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leto sa blíži
medzinárodný deň detí 
bol predzvesťou blížiace-
ho sa hádam najväčšieho 
sviatku pre deti - prázdnin. 
väčšina maturantov a vy-
sokoškolákov prázdniny 
už má, a tak môžu pláno-
vať akého letného festivalu 
sa zúčastnia. Záhorie bude 
tento rok ochudobnené 
o letné festivaly v malých 
Levároch a malackách. No 
o slovo sa hlási čoraz po-
pulárnejší Cibula festival v 
Holíči a tento rok progra-
mom skromnejší Festival 
mlyn na kamennom mly-
ne pri malackách. tradície 
sa snaží už druhým rokom 
udržiavať mikroregión 
Šaštínsko, ktorý pripra-
vil kultúrne slávnosti. Pri  
všetkých spomenutých 
festivaloch je váš obľúbený 
mesačník Záhorí mediál- 
nym partnerom.  
Leto je znamením aj väč-
ších možností športovania, 
preto odporúčam zapojiť 
sa do maratónu na po-
moc onkologicky chorým 
deťom, o ktorom píšeme 
na siedmej strane. Nielen-
že pomôžete  deťom, ale 
urobíte niečo aj pre svoje 
zdravie a keďže ide leto, aj 
pre svoje postavy.
 

matej Hajdin
šéfredaktor
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Medzinárodný deň detí 
vyšiel tento rok na piatok, 
preto ho mohli deti oslavo-
vať na Záhorí celý víkend.

Darčekom pre všetkých ma-
lých i veľkých futbalových 
fanúšikov bola návšteva Ma-
reka Hamšíka v Moravskom 
Svätom Jáne. Ako povedal 

Deti na celom Záhorí 
oslavovali svoj sviatok 

“web denne aktuálne spravodajstvo      aktuálne na sociálnej sieti
www.zahori.sk       www.facebook.com/regionzahori

Marek Hamšík, 
na Záhorí sa mu aj 
jeho celej rodine 
páčilo. Potešilo ho, 
že si mohol jeho 
syn zatrénovať s 
prípravkou. „Som 
rád, že som svojou 
prítomnosťou po-
tešil viacero ľudí 

a stretol kamarátov. Na Záhorí 
sa určite ešte opäť ukážem“ 
dodal pre Záhorí stredopoliar 
talianskeho Neapolu. Mare-
kovi robil spoločnosť rodák 
zo Skalice Peter Štepanovský 
momentálne hráč Futbalového 
klubu Senica. 
                    Matej Hajdin

Foto teréZia ježková

Malacky

Strach z vakcín
Malačania sa boja fabriky na 
výrobu vakcín, ktorá je pripra-
vovaná v utajovanom režime. 
Známe zatiaľ nie je ani to, kto 
a ako by mal vakcíny v Malac-
kách vyrábať, ale hlavne zná-
me nie je ani to, že by tu vôbec 
mala fabrika na výrobu vakcín 
vyrásť.

Skalica

Sila ľudskosti
V stredu 30.5.2012 sa dvakrát 
zaplnila kinosála bývalého 
kina Sloboda žiakmi, študenta-
mi a pedagógmi škôl zo Skali-
ce a Holíča, aby sa zúčastnili 
výchovno - vzdelávacieho pro-
gramu „Nicholas Winton - Sila 
ľudskosti“, tvorcom ktorého je 
slovenský režisér Matej Mi-
náč. Vzdelávací  program je 
situovaný do obdobia v roku 
1939, kedy Nicholas Winton 
z vlastnej iniciatívy zachránil 
669 prevažne židovských detí 
počas nacistickej okupácie 
Československa a cez hranice 
hitlerovského Nemecka sa mu 
podarilo prepraviť ich do Veľ-
kej Británie. O svojom veľkom 
čine mlčal neuveriteľných 50 
rokov. Sir Nicholas Winton 
dodnes žije a má 103 rokov.

Sekule

Jarmok
remeselníkov
XIII. ročník Sekulského jar-
moku remeselníkov a 610. 
výročie obce  je uskutoční 
 v centre Sekúl v sobotu 9.júna.

editorial

Skalica

Tanečný festival
26. mája sa už tretíkrát v skalickej Max 
aréne zišli stovky detí a mládeže, aby sa v 
rámci tanečného festivalu pokúsili získať 
Pohár primátora mesta Skalica. Hlavnú 
cenu Pohár primátora mesta Skalica tento 
rok získala tanečná skupina Scream Se-
nica.

Kúty

Detská olympiáda
Rada školy, Základná škola a Obecný 
úrad Kúty Vás pozývajú dňa 10. júna 
2012 o 14:00 hod. na Detskú olympiádu, 
ktorá sa bude konať na školskom dvore.  
Finančný výťažok z tejto akcie je určený 
na úpravu školského dvora.
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Kúťan Jakub Pavelka 
vyhral krajskú súťaž 
v hasičskom športe
 
Záhoráci bodovali na krajskej súťaži v 
hasičskom športe, ktorá sa konala 23.mája 
na hasičskej stanici a futbalovom štadióne 
v Galante. 

Krajskej súťaže sa zúčastnilo sedem  súťažných 
družstiev. Prvé miesto v súťaži v dvojboji jednot-
livcov s časom 34,77 s. obsadil Jakub Pavelka z 
OR HaZZ v Senici, ktorý vo výstupe do štvrté-
ho podlažia cvičnej veže dosiahol čas 16,68 s. a 
v behu na 100 m cez prekážky 18,09 s.  Druhé 
miesto s výsledným časom 34,95 s. obsadil člen 
ZHÚ EBO Jaslovské Bohunice Jaroslav Chalány.  
Na treťom mieste s výsledným časom 34,99 s. sa 
umiestnil Michal Velický z OR HaZZ v Senici. Ja-
kub Pavelka postupuje na Majstrovstvá Slovenska 
v hasičskom športe, ktoré sa uskutočnia 28. a 29. 
júna 2012 v Dubnici nad Váhom.

Matej Hajdin

Zaslúžilý člen DPO SR Ivan Linder
Najvyššie vyznamenia Dobrovoľnej požiarnej 
ochrany Slovenskej republiky Čestný titul Zaslú-
žilý člen DPO SR udelili 17.5. v Žiline dlhoročné-
mu dobrovoľnému hasičovi z Moravského Svätého  
Jána pánovi Ivanovi Linderovi.

Požiare na Záhorí
Počet výjazdov k požiarom na Záhorí 
stúpa. Sobotné (26.5.) popoludnie 
bolo pre obyvateľov v Sekuliach ako 

zo zlého filmu. Lesný požiar sa rozší-
ril až k ich domom. Do príchodu ha-
sičov museli hasiť požiar lopatami.

