K
ritickí sú Záhoráci predovšetkým ku hospodáreniu štátu v oblasti
podpory rodín a prideľovania
sociálnych dávok dlhodobo
nezamestnaným.
Až 60% respondentov ankety, ktorej sa medzi 4. a 29.
januárom zúčastnilo 270 ľudí
všetkých vekových kategórii
z celého Záhoria, je členom
minimálne štvorčlennej domácnosti. Viac ako tri štvrtiny
(79%) pritom uviedli, že rodinný rozpočet si musia každý
mesiac vopred presne zadeliť,
aby „finančne vyšli“.
Do nadchádzajúceho roka sú
Záhoráci naladení skôr pesimisticky, až tri štvrtiny z nich
očakáva ďalšiu vlnu ekonomicko-hospodárskej krízy.
51% účastníkov prieskumu napriek tomu verí, že počet pracovných miest sa v ich regióne udrží na rovnakej úrovni.
Zvyšná polovica však jednoznačne očakáva skôr ich úbytok (39%), než nárast (10%).
Práve (ne-)zamestnanosť
označili Záhoráci za najzávažnejší problém svojho regiónu
(37%). Nasledovaná je zdravotníctvom (26%) a problematikou menšín (21%). Viac ako
9 z 10 respondentov (91%) sa
pritom prikláňa k názoru, že
štát by mal v nasledujúcich
rokoch podporovať firmy v
tvorbe nových pracovných
príležitostí. Naopak, o tom, že
vyššie vzdelanie v súčasnosti
uľahčuje hľadanie práce, Zá-

>>

Čo považujete vo svojom regióne za
najzávažnejší problém?

37%
Zamestnanosť

26%
Zdravotníctvo

7%
Školstvo

21%
Menšinová
problematika

8%
Iné

horáci jednoznačne presvedčení
nie sú (51% „áno“,
48% „nie“).
„Výsledky
prieskumu ukázali, ako citlivo ľudia vnímajú vážne
problémy nášho
regiónu,“ hovorí
predseda občianskeho združenia
Záhorí.sk Milan
Roman, ktorého
podľa vlastných
slov zhoršujúce sa
pomery na Záhorí
motivovali aj ku
kandidatúre v nadchádzajúcich parlamentných voľbách. „Rád by som
pomohol zmeniť
situáciu Záhoria
a Záhorákov k
lepšiemu a práve

V skratke

v pozícii poslanca Národnej
rady by som mal možnosť i
silu vplývať na problémy, ktoré nás trápia.“
Pri otázke, ktorým oblastiam
by sa mal štát po marcových
voľbách venovať najviac, považovalo 74% opýtaných Záhorákov za najvyššiu prioritu
pre celé Slovensko zdravotníctvo, tesne nasledované práve zamestnanosťou (68%) a
školstvom (62%). Nespokojní
sú obyvatelia Záhoria s podporou, ktorú štát preukazuje
rodinám. Až 94% opýtaných
nesúhlasí s tvrdením, že ich
„dostatočne ochraňuje“, resp.
„finančne motivuje“.
Neľahká situácia vo vlastných
domácnostiach sa odrazila
aj na prístupe Záhorákov k
problematike sociálnych dávok pre dlhodobo nezamestnaných. 91% opýtaných by
si želalo znížiť podporu tým

dlhodobo nezamestnaným
osobám, ktoré systém dávok
zneužívajú. Rovnako takmer
jednohlasne (94%) sa Záhoráci vyjadrili za to, aby štát tieto
osoby motivoval zamestnať sa
a nepodporoval ich sociálnymi
dávkami, vďaka ktorým sa im
viac oplatí zostať doma.
Zaujímavosťou je, že opísané problémy a skôr negatívne zafarbené vyhliadky do
budúcnosti obyvatelia Záhoria
podľa všetkého nespájajú s
dôsledkami členstva Slovenska v Európskej únii. S 81%tnou podporou EÚ tak aj naďalej ostávajú eurooptimistami.
Predseda OZ Záhorí.sk Milan Roman dodáva: „V týchto
neľahkých časoch nemôžeme
iba čakať na riešenie ‚zhora‘, alebo kým Záhorie získa
aktívneho zástupcu medzi
poslancami. K problémom
regiónu chceme pristupovať
aktívne. Naše občianske združenie preto vyhlásilo výzvu na
predkladanie žiadostí o dotácie
pre rôzne rozvojové projekty,
do ktorej sa mohli zapojiť žiadatelia so sídlom v okresoch
Skalica, Senica, Malacky a
Myjava. Využili sme tak finančné zdroje získané cez 2%
z daní či od rôznych darcov a
dali obciam, neziskovým organizáciám, združeniam aj iným
právnickým osobám možnosť
uchádzať sa o podporu do výšky 2000 Eur so svojimi projektmi, ktoré Záhorákom pomôžu
k lepšej budúcnosti.“.
red

Aktuálne správy z vašej ulice - www.zahori.sk

Tridsať nových pracovných miest v Holíčí

Polícia pre voľby upravila stránkové hodiny

K súčasným 850 zamestnancom spoločnosti Eissmann
Automotive Slovensko v Holíči postupne pribudnú desiatky ďalších. V roku 2014 plánuje spoločnosť prijať
ďalších asi štyridsať ľudí.

Aby nikto nebol ukrátený o možnosť hlasovať kvôli
neplatnému občianskemu preukazu, polícia upravila
stránkové hodiny na ich vydávanie. Žiadosti podané na
oddeleniach dokladov najneskôr do 11-tej hodiny 8.3.
budú vydané 9.3. do 15-tej hodiny.
Zahori.sk

Holic.sk

Skalica

INA Skalica zamestnáva 4156 ľudí
V utorok (7.2.) navštívili minister financií Ivan
Mikloš a poradca ministra zahraničných vecí Milan Roman prosperujúcu spoločnosť INA Skalica s.r.o., privítal ich podnikový riaditeľ Jaroslav
Patka. Ten v rámci prezentácie spoločnosti predstavil úspešné riešenia a s tým súvisiaci aj vývoj
zamestnanosti počas obdobia krízy z roku 2008 2009. Ďalšie napredovanie firmy až do súčasnosti,

Senica

Kauza Gorila
vraj voličov
neovplyvní
Tento rok sa o hlas voliča
v parlamentných voľbách
uchádza rekordne najviac
politických strán. Preto sme
sa ľudí v uliciach Senice pýtali, či pôjdu voliť.
Mnohí respondenti voľby
vnímajú ako ich občiansku
povinnosť, a preto si vloženie volebného lístka do urny
nenechajú ujsť. Iní sú už
z politiky znechutení a za žiadnu cenu voliť nepôjdu.
Mnohí analytici tvrdia, že
účasť na voľbách má byť nižšia, vďaka politickému ošiaľu zvanom Gorila, no viacerí opýtaní tvrdili, že táto
kauza ich nijako neovplyvní.
„Senica podľa zákona vyčlenila plagátovacie plochy,
kde môžu politické strany
21 dní predo dňom volieb
vylepovať predvolebné plagáty“ uviedla vedúca oddelenia MsÚ Ľubica Lesayová.
V predchádzajúcich rokoch
takáto plagátovacia plocha
bývala aj na stene reštaurácie
Futbalového štadióna v Sotinej, či na Palárikovej ulici
pri Potravinách. Tento rok sa
nachádza už len na Námestí
oslobodenia.
O prenosnú volebnú schránku môže volič, najmä zo
závažných zdravotných
dôvodov požiadať okrskovú
volebnú komisiu len v územnom obvode volebného
okrsku. Či už v časovom
predstihu alebo v deň volieb
do NR SR.

Dominika Piovarčiová

rovnako aj progresívny koncept a zámer spoločnosti v blízkej budúcnosti. „INA Skalica je špica,
dáva poriadne zabrať konkurencii, našou prioritou nie je len udržať si dobré meno, ale naďalej
sa zlepšovať.“ dodal podnikový riaditeľ Jaroslav
Patka.Veľkým prínosom pre ekonomiku Slovenska je dozaista fakt, že spoločnosť v Skalici ku
dnešnému dňu zamestnáva 4156 ľudí. Nové pracovné miesta budú pribúdať, keďže INA SKALICA s.r.o. má v pláne výstavbu novej haly.

