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Leto v plnom prúde...
Po minuloročnom nie veľmi letnom počasí určite
nejedného z nás zaskočilo
tohtoročné priam tropické.
Teploty na Záhorí porazili
aj tie, za ktorými sa snažíme
ísť počas letnej dovolenky
k moru. Môžem to potvrdiť z vlastnej skúsenosti. Ísť
tisíce kilometrov na juh a
mať podvečer oblečenú vetrovku, zatiaľ čo na Záhorí
teplota v noci horko-ťažko
klesne pod 30 °C ani nepotrebuje komentár. Ale dosť
už o počasí, veď všetci ho
pociťujeme na vlastnej koži.
Júlové číslo mesačníka prináša pohľad na život na
Záhorí počas minulého mesiaca. Otvorilo sa hniezdo
záchrany, podarilo sa podporiť skalický útulok, väčšina športových podujatí má
zaslúženú prestávku, povolili nám vstup do vojenských
lesov, Záhorie pozná svoju
MISS, Šaštínsko slávilo kultúrou a veľa iného.
Pri čítaní tohoto editorialu
sú pravdepodobne teploty
ešte stále tropické, tak verím, že Vám Váš/Náš mesačník Záhorí spríjemní letné
dni...

Matej Hajdin
šéfredaktor
ps: ak siahnete pri letnej pohode po knihe zo Záhoria,
nezabudnite za ňu hlasovať
v Ankete Kniha Záhoria 2012!

Život na Záhorí
FOTO MATEJ HAJDIN

Problémy s dopravou na Záhorí
Dokončenie práve prebiehajúcej ciest z konca roka 2012 až na 30. jún
rekonštrukcie nehodového úseku v 2013. Cesta je dôležitým tranzitným
Kútoch (Bratislavskú ulicu) posúvajú uzlom na Záhorí.
podľa oznámenia Slovenskej správy

Hniezdo záchrany
Vo štvrtok 28. júna bolo
oficiálne otvorené Hniezdo záchrany už aj v Skalici.

Nachádza sa hneď pri vstupe do
Fakultnej nemocnice s poliklinikou Skalica, a.s. Hniezda záchrany na Slovensku zastrešuje
občianske združenie Šanca pre
nechcených. Po vložení bábätka
do hniezda sa do piatich minút

spúšťa signál, ktorý privolá lekárov.
Zákon umožňuje
nemocniciam požiadať súd o zverenie novorodenca
do náhradnej starostlivosti ihneď
po prijatí. Baby
boxy sú financované prostredníctvom

Skalica

Prázdninuj v Skalici
Skalica v spolupráci so ŽSR a ČD pripravili netradičnú ponuku „Prázdninuj v
Skalici“. Pri predložení cestovného lístka
s cieľovou stanicou Skalica, Hodonín,
Břeclav, Strážnica, Lanžhot, Sudoměřice
n. Moravou, Veselí nad Moravou a Rohatec získate v Skalici množstvo zľiav.

verejných zbierok, ktoré organizuje Šanca pre nechcených,
prispeli však aj súkromné firmy,
na ich zriaďovanie v minulosti
prispel aj štát. OSN má voči
Baby boxom – Hniezdam záchrany výhrady a napríklad v
susednom Česku ich odporúča
zrušiť.

Soňa Trubačíková

Kúty

Krojované hody
Oživenie tradícií, súdržnosti, spolupatričnosti ľudí, obnova kútskych hodov spolu
s krstom novoobnoveného kútskeho kroja. To všetko čaká návštevníkov kúťanských hodov, ktoré budú ako každý rok
začiatkom augusta. Štvorďnovú veselicu
v obci ukončí klasická „Kúcka válaná“.
ZÍSKAJTE

Predplatné mesačníka Záhorí objednávkový kupón KDARČEK
PREDPLATNÉMU
PREDPLATNÉ NA ROK 12 ČÍSIEL 6€
Meno a priezvisko:
Adresa:
Mesto:

PSČ:

*Číslo účtu:

*Kód banky:

*len v prípade ak je predplatné hradené prevodom z bankového účtu

Číslo telefónu:

Email:

Objednávkový kupón zašlite na adresu: OZ Záhorí.sk Potočná 54, 90901 Skalica
Číslo účtu: 2618238001/5600

V priemyselnom parku v Senici položili základný kameň
nového výrobného závodu
spoločnosti ArcelorMittal
Tailored Blanks. Investícia v
hodnote 15 miliónov eur má
byť otvorená v novembri tohto
roka. Výrobný závod zamestná 70 pracovníkov a vyrábať
sa v ňom budú plechové diely
pre automobilový priemysel.

Skalica

Nové cyklotrasy
V rámci projektu „Rekonstrukce a výstavba stezek pro
pěší a cyklisty - napojení na
síť stezek pri Baťově kanále“ vzniknú v Skalici nová
cyklotrasa. Celková dĺžka
cyklotrasy je 1,7 km a bude
pozostávať z 2 jazdných pruhov o celkovej šírke 4 metrov, krajníc a parkoviska pre
cyklistov. Asfaltový povrch
cyklotrasy istotne využijú aj
inline korčuliari. Plánovaná
cyklotrasa bude začínať pri
železničnom priecestí a bude
viesť až po športový rybník
R6.
Záhorie

Vznik požiarov
Okresné HaZZ vyhlásili až do
odvolania zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov na
celom území Záhoria.
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Gaudeamus igitur
v Jezuitskom kostole
Gaudeamus igitur znelo po prvý raz v
nádherne zrekonštruovanom Jezuitskom
kostole v Skalici na slávnostnom vyradení
maturantov Súkromnej strednej odbornej
školy Via Humana.

Život na Záhorí
FOTO SOŇA TRUBAČÍKOVÁ

Adela Banášová už druhý rok prišla a ku v Skalici. Poslanci MZ v Skalici
moderovala, bez nároku na honorár, Milan Roman a Lukáš Tisoň jej prišli
benefičný koncert na pomoc útul- poďakovať za pomoc útulku.

Benefičný festival sa vydaril

9.júna sa konal vo Františkánskej záhrade v Skalici Benefičný festival
pre psí útulok.
Avizovaní účinkujúci ako The Pastels, Zdenka
Predná, DNA, Suvereno, Sapere Aude, Paranoid a mnoho ďalších pripravili pre návštevníkov krásny a pestrý program. Adela Banášová už druhý ročník festivalu odmoderovala
bez nároku na honorár, stala sa zároveň krstnou mamou kalendára Útulok 2013. Ten nafotil fotograf Jaroslav Zloch zo Senice tiež bez
nároku na honorár. Každý mesiac je zasvätený
jednému mottu a mimo dobrovoľníkov sú na
fotkách aj zvierací zverenci skalického útulku.