 Život na Záhorí

Za vypaľovanie trávy pokuta až 331 €
Občania by mali rešpektovať zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov 
a stromov. Pri pobyte v lese a v prírode treba dodržiavať tieto pravidlá:

• oheň zakladať iba na vyhradených miestach 
na to určených,

• oheň nezakladať pri dlhotrvajúcom suchu, 
porast v okolí ohniska je príliš suchý a môže 
sa ľahko zapáliť,

• oheň nezakladať pri silnejšom vetre, pred od-
chodom oheň dôkladne uhasiť (poliať vodou, 
zasypať zeminou), skontrolovať stav ohnis-
ka, pahreba nesmie obsahovať žeravé uhlíky, 
ktoré by mohol vietor rozfúkať,

• oheň nikdy nenechať bez dozoru, dozor musí 
vždy vykonávať dospelá osoba,

• v lese nezahadzovať sklenené veci, ohorky z 
cigariet,

• je potrebné byť na eventuálny požiar pripra-
vený: voda, plachta na hasenie, piesok a pod.,

• ak sa oheň nepodarí uhasiť bezodkladne  
privolajte hasičskú jednotku, 

• poskytnúť pri hasení osobnú pomoc. 

Foto aNdrej Škrabák

  tiesňové volania 150, 112>>
Foto matej HajdiN
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ajdôležitejší pozdrav je 
bozk. Okrem vášnivých 
bratských štátnikov sa boz-

kávajú iba ľudia dobre známi. Na 
verejnosti by sa nemali odohrávať 
bozky milenecké, ak nezostanú v 
zdvorilostnej podobe. Býva dob-
rým zvykom, že sa bozkávajú čle-
novia širokej rodiny, keď sa zídu 
pri výnimočných príležitostiach. 
Ani vtedy sa však nebozkávajú 
muži: muži bozkávajú ženy, bozká-
vajú sa aj ženy navzájom. Aj pria-

teľsko-príbuzenský bozk má však 
svoje pravidlá : žena podá mužovi 
ruku, obaja sa k sebe priblížia tvá-
rami, muž ženu zľahka pobozká na 
líce, žena muža nebozkáva. Ak ide 
o dve ženy, obyčajne zostáva pri 
ľahkom dotyku líca na líce. Blízki 
príbuzní alebo priatelia sa môžu 
pobozkať aj na ústa (nikdy nie dva-
ja muži), čo je však skôr otázkou 
potreby blízkeho kontaktu.
Bozkávanie rúk 
Po zmene spoločenského systému 

v roku 1989 sa u nás stále častej-
šie objavuje bozkávanie rúk. Ide o 
osobitný prejav úcty mužov voči 
ženám, ktorý sa hodí predovšet-
kým pri spoločenských príleži-
tostiach, na  plesoch, večierkoch, 
recepciách a pod. Pri srdečnejšom 
vzťahu a medzi priateľmi sa boz-
kanie ruky opúšťa a nahradzuje 
sa po francúzskom vzore bozkami 
na líca. Pre bozkávanie rúk ženám 
platí zásada, že ak muž v spoloč-
nosti niekoľkých žien bozká ruku 

jednej z nich, musí bozkať ruky aj 
ostatným. V opačnom prípade by 
sa dotknuté ženy mohli uraziť a  
muž by sa u nich  znemožnil. Sa-
motný bozk je dnes už len symbo-
lické priblíženie pier k ruke dámy 
na vzdialenosť niekoľkých centi-
metrov, ktoré je spojené s pozre-
tím sa do očí, ľahkým úklonom a 
úsmevom. Je dobré ak sa bozkanie 
ruky doplní komplimentom.

Mária Mešťánková FMK UCM v Trnave

BOZK
N

Holíč - Skalica - Senica

O2 spúšťa na 
Záhorí 3G sieť
Spoločnosť Telefónica Slovakia 
štartuje druhú fázu rozšírenia po-
krytia územia Slovenska vlastnou 
3G sieťou. Od septembra tohto 
roku bude rýchla sieť dostupná aj 
v mestách Holíč, Senica a Skali-
ca. O2 poskytuje svojim zákaz-
níkom fakturovaných aj predpla-
tených služieb mobilný internet 
určený aj pre 3G sieť v podobe 
troch základných dátových balíč-
kov: Internet do mobilu, Internet 
do mobilu Extra a Internet do no-
tebooku. Okrem nich je v ponu-
ke aj balíček Internet do mobilu 
Mini.

o2 v Skalici 
hľadá predajcu

Popis:
• aktívny predaj produktov a služieb 

zákazníkom v partnerskej predajni
• poskytovanie aktuálnych informácií 

o ponuke produktov a služieb
• komunikovanie s potencionálnymi a 

existujúcimi zákazníkmi
• vedenie administratívy a agendy 

spojenej s predajom a následným 
zákazníckym servisom

• evidencia dát do podporných predaj-
ných systémov

Podmienky:
• SŠ vzdelanie, vhodné aj pre absol-

ventov SŠ
• uživateľská znalosť práce na PC
• základná znalosť Aj výhodou
• orientácia v oblasti telekomunikácií 

a IT výhodou
• výrazná orientácia na zákazníka a 

jeho potreby, reprezentatívne vystu-
povanie flexibilita, vysoké pracovné 
nasadenie, zodpovednosť,

• tímový hráč
K životopisu pripojte prosím svoju 
aktuálnu fotografiu.

predajňa o2
mallého 53, 909 01 Skalica
email: skalica@najlepsimobil.sk
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Dievčatá sa predstavia v disci-
plínach rozhovor,  spoločen-
ské šaty, večerné šaty, plavky 
a voľná disciplína. Večer svo-
jím vystúpením spríjemnia 
Bacil & Rakby,  Zverina & 
Shomi, Barbora Balúchová, 
Gesto Dancer, Peter Pecha & 
Dominika Kudolányová a prí-
du aj Jana Mináriková, Ale-
xandra Kotvanová, Veronika 
Gatialová, Andrej Baránik,  
Suvereno, Rytmus, Majk Spi-
rit a veľa ďalších.

Počet vstupeniek je obme-
dzený a za 10€ si ich môže-
te zakúpiť v predpredaji vo 
vlasovom štúdiu HAIRMA-
GIQ (za OD Perla v Senici), 
alebo si ich rezervovať na  
čísle 0905 888 945.

Matej Hajdin

Záhorie bude mať svoju MISS
Najviac krások z celého Záhoria na jednom mieste bude 23. júna v holíčskom klube 
R-Clasiic. Predstaví sa tu 10 najkrajších dievčat na Záhorí.

MISS 
ZÁHORIE 
2012
sobota 23.6.  
R-Classic 
Holíč

Foto miSS ZáHorie

Skalica

Drevený 
design
 
trinásty ročník súťa-
že pod názvom etudy z 
dreva - drevené úžitko-
vé predmety šperky ste 
mali možnosť vidieť v 
skalickom Záhorskom 
múzeu.