Soňa Trubačiková
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Podpora regiónu
„Poslaním občianskeho združenia Záhorí.sk (predtým Za lepšie
Skalicko) je presadzovať hodnoty otvorenej spoločnosti, vytvárať
ľuďom príležitosti na jej skvalitňovanie smerom k väčšej otvorenosti
na celom Záhorí. Už začiatkom roka 2012 sme sa rozhodli podporiť
projekty ﬁnančne, materiálne a mediálne v hodnote 12 813 € .“

Milan Roman predseda OZ

facebook.com/regionzahori

Kultúrny dom

Oreské
Obec Oreské trápi problém, ktorý
je spoločný pre mnoho menších
obcí a to najmä pomaly chátrajúce budovy obecných úradov
či kultúrnych domov. Oreské za
posledný rok dostalo dotáciu z
úradu vlády SR vo výške 25 000€
na rekonštrukciu strechy obecného úradu aj kultúrneho domu.

Sto

Milan

ekonóm, por

www.milanro
facebook.co

Multifunkčné ihrisko

Nové okná

Lopašov

Moravský Sv. Ján

Príspevok na výstavbu multifunkčného ihriska vo výške 1 000 €
v obci Lopašov odovzdal v pondelok (27.2.) Milan Roman ako
predseda občianskeho združenia
Záhorí.sk do rúk starostovi obce
Lopašov Mariánovi Bederkovi.
Svoju radosť pri predávaní príspevku neskrývali zástupcovia hokejbalovej ligy v Lopašove.

Deti v Materskej škole v Moravskom Svätom Jáne sa môžu tešiť
novým oknám vo svojich triedach.
Vďaka radám Milana Romana
sa podarilo získať príspevok na
výmenu okien. Nové okná okrem
splneniu hygienických noriem pomôžu obci aj pri prevádzke školy.
Ušetrené peniaze za energiu budú
použité do novej výbavy.

Záhorí
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Kultúrne podujatia

Knižnica

Divadelný spolok

Malacky

Chropov

Skalica

Mestské centrum kultúry v Malackách získala od občianskeho
združenia Záhorí.sk ﬁnančnú a
mediálnu podporu pre podujatia
ﬁlmový festival Fest Film Fest Malacky 2012, Malacký patrón kultúry
v regióne 2012 a divadelný festival
Zejdeme sa na hambálku.
Veríme, že podporovať kultúru je
veľmi dôležité.

Knižnica v Chropove má nové
vybavenie. V piatok (3. 2.) privítali
deti v útulnom centre voľného
času v Chropove Milana Romana.
Ten pomohol s ﬁnancovaním
vybavenia knižnice. Deti sa tak
môžu tešiť z vynovenej výpočtovej
techniky, či rozvíjať svoj intelekt
vďaka novým knihám, ktoré v
knižnici pribudli.

Divadelný spolok F.K.Veselého
pri Gymnáziu F.V.Sasinka získal
podporu. „Pohotovo zareagovali
na výzvu nášho OZ Záhorí.sk, som
vždy rád, keď môžme podporiť
mladých a kreatívnych ľudí. Bol
som na ich predstavení Darujem
svoju ženu a bol som veľmi nadšený”, dodal predseda občianskeho
združenia Milan Roman.

23

ˇ
KRÚZKUJTE

ojím pri Vás

n Roman

radca ministra zahranicných
vecí SR
ˇ

oman.sk
m/milanroman23

Nové rozvody a strecha

Radošovce
Radošovská základná škola dostala dotáciu na opravu vnútorných
rozvodov. V katastrofálnom stave
sa nachádzala aj strecha kultúrneho domu v Radošovciach.
Za ostatný rok sa obec úspešne
uchádzala o dotáciu na opravu
strechy na KD. Ministerstvo ﬁnancií SR poskytlo účelovú dotáciu v
sume 10 000 €.

,

Dobrý dôvod volit

Podarilo sa nám podporiť aj projekty
a dobré myšlienky v obciach Letničie,
Popudinské Močidlany, Častkov,
mikroregión Šaštínsko, Hlboké,
Borský Mikuláš, Kunov...

,

Pokracujeme
dalej!
ˇ

Záhorí
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Niekoľko rád ku konzumácii syrov a ovocia

“Syry

Jednotlivé druhy syrov sa od seba
chuťovo veľmi líšia, a preto sa
môžu kombinovať iba s určitými
potravinami. Napríklad k syrom
typu romadúr sa hodí niečo pikantné - šunka, nakladané uhorky,
nová cibuľka, reďkovka a tmavý
celozrnný chlieb. K tomu chladené
pivo. Vôňa ementálu harmonizuje
s vôňou ovocia, možno aj preto výborne chutí so zrelými hruškami,
celozrnným pečivom a pohárom
bieleho vína. Plesňové syry majú

výraznú chuť, ktorú vynikajúco
doplnia mandle, orechy, slnečnicové semienka alebo sušené ovocie.
Ako nápoj sa odporúča červené
víno. A ešte niekoľko rád: syry
skladujeme vo zvláštnej nádobe v
spodnej časti chladničky, pri teplote pod nula stupňov Celzia strácajú
chuť. Zmrazujeme ich iba vtedy, ak
je to nevyhnutné. Svoju charakteristickú chuť a vôňu naplno získavajú pri izbovej teplote, preto ich z
chladničky vyberieme aspoň jednu
hodinu pred podávaním.

O diamante, ktorý robil drahoty
Dostalo sa mi cti moderovať záhorácky ples. Záhoráci nie sú žiadni
trochári. Ples mal začať diamantovým
prípitkom. Diamantový prípitok vraj
na rozdiel od diamantovej svadby
netrvá šesťdesiatpäť rokov, lebo
to by bol dlhý ples, ale znamená,
že si náhodný hosť nájde v pohári
repliku, ktorú potom zástupcovia
diamantovej spoločnosti vymenia za
originál. Náhodným hosťom môže byť
ktokoľvek. Bez diamantu sa nevracaj,
lúčila sa so mnou rodina. Podľa pravidiel hostia na začiatku netušili nič,
iba ja som mnoho minút lustrovala
podnosy so sektom. Svoj pohár som
niesla opatrne, najlepšie proti svetlu,

lebo vyskúšať treba všetky prostriedky a predstavovala som si diamantový prsteň, diamantový prívesok a
najlepšie diamantový zub, lebo dnes
vám neukradnú len to, čo máte prišité
k telu. Kým som sa rozhodovala
medzi zubom a piercingom v bruchu,
nič netušiaci hostia, práve preto, že
nič netušili, a možno aj preto, že boli
smädní, porušili inštrukcie hostesiek
a jeden po druhom dopíjali sekt.
Diamant nikde. Určite ho niekto omylom prehltol, povedala jedna pani
a všetci spozorneli, lebo to, čo jedna
pani povedala, sa vždy zajtra objaví
v novinách ako zaručená pravda.
Zástupcom diamantovej spoločnosti