„Som rada, že všetko dobre dopadlo. Mrzí ma
však, že nevyšlo počasie, ale aj napriek tomu
som bola potešená, že ľudia prišli a podporili
dobrú vec. Vyzbieralo sa síce 2500€, ale museli sme zaplatiť ešte niektoré nevyhnutné položky, ktoré si realizácia žiadala. Takže dovedna
má útulok k dispozícii 1700€. Zostali nám kalendáre, čiže ak budú mať ľudia záujem môžu
ich nájsť na benzínkach v okolí, v Tescu a na
internete na stránke útulku“, dodala organizátorka festivalu Soňa Postová.
ST

Našej hokejovej hviezde Žigmundovi Hotel PATRIOT
V takomto znení sa niesol nápis
na torte pre Nášho priateľa hotela
PATRIOT Žigmunda Pálffyho, ktorý
oslávil guľaté narodeniny. Torta

v tvare hviezdy bola potešením nie
len pre Žiga, ale samozrejme aj pre
Nás lebo šikovnosť ktorú má na
ľade sa prejavila aj v krájaní torty.

Za prítomnosti rodičov, pedagógov a priateľov si
štyridsať maturantov prevzalo v slávnostnej atmosfére svoje maturitné vysvedčenia a mnohí z nich
aj ocenenia za výborný prospech a reprezentáciu
školy. Riaditeľka školy, Mgr. Dana Dorothea Mikulová, tak ako každoročne, vyhlásila a ocenila aj
najúspešnejších študentov maturitného ročníka.
Tento rok sa nimi stali študenti Miriam Javorská,
Lukáš Václavík a Adam Šeliga.
Slávnostné vyradenie speváckym vystúpením
spríjemnili aj študenti nižších ročníkov Janka Blahová, Mário Fiantok a recitáciou Monika Rozborilová. Tak veľa šťastia a úspechov absolventi!

Adriana Ilčíková

Senickú polikliniku rekonštruujú
Projekt rekonštrukcie (1,111 mil. €) Polikliniky
Senica pozostáva z dvoch hlavných častí - zo stavebnej časti a zakúpenia špeciálnej zdravotníckej
techniky (920 tisíc €).
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Odlišné spoločenské zvyklosti v niektorých krajinách

V

Španielsku ak prídete do
reštaurácie a nenájdete samostatný voľný stôl, nemali
by ste požiadať o povolenie prisadnúť si k už čiastočne obsadenému
stolu, aj keď je pri stole niekoľko
voľných stoličiek. V USA môžete
svojmu partnerovi pri obede či večeri v reštaurácii navrhnúť, že účet
zaplatíte spoločne. V niektorých
anglosaských hoteloch a činžiakoch nehľadajte trináste poschodie,
po dvanástom nasleduje štrnáste.

V Spojených štátoch a Kanade
nikdy nehovorte o problémoch či
slabostiach svojej firmy, jej vedenia
či svojich. Podľa tamojších zvyklostí aj keď je vlastná firma krátko pred bankrotom, jej pracovníci
hovoria o nej vždy ako o úspešnej
a bezproblémovej. V Mexiku nikdy nepodávajte soľničku pri stole
niekomu inému, prináša to vraj nešťastie. V južnom Francúzku tolerujte mľaskanie a v Číne grgnutie
pri jedle. V Ázii radšej nehladkajte

deti po hlave, podľa vžitých zvyklostí býva v nej duša a nemali by
ste ju preto vyrušovať. V Číne
a Hongkongu pri rokovaní postupujte opatrne a nerobte predčasné
uzávery. Číňania vám nikde nedajú na vaše návrhy a ponuky priamu
zápornú odpoveď a preto z celého
variantu rôznych odpovedí musíte vycítiť na čom ste. V Grécku
pri návšteve partnera v jeho dome
zdržanlivejšie obdivujte niektoré
pekné predmety. Mohlo by to byť

výzvou aby vám pri odchode ako
darček jeden zabalili. Návštevníkovi z USA vo vašom dome či byte
neponúkajte papuče na prezutie.
Na Kube pamätajte, že slovom
papaya sa neoznačuje len ovocie,
ale hovorovo aj intímne miesto na
ženskom tele.
Prajem príjemné leto.

Mária Mešťánková FMK UCM v Trnave

Občianske združenie Záhorí.sk vyhlasuje letnú prázdninovú súťaž. Vyber si
tému a napíš esej, ktorá ťa dostane už v septembri do Europarlamentu! OZ
sa rozhodlo podporiť mladých ľudí, ktorým nie je ľahostajná ich budúcnosť,
zaujímajú sa o dianie na Slovensku, v Európe či na celom svete. Radi by sme
dali priestor tým, ktorí majú svoj názor a vedia ho podať kultúrnou formou.
Súťaž je určená najmä mladým ľuďom od 18 do 25 rokov.
Eseje zasielajte na adresu sona.trubacikova@zahori.sk, uzávierka je piatok
31.augusta 2012. Výherca pôjde na víkend do Strasbourgu, kde okrem iného bude mať možnosť navštíviť inštitúcie EU ako Europarlament či Európsky
súd pre ľudské práva.

Obchodník
Bol to muž stvorený pre obchody.
Mal krátke čierne vlasy s náznakom
šviháckej vlny doladené šviháckou
pomádou, lebo na tomto mieste sa
slovo „vlasový gél“ nehodí. Mohol sa
volať Achmed a možno sa aj volal.
Bol snedý a tuším z Tuniska.
Stretla som ho v Londýne na medzinárodnom trhu cestovného ruchu,
lebo v Londýne ste v tom čase stretli
každého, kto niečo ponúkal a tváril
sa, že je to špecialitka jeho krajiny.
Achmed ponúkal púšť. Predával
všetko, čo s ňou súviselo a úplne
najviac s ňou súvisel púštny piesok,
ktorým Achmed plnil malé fľašky zo

skla. Piesok bol rôznofarebný a navrstvený tak, že vo vnútri fľašky kreslil púšť, karavánu tiav a oblohu. Na
oblohe sa jasne vznášalo pár supov,
ktoré čakali, čo im z karavány zostane. Boli to krásne obrazy a najzaujímavejšie bolo, že niekde medzi púšťou a oblohou bolo čiernou farbou
zakreslené meno majiteľa. Achmed
pieskové karavány vyrábal na želanie konkrétnych zákazníkov. Tento
detail ma fascinoval. Nevedela som
si predstaviť, ako dokáže do výjavu
vpísať meno. Objednala som si jednu púštnu fľašku.
Povedal, že zaplatím šesť libier
a spýtal sa, ako sa volám. Napísala som „JANA“ na kus papiera, aby