Pre návštevníkov bola pri-
pravená pestrá plejáda 
drevených variácií od úžit-
kových predmetov až po 
dômyselné šperky. Všetky 
vystavené exponáty boli 
výsledkom súťaže Etudy z 
dreva, ktorú vyhlásilo Les-
nícke a drevárske múzeum 
vo Zvolene v roku 2011 a 
tak, ako v predošlých roč-
níkoch sa súťažilo v dvoch 
kategóriách.

V prvej kategórii sériovo vy-
rábaných úžitkových pred-
metov a šperkov súťažili 3 
výrobcovia s 30 predmetmi, 
ktorí do súťaže prihlásili ok-
rem už tradičných predme-
tov určených na stolovanie 
aj drevené šperky.
Do druhej kategórie origi-
nálov, prototypov a mode-
lov prihlásilo 66 autorov 
309 súťažných predmetov.  
V tejto kategórii  boli za-
stúpení predovšetkým štu-
denti stredných odborných 
škôl  a škôl úžitkového 
výtvarníctva z celého úze-
mia Slovenska. Do súťaže 
sa však zapojili  aj študenti 
vysokých škôl, dizajnéri i 
samostatní autori a výrob-
covia. V premiére sa súťaže 
zúčastnili aj študenti dvoch 
stredných a jednej vysokej 
školy z Českej republiky.

Soňa Trubačíková

Veteran rallye opäť brázdila Záhorie
V posledný májový víkend ožila  
petrova Ves opäť atmosférou 
svätodušných hodov. neodmy-
sliteľnou súčasťou je už tradičná  
Záhorácká veteran rallye, ktorej  
usporiadateľom je klub histo-
rických vozidiel Holíč v spolu-
práci s obecným úradom petro-
va Ves.

V sobotu 26. mája sa tak vyznávači 
a priaznivci starých automobilov a 
motocyklov stretli už po 24.krát. 
Účastníkov i návštevníkov v úvode 
pozdravil starosta Miroslav Pochy-
lý. Prítomným sa v mene Trnavské-
ho samosprávneho kraja prihovoril 
jeho podpredseda a primátor Holíča 
Zdenko Čambal. Svoje pozdravy 
spolu s prianím príjemného svia-
točného víkendu odovzdala aj po-
slankyňa Národnej rady SR Viera 
Kučerová.
Po odštartovaní a krátkej exhibícii 
sa na jazdu Záhorím vydalo vyše 50 
automobilových a motocyklových 

veteránov s 
posádkami 
zo Sloven-
ska, Českej 
republiky a 
Rakúska.
V určených 
mestách a 
obciach na 
nich čakali 
k o n t r o l n é 
stanoviská 
a na kaž-
dom úloha 
zodpovedať 
otázku z 
histórie motorizmu. Jedna z kont-
rol a vedomostná úloha týkajúca sa 
Holíčskeho zámku čakala na prete-
károv v areáli tohto bývalého tere-
ziánskeho sídla.
Na záver súťaže organizátori vyhlá-
sili a odmenili tých najlepších. V 
kategórii automobilov sa víťazom 
stal Luděk Valenta mladší. 24-roč-

ný Strážničan zároveň získal oce-
nenie pre najmladšieho účastníka. 
Rodine Valentovcov sa mimoriadne 
darilo, synov úspech znásobil jeho 
otec cenou pre víťaza v kategórii 
motocyklov. Pohárovým ocenením 
organizátori odmenili aj najstaršieho 
účastníka, 81-ročného Gustava Če-
cha z Bratislavy.

zdroj www.holic.sk

Zariadenie pre seniorov v Skalici ponúka 
ubytovanie pre klientov v dôchodko-
vom veku za výhodné ceny. Zariadenie 
s vlastnou kuchyňou, jedno a dvojlôžko-
vými izbami a odborným personálom sa 
nachádza v Skalici- slobodnom kráľov-
skom meste v príjemnom a nerušenom 
prostredí. Poskytujeme kvalitnú sociálnu 
a zdravotnú starostlivosť, ktorá vychádza  

z požiadaviek a potrieb klienta, rôzne 
doplnkové služby a pestrú záujmovú čin-
nosť, čo potvrdzuje aj získanie certifiká-
tu kvality. Príďte sa presvedčiť osobne. 
Podrobnejšie informácie nájdete na našej 
stránke www.zpssi.sk, prípadne na tel. č. 
034/ 6645741.       
  Soňa Trubačíková

Skalica

Ubytovanie pre klientov v dôchodkovom veku
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Sú ľudia, ktorých Slovensko ničím 
neuchvacuje. ani mňa neuchvacu-
je, ale nikomu to nehovorte. kým tu 
žijem.
mohli by sme namietať, že každý, 
kto Slovensko spozná, si ho zamilu-
je. mohli by sme uviesť, že tatry sú 
nádherné a  slovenčina ľubozvučná 
a ľudia... no skrátka, niečo by sme už 
na ľudí našli.
Lenže sú takí, čo sa na Slovensku 
narodili, dôverne ho spoznali a dob-
rovoľne opustili. voči nostalgii sú 
imúnni.
občas sa vrátia, aby nám to tu všet-
ko ofrflali a je osvedčeným pravi-
dlom, že práve vtedy nám nič ne-
funguje.  
Najhorší sú tí, čo to myslia úprimne. 

milujú svoj dokázateľne kvalitný ži-
vot niekde v amerike, lebo v ameri-
ke je všetko kvalitné, a chodia sa na 
Slovensko rozčúliť len preto, lebo 
zvyšky ich rodín ešte nenabrali od-
vahu kompletne sa presídliť.
jedného poznám, žije v New Yorku. 
keď naposledy prišiel, hral sa hokej. 
Hokej, halušky aj Noru mojsejovú 
považuje za demagógiu pre hlupá-
kov,  je to skrátka ignorant. Nič mu 
nebolo dobré. kým davy Slovákov 
plnili námestia, schovával sa v inte-
riéroch ako pred úpalom a opako-
val; „Hokejový ošiaľ je prázdna bub-
lina, aby ľudia nevnímali problémy.“. 
keď sa odvážil vyjsť do ulíc a dať si 
so mnou drink, bolo o štyri dni viac 
a takmer deväť hodín večer, čas, 

keď sliepky a  niektoré bratislavské 
čašníčky chodia spať. Preto, keď mu 
o päť deväť predložili účet, aj to ho 
pohoršilo; „Na manhattane je vždy 
život!“. trvalo nám pol hodinu chôd-
ze, kým sme našli prijateľný otvore-
ný podnik a  v  ňom nám  čašníčka 
oznámila, že veľký nápis „najlepšie 
francúzske rosé“, pre ktorý sme si 
podnik vybrali, dnes neplatí, lebo 
rosé nie je. Na otázku, čo iné si pán 
želá, zašepkal: „manhattan,“ a myslel 
to smrteľne vážne. Skôr než mu ho 
doniesli, upozornili nás, že terasa, 
na ktorú sme sa tešili, sa zatvára, 
vtedy nepovedal nič, ale výraz jeho 
tváre ma občas máta po nociach. 
kým svoj manhattan dopil, zatvárali 
aj podnik s najlepším rosé, kde rosé 
nemali. bol príjemný večer a mne sa 
veľmi chcelo sedieť na terase, akú  
pred hodinou zatvorili a  akú doma 
nemám, ale zato som mala rosé 