“Ovocie

Veľké kôstkové plody (slivky, ringloty a pod.) konzumujeme rukou,
kôstku sa ale snažíme odstrániť
už predtým stlačením rukou na
tanieriku, alebo pomocou vidličky. Jablká a hrušky konzumujeme
štvrtené a olúpané. Broskyne rozpolíme, vyberieme kôstku, olúpeme a rozkrájame. Čerešne a hrozno
- jednotlivé bobuľky odtrhávame
pravou rukou, potom vkladáme
do úst. Kôstky ale nevypľúvame,
ale prostredníctvom vidličky alebo

pohasol pohľad. Taký pekný diamant,
a nie je ho komu odovzdať. Je dobré,
že sa ním nikto nezadusil, ozval sa
jeden z tých, čo sú v strese vždy, keď
sa im nepodarí nájsť v každej situácii
nejaké pozitívum. Len čo sa rozchýrilo
sa, že diamant nemá majiteľa, začali
sa hlásiť prví dobrovoľníci, ktorí sa podujali diamant vlastniť a do smrti sa
oň starať. O hodinu sa po dôkladnej
prehliadke budovy našli dva nedotknuté poháre. Replika diamantu bola
v jednom z nich. Štatistika si trhala
vlasy. Vyhlásime nové kolo, zhodli
sme sa, hlavne ja, a v duchu som robila brušáky, aby môj budúci piercing
mal na čom držať. Hostesky dostali
nové inštrukcie. Ponúknu hosťom
nový pohár a poprosia ich, aby z neho
nepili až do oficiálneho prípitku, ktorý

servítky ich položíme na tanierik.
Melón a ananás sa jedia lyžičkou,
servírované nakrájané na kocky.
Banán - odkrojíme špičku nožom,
ošúpeme ho a následne odhryzujeme. Banán je možné jesť aj príborom - narezať, ošúpať a krájať na
kolieska.
Verím, že článok Vám pomôže pri
pohostení návštev alebo konzumácii ovocia v spoločnosti.

Mária Mešťánková
FMK UCM v Trnave
sa uskutoční o pol hodinu v hlavnej
sále. Druhé kolo určite prebehne
správne, zase povedala jedna pani,
a človek bol zase náchylný tomu veriť.
O desať minút sa pri bare objavil
hosť s prázdnym pohárom. Chvíľu
šušlal a potom si z úst vybral niečo, čo
vyzeralo ako diamant. Je dobré, že sa
nezadusil, povedal zase ten, čo myslí
pozitívne a myslel to dobre.
Pochopila som dve veci. Že diamanty
sú také drahé, lebo robia drahoty.
A že diamantový prípitok síce na
rozdiel od diamantovej svadby netrvá
šesťdesiatpäť rokov, ale môžete pri
ňom o päťdesiat rokov zostarnúť, a je
to aj tak jedno, lebo v takom veku sa
piercing na bruchu nenosí.

Jana Kluková

S O2 Fér máte SMS na pol roka zadarmo
adarmo
Aktivujte si O2 Fér do 31. marca 2012 a získajte
neobmedzené SMS v sieti O2 Slovensko na pol roka zadarmo.

O2
Predajňa
O2 Predajňa
Adresa
ulicaMallého
00
OZC
MAX,
55
Mesto
909 01 Skalica

0800 02 02 02
www.o2.sk

Záhorí

Zahori.sk MAREC 2012

facebook.com/regionzahori
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Rozhovor

Záhorí je najlepšie miesto pre život
Chce, aby náš región prosperoval,
pretože mu na ňom naozaj záleží.
O aktivitách občianskeho združenia
Záhorí.sk sme sa porozprávali s jej
predsedom Milanom Romanom.
Občianske združenie vyhlásilo súťaž o najzaujímavejšie projekty v regióne?
Mohli by ste nám povedať
prečo?
Občianske združenie Záhorí.
sk sme založili so zámerom
spojiť ľudí, ktorí majú záujem
pomôcť s dobrovoľnými aktivitami pre zlepšenie života
v našom regióne. Nakoľko
máme stále rastúci počet
darcov a takisto sa nám podarilo vyzbierať slušnú sumu
cez 2% daní, rozhodli sme
sa vyhlásiť súťaž o najzaujímavejšie projekty v regióne
Záhoria, ktoré vieme finančne
alebo materiálne podporiť.
Kto mohol žiadať o poskytnutie podpory?
Oprávnenými žiadateľmi boli
obce, občianske združenia,
neziskové organizácie, no tiež
právnické osoby v okresoch
Skalica, Senica, Malacky
a Myjava (Záhorie).
Aké projekty sa mohli
prihlásiť?
Mohlo ísť o poskytnutie dotácie pre investičné i neinvestičné projekty žiadateľov so
sídlom v okresoch Skalica,
Senica, Malacky a Myjava
(Záhorie). Predmetom podpory boli investičné i neinvestičné projekty orientované
na regionálny rozvoj, šport,
kultúru, vzdelávanie, podporu
miestneho hospodárstva, podnikateľských činností, tradícií
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Matej Hajdin

a tradičných hodnôt, práce
s mládežou, obnovy historických miest.
Rozhodli ste sa ich podporiť
pomerne vysokou čiastkou.
Prečo?
Vieme, že ak má niečo dobre,
kvalitne vyzerať, bude to aj
niečo stáť. A navyše, chceme,
aby náš región prosperoval,
naozaj nám na ňom záleží.
Nielen združeniu ako takému, ale aj mne osobne - veď
v Skalici som sa narodil, vyrastal som tu, mám tu rodinu
a aj naďalej tu chcem pôsobiť.
Už ste nejaké projekty vybrali? Podľa čoho ste sa
rozhodovali?
Vybrali sme projekty, ktoré
podporíme súhrnnou sumou
takmer 13tisíc eur. Niektoré
projekty sa nám páčili, ale
mali nejaké menšie nedostatky, tak v týchto dňoch kontaktujeme ich autorov, aby sme
sa dohodli ako sa upravia, aby
sme ich mohli podporiť. Nie
je naším záujmom projekty
vyraďovať, hľadáme cestu,
ako im pomôcť. Držím sa
hesla, že kto chce, hľadá spôsob, kto nechce, hľadá dôvod.
My hľadáme spôsob ako čo
najviac dobrých vecí v našom
regióne realizovať.

Milan Roman pomáha nášmu regiónu Záhorí. Foto: Matej Hajdin

No toto nebol
prvý zámer na
podporu.
OZ
Záhorí.sk sa už
angažovalo v pomoci regiónu - poviete nám akou?
Pomohli sme zmodernizovať knižnicu v obci Chropov,
podporili sme azylový dom v Skalici, v detskom domove v Holíči sme
venovali deťom
zimné rukavice,
podporujeme tiež
psí útulok v Skalici. Okrem toho
sme ako združenie
zabezpečili
kardiopumpu pre
detské oddelenie
v skalickej nemocnici. Naše aktivity
sú skutočne rozsiahle a pokrývajú

celý región. No zvýšením
počtu našich podporovateľov
ich plánujeme ešte viac zintenzívniť.
Teraz sme vydali CD s mladými skupinami nášho regiónu a robíme v Orlovni
3.3.2012 koncert na podporu
psieho útulku.
Vieme, že ste sa rozhodli
kandidovať na post poslanca NRSR. Prečo?
Mnohým sa zdá politika neosobná, majú pocit, že aj tak
nič nezmenia. Ja si však myslím, že sa veľa vecí zmeniť
dá. Presvedčil som sa o tom
vďaka nášmu združeniu, ktoré má z roka na rok viac a viac
podporovateľov. Mnohým ľuďom či projektom sme už pomohli a tak by som to chcel
preniesť ešte aj do parlamentu. Poznám náš kraj, je mi
blízky a chcem mu pomôcť.
No najmä ľuďom v našom re-

Jaroslav Patka, podnikový riaditeľ INA Skalica s.r.o.

otázky pre

Môžete nám predstaviť nové
plány pre nasledujúce obdobie?
Spoločnosť INA Skalica pokračuje v nastolenom trende inovácií minulých rokov. Tiež pripravujeme rozširovanie prevádzky
aj v nasledovnom období. Náš
závod sa rozšíri o výrobnú halu
a halu zameranú na vývoj. Dobrá správa je, že okrem rozšírenia výrobnej kapacity nášho

závodu sa nám podarí zamestnať ďalších ľudí z regiónu.
INA Skalica podporuje aj
nejaké iné aktivity v regióne?
Veľmi ma teší, že sa nám dlhodobo darí rozvíjať dobrú spoluprácu s mestským futbalovým
klubom MFK Skalica a podporujeme aj ďalšie aktivity v regióne prostredníctvom občianskeho združenia Kvarteto.