sa nepomýlil a nemusel celé dielo
prerábať. Achmed si lístok pozorne
naštudoval: „Iannna“ vyslovil. Bol
profesionál. Potom začal pracovať.
Najskôr do fľašky nasypal hnedý
piesok. Vznikla púšť. Potom opatrne
po stranách prisypal trochu čierneho. Niečím, čo pripomínalo špachtľu
sa povŕtal dnu a poklepal po skle.
Na púšti sa objavili ťavy. Teraz
Achmed vzal modrý piesok. Povŕtal,
poklepal a nad púšťou bola obloha.
Zase zobral čierny piesok a o chvíľu
na oblohe krúžili vtáci. Pomedzi to
vyrástli zeleno-hnedé pahorky, lebo
na tomto mieste sa slovo „kopce“
nehodí.
Bola som fascinovaná. Fľaška už

bola plná. Chýbalo iba moje meno
a pravdupovediac, nebolo veľmi
kam ho nasypať. Všetko nasvedčovalo tomu, že teraz sa Achmed ukáže ako majster.
Achmed sebavedome vzal do ruky
felt-tip pen – čiernu centrofixku a na
sklo fľašky napísal: „Jana“. Potom si
vypýtal mojich 6 libier.
Samozrejmosti, s akou to urobil,
som sa nemohla ubrániť. Dnes viem,
že jeho špecialitkou neboli púštne
fľašky ale on sám.
Odvtedy
veľakrát.

som

ho

stretla

ešte

Jana Kluková

JÚL 2012
Odchovanec skalického hokeja sa v súčasnosti pripravuje na nadcházajúcu
sezónu v drese účastníka Kontinentálnej hokejovej ligy HC Lev Praha.

Záhorí

5

Skalica

O2 počúva
Juraj Mikúš: Najšťastnejším momentom svojich
bolo striebro na Majstrovstvách sveta
zákazníkov
Juraj začal hrať medzi
mužmi v HK 36 Skalica v
sezóne 2003/04, pôsobil v
kanadskej juniorskej lige
QMJHL, a v senioroch v
slovenskej extralige, AHL,
KHL i fínskej lige.
Najúspešnejšiu sezónu v najvyššej slovenskej súťaži zaznamenal po boku Žiga Pálffyho, keď v ročníku 2008/09
Skaličanov zastavili HC
Košice až vo finále. V tíme
Slovenska nastúpil na troch
(2008, 2009, 2012) seniorských majstrovstvách sveta,
pričom sa veľkou mierou zaslúžil o striebro práve z tých
posledných vo Fínsku a Švédsku.
Ako dlho si oddychoval po
náročnej sezóne?
Ešte stále sa zotavujem. Tých
akcií bolo veľa a v podstate
ešte stále sú. Bolo to náročné,
ale sú to príjemné starosti.
Ako sa tešíš na novú sezónu
v Prahe?
V Prahe som bol asi dvakrát
v živote a to veľmi krátko.
Najdôležitejšie bude, aby som
si v novom meste zvykol. Tá
pohoda sa odvíja od toho ako
sa darí v hokeji. Dúfam, že sa
bude dariť ako tímovo, tak aj
individuálne. Pár hráčov tam
poznám, takže v tomto to
bude jednoduchšie. HC Lev
Praha je vlastne nový subjekt,
ale už pôsobili v Poprade,
takže kustódov a všetkých naokolo budem poznať. Ale hovorím, vždy keď idem do nového prostredia, tak to chvíľu
trvá, než si hráč zvykne.“
Aké máš očakávania?
Už posledné dva roky si nedávam nejaké vysoké ciele, lebo
človek sa potom dostáva zbytočne sám pod tlak. Dúfam,
že to pôjde.

O2 počúva svojich zákazníkova preto od 1.7.
prináša v rámci O2 Paušál Platinum skutočne
neobmedzené volania
s SMS za 45EUR, teraz
aj s 1000MB dát, všetko
samozrejme bez viazanosti.

“

Verím, že
úspechy
podobného
rangu ešte
dosiahnem

Máš toho za sebou
pomerne
veľa, na ktoré
pôsobiská počas
svojej
kariéry
spomínaš najradšej?
Asi na HC Lev
Poprad, tam som
bol skoro ako
doma. Hral som
vynikajúcu súťaž
KHL. Dobre bolo
aj v Skalici tie dva
roky, čo som hral
po juniorke. Boli
aj menej vydarené angažmány, ale
radšej myslím na
to pozitívne (úsmev).
A tvoj vôbec najšťastnejší
moment v kariére?
Striebro na MS,
ktoré sme tento
rok získali. Tomu
sa
momentálne
nič v hokeji nevyrovná. Verím, že
úspechy podobného rangu ešte dosiahnem.

„Našou dlhodobou stratégiou je, že počúvame našich
zákazníkov a prinášame im
služby, ktoré naozaj potrebujú, bez chytákov a skrytých poplatkov! Ako prví
sme na tento trh priniesli
skutočne
neobmedzený
paušál s telefónom s neobmedzenými volaniami a
SMS do všetkých sietí na
Slovensku a ďalších 6 krajín
bez viazanosti. Momentálne
prinášame ešte výhodnejší
Platinový O2 Paušál, pretože sme sa rozhodli vyhovieť
našim zákazníkom a okrem
ešte výhodnejšej ceny pridať aj balíček rýchlych dát
v objeme 1000MB.“uviedla
Martina Jamrichová, hovorkyňa O2.

FOTO SOŇA TRUBAČIKOVÁ

S kým by si si rád ešte v živote zahral v útoku, ak by
si si mohol vybrať spoluhráčov?
Nikdy som o tom nerozmýšľal. S tým, s kým si rozumiem aj mimo ľadu.

Láska?
Tá má mnoho foriem, ale pre
mňa to znamená najmä rodina
a ľudia, ktorých mám rád.

Čo ťa prvé napadne, keď sa
povie dovolenka?
More, pláž a pohodička.

Chcel by si odkázať niečo
mladým začínajúcim hokejistom?
Dôležité je, aby mali hokej
naozaj radi a nemysleli na to,
že sa ním budú živiť. A samozrejme mať z neho radosť
a byť k sebe poctivý.

Svadba? Nie je tajomstvo,
že sa ideš ženiť...
(úsmev) ...biele šaty nevesty
a veľká oslava.

Hokej?
Môj život a disciplína.

Soňa Trubačiková

Útulok Skalica

MAX v útulku, nechýba vám?
Tento nádherný nemecký hrubosrstý stavač pobudol dva týždne v
policajnej karanténe a momentálne
je u nás v skalickom útulku. Povahovo je to bezproblémový psík,

veľmi znášanlivý. Je kastrovaný.
Miluje ľudí, v koterci trpí. Môže
mať okolo dvoch rokov. Určite
niekomu chýba.