a  namiesto terasy račiansky park, 
tak som povedala, že tam moje 
rosé prinesiem a sadneme si. „myslíš 
sem? keby sme boli v Central parku, 
nemal by som nič proti. Fakt sem?“. 
Priniesla som rosé, poháre, deky, čo-
koládu. 
a  niekedy po polnoci, keď zmizlo 
policajné auto, ktoré monitorovalo 
našu lavičku (to ste vedeli, že po-
píjať na verejnosti je zakázané?), a 
keď teplota klesla tak nízko, že víno 
konečne začalo chutiť, stalo sa, čo 
nikto nečakal. Newyorčan na jeden 
jediný večer zabudol, že v bratislave 
nie je život ako na manhattane a na 
račianskom mýte sa začal cítiť tak 
dobre ako v Central Parku.

ktovie, ako by sa ešte cítil, keby sa 
práve vtedy neminulo rosé.
           Jana Kluková

Umenie milovať

Moravský Svätý Ján 

Monitorujú nelegálne skládky
Obec Moravský Svätý Ján  sa po pravidelných 
Veľkých Jarných upratovaniach rozhodla bojovať 
proti nelegálnym skládkam zapojením sa do we-
bového environmentálneho projektu TrashOut, 
ktorého cieľom je lokalizovať všetky nelegálne 
skládky po celom svete. Na svoju webstránku 
umiestnila aplikáciu, ktorá monitoruje počet sklá-
dok a ich stav. Lokalizovať nelegálne skládky 
môžu pomocou mobilnej aplikácie všetci obyva-
telia obce.

Skalica- Senica

Rádio Lumen
Evanjelizačné rádio Lumen spustilo v stredu (23.5.) 
novú frekvenciu v Skalici. Frekvencia 105.20 MHz 
pokrýva mesto Skalica a blízke okolie, kde doteraz 
signál dostupný nebol. V Senici a okolí vysiela rádio 
Lumen na frekvencii 96.10 MHz.

Senica

Senický Gulášmajster
Viete uvariť super guláš? Prihláste sa do 1. ročníka 
súťaže vo varení gulášu „O GULÁŠMAJSTRA ZA 
ROK 2012“, ktorá sa uskutoční 23. júna na parkovis-
ku a okolitej zeleni na IBV Záhrady.
Kontakt: 0905 591 134, 0905 553 462

Holíč

Holíčske folklórne slávnosti
V sobotu 12. mája sa v Holíči opäť zišli priaznivci a 
vyznávači ľudových pesničiek, spevu a tanca. Konal 
sa tu už 2. ročník podujatia pod názvom Holíčske 
folklórne slávnosti. V spolupráci s Mestom Holíč ich 
pripravil a zorganizoval Folklórny súbor Valša. Jeho 
členovia tak nadviazali na novovzniknutú tradíciu, 
ktorou chcú uchovávať a ďalej šíriť ľudové zvyky aj 
prostredníctvom takýchto podujatí. Pozitívne ohlasy 
ako aj snaha pokračovať v začatom úsilí sú pre orga-
nizátorov povzbudením i motiváciou k ďalším akti-
vitám.
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Štartuje Medzinárodný cyklistický 
maratón na pomoc deťom

ento unikátny česko-
slovenský projekt opäť 
podporila aj Bratislav-
ská župa. Svoje meno 

prepožičal tejto charitatívnej 
akcii profesionálny cyklista 
Peter Sagan. Zároveň doplnil, 
že rozvoj športových aktivít 
spolu s cykloturistikou patria 
medzi priority Bratislavskej 
župy.

Peletón odštartoval 2. júna v 
najvýchodnejšej slovenskej 
obci Nová Sedlica. Počas 14 
etáp prekoná 1 946 kilomet-
rov a prejde cez 423 miest a 
obcí. Cieľom je najzápadnej-
šie mesto ČR Aš, kde pele-
tón dorazí 16. júna. Trasa na 
Slovensku je rozdelená do 
siedmych etáp, pelotón po-
stupne prejde naprieč celým 
Slovenskom, 7. júna dorazí 
do Bratislavy. Šiesta a posled-
ná siedma etapa sú špeciálne, 
keďže cyklisti počas týchto 
dvoch dní prejdú tri krajiny, 
okrem Slovenska navštívia aj 
rakúsku Viedeň, aby sa z nej 
dostali do Českej republiky, 
konkrétne do Brna.
Peletón aj tento krát pove-
die svetoznámy cyklista a 
osemnásobný majster sveta 

jazdiaci na vysokom bicykli 
Jozef Zimovčák. Pretekov sa 
zúčastnia i známe osobnosti, 
napr. olympijskí víťazi Peter a 
Pavol Hochschornerovci, he-
rec Ivan Vojtek, dráhový cyk-
lista Jozef Žabka, hokejisti z 
NHL, podujatie podporujú aj 
bratia Peter a Juraj Saganov-
ci, bratia Peter a Martin Velit-
sovci, futbalový útočník Filip 
Šebo, operný spevák Martin 
Babjak, tanečník Jaro Bekr a 
mnohé ďalšie osobnosti z kul-
túrneho, športového čo poli-
tického života. Súčasťou pro-
jektu sa môžete stať aj VY! 

Stačí sa pripojiť k pelotónu na 
akejkoľvek trase a absolvovať 
na bicykli akúkoľvek vzdiale-
nosť. Okrem stálych účastní-
kov pelotónu sa do akcie na 
bicykli môže zapojiť aj širšia 
verejnosť v regiónoch, ktorý-
mi bude túra prechádzať. Pro-
jekt môže verejnosť podpo-
riť aj finančne na číslo účtu: 
0634024952/0900. „Vďaka 
všetkým týmto ľuďom fun-
guje projekt už tretí rok a 
má veľkú šancu pokračovať 
ďalej. A čo je najdôležitejšie, 
vďaka projektu sa onkologic-
ky chorým deťom žije aspoň 

o trošku lepšie,“ uzavrel pred-
seda OZ Deťom pre život Mi-
roslav Bílik.
Minulý rok sa podarilo v rám-
ci projektu vyzbierať takmer 
16-tisíc eur, za ktoré sa zreali-
zovali tri regeneračné pobyty 
pre deti a rodičov v Tatranskej 
Lomnici. Predošlý rok boli 
vyzbierané peniaze venované 
šiestim detským onkologic-
kým klinikám na území Čes-
ka a Slovenska. „Ani tento 
rok tomu nebude inak, vy-
zbierané financie opäť veľmi 
pomôžu malým bojovníkom,“ 
doplnil Miroslav Bílik. 