Ako vnímate spoluprácu so
štátom a obcou ako významný zamestnávateľ?
Pri veľkosti našej spoločnosti
máme kontakt so štátnou správou pomerne často. Nie je žiadnym tajomstvom, že dlhodobo
dobre komunikujeme s p. Milanom Romanom, ktorý je miestnym poslancom a pomáha nám
ako poradca ministra i v komunikácii so štátnou správou.

gióne. Verím, že ak mi ľudia
pomôžu stať sa poslancom,
viem pre naše Záhorie urobiť
ešte oveľa viac. Veď som tu
doma.
Čo by ste ľuďom odkázali?
Nech idú voliť a volia rozumom – reformy, ktoré sme už
naštartovali, nás doviedli do
Európy. Teraz sú pred nami
opäť veľké výzvy. Položte si
jednoduchú otázku: Kto chcete, aby viedol našu krajinu po
11.marci 2012? A podľa toho
sa rozhodnite vo voľbách. Za
seba môžem povedať, že ak
mi pomôžete stať sa poslancom, pre Záhorie urobím maximum.
Verím, že spolu s vami, Záhoráci, sa mi podarí, aby naše
Záhorí bolo tým najlepším
pre život!

>>

www.milanroman.sk
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Budmerický
most opravia
Bratislavská župa začne
od marca rekonštruovať
most cez potok Gidra v
Budmericiach, ktorý bol
silno narušený minuloročnými povodňami.

Budmerický most bol súčasťou obchádzkovej trasy, kým kraj budoval nový
most medzi obcami Dubová
a Častá. Preto nebolo podľa
župana možné pristúpiť
hneď k jeho rekonštrukcii,
ale bol okamžite spevnený,
aby nespadol.
Kraj plánuje most v Budmericiach zbúrať a miesto
neho postaviť nový most s
miernejším oblúkom. „Na
žiadosť starostov urobíme
chodník, aby ten most bol
bezpečnejší aj pre peších, aj
pre cyklistov, aj pre autá ako
také,“ uviedol Pavol Frešo.
Chodník na pôvodnom moste chýbal. Rekonštrukcia by
mala trvať približne tri mesiace. Predbežné náklady sú
vyčíslené na 740-tisíc eur.
Vodiči budú môcť prechádzať po obchádzkových
trasách, ktoré sú značené
dočasným dopravným značením.

ÚROVEŇ cestovania v Bratislavskom kraji stúpne aj vďaka PUSH PULL vlaku
„Janka“, ktorý predstavili na prezentačnej jazde z Kútov do Bratislavy.

Záhoráci sa rýchlejšie a pohodlnejšie
dostanú do hlavného mesta

P

rojekt je realizovaný
vďaka eurofondom a
Operačnému programu Doprava. V kraji už cestujúci využívajú kvalitné prímestské vlaky ako je Helena,
Marta, či Zuzana. Okrem toho
od minulého týždňa premáva
aj nový regionálny vlak RegioJet. Župan vyjadril radosť nad novým „prírastkom“
- vlakom Janka, pretože regionálne vlaky sú dôležité aj
z hľadiska budovania integrovaného dopravného systému. Elektrické poschodové
súpravy typu „push-pull“ sa
skladajú z rušňa, dvoch kusov
vložených vozňov a z riadiaceho vozňa. Ich výhodou je,
že v obratovej stanici nie je
nutné s rušňom obiehať súpravu, ale opačným smerom
je súprava ovládaná z riadiaceho vozňa, čím sa ušetria
peniaze za výkony posunu v
obratových staniciach. Cena
jednej vlakovej súpravy je
7,43 milióna eur.
V rámci projektu obnovy vozidlového parku Železničnej

Nový vlak „Janka“ bude premávať medzi Bratislavou a Kútami. Foto: BSK

>>

Push-Pull

V obratovej
stanici nie je
nutné s rušňom
obiehať súpravu.

spoločnosti Slovensko, spolufinancovaného z európskych
zdrojov, bude na Slovensko
dodaných spolu 10 dvojpodlažných elektrických jednotiek pre prímestskú dopravu,
12 dieselových motorových
jednotiek pre medziregionálnu dopravu a 10 dvojpodlaž-

ných súprav push-pull pre
prímestskú dopravu. Nové
vlaky budú premávať nielen
na západnom Slovensku, ale
aj na východnom a strednom
Slovensku.
Celkové oprávnené výdaje na
projekt sú 186,3 mil. eur.

Bratislava Region Tourism (Turizmus regiónu Bratislava)

Bratislavský kraj založil organizáciu cestovného ruchu
Bratislavský samosprávny kraj ako prvý spomedzi ôsmich krajov na
Slovensku založil krajskú
organizáciu cestovného
ruchu.

Cieľom organizácie je posilniť cestovný ruch v kraji,
pritiahnuť viac návštevníkov
a udržať ich na území kraja
čo najdlhšie, zvýšiť kvalitu
poskytovaných služieb a územia.

Predsedom krajskej organizácie cestovného ruchu je Ivo
Nesrovnal, výkonnou riaditeľkou je Alžbeta Melicharová. Organizácia povedie k
tvorbe pracovných miest a
zvyšovaniu HDP, čo môže
Bratislavský kraj posunúť
ďalej. Členský príspevok kraja do organizácie je 254 000
eur na rok 2012, schválili ho
krajskí poslanci. Krajská organizácia cestovného ruchu
môže tiež žiadať o dotáciu na

rok 2012 v prípade, že bude
registrovaná a požiada o dotáciu Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
SR do 15. apríla 2012. Dotácia z ministerstva predstavuje
v prípade organizácie Bratislavského kraja desať percent
z vybratej dane z ubytovania
v hlavnom meste za rok 2011.
Predpokladaná dotácia sa teda
pohybuje od 240 do 250-tisíc
eur.

>>Závodský Gulášmajster 2012

Vysoká škola v Malackách

Den na zkoušku v Levároch

V sobotu (18. 02.) sa v obci Závod konala
súťaž Gulášmajster 2012. Potešila hojná účasť
súťažných družstiev, ale aj občanov. Do súťaže sa zapojilo 12 družstiev. Súťaž hodnotila
7- členná porota – KOŠTÚVKÁRI.
Na prvom mieste sa umiestnili ŠVAGROVCI
(Slavomír Dúška, Iveta Dúšková, Milan Egl,
Jana Eglová).

V Malackách zrejme onedlho budeme môcť
opäť získať vysokoškolský titul. Mesto Malacky
sa podpisom memoranda s Univerzitou sv.
Cyrila a Metoda v Trnave (Sociálne služby a
poradenstvo Fakulty sociálnych vied) zaviazalo, že vytvorí zodpovedajúce podmienky a
možnosti na realizáciu projektu vysokoškolského vzdelávania.

Obec Veľké Leváre v spolupráci s Agentúrou
83 Vás srdečne pozýva na hudobnú komédiu
Lumíra Olšovského DEN NA ZKOUŠKU.
Vystupujú: Monika Absolonová, Lumír Olšovský, Jan Maxian, Radek Valenta. Predstavenie
sa odohrá 15. 3. 2012 o 19.00 hod. v kinosále
DK Veľké Leváre. Vstupné za cenu 15 Eur si je
možné zakúpiť aj v predpredaji.

V skratke

Informácie z vášho kraja - www.region-bsk.sk
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Pavol Frešo
je vo funkcii župana 2 roky

Opýtali sme sa ho, čo sa mu podarilo urobiť za ten čas pre okres Malacky.
Malacky

Digitálne
kino
Teší ma, že poslanci
v rámci dotačného
systému odobrili rôzne
projekty v obciach okresu, ale aj priamo mesta
Malacky. Posledným
bola digitalizácia kina
Záhoran. To sa zaradilo
medzi 10 kín na Slovensku, ktoré má takúto
modernú technológiu.