Kontakt: Zuzana Mihová /0902460378

Platinový O2 Paušál za
45€ s 1000MB dát.
S platinovým O2 Paušálom
získava zákazník skutočne
neobmedzené volania spolu
s neobmedzenými SMS do
všetkých sietí na Slovensku a do Česka, Rakúska,
Maďarska, Poľska, Írska a
Veľkej Británie. Zároveň
si môže uplatniť bonus vo
forme zľavy na ktorýkoľvek
mobilný telefón v ponuke
O2 každých 18 mesiacov
vo výške 288 €. Mesačnú
cenu programu O2 znížilo
na 45 €. Zároveň má v tejto
cene zákazník aj automaticky aktivovaný internetový
balíček Internet do mobilu
Extra s objemom 1000 MB
dát. Zmena sa týka aj existujúcich zákazníkov, ktorí Platinový O2 Paušál využívajú.

Predajňa O2
Mallého 53, Skalica
Pondelok - Štvrtok: 09:00 - 19:00
Piatok - Sobota: 09:00- 20:00
Nedeľa: 09:00 - 19:00
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Podľa novely môžeme vstupovať do vojenských obvodov bez povolenia na maximálne 24 hodín. Na dlhší pobyt je
potrebné povolenie, ktoré vydáva Ministerstvo obrany SR.

Na vstup do Vojenských lesov netreba povolenie

Z

ačiatkom júla 2012
vstúpila do platnosti
novela zákona o vojenských obvodoch, kde najpodstatnejšou zmenou je povolenie vstupu na územie
vojenského obvodu alebo
jeho časti.Vstupovať bez povolenia je možné v dobe, keď
tam neprebiehajú vojenské
cvičenia alebo činnosti, pri
ktorých hrozí ohrozenie života a zdravia osôb. Na územie vojenského obvodu alebo
jeho časť je trvalý zákaz vstupu, ak na tomto území hrozí
vážne ohrozenie života alebo
zdravia osôb, ide o ohradenú
alebo uzavretú časť vojen-

500€
je výška pokuty v
prípade nerešpektovania zákazu
vstupu na časť
územia vojenského obvodu,
kde prebiehajú
vojenské cvičenia

ského
obvodu
alebo je na tomto
území
obranná
infraštruktúra.
V zmysle zákona bude MO SR

na svojom webovom sídle
informovať o zákaze vstupu
na územie vojenského obvodu. Podobne bude MO SR
informovať v zmysle zákona
o zákaze vstupu na územie
vojenského obvodu aj obce
susediace s vojenským obvodom. Obce sú potom v zmysle
zákona povinné zverejniť na
úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, informáciu, ktorú jej poskytlo MO SR
o zákaze vstupu na územie
vojenského obvodu.
Na celé územie VVP Turecký
Vrch je trvalý zákaz vstupu.

Matej Hajdin

FOTO MOSR

Habánsky jarmok sa vydaril
Tradičný Habánsky jarmok vo Veľkých Levároch pritiahol
aj tento rok (1.7.) napriek horúčavám záujem ľudí.
FOTO BSK

>>TAEKWON-DO
V skratke

Každý týždeň si môžete vo
štvrtok počas júla (16:3018:00h) a augusta (18:0019:30h) zacvičiť v krásnom
prostredí Zámockého parku
originálne bojové umenie
Taekwon-Do. Vstup je od 10
rokov a zdarma.

Fotografická súťaž

Závod - moja dedinka
Pozastavujú
Cestujúci pozor
stavbu pavilónu Výluky a meškania vlakov z Obec Závod v spolupráci s Kultúrno-športovou komiSpráva štátnych hmotných
rezerv navrhuje pozastaviť
výstavbu pavilónu na výrobu pandemickej vakcíny v
Malackách na niekoľko mesiacov.

Bratislavy do Malaciek pokračujú. Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. pokračuje v rekonštrukcii trakčného
vedenia na hlavnej stanici v
Bratislave.

siou pri OZ obce Závod vyhlasuje súťaž o najkrajšiu
fotografiu na tému „Závod - moja dedinka“ v termíne
od 9. júla do 31. augusta 2012 Každý účastník môže
zaslať maximálne 5 fotografií na fotografickom papieri
veľkosti A4. Ocenených bude prvých 10 miest vecnými cenami. Súťaže sa môže zúčastniť každý obyvateľ
obce. Viac informácií na www.obeczavod.sk
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2012
Pod záštitou prezidenta SR
Program X. ročníka Detskej Univerzity Komenského

1. prednáška

4. 7. 2012 /11.00

Doc. JUDr. Ivan Gašparovič, CSc.
prezident Slovenskej Republiky

Aula UK

Slávnostná imatrikulácia

Prečo potrebujeme prezidenta a aké sú jeho práva a povinnosti?
2. prednáška
Divadlo Aréna

11. 7. 2012 /11.00

Prof. MUDr. Mikuláš Hrubiško, CSc.
FNsP Bratislava – Petržalka, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Klinika hematológie a transfúziológie

Prečo je krv najvzácnejšia tekutina?
3. prednáška

18. 7. 2012 /11.00

Doc. PhDr. Marta Zágoršeková, CSc.
Ekonomická univerzita Bratislava

Divadlo Aréna

Prečo všetci ľudia nepíšu ako my?
4. prednáška

25. 7. 2012 /11.00

Prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc.
Pedagogická fakulta UK - dekanka

Divadlo Aréna

Prečo máme pomáhať chorým a postihnutým deťom?
5. prednáška
Divadlo Aréna

1. 8. 2012 /11.00

Doc. Ing. Andrej Novák, PhD.
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Katedra leteckej dopravy

Prečo lietadlo letí?
6. prednáška

Prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.; doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.

8. 8. 2012 /11.00

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Divadlo Aréna

Prečo je odliv a príliv?
7. prednáška

Prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.

Divadlo Aréna

Klinika chirurgickej onkológie - prednosta

15. 8. 2012 /11.00

Prečo sa rakovina dá liečiť?
8. prednáška

Prof. RNDr. Karol Mičieta, CSc.

22. 8. 2012 /11.00

rektor UK

Slávnostná promócia

Aula UK

Prečo nám peľ prezrádza zdravé prostredie?
12. a 13. júla / ÚJOP CĎV UK

9. a 10. júla / Ministerstvo obrany SR
Army workshop / Sereď, Kuchyňa

Workshop spoznávania kultúr a národov
/ Divadlo Aréna

17. júla / Slovak Telekom, a.s.

19. júla / Slovenské elektrárne, a.s.

Ochrana detí na internete a základy
posunkového jazyka / Mágio pláž

Exkurzia AE Mochovce / Mochovce

23., 24., 26., a 27. júla / Trenkwalder, a.s.

30. a 31. júla, 2. a 3. augusta / SNM

Kariérny workshop / Trenkwalder, a.s.