T

Vďaka projektu 
sa onkologicky 
chorým deťom 
žije aspoň o 
trošku lepšie. 
miroslav bílik, predseda 
oZ deťom pre život

“

V sobotu 2. júna odštartoval už tretí ročník projektu Na bicykli deťom – medzinárodná charitatívna cyklotúra 
naprieč Českou a Slovenskou republikou. Ide o jedinečnú akciu, ktorá sa svojim charakterom a medzinárodným 
rozsahom zaradila medzi významné projekty na podporu onkologicky chorých detí.

Foto bSk

traSa
a InFo
Ďalšie informácie  
a podrobnú 
trasu s časovým 
harmonogramom 
je možné nájsť 
na webových 
stránkach 
nabicyklidetom.sk

 V skratke         >>
MyHepy bodovalo
premiérová akcia združenia 
myHepy závod - mdd do-
padla na výbornú. spokoj-
nosť a šťastné úsmevy detí, 
pohoda v očiach rodičov. zá-
vod prežil aj vďaka tejto akcii 
jeden z krásnych víkendov. 
Obyvatelia závodov ďakujú.

1 053,55 €
malačania vyzbierali v týždni 
od 14. do 20. 5. pre  zbier-
ku modrý gombík - pitná 
voda pre zimbabwe spolu 
1053,55 €. Veríme, že vyzbie-
rané peniaze pomôžu po-
trebným. 

Bezchleba hody
V sobotu 30.6. 2012 sa budú 
v závodoch v rámci kul-
túrneho leta 2012 konať 
závodské Bezchleba hody. 
súčasťou tohto podujatia je 
remeselnícky jarmok a zaují-
mavý kultúrny program. Viac 
informácií na obeczavod.sk.

Fotografická súťaž 

Objavte Čaro Záhoria
Mesto Malacky vyhlasuje fotografickú súťaž s ná- 
zvom Čaro Záhoria. Jej cieľom je vytvoriť zaujímavé 
a pútavé propagačné výstupy zo súťažných fotografií, 
obojstranná propagácia Záhoria ako turisticky atraktív-
neho miesta i súťažiacich fotografov, pričom prezen-
tovať sa môžu všetci, ktorí radi fotografujú. Súťažné 
kategórie: 1. Príroda, 2. Mesto - obec, 3. Tradície, 
remeslá a podujatia. Viac informácií na malacky.sk.
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rostredníctvom bezplatných 
rodinných pasov chce Brati-
slavský kraj podporiť cestov-

ný ruch. Hlavným ťažiskom projektu 
„family net“ je vytvorenie zľavovej 
karty pre rodiny s deťmi, ktoré pro-
stredníctvom karty budú môcť vy-
užívať zľavy v Bratislavskom kraji, 
Trnavskom kraji, Dolnom Rakúsku a 
Burgenlande.
 
Návrh vstupu BSK ako partnera do 
projektu „family net“ v rámci Progra-
mu cezhraničnej spolupráce Sloven-
ská republika – Rakúska republika 
2007-2013 schválili krajskí poslanci 
na piatkovom zastupiteľstve. Sys-
tém rodinných pasov vytvorí rôzne 
ponuky cestovného ruchu, priblíži 
tradičné kultúry krajov a ponúkne 
atraktívne destinácie, ktorými regió-
ny disponujú. Systém family net oži-
ví záujem o príslušné cezhraničných 
služby, rozšíria sa existujúce služby 
a využívanie siete poskytovateľov 
zliav, očakáva sa aj zvýšenie výnosu 
hospodárstva regiónov. Ako tiež žu-
pan uviedol, širšia ponuka poskyto-
vaných služieb v cestovnom ruchu je 

v konečnom dôsledku benefitom pre 
obyvateľa kraja. 

Systém rodinných pasov v súčasnosti 
existuje v Dolnom Rakúsku a Bur-
genlande. Cenové výhody vznikajú 
na základe partnerstva so súkromným 
sektorom v cestovnom ruchu, čím sa 
nie len zvyšuje efektivita komuniká-
cie, ale tiež umožňuje jednotlivé po-
nuky spájať do balíkov, a tým predĺži 
pobyt návštevníka v regióne. V rámci 
projektu „family net“ má byť systém 
rodinných pasov vybudovaný v Tr-
navskom a Bratislavskom regióne. 
BSK by mohol z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja (ERDF) získať 
financie vo výške 140 000 €, pri po-
vinnom vlastnom spolufinancovaní 
vo výške 5% (t.j. 7000 €).

P

Systém family net umožní rodinám využívať zľavy 
v Bratislavskom kraji aj partnerských regiónoch.

Bratislavský kraj bude 
mať rodinné pasy

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

Župa chce obmedziť kamiónovú dopravu 
Bratislavská župa chce obmedziť tranzit nákladnej dopra-
vy na cestách II. a III. triedy, ktoré má vo svojom majetku. 

Zámer  schválili krajskí poslanci na rokovaní zastupiteľstva. Kraj 
má v správe 511 kilometrov ciest (179 km II. triedy, 333 km III. tri-
edy). Bratislavská župa pripraví dopravno-inžiniersku štúdiu, ktorá 
podľa župana Pavla Freša ukáže, ktoré z ciest možno pre kamió-
novú dopravu uzavrieť. „Po zavedení mýtneho systému je mnoho 
kamiónovej dopravy odklonenej na cesty II. a III. triedy, ktoré boli 
pôvodne stavané pre osobné vozidlá, prípadne ľahké nákladné autá. 
V žiadnom prípade to nebolo pre 20- a viactonové kamióny,“ po-
vedal Pavol Frešo. Ťažké autá poškodzujú podľa neho nielen cesty, 
ale aj okolostojace domy, zhoršujú sa tiež životné podmienky oby-
vateľov, narastá hluk a prašnosť. Zľavy budú môcť využívať 

rodiny s deťmi v bratislav-
skom kraji, trnavskom 
kraji, dolnom rakúsku a 
burgenlande.

>>

Vzdelávanie

Zastupiteľstvo BSK schválilo zriadenie 
dvoch Centier odborného vzdelávania
poslanci Bratislavského samo-
správneho kraja dali zelenú vzni-
ku dvoch Centier odborného 
vzdelávania a prípravy.
 
Konkrétne tak vznikne Centrum od-
borného vzdelávania a prípravy pre 
oblasť elektrotechniky a informač-
ných technológií na SOŠ Hlinícka 1. 
a Centrum odborného vzdelávania a 
prípravy pre oblasť poľnohospodár-
stva a rozvoja vidieka na Spojenej 
škole SNP 30 v Ivanke pri Dunaji. 
Predpokladaný termín na vznik tých-
to centier je 1. september 2012. Cen-
trá odborného vzdelávania a prípravy 
vzniknú za účelom vytvorenia funk-
čnej efektívnej, hospodárnej a kvalit-

nej siete stredných škôl a školských 
zariadení. Na to, aby mohlo takéto 
centrum vzniknúť bolo potrebné spl-
niť základné kritériá. Medzi ne patrili 
materiálovo – technické vybavenie, 
priestorové zabezpečenie, dostup-
nosť, tradícia vzdelávania v danej 
oblasti, schopnosť poskytovania 
vlastného ubytovania a stravovania. 
Zriadenie COV a prípravy pre oblasť 
poľnohospodárstva a rozvoja vidieka 
je výsledkom spolupráce so Sloven-
skou poľnohospodárskou a potravi-
nárskou komorou SR. COV pre ob-
lasť elektrotechniky a informačných 
technológií vzniká na základe spolu-
práce so Zväzom elektrotechnického 
priemyslu SR.