Malacky

Moderná
nemocnica
Župná nemocnica v Malackách má nové operačné sály a magnetickú
rezonanciu. Spoločne s
nájomcom sme vypracovali projekt jej modernizácie. Nemocnica slúži
celej spádovej oblasti a
má potenciál byť najlepšou na Záhorí.

Malacky

Kamený mlyn

Festival
dobrej hudby

Nový most

Podobne sa aj v tomto
roku môžeme tešiť na
dlhoročný a tradičný
festival dobrej hudby
na Kamennom mlyne,
ktorý župa má medzi
svojimi prioritami.

A do tretice sa nám pred
vyše rokom podarilo dať
do užívania zrekonštruovaný mostný nadjazd v
centre Malaciek. Ten bol v
havarijnom stave, dnes je
vynovený.

Záhorie

Zohor

Slovenské
piesky

Železnica Zohor
Záhorská Ves

V tomto roku sa po tretí
krát stane Bratislavský
kraj partnerom jedinečnej akcie prehliadky
vojenskej techniky
Slovenské piesky 2012,
ktorá sa vo Vojenskom
obvode Záhorie teší
mimoriadnej obľube.

Bratislavský samosprávny kraj ako jediný naďalej ﬁnancuje regionálnu
železnicu a tou je trasa
Zohor-Záhorská Ves.
Tú chcel štát zrušiť, ale
zachránili sme ju. To, že
to s vlakovou dopravou
v župe myslíme vážne,
svedčí aj spomienkové
stretnutie v spolupráci
s obcami pri príležitosti
100. výročia tejto železnice.
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2. Záhorácky Republikový Bál
Plesová sezóna ponúka určite pestrú paletu plesov a bálov. Výnimočným však bol aj tento rok už druhý ročník Záhoráckeho republikového bálu. Organizátorom z OZ Záhorí.sk a ZSSR sa podarilo predstaviť opäť svojskú a zároveň
noblesnú zábavu. Tradíciou sa stalo vítanie hostí slivovicou predsedom OZ Záhorí.sk Milanom Romanom a prezidentom ZSSR Palom Lelínom Nemcom, ktorým patrilo aj úvodné slovo. Bál slávnostne otvorila Magda Vašáryová, ktorej
bolo udelené čestné záhorácke občianstvo. Po otváracom prípitku, kde čakalo na niektorého z plesajúcich malé veľké
prekvapenie – skrytý diamant. Do tanca na originálne pohybové kreácie vyzývali profesionálni tanečníci, tí ale najskôr ukázali svoje umenie. Waltz, quickstep, tango či latinskoamerické tance v ich podaní, vyburcovali levov parketov
a začala sa skutočná bálová zábava. Okrem živej kapely a Dj sa o živú hudobnú produkciu postarala aj ľudová hudba
Pláňava, s ktorou si prišiel zaspievať aj Jožka Černý. Úžasne spontánnu zábavu doplnila luxusná tombola, kde si hlavný
výherca odniesol exotický zájazd podľa vlastného výberu v hodnote 1500 €. Zábava pokračovala ako pravdivo spievali
Pláňaváci „až do rána bílého!“.
O rok dovidenia, priatelia!
Soňa Trubačiková

OZ Záhorí.sk

2. Zá

áhorácky Republikový Bál

Vymysli meno
pre cyklomost
Ako sa má volať cyklomost medzi
Devínskou Novou Vsou a Schlosshofom?

Štúdia architekta M. Beláčka

Pošli nám tvoj názov

na cyklomost@region-bsk.sk alebo hlasuj na sociálnej sieti
Bratislavský kraj, najlepšie miesto pre život, prípadne pošlite
svoj tip poštou na Úrad Bratislavského samosprávneho kraja,
Sabinovská 16, 820 05 Bratislava alebo osobne na Úrad BSK.

Bratislavský samosprávny kraj | Novinky z Bratislavskej župy
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Župa vyberá názov
pre cyklomost
Medzi Devínskou Novou Vsou a rakúskou obcou Schlosshof buduje Bratislavská župa cyklomost, ktorý by mal byť prejazdný
už v lete. Pri rozhodovaní o názve pre cykomost zaváži aj hlas
verejnosti.

V

erejnosť môže vybrať názov pre cyklomost spomedzi
troch navrhnutých pomenovaní - Most Márie Terézie, Most
slobody, Most železnej opony, alebo môže navrhnúť vlastný názov.
Záujemcovia môžu o názve hlasovať na Facebooku kraja, zapojiť sa
môžu aj prostredníctvom mobilnej
aplikácie (zadarmo si ju môžu stiahnuť majitelia smartfónov), svoje
návrhy môžu poslať aj mailom na
adresu cyklomost@region-bsk.sk,
na poštovú adresu Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava alebo
osobne na Úrad BSK. Pavol Frešo
dodal, že o konečnom názve cyklomosta rozhodnú krajskí poslanci.
Cyklomost stavia konzorcium Ingsteel a Doprastav. Most bude postavený v historickej trase a bude
slúžiť pre dopravu cyklistov, peších
turistov a záchrannú službu. Projekt

je podporený v rámci Programu
cezhraničnej spolupráce Slovenská
republika - Rakúsko 2007-2013
(projektoví partneri: Spolková vláda Dolné Rakúsko, BSK, Hlavné
mesto SR Bratislava a Devínska
Nová Ves).
História pôvodného mosta siaha
do čias cisárovnej Márie Terézie,
na ktorú jedinečná krása zámku
Schloss Hof tak silno zapôsobila,
že v roku 1755 získala usadlosť od
dedičov princa Eugena a darovala
ju svojmu manželovi. V roku 1771
dala postaviť k zámku drevený
most, ktorý v roku 1809 plávajúce
ľadové kryhy zničili. O štyri roky
neskôr ho preto nechal obnoviť
gróf Pálffy. Počas pruskej vojny bol
most zničený a po uzavretí mieru
opäť obnovený. Keď v roku 1880
most opäť zničili ľady, existoval na
jeho mieste už len prievoz pomocou
kompy alebo loďkami.

Výstavba cyklomostu pokračuje podľa plánu. Foto: BSK

Kraj začína revitalizovať Park v Malinove
Bratislavská župa začína s revitalizáciou
Parku v Malinove, ktorý sa má zmeniť
na reprezentatívny areál určený na
oddych, relax a šport.
Príprava projektu a tiež samotná revitalizácia prebieha v
úzkej spolupráci s odbornými
školami v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja - SOŠ záhradnícka G. Čejku v Malinove
a Spojená škola v Ivanke pri
Dunaji. Predloženie žiadosti
o NFP v rámci výzvy Operačného programu Bratislavský
kraj za účelom realizácie projektu „Revitalizácia národnej
kultúrnej pamiatky - Park v

Malinove“ schválilo krajské zastupiteľstvo na januárovom rokovaní. Pri
nákladoch 800-tisíc
eur by mal kraj spolufinancovať obnovu piatimi percentami.
Obnova parku sa
začína počas obdobia vegetačného pokoja, ktoré

Obraz parku v Malinove. Foto: BSK

obvykle trvá od začiatku
novembra do konca marca,
resp. začiatku apríla. Keďže
historický park je národnou
kultúrnou pamiatkou, celý

proces revitalizácie sa robí
pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu v Bratislave a v súlade s rozhodnutiami
miestne príslušného úradu

>>Železnice v kaštieli

Na Facebooku už dva roky

Výstava železničných rušňov a vagónov v
zmenšenej podobe potrvá v kaštieli v
Malackách do 25.3. Návštevníci si budú môcť
prezrieť rôzne knihy a publikácie o minulosti a
súčasnosti železnice. Výstava je otvorená cez
pracovné dni 16-18:30 h a víkendy 15-18:30 h.

Bratislavská župa komunikuje so svojimi
občanmi aj na Facebooku už dva roky. Počas
tohto obdobia bolo viac ako 2 354 000 zobrazení článkov, fotiek a videí.
Na facebooku zadajte: Bratislavský kraj,
najlepšie miesto pre život.