9. a 10. augusta / Slovenská národná galéria
Workshop / Slovenská národná galéria

August
HLAVNÝ PARTNER DIVADLA ARÉNA

Architektonický workshop / Divadlo Aréna

20. júla / Danubiana Meulensteen Art Museum
Výlet loďou + návšteva a prehliadka galérie
/ Čuňovo

6. a 7. augusta / DATALAN, a.s.
Workshop moderných technológií
/ CISCO, Apollo BC

Workshop / Slovenské národné múzeum

13. a 14. august / Slovenská debatná asociácia
Komunikačno-debatný workshop
/ Divadlo Aréna

23. – 26. august / Súkromná škola v prírode

Návšteva NR SR a parlamentná hodina otázok

16. a 17. júla / Remix architects

Poznávací pobyt / Planinka

16., 17., 20., a 21. august / Milan Kereš
Hip - hop Dance workshop / Divadlo Aréna

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!
Účasť študentov na jednotlivých podujatiach nie je povinná.
Viac info na www.duk.sk. Podmienky štúdia DUK Online nájdete na www.duk.sk

HLAVNÝ PARTNER DUK

REKLAMNÍ PARTNERI DUK

GENERÁLNY REKLAMNÝ PARTNER DUK

ZRIAĎOVATEĽ DIVADLA ARÉNA

ORGANIZÁTORI DUK

PARTNERI DIVADLA ARÉNA

Kontakt
Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10,
 

851 01 Bratislava,
e-mail: produkcia@duk.sk, www.duk.sk

    

PROJEKT FINANČNE PODPORILO MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SR
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Z iniciatívy riaditeľa Divadla Aréna Juraja Kukuru bola v roku
2003 založená Detská Univerzita Komenského. Každoročne tak
môžu deti vo veku od 9 do 14 rokov študovať za podmienok ako
vysokoškolskí študenti.

Detská univerzita Komenského
vstupuje do 10. ročníka

S

lávnostné otvorenie 10. ročníka Detskej Univerzity Komenského sa uskutočnilo
4. júla 2012 v Aule UK na Šafárikovom námestí. Prvú prednášku predniesol prezident SR Ivan Gašparovič
a bola venovaná téme „Prečo potrebujeme prezidenta a aké sú jeho práva a povinnosti“.
Štúdium na Detskej Univerzite Komenského prebieha počas obidvoch
letných mesiacov. Tvorí ho spolu 8
prednášok univerzitných profesorov.
Témy vychádzajú z profesijného zamerania prednášajúcich, ale sú prispôsobené veku a záujmom detí.
Prvá prednáška spojená s imatrikuláciou a posledná prednáška spojená so
slávnostnou promóciou absolventov
prebieha v Aule Univerzity Komenského, ostatné sa uskutočňujú v Divadle Aréna. Deti, ktoré sa zúčastnia
minimálne 6 z 8 prednášok, dostanú
na slávnostnej promócii diplom absolventa Detskej Univerzity Komenského. Prednášky sú publikované
v printových médiách a reportáže
z nich sú vysielané v Slovenskom
rozhlase.

Pre mladých študentov je zabezpečený aj bohatý sprievodný program.
K tradičným aktivitám patrí kariérny, architektonický a hip-hopový
workshop, exkurzie a tvorivé dielne
v Slovenskej národnej galérii a Slovenskom národnom múzeu, šachový workshop, army workshop, výlet
loďou k Danubiana Meulensteen, či
hodina otázok v parlamente.

>>

Novinkou v aktuálnom ročníku
je workshop moderných
technológií, workshop spoznávania kultúr a workshop
o ochrane detí na internete.

Po skončení ročníka Detskej univerzity Komenského vychádza aj knižná
publikácia s multimediálnym DVD s
prednáškami, fotografiami a pútavými ilustráciami.
Organizátormi Detskej univerzity Komenského sú Divadlo Aréna,
Univerzita Komenského, Združenie
Maxa Reinhardta a reklamná agentúra Commercium. Zriaďovateľom
Divadla Aréna je Bratislavský samosprávny kraj.

História

Stratené Mesto v Bratislave ožíva
V Bratislave už vyrástla kulisa
slávnej židovskej synagógy zbúrannej v 60 rokoch pri stavbe

Mosta SNP. Ide o jednu z prvých
etáp historickej obnovy židovskej
Bratislavy.
FOTO BSK

Malacky

Adela a Sajfa budú moderovať festival Dohoda
Fun rádio už po štvrtýkrát odštartuje
najväčší letný žúr Fun rádio Dohoda.
Po prvý krát sa festival uskutoční v
Zámockom parku v Malackách.
O zábavu s množstvom súťaží sa postarajú moderátori Fun rádia Adela
a Sajfa a hviezdy ako IMT Smile, Po-

lemic, Zuzana Smatanová a mnohí
ďalší. Vstupenky si je možné kúpiť v
predpredaji v sieti Ticketportal, a tiež
v Turisticko-informačnej kancelárii v
Malackách (v budove Inkubátora), v
kine a v Mestskom centre kultúry.
Viac na: www.funradio.sk/dohoda
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Športom a prevenciou na školách proti drogám
Vymeniť si informácie a skúsenosti v oblasti boja proti drogovým závislostiam, zneužívaniu drog
a nezákonnému obchodovaniu s nimi v Bratislavskom kraji bol hlavný zámer piatej konferencie na
Úrade BSK koncom júna.
„Žijeme v dobe poznamenanej mnohými javmi, s ktorými
mladí ľudia nemajú skúsenosti a často riešia problémy nevhodnými formami. Je veľmi
dôležité chápať tieto súvislosti
existujúce v rodinnom alebo
školskom prostredí a poskytnúť mladým ľudom prijateľné
alternatívy a riešenia,“ uviedla
podpredsedníčka BSK Gabriela
Németh. Súčasťou konferencie
je aj medzinárodná výstavka
žiackych výtvarných prác
s protidrogovou tematikou.
Konferencia sa tematicky
sústredila najmä na predchádzanie drogových závislostí
u detí a mládeže v stredoškolskom veku. „Drogová závislosť sa prejavuje častejšie
u vekových skupín už na

základných školách, preto je
potrebné, aby sme v tejto veci
konali. Dôležité je pracovať
aj s rodinou týchto mladých
ľudí,“ povedala Gabriella Németh. Ako ďalej uviedla, podľa
posledných výsledkov anonymných výskumov, ktoré robili riaditelia škôl, v prvom ročníku
už 50 percent žiakov má akú
takú skúsenosť s drogami a viac
ako 50 percent má skúsenosť
s alkoholom. V prípade fajčenia
sú tieto čísla vyššie.
Preto sa BSK venuje primárnej, sekundárnej a terciárnej
prevencii vo svojich 58 stredných školách. Okrem toho sa
na školách v pôsobnosti župy
uskutočnilo už niekoľko preventívnych akcií na elimináciu
drogových závislostí – či už