 V skratke         >>
Nový náter lavičiek
lavičky v malackách natierajú v 
celom meste priebežne podľa po-
treby v rámci bežnej údržby. práve 
teraz prišli na rad lavičky v parku v 
centre mesta. nový náter už dostali 
aj lavičky na záhoráckej ulici.
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Gymnazisti v Malackách si prevzali 
jazykové diplomy od nemeckého veľvyslanca
Dvadsaťpäť študentov Gymnázia v Malackách, ktoré je v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavskej župy, získalo jazy-
kové certifikáty DSD. Osobne im ich odovzdali veľvyslanec 
Spolkovej republiky Nemecko (SRN) Axel Hartmann a pod-
predseda BSK Martin Berta.

iplom DSD udeľuje 
Konferencia minist-
rov kultúry Spolkovej 

republiky Nemecko. Žiaci 
môžu tento diplom získať po 
absolvovaní študijného pro-
gramu DSD a po úspešnom 
vykonaní skúšky. „Gymnáziá 
v našej pôsobnosti si dlhodo-
bo udržiavajú vysokú úroveň 
kvality a produkujú úspeš-
ných absolventov,“ povedal 
župan Pavol Frešo. Dôkazom 
toho je podľa neho aj aktuálne 
zvýšenie medzinárodného ra-
tingu Gymnázia v Malackách 
na stupeň A – medzinárodná 
inštitúcia so špičkovou skú-
senosťou. Bratislavský región 
už svojou polohou predurčuje 

dôležitosť nemeckého jazyka 
ako nástroja na komunikáciu 
so susedmi, ale aj všeobecne, 
ako komunikačného nástro-
ja. Gymnázium v Malackách 
má študijný program DSD 
(Deutsche Sprach Diplom) 
zaradený do svojho vzdelá-
vacieho programu od škol-
ského roku roka 2007/2008. 
Od roku 2009 je škola v rám-
ci tohto programu zaradená 
do celosvetovej siete „Školy  
- partneri pre budúcnosť“.
Študenti študujúci v tomto 
programe majú zvýšenú do-
táciu vyučovacích hodín na 6 
hodín týždenne, v maturitnom 
ročníku až 7 hodín týždenne a 
pripravujú sa i pod vedením 

D

DETI

Juniori

Nemecku a medzinárodné pro-
jekty, na ktorých žiaci aktívne 
pracujú spolu s partnerskými 
školami z Nemecka a Rakúska 
výlučne v nemeckom jazyku. 
Tematicky sú veľmi široko za-

merané - multikultúra, ekológia, 
spoločenské vedy, vedecké bá-
danie, ale i hudba a kultúra. 
Jeden z týchto projektov získal 
ocenenie Rady Európy - „Cenu 
Karola Veľkého“. 

zahran ičného 
lektora. Súčas-
ťou výučby sú 
výmenné jazyko-
vé pobyty, letné 
jazykové školy v 

Foto bSk

58
stredných škôl 
je v pôsobnosti 
bSk, z čoho je 
14 gymnázií
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SkalICa www.zahori.sk
Denne aktualizované spravodajstvo z celého regiónu Záhorí!
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Mobil: +421 905 478 469
Tel./fax: +421 34 6538 184
Email: cr nance@cr nance.sk

Matejkova 22
841 05 Bratislava

Mobil: +421 905 478 469
Tel./fax: +421 34 6538 184
Email: cr nance@cr nance.sk

Matejkova 22
841 05 Bratislava

Mobil: +421 905 478 469
Tel./fax: +421 34 6538 184
Email: cr nance@cr nance.sk

Matejkova 22
841 05 Bratislava

Mobil: +421 905 478 469
Tel./fax: +421 34 6538 184
Email: cr nance@cr nance.sk

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

Navštívte naše obchodné miesto na Potočnej ulici č.54 v Skalici, alebo zavolajte na tel.č. 0907642920 
a 0948517311 alebo nás kontaktujte emailom janosik@crfinance.sk. Nájdete nás aj v Holíči a Gbeloch.

NAJLACNEJŠIE POISTENIE VO VŠETKýCH POISŤOVNIACH 

Skalica bude 
farmou Slovana
HC Slovan Bratislava a HK36 
Skalica sa dohodli na vzájomnej 
užšej spolupráci od nadchád-
zajúcej sezóny. Nová forma 
spolupráce umožní hosťova-
nie, resp. striedavý štart via- 
cerých mladších hráčov s tzv. 
dvojstranným kontraktom. Oba 
kluby predpokladajú, že vďaka 
tejto spolupráci spoločne pod-
poria ďalší hokejový rast viace-
rých mladých talentov na svo-
jich súpiskách. Slovan získava 
kvalitnú príležitosť hosťovania.

Futbal

Futbalová Senica a brazílsky 
gigant z mesta Belo Horizonte  
Cruzeiro Esporte Clube sú 
partnermi. Prvá spolupráca je 

príchod mladých kanárikov 
na Záhorie. V prípravných zá-
pasoch  vypredali záhorácke  
štadióny a porazili Senicu aj 

Slovácko. So Slovanom remi-
zovali. Fotografia zachýtáva 
súboj Cruzeira so Slováckom 
v Moravskom Svätom Jáne.

Cruzeiro a Senica partnermi  Foto  jakub matejovič

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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        

7. ročník squasho-
vého BarBar cupu
Dobrú náladu, dramatické sú-
boje, ale aj sporné momenty 
priniesol v poradí siedmy roč-
ník squashového BarBar cupu 
v Skalici. Rekordný počet 23 
účastníkov na tomto tradičnom 
podujatí dokazuje, že squash je 
v Skalici naozaj na vzostupe. 
Všetci hráči zo “silnej štvor-
ky” sa nakoniec prebojovali do 
semifinále a opäť dokázali, že 
reprezentujú skalický squash v 
slovenskej súťaži právom. Prvý 
skončil Juraj Spáčil.