V skratke

na úseku životného prostredia. V prvej etape sa vyčistia
plochy od suchých, chorých
a náletových drevín. Odstránené náletové dreviny budú
nahradené novou výsadbou,
a to prednostne tých druhov,
ktoré sa v parku vyskytovali v
čase zakladania parku. V parku sa obnoví zeleň, chodníky,
osadia sa lavičky, odpadkové
koše aj informačná tabuľa.
Malo by sa dobudovať detské ihrisko a zrekonštruovať
športoviská. Obnovený areál
parku by mal slúžiť aj na
praktické vyučovanie študentov Strednej odbornej
školy záhradníckej G. Čejku
v Malinove.

Informácie z vášho kraja - www.region-bsk.sk
Bratislavský Samosprávny Kraj
Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
telefón: 02/48 26 41 11
e-mail: komunikacne@region-bsk.sk
web: www.region-bsk.sk

Pavol Pavlík
žurnalista

kandidát č. 2

Sme bežní občania
z celého Slovenska.

“My všetci sme 99%.
Toto je naša chvíľa.”
Skorumpovaní politici chcú, aby všetko zostalo po starom. Nechcú aby sa niečo zmenilo.
A vy?
Keď sa ich opýtate, prečo je minimálna mzda taká nízka, odpovedia, že sa s tým nič nedá urobiť.
No na euroval dali miliardy a svojim kamarátom rozdali milióny.
Keď sa ich opýtate, prečo ženy zarábajú za tú istú prácu menej ako muži, nevedia odpovedať.

Zmeňme to. Toto je naša chvíľa. Náš čas na zmenu k lepšiemu.

www.99percent.sk
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Sportovec roka 2011

Petr Bolek brankár FK Senica
najobľúbenejší športovec
V pondelok (27.2.) ocenili v Senici najlepších
športovcov roka 2011. Svojho najobľúbenejšieho športovca si mohli obyvatelia Senice
zvoliť hlasovaním na mestskej stránke.

>>
Fanúšik?
V nedeľu (26.2.) po skončení
hokejového zápasu v Senici
hodili neznámi páchatelia
kamene do autobusu s piešťanskými fanúšikmi, ktorý
sa chystal práve na odchod.
Pri incidente bol jeden z
pasažierov autobusu zasiahnutý kameňom a utrpel ľahké
zranenie hlavy.

Foto: Ravando Mexa, Seničan.sk

viac na www.zahori.sk

Stanislav Griga
trénerom roka
„V Senici ma futbal baví, chcel
by som sa poďakovať všetkým
ľuďom v Senici, všetci sa tam
bavíme futbalom.“ povedal v
ďakovnej reči tréner FK Senica (od roku 2010) Stanislav
Griga, ktorý sa stal slovenským
trénerom roku 2011. Cenu mu
odovzdal Jozef Vengloš.

Americký futbal
Napriek snahe sa nepodarilo
nazbierať dostatočný počet
hráčov Wildboars Malacky na
prihlásenie do SFL. Malackí
hráči sa ligy zúčastnia. Vďaka
spolupráci s klubom Smolenice
Eagles nastúpia niektorí hráči
v dresoch tohto tímu a budú
zbierať skúsenosti do ďalšieho
ročníka slovenskej ligy.

Skalica

Kráľ Záhoria MTB Maratón
Štvrtý ročník preteku na horských bicykloch CANNONDALE KRÁĽ ZÁHORIA MTB MARATÓN
sa už tradičné bude konať na úpätí Bielych Karpát v
rekreačnej oblasti Skalica-Zlatnícka dolina.
V sobotu 14. apríla 2012 na vás opäť čakajú tri
preteky. Hlavný pretek na 50km, open pretek na
25 km a štafetový pretek dvojčlenných družstiev
na 2x25km. Štart a cieľ preteku je situovaný do
areálu rekreačného zariadenia Skaličan, kde je
pripravené kompletné zázemie (občerstvenie po
preteku, WC, sprchy, bufet, EXPO aréna). Najlepší
pretekári si odnesú originálne trofeje a na všetkých
čaká zaujímavá tombola, v ktorej nebudú chýbať
skalické špeciality „Skalický trdelník“ a „Skalická
frankovka“. Viac informácií na www.h-triathlon.sk

NAJLACNEJŠIE POISTENIE VO VŠETKÝCH POISŤOVNIACH

www.zahori.sk

Chcete si byťSKALICA
istí strechou nad hlavou? Chystáte sa na dovolenku a dom ostane prázdny?
Potrebujete poistiť auto? Myslíte na budúcnosť svojho dieťaťa?

CR

FINANCE
SLOVAKIA

Navštívte naše obchodné miesto na Potočnej ulici č.54 v Skalici, alebo zavolajte na tel.č. 0907642920
Denne
aktualizované
z celého regiónu Záhorí!
a 0948517311 alebo nás kontaktujte emailom janosik@crfinance.sk.
Nájdete
nás aj vspravodajstvo
Holíči a Gbeloch.

Nás neumlčia – budeme hovoriť pravdu!
Moc nad občanom sa dnes vykonáva najmä kontrolou informácií. SNS chcú umlčať blokovaním v prístupe do súkromných i verejnoprávnych médií. Škandalizujú a vylučujú
nás tí, ktorí v období „pred gorilou“ sa dlhé roky predstavovali občanom ako „slušná alternatíva.“ Dnes spoznávame
ich pravé tváre.
SNS ponúka vieru vo vlastné sily, schopnosti, možnosti Slovenska. Prinášame jasné návrhy: zastavenie ďalšieho
nalievania peňazí do neistého eurovalu, vylúčenie problémových krajín z eurozóny. Zmena a reforma EÚ sú predpokladom zachovania EÚ, stabilného a silnejšieho eura. Slováci sú sklamaní, preto SNS požaduje zmeny, ktoré povedú
k vyššej životnej úrovni Slovákov.
S EÚ áno, ale ako s rovnocenným partnerom a nie byť
jej vazalom. Dosť bolo vlád, ktoré predávajú našu suverenitu
i ekonomické záujmy Slovákov. Najrôznejšie nariadenia EÚ
okliešťujú práva národov, štátov i v oblastiach výsostne suverénnych – kompetenciách a právach parlamentu, vlády SR
garantovaných našou Ústavou.
SNS je odhodlaná brániť kresťanské hodnoty.
Znížime sadzbu rovnej dane na 16%, čo zvýši občanom
príjem, zvýši atraktívnosť krajiny pre investorov, zníži ceny
tovarov a služieb, podiel čiernej ekonomiky, zlepší výber
daní a spolu s podpornými ekonomickými programami zvýši
domácu spotrebu preferovaných slovenských výrobkov, čo
následne zvýši výrobu, prinesie nové pracovné miesta a vyššiu životnú úroveň obyvateľstva.
Upravíme zákony tak, aby tovary a potraviny produkované
a predávané v regiónoch mohli mať miestne priority, čím sa
eliminuje zbytočné utrácanie za nákupy v zahraničí.
Navrhneme a budeme špeciﬁkovať daň z luxusu. Zdaníme
dividendy nadnárodných zahraničných ﬁriem a monopolov
10 % sadzbou. Pripravíme tiež legislatívu na možnosť reinvestovania výšky dane z dividend na Slovensku a to do oblasti vytvárania nových pracovných miest, alebo školstva a tiež
zákon a zdanenie lobingu.