58

stredných škôl
je v pôsobnosti
BSK

prednášky odborníkov alebo
rôzne súťaže.
Podpredsedníčka
pokračovala, že
BSK v rámci prevencie podporuje

športové programy, vytvára rôzne športové aktivity, otvára školské dvory verejnosti s cieľom
stiahnuť deti z ulíc, odvrátiť tak
ich pozornosť od užívania drog
a dať im nový zmysel života.
Gabriella Németh doplnila, že
kraj veľmi dobre spolupracuje s
Centrom pre liečbu drogových
závislostí, s Policajným zborom
SR, špecializovanými zariadeniami ale aj s mimovládnymi a
ďalšími organizáciami.
„Na Slovensku zaznamenávame za posledných pár rokov pokles heroínu, naopak,
stále stúpa mierne užívanie
konopných drog, napr. marihuany, stimulačných drog
ako metanfetamín, pervitín.
Okrem toho sa rýchlo vyvíjajú
nové drogy, ktoré sa pomerne

jednoducho pripravujú aj
v domácich podmienkach a
sú ľahšie dostupné“ priblížil
Imrich Šteliar, riaditeľa odboru
Národné monitorovacie centrum
pre drogy na Úrade vlády.
V roku 2011 Bratislavský kraj
veľmi účinne zasiahol proti
prevádzkam dvoch crazy shopov v regióne, ktoré ponúkali
syntetické drogy pod hlavičkou
suvenírov. Tieto takzvané suveníry sú určené na konzumáciu,
pritom ich účinok na organizmus
je porovnateľný s užívaním drog
ako je extáza alebo kokaín.
BSK požiadal o spoluprácu aj
Úrad verejného zdravotníctva,
aby zdokumentoval, aké jedy sú
predávané.

Bratislavský Samosprávny Kraj Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, tel.: 02/48 26 41 11, e-mail: komunikacne@region-bsk.sk, www.region-bsk.sk
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Holíč

Memoriál Miroslava Olivu,
Igora Slobodu a Milana Šebestu

ÚČASTNÍCI FINÁLE MUTENICE A PLÁCKARI

V sobotu 30.6. bol slávnostne zahájený druhý ročník Memoriálu
Miroslava Olivu, Igora Slobodu
a Milana Šebestu, ktorý je pokračovaním predchádzajúcich ročníkov Memoriálu Miroslava Olivu.

Triatlon

H-Triatlon Gazárka 2012
Terénny triatlon v rekreačnej oblasti Gazárka sa konal v sobotu
16.6. už po deviatykrát. Z mužov
si prvé miesto odnáša Mosný Peter,

zo žien Lapinová Kristína a v štafete zvíťazila Husqvarna Nitra.
Súťažiaci si svoje sily zmerajú aj v
Skalici (7.7.) a Senici (25.8.).

FOTO MILAN POLÓNY

Organizátori tohto turnaja v minifutbale (Pláckari) si týmto spôsobom
každoročne pripomínali svojho
spoluhráča a priateľa.Oficiálneho
zahájenia sa zúčastnili aj rodičia a
príbuzní všetkých troch, na počesť
ktorých sa tento turnaj organizuje.
Spolu s Ing. Romanon Hrnčiríkom
slávnostne otvoril tento turnaj aj
primátor mesta Holíč PhDr. Zdenko Čambal.Turnaja sa zúčastnili tradičný účastníci Mutenice, Malacky,
Lučivná, Hádzanári Holíč, Starí páni

Holíč a Plackári Holíč a odohral sa
na futbalovom štadióne TJ Iskra
Holíč aj vďaka všetkým sponzorom,
ktorí prispeli finančnými prostriedkami alebo drobnými darmi. Prvé
sa umiestnilo mužstvo z Moravy
Mutenice a obhájilo tak víťazstvo
z predchádzajúceho ročníka.Na druhom mieste skončili Plackári a tretie
miesto obsadila Lučivná. Najlepší
strelci boli dvaja Polanský a Galovič,
nakoľko nastrieľali obaja sedem gólov. Ako v minulom roku tak i teraz
bol najlepším brankárom Martin
Kapánek. Slávnostné ukončenie a
vyhodnotenie prebehlo v holíčskej
reštaurácii Furmanský Dvor. Organizátori ďakujú všetkým účastníkom, divákom, sponzorom a pozývajú všetkých na ďalší ročník.

Majstrom Skalickej mestskej hokejbalovej ligy je Havana David Hanzalík

opäť na “bedni”

Mimoriadne dramatická
finálová séria Skalickej mestskej hokejbalovej ligy sa
skončila.
Hurricanes sa nepodarilo obhájiť majstrovský titul z minulej
sezóny, aj keď mali aj tentokrát
k nemu veľmi blízko. Prvé dve
tretiny rozhodujúceho duelu v
tropickej horúčave patrili pozorným obranám. Gólová prestrelka sa strhla až v záverečnej
tretine. V nej najskôr Havana
viedla 2:1, prehrávala 2:3, opäť
viedla 4:3, Hurricanes zrovnali
na 4:4, víťazný gól prišiel štyri
minúty pred koncom… Havana
sa tak vo svojej prvej sezóne zaslúžene dočkala majstrovského
titulu.

Soňa Trubačíková

MILAN ROMAN ČLEN KOMISIE PRE VZDELÁVANIE, MLÁDEŽ A ŠPORT MESTA SKALICA ODOVZDÁVA
ZASLÚŽENÚ ODMENU VÍŤAZOM SKALICKEJ MESTSKEJ HOKEJBALOVEJ LIGY

MOTOCLASSIC RACING CLUB KOPČANY V SPOLUPRÁCI S OBECNÝM ÚRADOM KOPČANY

KOPþIANSKY RÝCHLOSTNÝ MOTOOKRUH
21. - 22. JÚLA 2012 KOPþANY
VIAC INFO WWW.KOPCANY.COM

MEDIÁLNY PARTNER

Záhorí.sk

Na Slovakia Ringu sa v júni uskutočnilo druhé kolo trojdielneho seriálu Troliga Bus Cup, ktoré sa koná
pod hlavičkou Českého svazu motocyklového sportu. V pretekoch sa
predstavili aj naši zástupci, bratia
Hanzalíkovci z Kopčan. Milan Hanzalík si v triede 125 SP pripísal celkove ôsme miesto, medzi slovenskými
pretekármi mu patrilo 3. miesto. David Hanzalík v trede nad 600 ccm dokonca vystúpil na bedňu, pričom zo
slovákov bol najrýchlejší. Záverečné
tretie kolo pohára sa uskutoční 12.
júla opäť na Slovakia Ringu. “Bol to
pekný súboj a krásne preteky. Teraz
sa už, ale koncentrujem na najbližšie preteky, ktoré budú v Čechách na
prírodnom okruhu.” povedal David
Hanzalík pre Záhorí.
-st-

Záhorí
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Metro Devínska Nová Ves otvorilo aj pre
Vás novú čerpaciu stanicu
Pre všetkých motoristov od polovice
júla otvára svoje brány nová ‚benzínka‘ veľkoobchodu METRO Devínska
Nová Ves.

