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Mikroregión Šaštínsko

Rekonštrukcia
amfiteátra

2% pre región
Po dlhej, a tento rok aj mrazivej zime, sa isto už všetci
tešili na dlho očakávanú
jar. Vonku sa všetko začína
prebúdzať, pôst nám práve
skončil, daňové priznania
máme odovzdané a všetci zamestnanci majú až do
30. apríla možnosť rozhodnúť komu venujú svoje 2%
z daní. Rozhodovanie to nie
je ľahké, veď z každej strany
na nás tlačia rôzne občianske združenia a presviedčajú nás, že práve ony sú tie,
ktoré si naše 2% zaslúžia. Na
našich stránkach ste si mohli v posledných číslach prečítať o aktivitách vydavateľa
vášho čoraz obľúbenejšieho
mesačníka
občianskeho
združenia Záhorí.sk (pred
tým OZ Za lepšie Skalicko).
Verím, že vás naše činy presvedčili a pokiaľ ste si zatiaľ
nevybrali komu venovať
svoje 2%, tak využijete možnosť ich venovať pre náš
región. Na 12. strane tohto
čísla nájdete vyhlásenie o
poukázaní 2% z daní. Toto
stačí vypísať, odstrihnúť a
poslať na váš daňový úrad.
Pri vypĺňaní budete potrebovať potvrdenie o zaplatení dane, ktoré vám vystavil
váš zamestnávateľ. O použití vašich 2% z daní, vás
budeme pravidelne informovať na našich stránkach.

Ďakujeme za dôveru.
Matej Hajdin
šéfredaktor

Združenie obcí - Mikroregiónu Šaštínsko získalo účelovú
dotáciu 20 000 € z rozpočtovej
rezervy predsedníčky vlády
Ivety Radičovej. Dotácia bude
použitá na rekonštrukciu amfiteátra v rekreačnej oblasti Gazárka (Šaštín - Stráže).
Holíč

Oslobodenie
mesta
Noc s Andersenom v Kútoch. FOTO EVA VÍTKOVÁ KUTY.SK

Marec mesiac kníh:
Noc s Andersenom
V piatok 30.3.2012 sa konal siedmy ročník Noci s
Andersenom na Slovensku. Úspešné podujatie na
podporu čítania bolo vyvrcholením Týždňa slovenských knižníc, ktorý začal
26.3.2012.

Podujatie Noc s Andersenom
prvý krát zorganizovali dve
knihovníčky Mirka Čápová a
Hana Hanáčková v toku 2000
v Uherskom Hradišti. Počas
dvanástich rokov sa z pôvodne komorného podujatia stalo
úspešné medzinárodné podujatie, do ktorého sa zapájajú
knižnice nielen v Českej republike, ale aj na Slovensku,
Poľsku, Slovinsku a postupne

>> 7.

ročník Noci s
Andersenom
sa konal aj
na Záhorí

sa pripájajú ďalšie
krajiny. Podujatie sa koná vždy
posledný piatok
pred narodeninami dánskeho
rozprávkara
Hansa Christiana
Andersena. Tento
rok sa prvý krát

do tohto podujatia zapojila i
knižnica v Kútoch. Pre deti
pripravila veľmi zaujímavý
program. Po zvučke Noci s
Andersenom zavítal medzi deti sám Hans Christian
Andersen, ktorého dôkladne
vyspovedali a tým sa dozvedeli veľa zaujímavostí z jeho
života.
Potom si deti prečítali kapitolu z knihy O chlapcovi, ktorý
spadol z neba. V náväznosti
na to si vyrobili vlastnú knihu.
Deti spolu stavali knihobránu
a na záver sa zabavili na diskotéke, ktorá bola v maskách.
Čítanie je opäť moderné!
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Skalica

Deň
otvorených
dverí
Stredoeurópska vysoká škola
Skalica poriada pri príležitosti
Envirofilmu 2012 Deň otvorených dverí. V sobotu 19. mája
si od 10. hodiny môžete pozrieť prehliadku výstavy Greenpeace na tému: Černobyľ komplikuje ľuďom život aj po 25.
rokoch a zároveň získať základné informácie o možnostiach štúdia na SEVŠ v Skalici (prezentácia SEVŠ). Nebude chýbať ani diskusia s vysokoškolskými pedagógmi.

Eva Vítková

Predplatné mesačníka Záhorí objednávkový kupón KDARČEK
PREDPLATNÉMU
PREDPLATNÉ NA ROK 12 ČÍSIEL 6€

Mesto Holíč si pripomína 67.
výročie oslobodenia. Na pietny akt kladenia vencov pri tejto príležitosti pozýva všetkých
vo štvrtok 12.4. o 15. hodine
na Námestie mieru k Pomníku
padlých vojakov.
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Na Záhorí vypínali
pouličné osvetlenia
Viaceré obce na Záhorí sa pripojili v sobotu
31.3. ku Hodine Zeme 2012. Vo viac ako
6000 mestách sa po celom svete presne o
20:30h zhaslo pouličné osvetlenie, osvetlenie pamiatok či budov.

Život na Záhorí

Bociany prileteli na Záhorie

Začiatkom apríla prileteli bociany nové hniezdo. Starú časť odstráaj na Záhorie. V Čáčove im takto nili a umiestnili novú. V minulom
pracovníci ZSE a ŠOP pripravili roku sa tu narodilo 5 mláďat.
FOTO S. BUCÁK SENICA.SK

54,23% účasť vo voľbách
Na Záhorí vo voľbách do Národnej rady (10.3.) zvíťazila strana SMER-SD, v Skalici získal najviac hlasov Milan Roman.
Záhoráci začali voliť už hneď
od prvej minúty. Najviac z
nich sa však rozhodlo dať
svoj hlas v podvečer. Celkovo
je Záhorie rozdelené na dva
volebné obvody Senica (okres
Senica a Skalica) a Malacky (okres Malacky). Spolu v
oboch obvodoch odovzdali
Záhoráci 77 211 platných hlasov.
mh

5% hranicu potrebnú pre
vstup do parlamentu by
na Záhorí prekročili tieto
strany:

SMER-SD 45,4%
OĽaNO

12,85%

KDH

9,61%

SDKÚ-DS 8,37%
SaS

7,67%

Záhoráci krúžkovaním dávali dôveru aj
Záhorákom. V Skalici získali ich dôveru
nasledovní kandidáti:
/počet krúžkov

Milan Roman SDKÚ-DS

333

Ivan Uhliarik KDH

272

Viera Kučerová SMER-SD

217

Miroslav Jureňa SNS

42

Vladimír Fagan SZŠ

38

Jednou z obcí na Záhorí, ktoré sa pripojilo k Hodine Zeme, bol Moravský Svätý Ján. “Moravský
Svätý Ján podporuje myšlienku Hodina Zeme ,
nakoľko životné prostredie je téma, ktorou sa treba zaoberať.” povedal pre Záhorí.sk starosta obce
Moravský Svätý Ján Anton Emrich. V obci mali
pripravené aj Veľké jarné upratovanie, ktoré pre
zlé počasie na poslednú chvíľu presunuli na 21.
apríla, kedy sa pripoja ku Svetovému dňu Zeme.
Do Hodiny Zeme sa mohli zapojiť aj jednotlivci,
a to zhasnutím osvetlenia vo svojej domácnosti.
Vypnutie osvetlenia na hodinu je len symbolické,
vyjadruje vieru v nejakú pozitívnu zmenu. Hodina
Zeme však už nie je o jednej hodine ročne. Pomôcť
našej planéte môžete vo svojom každodennom živote. Organizátorom Hodiny Zeme je celosvetová
ochranárska organizácia WWF (World Wildlife
Fund), ktorej poslaním je zastavenie ničenia prirodzeného prostredia a vybudovanie budúcnosti,
kde ľudia budú môcť žiť v harmónii s prírodou.