sačne menej ako 360 eur. Preto dôchodcom k minimálnemu
dôchodku pridáme 1200 eur ročne.
Zvýšime spoločenský status učiteľa aj odmenu za jeho
službu verejnosti. Budeme presadzovať viac zdrojové ﬁnancovanie školstva a výskumu a lepšiu podobu alokácie prostriedkov v rámci štátneho rozpočtu tak, aby do školstva
smerovalo 5 % HDP. Ďalej si uvedomme, že Slovensko má
v súčasnosti nebojaschopnú armádu, ťažko môžeme občanom hovoriť o zárukách štátnej suverenity v prípade nutnosti obrany. Tento stav je protiústavný a protizákonný.
Ak si máme utiahnuť opasky, musí to platiť pre všetkých.
Štát môže dobre fungovať aj bez 1/3 úradníkov, ktorí budú
môcť posilniť ako kvaliﬁkované subjekty rôzne sféry ekonomiky a služieb.
Vyriešme cigánske otázky a problém s osadami. Sociálny systém na Slovensku je nastavený tak, že sa oplatí nepracovať a zneužívať sociálnu politiku štátu. Cigánska otázka
už teraz nadmerne zaťažuje spoločnosť a ešte len v plnej sile
prepukne!
Zmeniť tzv. nárokovú ideológiu a prax na zásluhovú. Dať
prácu (aj v podobe povinnosti tzv. náhradnej práce). Usmerniť sexuálnou výchovou a pôrodnosť. Zvyšovať vzdelanostnú
úroveň aj cez internátne školy.
SNS si váži matku zem, náš chlieb, i nášho roľníka. Znížime DPH na potraviny a základné životné potreby na 10 %.
Pripravíme program zatraktívnenia predaja domácich potravinových produktov. Zvýšime podiel potravín domácej
spotreby a to aj prostredníctvom podpory lokálnych producentov a obnoviteľných zdrojov energie.
Výrazne zvýšime ochranu zeme, pôdy a vody pred devastáciou a výpredajom.
Máme pripravené národné agroprogramy zdravých potravín i návrhy legislatívy, aby pôda nemohla ľahko prechádzať
do vlastníctva cudzích subjektov.
Ďakujeme Vám a tešíme sa na Vašu účasť vo voľbách
10. marca 2012.

Nielen európske dane, ale aj európska cena práce.
Priamymi a nepriamymi opatreniami zvýšime mzdy a príjmy Slovákov. Slováci platia európske ceny energií, benzínu,
tovarov aj potravín, ale majú k priemeru v EÚ „socialistické“
platy. Požadujeme preto koordináciu európskej mzdovej politiky. Zlepšíme podmienky pre podnikanie. Presadíme rozvojové programy pre našich podnikateľov.
Chceme pomáhať mladým rodinám pri vstupe do života.
Navrhneme znížiť základnú pracovnú dobu na 35 hodín
týždenne bez zníženia mzdy. Vrátime možnosť pripoistenia
matkám na MD, budeme presadzovať 15 % výšku štátnej
prémie na stavebné sporenie pre mladé rodiny, podporíme
výstavbu nájomných a nízko plošných „štartovacích“ bytov.
Dôstojná staroba a nie „trestanie“ seniorov a ich deti.
Znepokojuje nás, že až 60 % slovenských dôchodcov má me-

Voľte č. 4

www.sns.sk
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Malacky

Krst CD

Fridge Aside krstilo debutový album

29.4. Partička
Populárne televízne hudobno - zábavné improvizačné posedenie, do ktorého sú zatiahnutí aj diváci.
Hrajú: Petra Polnišová, Daniel Dangl, Roman Pomajbo, Marián Miezga, Lukáš Latinák, Robert Jakab,
Juraj Kemka, Richard Stanke. Hudobný doprovod:
Marián Čurko. Réžia: Daniel Dangl. O 19:00 hodine
v Zámockom parku Malacky. Vstupné 13 Eur.

48. Malacká hudobná jar
14. 3. o 20.00 hod v Kultúrním domečku
FRAGILE - Slovak a ´cappelle
vstupné 10 €
23. 3. o 21.30 hod v Kultúrním domečku
CHEMICAL BROTHERS - koncertný film s názvom Don´t Think
vstupné 8 € / študenti a ZŤP 7 €
25. 3. o 17.00 hod v Kultúrním domečku
ALENA ČERMÁKOVÁ - kráľovná slovenského
šansónu, koncert spojený s čítaním Žalmov kráľa
Dávida
vstupné 5 €.

OZ Záhorí.sk
Foto Filip Kalka

Jazz-rocková kapela
Fridge Aside z Hlbokého
17. februára pokrstila
svoje debutové CD v
senickom hostinci Na
Vážkach.

Spočiatku túto skupinu tvorili traja členovia, no po
čase sa trio Stano Kovár,
Ondrej Kopecký a Stano
Zríni rozrástlo o Tomáša
Ščepku, ktorý hrá na klávesy. Zaujímavosťou na tejto
kapele je čisto inštrumentálna tvorba, ktorá fanúšikov neodradila, ba priam
pohltila.
Basgitarista Stano Kovár je
nie len hudobne nadaný, ale
i zručný. Jeho basgitary by
sme márne hľadali v obcho-

doch, pretože si ich vyrába
sám a ako dôvod uviedol:
„Pretože ma zaujímalo,
prečo si výrobcovia gitár
pýtajú toľko peňazí za nástroj, ktorý si šikovný človek dokáže vyrobiť doma
sám za polovičnú cenu.“

“

Album je
výsledkom
6 ročnej
existencie.
Ondrej Kopecký, gitara

Krstný otec tohto albumu
bol až do poslednej chvíle
utajený. Napokon sa ním

stal majiteľ podniku Na
Vážkach, keďže sa mu chalani z kapely chceli takto
poďakovať za jeho stálu
ochotu. CD netradične, ale
celkom vhodne v tomto
zimnom období, pokrstil
snehom.
Na záver bol na pódium pozvaný aj hosť Lukáš Bečka,
ktorý so svojou trúbkou príjemne osviežil večer.
Nie len majiteľ podniku Juraj Hostinský bol spokojný
s vysokou účasťou ľudí, ale
i Fridge Aside si pochvaľoval fanúšikov, ktorí si na
mieste mohli zakúpiť „čerstvý“ album za 5 eur.
Dominika Piovarčiová

UVÁDZA KONCERT SKUPÍN

OR
3.M LO
ARVNˇA
CA

BALÁŽIK
BAND
- - /R
CARPET- CABINET
‘ ‘ /S
PSYCHIC
- /S
THE JUNKIES
- /S
PSYCHEDELIC BIG BEAT

ADOŠOVCE

HARD ROCK ROCK N ROLL KALICA

PROGRESSIVE MATH METAL DJENT AMBIENT KALICA

ALTERNATIVE ROCK KALICA

ˇ SKALICA SOBOTA 3.MARCA 2012 20H
ORLOVNA
ˇ
KRST CD KAPIEL Z TRNAVSKÉHO KRAJA SPOJENÝ S BENEFICNÝM
KONCERTOM NA PODPORU SKALICKÉHO ÚTULKU

VSTUPNÉ 1€ ALEBO S CD 3€!

ˇ
VÝTAŽOK
Z KONCERTU BUDE POUŽITÝ NA VÝSTAVBU
NOVÉHO KOTERCA V ÚTULKU SKALICA

Skalica - REALMAX
www.realmax.sk
0903 473 262 Bc. Dáša Vlková
RD 3+1 v Mokrom Háji po rekonštrukcii 54.610€
NOVOSTAVBA 4+1 s garážou ,pozemok 2.3 á
Cena: 99.000€ tel.: 0903 473 262 !!! posledný
Skalica BYT 1+1 ,pivnica Cena: 24.500 € !!!
Chata v Zlatníckej doline na predaj 41.600 euro
Skalica na predaj garáž ul. Hurbanova 8.000
Chatka v Skalici na predaj 11.500 euro
Holíč byt 2+1 ,plast.okná,pivnica,výťah
Cena: 29.300 € platba aj na úver

Kancelária RK /zo zadu Mestského úradu v Skalici/

e.mail.:

realmax@centrum.sk
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PODPORÍME aj vaše kultúrne podujatie. Zašlite nám informácie o vašom podujatí na email: info@zahori.sk

17.2. - 17.3.
výstavná sieň
Záhorské osvetové stredisko Senica

UŽ ČOSKORO VAŠE OBĽUBÉNE SPRÁVY Z ULICE AJ V INTERNETOVEJ TELEVÍZII!