V

šetci vodiči áut na
benzín môžu v METRO výhodne natankovať Natural 95, Ultra 95 a
Natural 98, majitelia naftových motorov Diesel, aj aditivovaný Ultra Diesel. Držitelia zákazníckej METRO karty
navyše ušetria na každom litri
ľubovoľnej pohonnej hmoty 0,02 €, strieborní partneri
0,03 € a držitelia zlatej karty
až 0,04 €!
Nová čerpacia stanica je
obsluhovaná 7 dní v týždni
do desiatej večer, no vďaka
dvom moderným tankomatom, v ktorých sa bude platiť
bezhotovostne, bude v blízkej
dobe možné doplniť pohonné
hmoty kedykoľvek - aj v nočných hodinách.
Kvalita všetkých pohonných
hmôt vo veľkoobchodoch
METRO po celej SR je zaručená vďaka programu „Partnerská Čerpacia stanica“,
ktorý podporuje Unipetrol v
spolupráci s medzinárodnou

“

Tankovať
výhodne
môžu všetci
vodiči

certifikačnou spoločnosťou SGS.
Ide o jediné akreditované
pracovisko,
ktoré
uskutočňuje testy
pohonných hmôt
(PHM) a garantuje
aj kvalitu ponúkaných PHM.
Tak šťastnú cestu
s veľkoobchodom
METRO!

V METRO tankujú všetci lacno,
naši zákazníci ešte lacnejšie.
j

ZĽAVA 0,02 € / l

OTVORIL

ZĽAVA 0,03 € / l

ZĽAVA 0,04 € / l
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Šaštínsko
Mikroregión

Adresa: Devínska Nová Ves 7081, 841 07 Bratislava
Predajná doba: Po – So 6:00 – 22:00, Ne 7:00 – 22:00
Aktuálne ceny pohonných hmôt nájdete na
www.metro.sk/tankovanie

Viac informácií o celom
mikroregióne už čoskoro na

www.sastinsko.sk
7967_METRO_Otevreni_cerp_stanice_DNV_zeleny_pruh_148x101mm.indd 1

2.7.12 15:08
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Holíč

MISS Záhorie 2012

V nedeľu 17. júna 2012 sa na Gazárke konal už druhý ročník
kultúrnych slávností mikroregiónu Šaštínsko.

Prvou MISS Záhoria sa pomedzi 10 najkrajších
dievčať na Záhorí stala Radka Ščítna. Finále súťaže sa uskutočnilo v sobotu (23.6.) v holíčskom
klube R-Classic.
FOTO MISS ZÁHORIE 2012

FOTO MILAN POLÓNY

P

riebeh programu spočíval v prezentácii jednotlivých obcí, ktoré
tento mikroregión združuje.
Slávnosti odštartoval krojovaný sprievod od Baziliky
Sedembolestnej Panny Márie
v Šaštíne, ktorý prešiel mestom až do rekreačnej oblasti
Gazárka. Vo vynovenom amfiteátri sa počas celého popoludnia vystriedali vystúpenia
rôznych hudobných skupín,
detských folklórnych súborov či dychových zoskupení.
Jednotlivé obce združenia vo
svojich stánkoch prezentovali svoju históriu, tradičnú
kultúru a gastronómiu.

“

Mikroregión
Šaštínsko bude
mať úplne novú
internetovú
prezentáciu.
Práve na nej
pracujeme.
Matej Hajdin
autor webprojektu

Návštevníci slávností mohli
tak ochutnať poľovnícky guláš, svadobné koláčiky, kvašáky, pagáčky, habánsky koláč, cibuľový chlieb a mnohé
ďalšie špeciality.

Z významných hostí pozvanie prijali podpredsedníčka
NR SR Renáta Zmajkovičová, minister školstva a rodiny
Dušan Čaplovič a europoslankyňa Katarína Neveďalová. Veríme, že aj budúci rok
sa podarí pripraviť zaujímavú
prezentáciu a rozšíriť ju o
ďalšie zaujímavosti z obcí
mikroregiónu Šaštínska, ktorý združuje obce Čáry, Smolinské, Šaštín-Stráže, Borský
Mikuláš, Kuklov, Kúty, Moravský Svätý Ján, Sekule,
Borský Svätý Jur a Lakšársku
Novú Ves. Nečlenom združenia sú Bílkove Humence.

Jana Leskovská

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

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
a 0948517311 alebo nás kontaktujte emailom janosik@crfinance.sk. Nájdete nás aj v Holíči a Gbeloch.
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0slavte s nami

.Narodeniny

V
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1

V narodeninovej sutazi sme pre vas

pripravili mnozstvo atraktIvnych cien.
’
Kúpou CINEMAX kariet získavaš množstvo vyhod
a navyše si ich opäť možeš kúpiť za tretinové ceny.
FILM karta
5€

VIP karta
66 €

(POZOR – AKCIA platí len do konca júla! CINEMAX karty budú platiť od 01. 08. 2012 do 31. 12. 2012)

Pre viac info choď na

www.cine-max.sk

>>

a
aktuálne
číslo
na internete
zahori.sk/noviny

VÄČŠÍ ZÁBER VIAC ČLÁNKOV

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

Oddych 15
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Pre 5 osôb po 7 guličiek

Tvarohové guľky plnené višňami
Michal Škrabák, rodák zo Záhoria
(Sekúl), pracuje ako šéfkuchár v
malom luxusnom hoteli Marrols,
ktorý nedávno získal piatu hviezdičku.
Tvarohové cesto
250 g tvarohu
60 g hrubej múky
60 g polohrubej múky
20 g vanilkového cukru
40 g práškového cukru
1 celé vajíčko
1 žĺtko
citrónová kôra z ½ citróna
Pí
Príprava
Všetky suroviny zmiešame do kompaktnej
hmoty a dáme do chladničky na cca 20
min. Jednotlivé višne obaľujeme v pripra-

venom ceste. Varíme
V í ichh v osolenej
l
vode,
d
kým nevyplávu na hladinu.
Kryštálový cukor nasypeme na panvičku
a necháme pri stálom miešaní skarameli-

štipka soli
cca 35 višní (čerstvé alebo
mrazené, alebo iné ovocie,
avšak nie kompótované
ani sterilizované)
0,5 dcl slivovice
Ozdoba
Lístky čerstvej mäty
piepornej

zovať. Pridáme na kocky nakrájané maslo
a zohriatu smotanu. Vznikne nám mliečny karamel, do ktorého vložíme uvarené
guľky. Pokropíme ich trochou slivovice

Prajem dobrú chuť!

a krátko oflambujeme. Podávame posypané so strúhankou opraženou dozlatova a
dosladenou práškovým cukrom. Dozdobíme čerstvou mätou.