>>

video nájdete na facebookcom/regionzahori
Matej Hajdin

Záhorí EKO žije
Záhorácke mestá Senica, Skalica a Malacky sa zapojili do súťaže o mesto, ktoré sa
správa múdro, vizionársky, ekologicky.
Mesto, ktoré je aktívne, invenčné, idealistické. Mesto plné ľudí so skvelými nápadmi
a každodennou skúsenosťou so šetrením
životného prostredia.

Moravský Svätý Ján

Zarybňovanie

FOTO MATEJ HAJDIN

>>Baťov kanál: Otvorenie
V skratke

Miestna organizácia SRZ
Sekule - Moravský Svätý
Ján zarybňovala (29.3.) svoj
rybársky revír. Do jazera
Štrkovisko Lúčky vypustila
1000kg kapra a do toku rieky Morava išlo 300kg kapro
karasa. Kúpiť si povolenku
na tento revír bude možné už
len 14.4. Vyskúšať šťastie pri
love môžete na hlavných pretekoch v nedeľu 6.5. a deti v
sobotu 12.5.
mh

Aktuálne správy z vašej ulice - www.zahori.sk

plavebnej sezóny 28.4.
Novú sezónu v prístave Skalica na Baťovom
kanále slávnostne otvárajú v sobotu 28.4.
Tešiť sa môžete na zaujímavý sprievodný

program, v ktorom sa predstavia okrem iného D Blues Band, Katarína Celetková, Janka
Blájhová. Zahrať si budete môcť MAXI hru
„Kocábky na Baťáku“, vychutnať si plavby a
chutný guláš. Zabezpečená bude od skate
parku Skalica autobusová doprava.

FOTO SOŇA TRUBAČIKOVÁ

V piatok (30.3.) celý deň priebiehala v Skalici akcia “Eko sa žije v Skalici”. Na námestí Slobody
prednosta MsÚ Skalica Anton Bobrík po krátkom
príhovore slávnostne zasadil nový strom. „Záleží
nám na našej prírode, realizujeme množstvo environmentálnych projektov... Skalica je jednotkou
na Slovensku v separovaní odpadu. “ povedal Anton Bobrík. Do akcie sa deň pred Skalicou zapojila
Senica. V Malackách sa bude EKO žiť v utorok
24.4.
mh, st
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Čiernu stavbu mali len
vypratať, nie zbúrať
Exekučné rozhodnutie hovorilo o vyprataní stavby.
Rodinu, ktorá stratila strechu nad hlavou, dočasne
ubytovalo mesto.

Skalická nemocnica

očami detí

V nedeľu 1. apríla sa v priestoroch zábavno-obchodného centra MAX Skalici konalo
vyhodnotenie výtvarnej súťaže s názvom
„Čo sa deje v našej nemocnici?“. Podujatie
zorganizovala Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica v partnerskej spolupráci
so ZOC MAX. Do súťaže sa zapojilo 196 detí
svojimi prácami.

V každej kategórii boli vyhodnotené 3 práce odbornou komisiou ZUŠ Skalica, vyhodnotené práce
boli odmenené diplomom a vecnými cenami. Ceny
výhercom odovzdávali Ing. Monika Horváthová, podpredsedkyňa predstavenstva, Ing. Renáta
Kormanová, výkonná riaditeľka a MUDr. Daniel
Vidovič, námestník pre LPS. „Som veľmi rád, že
do projektu sa zapojilo toľko detí. Je príjemné sa
aspoň chvíľku pozerať na svet detskou optikou“
zdôraznil MUDr. Daniel Vidovič.
Výtvarné práce boli zároveň vystavené v priestoroch ZOC MAX, kde ich hodnotili návštevníci. Z
týchto hlasov potom boli ocenené prvé tri výtvarné
práce v I. – V. kategórii. Ceny výhercom odovzdávala riaditeľka ZOC MAX Ing. Daniela Takáčová.
Vecné ceny v tejto kategórii deťom venovali sponzori podujatia: predajňa Dráčik, Cinemax Skalica,
HOT Lables, Solárium, Gallery Caffé.

Soňa Trubačiková

Neprispôsobivej rómskej rodine na Družstevnej ulici v
Malackách na Záhorí buldozérom zbúrali stavbu malého
domčeka, ktorý si postavili
načierno na cudzích pozemkoch. Otázkou zostáva, kto
búracie práce nariadil, keď
právoplatné exekučné rozhodnutie, potvrdené okresným súdom, hovorí len o vyprataní spornej stavby. Podľa
vyjadrenia primátora Malaciek Jozefa Ondrejku exekučné konanie neiniciovalo mesto Malacky.
Mesto Malacky v záujme ďalšieho riešenia vzniknutej situácie zvolalo stretnutie s dotknutými obyvateľmi mesta.
"Rodina s deviatimi deťmi tam zostala bez bývania.
Obec je v takýchto prípadoch
zo zákona povinná poskytnúť
nejaké prístrešie. V tomto
smere sme konali. Mesto pos-

FOTO LUCIA VIDANOVÁ LPM.SK

kytlo dočasné ubytovanie vo
voľných kapacitách," povedal
primátor pre TASR.
Rozhodnúť musí mestské

zastupiteľstvo, lebo každé riešenie je viac-menej viazané
na čerpanie mestských verejných financií.
tasr

V Kútoch sa psy nejedia

Má len 16 rokov a už jazdil opitý

Zámena manželiek na TV Markíza (26.3.) zdvihla
pri jej sledovaní zo stoličky nejedného Kúťana.
„Jem mäso zo psov a raz som jedol aj bociana,“
povedal rodák z Kútov Martin. Obhajoval sa ale
tým, že psov nekonzumuje každý deň, že je to
pochúťka a v Kútoch nie je sám, kto je psov. Reakcie Kúťanov po odvysielaní relácie boli jednoznačné. Pozerali ste Zámenu manželiek? Jedia
sa v Kútoch psy?
mh

Policajná hliadka, 17. marca, krátko po dvadsiatej
tretej hodine, v obci Dojč (okr. Senica), kontrolovala vodiča vozidla Škoda.
Policajti počas kontroly zistili, že vodič nie je
držiteľom vodičského oprávnenia. Následne sa
podrobil dychovej skúške s pozitívnym výsledkom, a to 0,90 promile alkoholu. 16-ročného
mladíka z obce Dojč za tento priestupok rieši
správny orgán polície. Za tento skutok mu hrozí
pokuta vo výške 300 € a zákaz činnosti viesť motorové vozidlá na jeden rok.