VÄČŠÍ ZÁBER VIAC ČLÁNKOV

Záhorí.tv

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

Váš obľúbený mesačník nájdete pravidelne v predajniach COOP Jednota v okresoch Malacky, Senica a Skalica.
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Podávaný s mrkvovo-zázvorovou kašou a špenátovým závinom

Chňapal pečený s tekvicovými jadierkami
Michal Škrabák,rodák zo Záhoria
(Sekúl), pracuje ako šéfkuchár v
malom luxusnom hoteli Marrols,
ktorý nedávno získal piatu hviezdičku.

Príprava špenátového závinu
Vyvaľkáme lístkové cesto na hrúbku cca 2
mm. Poukladáme na cesto listový špenát,
posypeme ho parmezánom, sušenú
paradajku a zmotáme do rolády. Potrieme
vajíčkom a nakrájame na kolieska.

Kolieska pečieme na 180 stupňov 10
minút pre podávaním.
Príprava mrkvovo-zázvorovej kaše
Na troche masla opražíme na kocky nakrájanú cibuľu do zlatista. K opraženej cibuľke

Suroviny na 4 porcie
800g filet ryby Chňapal
(možná aj iná ryba)
50 g tekvicových jadierok
Soľ, korenie, maslo, citrónová šťava

Šťava z jedného
pomaranča
2 dcl vývaru
50 g masla
50g cibule
Citrónová šťava, soľ

Mrkvovo - zázvorová kaša
400 g mrkvy
30 g zázvoru

Špenátový závin
Lístkové cesto 200g
100 g listový špenát

pridáme nastrúhanú mrkvu, zalejeme
vývarom a varíme do mäkka. Ak je mrkva
mäkká, pridáme do nej pomarančovú
a citrónovú šťavu, nastrúhaný zázvor,
dochutíme soľou a krátko ešte všetko
povaríme. Nakoniec pridáme ostatné
maslo a všetko rozmixujeme na kašu.

50g sušená paradajka
30 g parmezán
Vajce na potretie

Príprava ryby
Filet ryby umyjeme, osušíme, osolíme,
okoreníme, potrieme maslom a posypeme
tekvicovými jadierkami. Takto pripravené
pečieme pri 180 stupňoch 8 minút (200g
kus).
Prajem dobrú chuť.

Wellness

Hudba a oddych

Rubínový raj

Na vážkach

relax a zdravie v luxusnom prostredí

kultúrny hostinec

Po dlhom a namáhavom dni je najlepšie oddať sa relaxácii.
Hlavný prínos relaxácie a rehabilitácie spočíva v uvoľnení
vnútorného napätia. Pri pravidelnej aplikácii tiež výrazne
ovplyvňuje svalový tonus a centrálny nervový systém.
Pomocou relaxu či rehabilitácie si môžete „dobiť baterky“.
Na Záhorí odporúčame wellness v hoteli Patriot Skalica.

>> Hotel Patriot Skalica

Tehelňa 40, 909 01 Skalica, telefón: 034 697 7777
email: info@patriothotel.sk, www.patriothotel.eu

Oddych pri knihe
Stará dobrá atmosféra, nové
pivo, zaujímaví ľudia a kopec
kultúry. Áno, aj takéto podniky
ešte stále existujú. Pravidelné
koncerty skupín rôznych žánrov, výstavy a všetko, čo súvisí
s kultúrou ponúka senický kultúrny hostinec Na vážkach.
Umenie tu berú naozaj vážne,
veď kde inde nájdu vyradené knihy z knižnice Vysokej
školy výtvarných umení nové
uplatnenie ako nápojové lístky? Teraz nájdete pivo rovno
medzi kultúrou.

Ľudovít Šurina Les plný snov
v
„Les a príroda okolo nás je
plná obdivuhodných kvetov
a rastlín, ktoré nielenže nášmu
oku lahodia, ale pri pohľade na
túto, oku lahodiacu scenériu, sa
nám myseľ rozveselí, srdce upokojí a naša duša zaplesá.“
Kniha ako stvorená pre všetkých milovníkov prírody a lesov. Najstarší lesný pedagóg
u štátnych lesov, Ľudovít Šurina, vydal v roku 2008 túto knihu, ktorá zahŕňa poviedky z lesa
a prírody, ale aj jeho životné
skúsenosti, zážitky či spomienky. Pri svojich potulkách lesom, kochajúc sa ich nádherou
a čistotou sa často zamýšľal
nad snením. Či už snením dieťaťa alebo dospelého človeka.

Avšak jeho myšlienky zablúdili
aj na otázku, či aj rastlinná ríša
sníva svoje sny, tak ako ľudia,
a o čom tieto sny sú. Svoje úvahy a zážitky vložil na papier,
a tak vznikol súbor príbehov,
ktorých ústrednou tematikou
je práve les, jeho podoby, život
v ňom, ale aj spojenie človeka
s prírodou. Každý príbeh je iný,
má svoje čaro, pointu. V závere knihy autor na fotografiách
prezentuje svoje aktivity - prácu s deťmi, žiakmi a mládežou,
ktorá vždy bola a stále aj je jeho
srdcovou záležitosťou. Knihu
dopĺňajú tiež fotografie obrazov
insitného maliara Ing. Jozefa
Lackoviča.

Jana Leskovská

TU KNIHU

zakúpite

>> Na vážkach

Kníhkupectvo Bystrický
Holíč

KNIHA
MESIACA

gen. L. Svobodu 1405/22,
90501 Senica (bývalý Irish)
Otváracie hodiny
Pon - Štv: 15:00 - 23:00
Pia - Sob: 15:00 - 2:00
Ned: 15:00 - 23:00

Kultúra

Enem pro nás a pro naše deti
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Idú po dzedzien dvá Záhoráci,
kerých stretne pán farár a pýta sa
ich, či vjedzá nekerý opravit boiler.
Odpovidajú, že né. Len co pán
farár zašeu, ríká jeden druhému:
„Čuj Marcine a víš vúbec, co je to
boiler?“
„Co já vím, já též nechodzím do
kosteua.“
Na Búrech stavjali býkárňu.
Richtár, chuap jak hora, došeu na
kontrolu. Postaviu sa mezi vráta
na špičky, rozepjau ruky mezi
zárubňu a povidá:
„Ná, dobré to bude, vječí vúl tadyto
konc isce nepújde!“
Šenk v hinduisčine:
TAHÁMŇATOTAM
Vydalo: Vydavateľstvo BUNO v roku 1991
Vtipy zozbieral: Doc. Ing, Štefan Vidlár CSc.

sudoku
7 8

4

3

3 4
9 3
6
2 8 5
3
9
1 8 5 4
1 5 4 8 9
5 4 8 3
1
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7 1 3
8
4 9
4 9
4
5
3 6
Vyplňte hernú plochu sudoku číslami 1 až 9 tak, aby sa žiadne
číslo neopakovalo dvakrát v riadku, v stĺpci či v subštvorci.
Sudoku je menej náročným variantom magických štvorcov,
ktorých pôvod siaha prinajmenšom do roku 2000 pred n.l.

hrajte o nové CD23 /23 piesní skupín Trnavského kraja
Správnu odpoveď zašlite do 25.3. 2012 SMS správou v tvare: TAJNICKA (medzera) text a kontakt na číslo 0949 517 857

Pr
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NAJnaZáhorí2012

tu

OZ Záhorí vyhlasuje súťaž o najlepšiu
pamiatku/turistické miesto na Záhorí v roku 2012!

!

Do 22.marca 2012 môžu obyvatelia/starostovia/majitelia prihlásiť
pamiatku alebo turistické miesto vyplnením formulára na www.najnazahori.sk.

Celý apríl 2012 budú mocť obyvatelia na Záhorí rozhodovať o NAJnaZáhorí2012.

facebook.com/regionzahori

najnazahori.sk

www.najnazahori.sk

info@zahori.sk