Páčia sa vám 
cyklotrasy?
Najvyšší kontrolný úrad Slo-
venskej republiky v rámci 
svojej kontrolnej činnosti má v 
pláne zhodnotiť systém budo-
vania, údržby a využívania cyk-
lotrás na presuny obyvateľstva 
za svojimi povinnosťami, ako 
aj na účely cykloturistiky. Ak sa 
zaujímate o uvedenú problema-
tiku a máte záujem odpovedať, 
anonymný dotazník je zverej-
nený na webovej stránke:

    www.bit.ly/L0OlWh>>
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marek kadLečík a FiLiP rakSáNYi

Metro Devínska Nová Ves pokorilo vyše 
40-kilogramového tuniaka

Zákazníci veľkoobchodu 
METRO v Devínskej Novej 
Vsi si mohli vyše 40 kilogra-
mového krásavca prehliadnuť 
vo štvrtok 17. mája doobeda 
priamo na predajnej ploche 
storu, kde im s jeho pomocou 
personál METRO v rámci je-
dinečnej akcie The Big Fish 
Day názorne priblížil spraco-
vania veľkých rýb.

Filetovanie čerstvého tuniaka 
žltoplutvého, ktorý na Slo-
vensko letecky pricestoval až 
z Maledív, prebehlo v réžii 
skúseného vedúceho odde-
lenia rýb Mareka Kadlečíka 
a jeho kolegu Filipa Raksá-
nyiho. Postup pri spracovaní 
morského obra a užitočné tipy 
priblížili nielen pristavujúcim 
sa zvedavcom, ale predovšet-
kým profesionálnym kuchá-
rom z hotelov, reštaurácií a 
cateringových spoločností, 
ktorí sú zákazníkmi devínsko-
novoveského veľkoobchodu.
„Ako prvé je potrebné roz-
deliť rybu na niekoľko častí 
rezom spoza prsnej plutvy 
smerom k hlave a ďalším po 
bočnej čiare. Pred oddelením 

ná ryba vďaka umeniu oboch 
„rybárov“ METRO vydala 
takmer 25 kilogramov čers-
tvého čistého mäsa, aj zvyšné 
časti ako hlava, kosti či plutvy 
sa však dajú použiť napríklad 
do polievky. Aby však neo-
stalo iba pri pozeraní, dostal 
každý z prítomných divákov 
aj jedinečnú príležitosť ochut-
nať výborný, priamo na mies-

te vyrobený tatarák z tuniaka 
so šalátom z morských rias. 
Okrem toho ho bolo možné 
aj kúpiť vo forme lahodných 
a čerstvých filetov.

METRO Devínska Nová Ves 
svojim zákazníkom okrem 
tuniaka ponúka až okolo sto 
druhov morských i sladko-
vodných rýb, a morských plo-

dov. „Naša bezkonkurenčná 
ponuka rýb patrí medzi naj-
väčšie pýchy METRO,“ ho-
vorí Marián Zeleňák, riaditeľ 
METRO Devínska Nová Ves 
a dodáva: „Všetky naše ryby 
sú zaľadnené a vďaka tomu 
úplne čerstvé. Zákazníkom 
navyše radi poradíme nielen 
pri výbere, ale aj s prípravou 
pochúťok z rýb.“ 

Videli ste už niekedy naživo, 
ako vyzerá tuniak predtým, než 
ho uväznia vo vašej obľúbenej 
konzerve spolu s mexickým 
šalátom?

hotového filetu 
potom nesmiete 
zabudnúť stiah-
nuť z ryby kožu,“ 
vysvetľuje Marek 
Kadlečík, ktoré-
mu spolu s kole-
gom naporcovanie 
veľkého tuniaka 
zabralo takmer 
hodinu. Rozmer-

Ako prvé 
je potrebné 
rozdeliť rybu 
na niekoľko 
častí rezom 
spoza prsnej 
plutvy

“

JACK
už dlho hľadá domov
Plemeno: kríženec asi beagla 
Vek: cca 7 rokov 
Pohlavie: pes 
Kastrácia: nie  
Povaha: Jack je už v útulku 
skoro rok. Túlal sa cca 2 týž-
dne po Skalici s obojkom, ale 
zjavne nikomu nechýbal. Po-
vahovo je to milý psík, ktorý 
už má však svoje odžité. Občas 
vie byť trošku ufrflaný, však 
má už na to vek. So psíkmi sa 
znesie, len pri jedle musí byť 
sám, preto sa nehodí k malým 
deťom. Je vhodný aj do bytu k 
starším ľuďom. Výška 
v kohútiku je cca 35 cm. 
Kontakt: Zuzana Mihová
tel.: 0902 460 378 
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Skalický Trdlofest v znamení hokeja

Festival, ktorý je zasvätený 
vynikajúcemu vínu, skalickej 
špecialite a dobrej nálade. 
Tento rok sa niesol aj v duchu 
hokejovej eufórie. Vzrušujúci 
duel s našimi susedmi  mali 
návštevníci možnosť sledo-
vať priamo v areáli na veľko-
plošnej obrazovke.

Krásne slnečné počasie pria-
lo, skvelý výsledok hokeja, 
priatelia, tradičný voňavý tr-
delník a k tomu vínko. Úplná 
idylka. Pečenie maxitrdelníka, 
svižná produkcia Pláňavy a 
folklórneho súboru Skaličan, 

to všetko pravdepodobne bež-
ný človek od takéhoto festiva-
lu očakáva.

Trocha kŕčovito na mňa pô-
sobil hlavný večerný program 
v podobe dvoch hedlajnerov 
skupiny Katapult a Turbo. 
Obidve formácie reprezento-
vané obstarožnými rockermi, 
ktorí sa snažili rozpumpovať 

publikum rytmickým kro-
kom, pripomínajúci pochod 
dopredu a dozadu. Človek 
mal pocit, že sa čas vrátil a 
píše sa rok 1985. Každopádne 
šikovná kamera našla v dave 
aj takých ľudí, ktorí dokonca 
poznali text. 
Keďže má festival široký zá-
ber publika je zrejme náročné 
vyhovieť každému. 
Mám ale dojem, ak by sa 
organizátori držali filozofie 
tradícií a hudobná produkcia 
bola v rukách ľudovej tvorby, 
bol by to lepší variant.

Soňa Trubačíková

 Foto Soňa trubačíková

V sobotu 19. mája sa otvorili brány Františkánskej záhrady v Skalici a odštar-
toval tak ďalší ročník Trdlofestu.

Festival zasvätený 
vynikajúcemu vínu, 
skalickej špecialite 
a dobrej nálade

>>

Skalica

Gospelfest 2012
V sobotu 26. mája 2012 zaplnili nádvorie skalic-
kej  Orlovne tóny gospelovej hudby v podaní sku-
pín a spevokolov zo Záhoria a Moravy. Konal sa 
totiž festival gospelovej hudby – Gospelfest 2012.
Tradícia festivalu siaha až do porevolučného roku 
1990, kedy sa prvý raz konal pod názvom Festi-
val kresťanskej piesne v areáli národnej baziliky v 
Šaštíne - Strážach.Od roku 2000 sa festival usku-
točňuje v Skalici, pričom jeho organizovanie v 
roku 2011 prevzalo občianske združenie Smerov-
ky, venujúce sa práci s deťmi a mládežou.