>>

diskutujte na facebookcom/regionzahori

DA
DAKUJEM
ˇ
ZA VAŠE
HLASY!
HLA
Milan Roman
Mila

Michal Hanus

Ďakujem všetkým voličom
za podporu a Vaše hlasy, ktoré
rozhodli o úspešnom výsledku strany
SMER- sociálna demokracia vo
voľbách 10.marca 2012. Môj postup
do NR SR považujem za veľký
záväzok a Vašu dôveru
určite nesklamem.
Verím, že budem mať Vašu
podporu počas celého
volebného obdobia.

JUDr. Viera KuĀerová - poslankyła NR SR
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Knihy
zadarmo
Od soboty 24.marca
v ZOC MAX Skalica
funguje novootvorená
čitáreň. Bez registácie,
bez vstupných poplatkov. Stačí len prísť a
vybrať si.

FOTO AHAONLINE.SK

Záhorie mám veľmi rád
Na 30. apríla je naplánované divadelné predstavenie v skalickom Dome kultúry. Vo francúzskej komédii Mandarínková izba z pera Roberta Thomasa sa v hlavnej úlohe predstaví
Maroš Kramár.
Táto komédia plná francúzskeho espritu a šarmu ponúka
niekoľko zaujímavých príbehov ľudí vo vtipných,
krátkych jednoaktovkách s
prekvapivým, niekedy priam
detektívnym záverom. Štyria
herci sa v nich prevteľujú do
viacerých postáv a osudov.
Všetky sa odohrávajú v malom parížskom hotelíku a v
záhadnej izbe, zvanej mandarínková, ktorá má tiež svoj
príbeh.

Položili sme
Marošovi
Kramárovi
dve zvedavé
otázky

Aký máte vzťah k Záhoriu?
Záhorie mám veľmi rád, pretože tam žijú dobrí a srdeční
ľudia. Vtipy o Záhorákoch sú
veľmi známe a mne je sympatické, že oni ich berú tiež
s humorom. Mám rád, keď
si ľudia dokážu uťahovať aj
sami zo seba, pretože aj ja
som taký.
Na Záhorí sa predstavíte s
divadelnou hrou Mandarínková izba 30. apríla v Ska-

lici. Čo odkážete divákom?
Na predstavenie sa veľmi
teším, hráme ho už dlho a
účinkuje v ňom s nami aj jedna Záhoráčka, Bibiana Ondrejková. Teším sa na každé
predstavenie, či je na východe
a či na Záhorí. Ale na toto sa
teším špeciálne, pretože pár
dní pred ním mám narodeniny, takže verím, že ich so
Záhorákami oslávime tým, že
si spoločne užijeme túto divadelnú hru!
red

Študenti v Senici búrlivo debatovali
Vedieť správne argumentovať
a debatovať je v živote mimoriadne dôležité. Vedia to aj
študenti, ktorí sa 20. marca na
Mestskom úrade v Senici zúčastnili na debatnej súťaži.

Už tretíkrát túto súťaž usporiadalo
Informačné centrum Europe Direct
Senica, no tento rok aj v spolupráci s
Europe Direct Trenčín.
„Každá debata musí mať dve strany,
ktoré stoja proti sebe. Jedni sú postavení do pozície súhlasnej a tí druhí

im v danej téze oponujú,“ objasnila
Ivona Klimentová z Europe Direct
Senica.
A aj tento rok sa debatovalo tradične
k aktuálnym európskym témam. V
prvom semifinálovom kole sa debatovalo na tému „Každý zamestnávateľ by mal zamestnávať určité
percento ľudí nad 50 rokov.“ Dva z
piatich tímov postúpili do finále, kde
diskutovali na inú tému, a to „Vek
odchodu do dôchodku by sa mal
zvýšiť.“
Mnohí súťažiaci priznali, že tieto

témy boli ťažké na debatovanie,
keďže sú ešte len mladí stredoškoláci, ktorí do týchto tém veľmi nevidia. „Strávila som celú noc na
internete, aby som si objasnila tieto
témy,“ prezradila jedna zo súťažiacich.
Napokon po napínavom finále sa
víťazom stal tím z Partizánskeho.
Druhé miesto získal tím zo Skalice,
no a tretie patrilo ďalšiemu tímu z
Partizánskeho.

Dominika Piovarčiová

V čitárni je možné si knihu
prečítať v prípade záujmu si
môžte knihu zobrať so sebou domov. Podľa pravidiel
čitárne si so sebou môžete
zobrať maximálne jeden
kus a po prečítaní vrátiť. Ak
máte doma knihy, ktoré nepotrebujete a sú nepoškodené, môžete ich nechať v
čitárni. Spýtali sme sa návštevníčky Zuzany ako sa jej
tento projekt pozdáva. “Je to
skvelý nápad, sú tu dokonca knihy, ktoré som nedávno zháňala v rámci môjho
štúdia. Oceňujem aj to, že
si môžte knihu zobrať so sebou a v kľude si ju prečítať
doma.”
V prípade, že vás pohltia
príbehy kapitána Nema a
vyhladnete, bez obáv si
môžte vytiahnúť svačinku a
termosku s čajom.

Soňa Trubačiková

V Čároch
zahynul
baník
Tragická udalosť sa
stala v stredu (28.3.)
krátko po 17 hodine v
Bani Čáry. O život prišiel 60-ročný baník.

Podľa informácií mal
muža usmrtiť uvoľnený
prepravný vozík. Udalosť
vyšetruje Bánsky úrad v
Bratislave. Baňa Čáry sa
zaoberá ťažbou hnedého
uhlia (lignitu).
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Etiketa a protokol v automobile

A

j v osobnom aute platia protokolárne pravidlá o posadení sa podľa poradia. Pre najvyššie postaveného hosťa je určené
sedadlo vpravo vzadu; manželka,
sprevádzajúci domáci partner alebo druhý hosť v poradí sedí vľavo
vzadu za vodičom. Vedľa vodiča
môže sedieť buď osobný ochranca (bodyguard), alebo organizačný

Vo vlaku (apríl)
Mladý muž vo dverách mohol mať
osem rokov. Vošiel do môjho kupé
a na chrbát mu dýchala stará mama,
lebo to staré mamy zvyknú. Keď
ním zatriasla, aby pozdravil, bolo
jasné, že ho vedie riadne do života.
Vlak sa pohol a ona pedagogicky
vytiahla krížovky, aby mozog nezlenivel. Lúštili v polotme. Polotma bola príjemná. Len stará mama
sa občas posťažovala na rozbité
vlaky a nefunkčné žiarovky a zaškúlila smerom k lampičke nad
dverami, čo z posledných síl žmur-