Oddych v hotely Patriot

Oddych pri foto

STEAKOVÉ DNI
V PATRIOTE****

Starnutie s
mladosťou

Team hotela si Vás dovoľuje pozvať od 23.7. do 29.7. na STEAKOVÉ
DNI. Steaky budú pripravované v niekoľko variáciách a to z hovädzej
sviečkovej a z argentínskej roštenky. Stupeň prepečenosti steaku Vám
pripravíme podľa priania a k tomu na doladenie chuti máte od nás 1dcl
Portského vína.
Taktiež počas prázdnin stále ponúkame týždenné menu, veľa zaujímavých dezertov z našej domácej kuchyne a samozrejme pre osvieženie
v horúcich letných dňoch Zmrzlinové poháre.
Team hotela PATRIOT**** sa teší na Vašu návštevu.

Informačné cemtrum Europe
Direct Senica vyhlasuje už
štvrtý ročník fotosúťaže na
tému „Starnutie s mladosťou“
pri príležitosti Európskeho
roka aktívneho starnutia a
solidarity medzi generáciami.

>> Hotel Patriot Skalica

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

Oddych pri knihe

Anketa Kniha Záhoria 2011
Do konca septembra môžete hlasovať v ankete Kniha
Záhoria 2011. Nominované
knihy vyšli v roku 2011 a sú
späté s regiónom Záhoria tematicky alebo osobou autora
textovej, či obrazovej časti.
Knihy sú z oblasti beletrie,
odborno-populárnej, vedeckej alebo detskej literatúry a
majú pridelené medzinárodné číslo ISBN. Štvrtý ročník
ankety aj v tomto roku organizujú Záhorská knižnica
v Senici, Záhorská galéria
v Senici a Záhorské múzeum
v Skalici. Čitateľská verejnosť, sám autor, inštitúcie či vydavateľstvá mohli

knihy nominovať do 30.
apríla 2012.
O výsledkoch rozhodne
čitateľská verejnosť prostredníctvom hlasovacích
lístkov v Záhorskej knižnici, v mestských a obecných
knižniciach regiónu a prostredníctvom internetového
hlasovania do 30. septembra
2012.

Cieľom súťaže je prostredníctvom súťažných fotografií
ukázať príklady aktívneho
starnutia ako inšpiráciu pre
nás všetkých. Taktiež odstraňovať medzigeneračné bariéry a uvedomiť si hodnotu
toho, čo všetko môžu starší
ľudia spoločnosti ponúknuť.
Uzávierka je 19.10. 2012.

Vyhlásenie výsledkov ankety bude v októbri 2012 v Záhorskej galérii v Senici.

Matej Hajdin
TU MÔŽETE
HLASOVAŤ

www.zahorskakniznica.eu

KNIHA
ZÁHORIA

>>

europe direct

Prihlášku nájdete na:
europedirect.senica.sk

Kultúra
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Muaďoch Francek pred svadbú hrkútá Mariši: „Ty moja hruščičko,
ty moja trnečko, ty moje jabúčko.“
A pjet rokú po svadbje: „Neštvi
mja Marišom , lebo spravím z
tebja kompót“!
Proč si na Záhorí muadomanželé
na svatební noc zvjesá na spálni
dvera z pantú?
Aby sa na nich nedzívali pres
klúčovú dzírku.
Dojde Ondra do dzedziny s novým
picyklem. Pýtajú sa ho, odkád ho
má?
„Ale, išeu sem ze Zdenkú, tuačím
ju. Na jejím picykli a ona zrázu
povidá, že abych si od ní vzau
šecko co scem.“
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 25.7. 2012 SMS správou v tvare: TAJNICKA (medzera) text a kontakt na číslo 0907 655 433
Výhercovia z júnového čísla: Ján Bartáš (Skalica), Katarína Skacanová (Senica), Ivan Mládek (Malacky)

Martin Horinka: Socha svojím príbehom oživí priestor
T alentovaný výtvarník - sochár, ktorý pochádza z Gbelov, v súčasnosti žije v Uníne a pracuje v Skalici.
Aké boli vaše umelecké
začiatky?
Učenie ma nebavilo a celé
hodiny som si v škole kreslil, čo nedokázali oceniť moji
učitelia. Vyučil som sa elektrikárom, ale elektrikárčinu
pre istotu nás všetkých nerobím. Moje prvé reliéfy vznikli práve na učňovskej praxi v
atómovej elektrárni Mochovce, kde som vyzdobil stĺpy
kotolne ľudskými tvárami.V
tom období ma oslovilo umenie ulice graffitti. Spomínam
si, že na vojne som si urobil
tetovací strojček.

Od amatérskeho tatéra k
inej forme umenia…
Áno, keďže umelecké sklony
som zdedil po dedovi, prišlo mi prirodzné objavovať
ďalej. Príležitostne som sa
venoval interiérovej koláži, výzdobe barov, diskoték,
čajovní, ale aj súkromných
priestorov. Začal som robiť z
rôznych materiálov mozaiky,
z ktorých som plynule prešiel
na reliéf a z reliéfu k sochám
už bol len malý krôčik. “
Je potrebné k umeleckej
tvorbe aj šťastie?

Do istej miery určite, podľa
toho ako veľmi sa chce človek ďalej rozvíjať. Síce som
v útlej mladosti navštevoval
výtvarný odbor Ľudovej školy umenia v Gbeloch, kde
som absolvoval základy výtvarného umenia, ale predsa
len treba viac. Náhodne si
moju tvorbu všimol Slovenský akademický sochár
Peter Peme Meszaros, ktorý
mi bezprostredne odovzdáva
vzácne rady a skúsenosti, čo
si nesmierne vážim.

vašej súčasnej tvorbe?
V poslednom roku som sa
venoval sakrálnej soche, ktorú tvorím svojskou formou,
ďalej reliéfom, nástenným
plastikám, ktoré robím aj
na želanie zákazníka. Počas
tvorby sa autodidakticky
vzdelávam a inšpiráciu čerpám z klasickej sochy, ktorú
zahaľujem do abstraktného
závoja svojej fantázie. Moja
socha nesie základné atribúty stvárnenej sakrálie, ale
pritom je aj rébusom pre nezasväteného.

Aké námety nájdeme vo

Soňa Trubačíková