Holíč

Vitajte na panstve
Najväčším kultúrnym podujatím sezóny v Holíči 
bude 15.-16. júna v areáli zámku podujatie  
Vitajte na panstve Márie Terézie. Tešiť sa môžete 
na Ready Kirken, Petra Cmoríka, Bukasový ma-
sív, Fragile, Silvayovcou a Davida Kollera. 

VÄČŠÍ ZÁBER VIAC ČLÁNKOV     VIAC INFORMÁCIÍ VIAC PRE VÁS

MALACKY
SENICA

SKALICA

20 000 VÝTLAČKOV

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

Prietržka
Radošovce
Skalica
Trnovec
Unín
Vrádište

Okres Senica
Borský Mikuláš
Borský Svätý Jur 

Cerová
Čáčov
Čáry
Dojč 
Hlboké
Jablonica
Koválov
Kuklov
Kunov
Kúty

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

Senica
Smolinské
Smrdáky
Sobotište
Šajdíkové Humence
Šaštín-Stráže
Štefanov

Okres Malacky
Gajary

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

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

SVOJE OBĽÚBENÉ NOVINY HĽADAJTE BEZPLATNE VO VŠETKÝCH DOBRÝCH OBCHODOCH PO CELOM ZÁHORÍ
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Grilované krevety na červenej repe
S riccotovým krémom 

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

Príprava 
Červenú repu uvaríme do mäkka, uvarenú 
ju nakrájame na plátky hrubé asi ½ cm, 
a vykrojíme koliesko.

 
Posolíme, okoreníme, pokvapkáme citró-
novou šťavou a olivovým olejom, necháme 
chvíľu marinovať. 
Riccotový krém dochutíme soľou, korením 

a citrónovou šťavou. Hotový krém dáme do 
cukrárskeho zdobiaceho vrecka. 
Krevety vylúpneme z pancieru, zbavíme sa 
črievka, opláchneme. Pancier si môžeme 
odložiť na rybací vývar.  je možné kúpiť aj 

mrazené očistené krevety, ale použiť čers-
tvé je lepšie. Očistené krevety prudko ogri-
lujeme na masle, dochutíme soľou, čerstvo 
zomletým korením a citrónovou šťavou. 

Suroviny na 4 porcie
Krevety  12 ks
Červená repa 2 ks
Riccota 150 g (možné nahradiť jemným tvarohom)
Soľ, korenie, citrónová šťava, maslo
Rukola na ozdobu
Balzamico krém

Malačan Ľudovít Šrámek 
vedecký pracovník v oblasti 
sociológie kultúry, výskumu 
médií a verejnej mienky. Je 
autorom monografií Zrka-
dlo verejnej mienky (1989), 
Výskum verejnej mienky 
– politika – médiá (2000), 
Novinári dennej tlače Slo-
venska (1992 – spolu s D. 
Brečkovou). Ako externý 
pedagóg odovzdával a stále 
odovzdáva svoje skúsenosti 
a poznatky poslucháčom vy-
sokých škôl. Okrem vedec-
kých a výskumných správ, 
štúdií a článkov je autorom 
knihy Poviedky, ktorú vydal 
v roku 2008. Dvanásť povie-

dok vás uvedie do prostre-
dia, ktoré sami poznáme, do 
života, ktorý mnohí žijeme. 
Hrdinovia sú väčšinou oby-
čajní ľudia, ktorí sa potýka-
jú s osobnými, pracovnými 
či rodinnými problémami, 
snažia sa nájsť tú najlepšiu 
cestu a dúfajú, že práve to ich 
rozhodnutie je správne. Táto 
útla kniha je ľahká na čítanie, 
v rámci relaxu ju prečítate 
pri jednej káve. Autor žije a 
tvorí v Malackách a v osade 
Húšky.   

Jana Leskovská

Ľudovít Šrámek Poviedky

KniHa
MESIACA         kníhkupectvo bystrický Holíč

TU KniHU
zakúpite

Oddych pri knihe

Vystava a oddych

Habánsky 
dom
Habánsky dom. Expozícia  
v Habánskom dvore vo 
Veľkých Levároch je umiest-
nená v rekonštruovanom 
pôvodnom habánskom dome. 
Približuje históriu tunajšej ha-

bánskej komunity, špecifiká 
ich spoločenského, rodinného 
a hospodárskeho života, ich 
tradičné remeslá a náčrt his-
tórie obce Veľké Leváre. 

Stála expozícia
záhorské múzea skalica 
vo Veľkých levároch.
návštevné dni 
utorok a štvrtok 
(po dohode i iné dni)
návštevy je potrebné vo-
pred dohodnúť  na čísle: 
034/779 44 93, 779 41 07 
Vstupné 0,66 €, študenti, 
dôchodcovia, zŤp 0,33 €

>>   Habánsky dom

Prajem dobrú chuť!

´Oddych v hotely Patriot
Ovocie, zmrzlina a káva
Espreso je viac ako len káva. Profesionálne pripravené 
dobré talianske espreso Piazza d´Oro si môžete  vychutnať 
od 1.mája  v príjemnom prostredí skalického hotela Patriot. 
Letné mesiace sú o sviežosti, preto sú neodmysliteľnou súčas-
ťou letnej ponuky hotela Patriot ovocné šaláty pripravované  
s jogurtom alebo kyslou smotanou. Ovocnú chuť dopĺňajú 
osviežujúce ovocné nápoje z čerstvého ovocia. Pre mlsné 
jazýčky sme nezabudli ani na ľadové zmrzlinové poháre .
Tešíme sa na Vašu návštevu. 
Team Hotela Patriot ****

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

>>   Hotel patriot Skalica
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sudoku

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.

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 tady-
to konc isce nepújde!“

Šenk v hinduisčine: 
TAHÁMŇATOTAM

Vydalo: Vydavateľstvo bUno v roku 1991
Vtipy zozbieral: Doc. Ing, Štefan Vidlár CSc.En
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Správnu odpoveď zašlite do 30.6. 2012 SMS správou v tvare: TAjnICKA (medzera) text a kontakt  na číslo 0907 655 433
hrajte o nové CD23 /23 piesní skupín Trnavského kraja
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17.júna 2012
Šaštín-Stráže 
Rekreačná oblasť Gazárka

Prezentácia obcí
Borský Mikuláš, Borský Svätý Jur, 
Bílkove Humence, Čáry, Kuklov, Kúty, 
Lakšárska Nová Ves, Moravský Svätý Ján, 
Sekule, Smolinské, Šaštín-Stráže

Sprievodné atrakcie
Westernové mestečko, jazda na koni, 
kolotoče, trampolína, ukážky vojenskej 
techniky a historických zbraní, ukážky 
výcviku psov

VSTUP ZDARMA
www.sastinsko.sk

 Záhorí 0 €

Bezplatný mesačník regiónu Záhorie