HLAVNÁ SCÉNA
(stan pri pálfiovskom kaštieli)
10.00 Otvorenie - mažoretky ELLA Malacky
10.15 Cigánski diabli
12.15 FS Macejko
13.30 Funny Fellows
15.15 B. Balogh & Ľ. Šrámek, Jazzonance
16.15 Zuzka a Katka Winklerové
17.00 Mariachi Sin Fronteras
19.00 - 23.00 Majáles s Tenorom
ALTERNATÍVNA SCÉNA
(tribúna pred kaštieľom)
10.30 Tonik
12.00 Hugo Čáves Orchestra
13.15 EA
14.30 Arccus
15.45 Shady
17.00 Roc´hann

pracovník, tlmočník či sprievodca.
Vodič musí byť oblečený v solídnom tmavom obleku a mať kravatu. V krajinách, v ktorých sa jazdí
po ľavej strane cesty, ako napr. vo
Veľkej Británii, Austrálii, na Cypre
a pod., hlavný hosť sedí na zadnom
sedadle vľavo a jeho manželka,
resp. partner vpravo vzadu. Pri nastupovaní do auta vodič drží otvo-

rené dvere hlavnému hosťovi, ako
aj jeho manželke a po ich posadení
aj sám opatrne zavrie dvere.
V tejto súvislosti treba poznamenať, že aj v civilnom živote pravidlá spoločenskej etikety predpisujú,
aby muž otvoril dvere spolucestujúcej žene, a to obídením auta a podržaním otvorených dverí a nie ako je
to na Slovensku zatiaľ vo väčšine

kala, akoby sa chcela dohodnúť.
„Musíme vydržať,“ povedala stará
mama, keď už to nemohla vydržať.
„Asi nie je dosť elektriny.“
„Prečo musíme vydržať? Elektrina je všade. A zadarmo,“ ozval sa
vnuk.
„Zadarmo?“ zhrozila sa stará
mama. „Nič nie je zadarmo. Za
všetko sa platí.“
Mladý sa zamyslel. Vo veku osem
rokov s tým nepočítal.
„A voda?“
„Aj za vodu sa platí. Inak by u vás
doma netiekla.“
Zamyslel sa ešte raz, vôbec sa mu
to nepozdávalo, aj keď, staré mamy

vedia najlepšie.
„Ha, drevo je zadarmo!“ Stará
mama sa pedagogicky rozosmiala. Trvalú na hlave jej mykalo do
strán. Keď mladý dodal: „Ale len
také, čo rastie v lese,“ stará mama
sa už v záchvate smiechu natriasala celá. Vreckovkou si sušila slzy,
nie, nie, zlatý môj, nič v živote nie
je zadarmo, pozri na tú lampu, čo
nesvieti, mrmlala a vnuk prvý raz
zosmutnel.
Približne v tom momente som sa
prebrala z polospánku. Z kufríka
som vytiahla knihu. Vstala som a
našmátrala spínač na lampičke nad
dverami. O sekundu bolo kupé vy-

SCÉNA MLADÝCH
(tribúna pri futbalovom ihrisku)
Malacký hudobný maratón
10.30 Predstavenie Tanečného štúdia
Saltatrix
12.30 Tenor a jeho hostia
13.45 Pandora
15.00 Femme Fatale
16.15 Makar Čudra
17.30 AC+
18.45 The Reel
20.00 Down to hell
21.15 Rebelent
22.30 Storm of Eternity
MALACKÝ KAŠTIEĽ (interiér a nádvorie)
11.00 - 18.00 Prehliadky kaštieľa
FUTBALOVÉ IHRISKO
od 10.00 futbalové zápasy

HÁDZANÁRSKE IHRISKO
od 11.00 OZ UV_Máj
- ochutnávka z letného multikultúrneho
festivalu
ANTUKOVÉ IHRISKO
11.00 - volejbalová exhibícia

prípadov zvykom, že u novších
typov áut muž všetky dvere sám
automaticky odomkne a sa posadí,
alebo u starších automobilov muž
otvorí žene auto zvnútra až po posadení sa za volant.

Mária Mešťánková
FMK UCM v Trnave

svietené ako Manhattan.
Stará mama sa prestala natriasať.
Poskladala vreckovku a v tichosti
vytiahla krížovky.
Jej vnuk ju sledoval zo sedadla
oproti. Naozaj mohol mať osem
rokov, ale to teraz nie je dôležité.
Vzdychol. Odsunul štósy krížoviek a rukou si mimovoľne prešiel
po vlasoch; v skutočnosti si zapol
informačný filter schovaný za pravým uchom. Viem to, lebo som
jasne počula jeho bzukot, ktorý sa
miešal s hrkotom vlaku. Bzzzz.
Život už nikdy nebude ako predtým.

Jana Kluková

Prvomájové
Malacky 2012

1. mája 2012 od 10:00 do 23:00
Zámocký park, Malacky
ZELENÉ PLOCHY PARKU – detský svet
10.00 - 16.00 Detské hry a radosti s OZ
M.L.O.K., CVeČkom, Vstúpte, n. o., Dúhovkou, ŠKVAROVÉ IHRISKO
10.00 Kolotoče
DC Vánkom
RANČ U INDIÁNKY - vozenie na koňoch
Skákacie hrady, atrakcie pre deti

Zmena programu vyhradená!
Organizátori: Mesto Malacky a MCK

REMESELNÝ JARMOK

www.malacky.sk

Do verejnej ﬁnančnej zbierky môžete prispieť
v termíne od 2. do 16. apríla 2012 aj zaslaním
SMS s ľubovoľným textom na číslo 848 v hodnote
2 € v sieti všetkých mobilných operátorov.
Operátori odvedú na zbierku celú sumu a samotné
zaslanie SMS zákazníkovi nespoplatňujú.
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Konštrukcia cyklomosta už spája

slovenskú a rakúsku stranu
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Na zimnej
údržbe sa
podarilo ušetriť
Bratislavský samosprávny kraj opravil počas
zimy 427,5 m2 výtlkov
na cestách II. a III. triedy.
Prioritou pri opravách
výtlkov boli cesty II. triedy, v prvom rade hlavné
ťahy, potom ostatné cesty vo vlastníctve župy.

P

ráce na výstavbe cyklomosta medzi Devínskou Novou Vsou a
obcou Schlosshof výrazne pokročili. Oceľová konštrukcia
cyklomosta už spája slovenskú a rakúsku stranu. Priebeh
stavebných prác priebežne na
mieste kontroluje aj bratislavský župan Pavol Frešo.
Most by mal byť prístupný
cyklistom aj peším v lete. „To,
čo sa udialo o 10:16, myslím,
že nepotrebuje žiaden komentár. Skoro po 70. rokoch máme
most cez rieku Morava aj v
Bratislavskej župe,“ povedal
župan Pavol Frešo. Zdôraznil,
že sa to podarilo vďaka zodpovednej práci stoviek ľudí z
Bratislavskej župy, Dolného
Rakúska, ale aj vďaka zúčastneným firmám. „Takto sa robí
história a takto sa má robiť
politika, jednoducho - robiť
veci pre ľudí. Pevne verím,
že toto je prvý stupeň k tomu,

>>

FOTO BSK

že raz bude stáť aj
most Angern, že
toto je ďalší stupeň k tomu, že v
Bratislave bude
cyklodoprava samozrejmosťou, že
je to ďalší stupeň
k tomu, že celá severozápadná časť
Bratislavy bude
rovnako živá ako
tá časť smerom na
juhovýchod alebo
severovýchod,“
dodal župan Pavol
Frešo.
Projekt je podporený v rámci
Programu cezhraničnej spolupráce
Slovenská republika - Rakúsko
2007-2013 (projektoví partneri:
Spolková
vláda
Dolné Rakúsko,

“

Skoro po
70. rokoch
máme most
cez rieku
Morava aj v
Bratislavskej
župe.
Pavol Frešo, župan

BSK, Hlavné mesto SR Bratislava a Devínska Nová Ves).
Bratislavský kraj financuje
nájazd na most na slovenskej
strane a 62,86% oceľového
mosta (náklady sú rozdelené
podľa štátnej hranice). Schválený príspevok pre BSK v
rámci žiadosti je 2 792 699,97
€ pri povinnom 5% spolufinancovaní z vlastných zdrojov.
Župa pred troma týždňa-

mi vyhlásila anketu o názve
pre cyklomost, chce pritom
poznať aj názor verejnosti.
BSK navrhol tri pomenovania – Most Márie Terézie,
Most slobody, Most železnej
opony, ľudia mohli navrhnúť
vlastný názov. Záujemcovia
môžu o názve hlasovať na
internetovej stránke Bratislavského kraja, na Facebooku kraja – Bratislavský kraj,
najlepšie miesto pre život,
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. O
konečnom názve cyklomosta
rozhodnú krajskí poslanci ako
aj rakúski partneri.

V skratke

Najviac výtlkov opravil kraj
v Malackom okrese - 330 m2.
Výtlky sa vyspravovali obaľovanou zmesou za studena, čo je finančne veľmi
náročné. Počas tejto zimnej
údržby kraj v porovnaní s
minulou sezónou ušetril, aj
napriek tomu sa podarilo
opraviť všetky výtlky. Najkritickejšie úseky v rámci
zimnej údržby boli podhorské úseky. Náklady na zimnú údržbu predstavujú 1 041
242 € s DPH, kým vlani to
bolo 1 573 519 eur s DPH.
V sume je okrem opravy povrchov komunikácií zahrnuté aj čistenie vozovky, stružky pre odtok dažďovej vody,
zber nečistôt z komunikácii,
čistenie krajnice, priekopy,
šachty, čistenie hornej stavby mosta, likvidácia krýh či
oprava dopravného značenia.
Mechanizmy zimnej údržby
mali v rámci regiónu počas
zimnej sezóny 354 výjazdov, z toho najviac - 142 ich
bolo vo februári.
Kraj má vo vlastníctve
511,68 km ciest (178,94 km
ciest II. triedy a 332,74 km
ciest III. triedy) a 130 mostov. Ich údržbu zabezpečuje
správcovská spoločnosť Regionálne cesty Bratislava,
a.s. (RCB). Zimná údržba sa
vykonáva v zimnom období
(spravidla od 15. novembra
do 15. marca) a jej začiatok
a koniec vyhlasuje oficiálne Slovenská správa ciest v
rámci nepretržitej dispečersko-spravodajskej služby v
zimnom období.

Informácie z vášho kraja - www.region-bsk.sk

Divadlo: Mandarinková izba

Jarné upratovanie v Závodoch

Prispeli na charitu a pochutnali si

Obec Veľké Leváre organizuje v piatok 27. 4.
zájazd na komédiu plnej francúzskeho humoru a napätia Mandarínková izba do divadla v
Bratislave. Vstupné s dopravou je 11 eur.
Prihlásiť sa môžete v kultúrnom dome do 20.4.
2012.

Obecný úrad Závod ďakuje všetkým občanom obce, ktorí sa zúčastnili v sobotu 24.3.
upratovania obce. Všetkým podnikateľom,
ktorí nezištne poskytli techniku a ľudí, a všetkým vám, ktorí ste obetovali svoj voľný čas a
pomohli dobrej veci.

Napriek pomerne chladnému a veternému
počasiu sa v sobotu 31. 3. predpoludním v
parku na Kláštornom námestí v Malackách
zastavilo veľa ľudí, ktorí si pochutnali na dobrotách, za ktoré venovali ﬁnančný príspevok
na charitatívne občianske združenie MAGIS.
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Na stredných
školách v
Bratislavskej
župe maturuje
4 326 žiakov
Písomné maturitné skúšky v Bratislavskom kraji
absolvuje 4 326 študentov stredných škôl, ktoré
sú v zriaďovateľskej
pôsobnosti župy.

Z celkového počtu maturantov absolvuje písomnú maturitu 1 229 žiakov na gymnáziách a 3 097 na stredných
odborných školách. Kto sa
na písomnej skúške nezúčastnil, bude ju robiť v náhradnom termíne (17. - 20.
apríla 2012). Ústna forma
internej časti maturitnej
skúšky sa uskutoční od 21.
mája do 8. júna 2012.
Bratislavská župa má vo
svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 58 stredných škôl,
z toho 37 stredných odborných škôl, 2 jazykové školy,
14 gymnázií, 2 konzervatóriá a 3 spojené školy (2
majú organizačnú zložku
gymnázium). Pracuje na
nich takmer 3 066 zamestnancov a študuje 20 722
žiakov.

Takmer 700 žiakov sa zapojilo do projektu „Vráťme knihy do škôl“, ktorý pripravil
Bratislavský kraj v spolupráci s internetovým kníhkupectvom a knižným vydavateľstvom.

Vráťme knihy do škôl
C

ieľom projektu bolo
podporiť záujem mladých ľudí o čítanie
kníh ako dôležitého prostriedku ich osobnostného rozvoja.
Súčasťou tlačovej konferencie (7.3.) bolo aj vyhodnotenie súťaže a odovzdanie cien
hlavným výhercom 1. ročníka tohto školského projektu.
Len v Bratislavskom kraji sa
do súťaže zapojilo 21 škôl, z
ktorých prišlo do súťaže 212
príspevkov.
Zapojiť do súťaže sa mohli
študenti stredných škôl a učilíšť v rámci celého územia
SR. Študenti si zvolili knihu
podľa vlastného výberu. Podmienkou zaradenia do súťaže
bolo zaslanie textu v rozsahu
minimálne 0,5 normostrany,
v ktorom súťažiaci popísali, prečo si konkrétnu knihu
zvolili a čo im prečítanie prinieslo.
Podľa riaditeľa internetovej
spoločnosti, Petra Zmeka,
sa nehodnotila úroveň príspevku, ale výhercovia sa

V Bratislavskom kraji sa do súťaže zapojilo 21 škôl. FOTO BSK

212

príspevkov
zaslali žiaci do
školského
projektu

losovali. Celkovo 20 výhercov získalo hodnotné ceny,
ako napríklad elektronickú
čítačku kníh, encyklopédie
či poukážky na nákup kníh v

Do nemocnice už len
s klientskou kartou

Na riešenie dopravy je z fondov Európskej únie k dispozícii 470 mil. eur.

Frešo: V čerpaní eurofondov
musíme byť nekompromisní
Bratislavský župan Pavol
Frešo a primátor hlavného mesta Milan Ftáčnik
predstavili spoločne aktivity pri získavaní prostriedkov na riešenie dopravy v regióne z fondov
Európskej únie. Na tento
účel je k dispozícii 470
mil. eur.

Pri štarte Nosného systému
mestskej hromadnej dopravy

sa podľa primátora harmonogram dodržiava a mesto podá
predbežnú žiadosť o nenávratný finančný príspevok do
konca marca. Od Európskej
únie žiada približne 80 miliónov eur. Po marci bude nasledovať odborná oponentúra na
úrovni ministerstva dopravy.
To mestu pomôže k tomu, aby
dopracovalo žiadosť do finálnej podoby a podalo v júni
2012. Súčasťou integrovanej

>>

internetovom kníhkupectve.
Zoznam výhercov je uverejnený na webových stránkach
www.bratislavskykraj.sk
a www.abcknihy.sk.

Od apríla potrebujete na ošetrenie v malackej nemocnici klientsku kartu, inak nie je možné dostať
sa do špecializovanej ambulancie ani na rádiodiagnostické vyšetrenie. Podľa už medializovaných
informácií je toto opatrenie reakciou na všeobecné
problémy v rezorte zdravotníctva i nedostatočné
uhrádzanie výkonov zdravotnými poisťovňami.
Nemocnica v Malackách bojuje o prežitie rovnako
ako mnohé ďalšie na Slovensku a toto opatrenie je
jedným z tých, ktoré majú zabrániť jej zatvoreniu.
Každá karta je označená menom a priezviskom jej
nositeľa a stojí 2 € (do 30. júna). Neskôr za ňu
zaplatíte 3 €.
Systém klientskych kariet nie je výnimočný a
stretávame sa s ním vo viacerých bratislavských
nemocniciach.
TATIANA BÚBELOVÁ, MALACKY.SK

dopravy bude aj prepojenie
bratislavského
predmestia
a filiálky, a teda potiahnutie
železničných koľají, ktoré
umožnia priviesť prímestskú
dopravu do centra mesta.
Ďalšou časťou by malo byť
zahustenie vlakových zastávok z Devínskej Novej Vsi
do centra mesta. Mesto tak
využije vlakovú dopravu na
vnútromestskú prepravu.

V skratke
Bude most do Angernu?

148 500 eur rozdelí kraj na dotácie

Koncept Územného plánu regiónu

Bratislavský samosprávny kraj má záujem na
tom, aby cez rieku Morava viedol cestný most
zo Záhorskej Vsi do Angernu. Most je prioritou
kraja v nasledujúcom programovacom období 2014 - 2020. Krajskí poslanci schválili členov
cezhraničnej slovensko-rakúskej komisie pre
prípravu projektu mosta. Predseda kraja má
splnomocnenie konať vo veci prípravy projektu mosta a získania externých ﬁnančných
zdrojov na výstavbu.

V Bratislavský samosprávny kraj rozdelil na
projekty dotácie v hodnote 148 500 eur. Župa
podporí celkovo 69 projektov. Kraj prostredníctvom dotácii podporí kultúrne, športové
aj sociálne projekty, dotácie pôjdu aj na
rekonštrukciu obecných úradov, kostolov, škôl
či revitalizáciu námestí a verejných priestranstiev. Z rozpočtu BSK bolo na rok 2012 na
poskytovanie dotácií vyčlenených celkovo
220 000 eur.

Bratislavská župa má koncept Územného
plánu regiónu – Bratislavský samosprávny kraj,
informáciu o koncepte dnes krajskí poslanci
zobrali na vedomie. Pri vypracovaní konceptu
zástupcovia BSK a spracovateľa spolupracovali
s dotknutými orgánmi štátnej správy, starostami, primátormi, ochranármi aj verejnosťou a
konzultovali otvorené otázky, ktoré ovplyvňujú rozvoj územia BSK.

Informácie z vášho kraja - www.region-bsk.sk
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Inšpirácie v kaštieli

Voskovanie, háčkovanie, madeira, patchwork takéto a rôzne iné netradičné techniky zdobenia vajíčok mohli vidieť návštevníci výstavy veľkonočných kraslíc
a aranžmánov s názvom Veľkonočné
inšpirácie v Malackom kaštieli (31.3.-1.4.).
FOTO N. SLOBODOVÁ , MALACKY.SK

Bratislavský Samosprávny Kraj
FOTO BSK

Na župe ocenili pedagógov
Pri príležitosti Dňa učiteľov podpredsedníčka
Bratislavského kraja Gabriella Németh ocenila
20 stredoškolských pedagógov.

O

cenenie je vyjadrením vďaky, ktorým
chce župa zvýrazniť
zásluhy učiteľov na rozvoji
vedomostných kvalít študentov stredných škôl v regióne.
„Našich pedagógov a učiteľov sa nedá oceniť dostatočným spôsobom. Pevne verím,
že ich záslužná dlhoročná a
obetavá práca aj naďalej prispeje k tomu, aby sa neustále
zvyšovala vzdelanostná úroveň našej mládeže nielen v

našom kraji, ale vôbec na Slovensku,“ uviedla podpredsedníčka kraja Gabriella Németh.
Zároveň ju teší, že odborné
inštitúcie ohodnotili a vyhodnotili školy BSK za najlepšie
nielen na úrovni Bratislavskej
župy, ale na celom Slovensku.
Ocenených vybrala komisia
na základe nominácií riaditeľov stredných škôl v Bratislavskom
samosprávnom
kraji. Na Úrad BSK bolo doručených 35 návrhov.

Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
telefón: 02/48 26 41 11
e-mail: komunikacne@region-bsk.sk
web: www.region-bsk.sk

ZOZNAM OCENENÝCH PEDAGÓGOV
Ing. Katarína BIELA, Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava
RNDr. Dagmar BREZULOVÁ, SOŠ obchodu a služieb .S Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava
Mgr. Vladimír CÍCH, Obchodná akadémia, Dudova 4, Bratislava
Mgr. Tatiana ČUPKOVÁ, Gymnázium, Senecká 2, Pezinok
Ing. Mgr. Marianna FÓNOD, ZŠ a Gymnázium s VJM, Dunajská 13, Bratislava
Ing. Dagmar ILLÉŠOVÁ, Spojená škola, SNP 30, Ivanka pri Dunaji
PaedDr. Monika KOLKOVÁ, Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35, Bratislava
Mgr. Viera KOTIANOVÁ, Stredná odborná škola, Na pántoch 9, Bratislava
Ing. Ľubomír KOVAĽ, Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, Bratislava
RNDr. Oľga KUBÁNKOVÁ, Gymnázium Ivana Horvátha, ul. I. Horvátha 14, Bratislava
Mgr. Alžbeta LEHOTSKÁ, SUŠ scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, Bratislava
Ing. Ida MATUŠKOVIČOVÁ, SOŠ vinársko – ovocinárska, Kostolná 3, Modra
Ing. Aurel RAKÚS, Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 20, Bratislava
Mgr. Elena RYBÁROVÁ, Stredná odborná škola, Svätoplukova 2, Bratislava
PaedDr. Ivan SASÁK, Školský internát, Trnavská 2, Bratislava
Ing. Helena SEDLÁČKOVÁ, Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava
RNDr. Juraj SURÁN, Stredná priemyselná škola strojnícka, Fajnorovo nábr. 5, Bratislava
Mgr. Darina TARASOVIČOVÁ, SOŠ polygraﬁcká, Račianska 190, Bratislava
Bc. Beáta TVARUSKOVÁ, SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku, Bratislavská 11, Malinovo
Mgr. Martin ZVALO, Športové gymnázium, Ostredková 10, Bratislava

Memorandum o ochrane vinohradov posilní kultúrne dedičstvo kraja
Memorandum o spolupráci a spoločnom
postupe pri ochrane plôch vinohradov na
svahoch Malých Karpát ako súčasti historického krajinného obrazu podpísali na
pôde Bratislavského kraja. Predseda
Bratislavského kraja, štyria primátori a
deviati starostovia sa zaväzujú chrániť ráz
vinohradov.

Memorandum má za cieľ
udržanie historického i kultúrneho dedičstva predošlých
generácií, ktoré po stáročia
na súčasnej Malokarpatskej
vínnej ceste pestovali vinič
a vyrábali víno. V neposlednom rade má podporiť rozvoj cestovného ruchu, čoraz
obľúbenejšej vínnej turistiky
a tým súčasne hospodársky
rozvoj celého regiónu. Župan
zdôraznil, že je našou povin-

4529
hektárov
vinohradov je v
Malokarpatskej
oblasti

nosťou zachovať tradície vo
vinohradníckych oblastiach,
rozvíjať ich a odovzdať toto
dedičstvo budúcim generáciám.
Bratislavský kraj má v súčasnosti rozpracovaný nový
územný plán, ktorý by mal
presne vymedziť plochy
vhodné na ďalšiu urbanizáciu
a priemyselný rozvoj, ako aj
plochy vinohradov v Malokarpatskej oblasti. Záväzné
územné plány prijímajú jednotlivé mestá a obce, musia
byť pritom však dodržané
záväzné regulatívy územného
plánu regiónu. „V roku 1997
bola plocha vinohradov 5108
hektárov, v roku 2011 klesla
táto výmera na 4529 hektárov.
Z toho vidieť, že plochy vino-

hradov sa zmenšujú,“ spresnila Jana Zlámalová.
Memorandum podpísali predseda BSK Pavol Frešo, starostovia mestských častí Rača
Peter Pilinský, Nové Mesto
Rudolf Kusý, Devín Ľubica
Kolková, Vajnory Ján Mrva,
primátori miest Svätý Jur
Alexander Achberger, Modra Hana Hlubocká, Pezinok
Oliver Solga, starostka Limbachu Anna Hrustičová a starostovia obcí Dubová Ľudovít Ružička, Častá Stanislav
Jablonovský, Vinosady Milan
Lempochner a Doľany Jozef
Mruškovič.
Súhlas s memorandom vyslovil aj primátor Bratislavy
Milan Ftáčnik.
ILUSTRAČNÉ FOTO BSK

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.
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Král Záhoria MTB Maratón

Štvrtý ročník preteku na horských bicykloch
Cannondale Kráľ Záhoria
MTB Maratón sa už tradične
bude konať na úpätí Bielych
Karpát v rekreačnej oblasti
Skalica-Zlatnícka dolina.
FOTO MILAN POLÓNY

V sobotu 14. apríla 2012 na vás
opäť čakajú tri preteky. Hlavný
pretek na 50 km, open pretek
na 25 km a štafetový pretek
dvojčlenných družstiev na

>>

2x25 km. Štart a cieľ preteku
je situovaný do areálu rekreačného zariadenia Skaličan,
kde je pripravené kompletné
zázemie. FOTO H-TRIATHLON.SK

viac na www.h-triathlon.sk

Najlepší malac- Majster SR v boxe juniorov
Na Majstrovstvách SR v
kí športovci
boxe mladších, starších

Kulturista Denis Tangelmayer,
džudistka Petronela Kunšteková, ženské stolnotenisové
družstvo a mnohí ďalší kraľujú
malackému športu za minulý rok. Slávnostné vyhlásenie
najlepších športovcov mesta
Malacky za rok 2011 sa konalo v piatok 23.3. v priestoroch
MCK. Odovzdávanie ocenení
spestril sprievodný kultúrny
program, no najmä legendárny
rebel s číslom 9, Jozef Golonka.

žiakov a juniorov v Galante (31.3.-1.4.) zastupovali Záhorie Marián
Ružička (do 38kg, skončil druhý) a Jaroslav
Hanúska (do 54kg, stal
sa Majstrom SR). Oddiel
BC RTJ Malacky získal
už v poradí 33. titul M.SR od roku 1993, kedy
sa box v Malackách obnovil po 17 rokoch. Jaroslav Hanúska bude
štartovať o mesiac neskôr na M.-SR mládeže.

Senica

Slovanisti jedenástky na
Boleka nezvládajú
Najčastejším jarným súperom Senice je Slovan.
V krátkom časovom slede sa títo rivali stretli
dovedna trikrát. Pohárové konfrontácie vyzneli
v prospech Senických chlapcov, posledné ligové
meranie síl prinieslo deľbu bodov. V oboch zápasoch na Pasienkoch čelil Petr Bolek pokutovým
kopom. V pohári napálil Milinkovič svoj pokus
do brvna, v lige zasa brankár Senice vychytal
Kladrubského. Slovan i Senica sú zárukou, že to
nebude len taká všedná záležitosť. Hoci Seničania v metropole ukoristili cenný bod, Bolek vie,
že herný prejav FK nebol ideálny. fksenica.eu

TRÉNERI BC RTJ ALI A ROBO REISENAUEROVCI.

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.

SRGĐD]iNRQDþ=]RGDQL]SUtMPRYY]QHQtQHVNRUãtFKSUHGSLVRYNWRUHMEROR]D
]GDĖRYDFLHREGRELHY\NRQDQpURþQp]~þWRYDQLHSUHGGDYNRYQDGDĖ]SUtMPRY]R]iYLVOHMþLQQRVWL
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II. ÚDAJE O PRIJÍMATEďOVI
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13 Dr.
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Vyhlasujem, že uvedené údaje v tomto vyhlásení sú pravdivé. 
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Rekordný počet vystúpení na POP Senica
Hudobná a spevácka súťaž POP Senica získava na popularite
medzi mladými talentami na celom Slovensku. Svedčí o tom aj
rekordný počet súťažných vystúpení. Tých bolo takmer 60, čo je
oproti minulému roku asi o 10 viac.

man (spevák, producent).
Podľa slov Mirky Partlovej
súťažné vystúpenia mali vysokú úroveň a oni tak mali
neľahkú úlohu pri rozhodovaní o víťazoch.
I keď to bol talentovo vyrovnaný ročník, jeden interpret
predsa len vytŕčal z davu.
Mladý Prešovčan Juraj Svat
mal veľký úspech nie len
u divákov, ale i u porotcov.
Ako sa ukázalo, cestu nemeral nadarmo, keďže obsadil
prvé miesto v kategórii sólo
do 19 rokov.

“
FOTO KAROL KRIŠTOFOVIČ

V celodennom maratóne
sa v piatok 23. marca 2012
v DK Senica vystriedalo
vyše 100 súťažiacich, ktorí

bojovali o priazeň poroty.
Tú tvorila Mirka Partlová
(speváčka, herečka), Robo
Papp (spevák, hudobník),

Mária Závodská, (speváčka, gitaristka)
a Michal Kal-

Je super, že
sa tie decká
venujú
hudbe, a nie
niečomu
inému,
horšiemu.
Robo Papp, porotca

Nie len tento Prešovčan, ale
aj každý víťaz z danej kategórie si odniesol zaujímavé
ceny. Medzi nimi i možnosť
nahrania vlastného albumu,
ktorý víťazov mimoriadne
potešil.
Sklamaním bolo, že na pódiových priečkach sa umiestnili
len traja súťažiaci, no vlajku Záhoria vztýčili sestry
Winklerové, známe zo šou
Česko Slovensko má talent.
Dominovali
suverénnym
spôsobom.
Na otázku ako vníma túto
súťaž, kde si mladé talenty môžu zmerať svoje sily,
nám Robo Papp odpovedal:
„Takéto súťaže ich možno
neposunú v tom, že sa budú
hrať v rádiách, ale možno
si ich my, ako porotcovia
všimneme, možno niekto
iný, ale hlavne je super, že
sa tie decká venujú hudbe,
a nie niečomu inému, horšiemu.
Dominika Piovarčiová

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

v nedeĐu 29. 4. 2012
o 17.00 h a 19.00 h
stan v Zámockom parku
v Malackách

Vstupné: 13 €
Predpredaj vstupeniek
v Kultúrním domeþku, Hviezdoslavova 3, Malacky
v Knižnici MCK, Záhorácka 1919, Malacky
v TIK-u, Bernolákova 1/A, Malacky

UŽ ČOSKORO VAŠE OBĽUBENÉ 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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Podávané s mrkvovým šalátom a parmezánovým chipsom

Pečené prsia z prepeličky

Michal Škrabák,rodák zo Záhoria
(Sekúl), pracuje ako šéfkuchár v
malom luxusnom hoteli Marrols,
ktorý nedávno získal piatu hviezdičku.
Suroviny na 4 porcie
2 ks prepeličky
500g mrkvy
200g fava fazuľa
(možnosť nahradiť mladým
zeleným hráškom)
mladá cibuľka
soľ, korenie, maslo,

Príprava špenátového závinu
Prepelička je najmenší kurovitý vták na
svete. Chová sa aj na Slovensku, najmä pre
lahodné vajíčka, ale i mäso. Na prípravu
tohto jedla budeme potrebovať len prsia
z prepeličky, ostatné časti je možné použiť

na iný pokrm.
Vykostené prsia (vážia cca 35-45 g)
osolíme a okoreníme, pod kožu vsunieme
kúsok masla.
Pečieme pri 180 stupňoch 10 minút.

Oddych v hoteli

Malebné prostredie Záhoria
Predstavte si rodové sídlo, ktoré jeho majitelia v malebnom
prostredí Záhoria zveľaďovali po dlhé stáročia od dávneho
stredoveku až podnes. Každé obdobie na ňom zanechalo
svoju stopu a vytvorilo unikátnu stavbu. Hrdí na jedinečné
prostredie, v ktorom sa nachádzajú, pomenovali novovzniknutý hotel Patriot, aby vystavili na obdiv svoju lásku k tomuto
kraju a vzdali mu hold. Elegancia čias minulých a neokázalý
luxus srší z každej miestnosti.

>> Hotel Patriot Skalica

Parmezánový chips
50 g parmezánu
0,5 dcl bieleho vína
Soľ
30 g hladkej múky

Prajem dobrú chuť!

Parmezánový chips
Parmezán nastrúhame na jemno, trochu
osolíme, pridáme víno, múku a vypracujeme redšie cesto. Na rozpálenú panvičku
(najlepšie teflónovú) štetcom nanesieme
riedke cesto a chips je na svete. Chips po
upečení necháme chvíľu osušiť.

Mrkvový šalát
Mrkvu si očistíme, nakrájame na julien
(jemné hranolčeky, najmenšie aké sa podaria narezať).na rozpálenú panvicu dáme
roztopiť maslo, pridáme nakrájanú mrkvu
a krátko orestujeme. Do orestovanej
mrkvy pridáme najemno nakrájanú mladú
cibuľku a vylúpanú fava fazuľu.

Betónovádlažba

REALIZÁCIA BETÓNOVEJ DLAŽBY NA ZÁHORÍ

TEL.: 0908178762 MORAVSKÝ SV. JÁN

Betónová plocha spracovaná
technológiou PRESSBETON sa
nerozpadá, povrch nenasiaka vodou,
neodmŕza a nezarastá burinou.
www.zahori.sk/pressbeton

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

Vystava
a oddych
´

Život

výstava fotografií
Kultúrne centrum my caffé v
Moravskom Svätom Jáne prináša výstavu fotografií Sekulčanky Susanne Včelkovej pod
názvom Život. Výstava začne
v sobotu 21. apríla a potrvá až
do konca mája.

Oddych pri knihe

Heinz Jakob Tauber Atlantída holíčskych Židú
Táto kniha nie je žiadnou „jednohubkou“, ktorú prečítate
za jedno nedeľné popoludnie. Svedčí o tom nielen rozsah - 429 strán, ale aj hlboká myšlienka príbehu. Autor vykresľuje
život židovskej komunity žijúcej
v Holíči od konca 19. storočia
do holokaustu. V každej kapitole je zakorenená láska k tomuto
mestu, o čom svedčí aj jeho výpoveď a postoj ku knihe: „Nie
som učeným historikom, ktorý
skúma a nachádza. Nie som ani
rutinným románopiscom, ktorý
nachádza a neskúma. Som holíčskym Židom a spomínam na
Holíč.“ Heinz Jakob Tauber sa
narodil v roku 1917 vo Viedni,

ale o dva roky neskôr sa presťahovali do Holíča. Vyštudoval
medicínu a pôsobil ako lekár nielen v Česku, ale aj v zahraničí.
Po odchode do dôchodku začal
vznikať rukopis jeho spomienok
ako podklad na túto knihu. Napriek tomu, že zomrel v roku 2008
v Izreali, mesto Holíč mu za túto
knihu udelilo čestné občianstvo.
Súčasťou knihy je aj fotografická autobiografická príloha. Knihu vydalo české vydavateľstvo,
preto je písaná v češtine, čo však
nepokladám za hendikep.

TU KNIHU

zakúpite

Jana Leskovská

Kníhkupectvo Bystrický Holíč

Vystavené fotografie si bude
možné zakúpiť. Vyzbierané
peniaze budú použité na
dobročinné účely.

>> my caﬀé
KNIHA
MESIACA

kultúrne centrum v KD
Moravský Svätý Ján
Otváracie hodiny
Štvrtok: 17:00 - 22:00
Pia - Sob: 17:00 - 24:00
Ned: 17:00 - 22:00

Kultúra

Enem pro nás a pro naše deti

16

APRÍL 2012 Zahori.sk

facebook.com/regionzahori

„Váš vodičský preukaz!“
„Co ich íte, šak sem vám fčéraj
jeden dau!“
Strýčkovi Jankovi bjehá po dvori
sviňa bez ušú, ocasa a na barlách.
Sused sa ich pýtajú, co je to za
módu?
„To né, ale nebudem kvúli huspenine zabíjat ceué prasa!“
V maštali káže Martin Franckovi:
„Zasvíc kopeu mňa kúň. Scem sa
podzívat, jestli mja trefiu?!“
Proč stavjajú Záhoráci šikmé
komíny? Aby im do nich
nenapršauo.
Vydalo: Vydavateľstvo BUNO v roku 1991
Vtipy zozbieral: Doc. Ing, Štefan Vidlár CSc.
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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 25.4. 2012 SMS správou v tvare: TAJNICKA (medzera) text a kontakt na číslo 0949 517 857

HLAVNÁ CENA BEZPLATNÁ PROPAGÁCIA V ROKU 2012
Pr
ris pam ihlá
eš tick ia ste
te é tku
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NAJnaZáhorí2012

tu

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

!

Prihlásovanie je predĺžené do 25.apríla 2012. Obyvatelia/starostovia/majitelia môžu
prihlásiť pamiatku alebo turistické miesto vyplnením formulára na www.najnazahori.sk.
Celý máj 2012 budú môcť obyvatelia na Záhorí rozhodovať o NAJnaZáhorí2012.

facebook.com/regionzahori

najnazahori.sk

www.najnazahori.sk

info@zahori.sk

