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V mladosti strácame rozum kvôli láske, neskôr 
strácame lásku kvôli rozumu.

Apríl máme za sebou a ani 
povestné aprílové počasie nikoho 
z nás neodradilo od práce. Na 
Záhorí sa opäť uskutočnilo 
veľa zaujímavých podujatí, na 
mnohých z nich sme sa zúčastnili 
a podieľali aj ako sponzor.
Prinášame vám rozhovory so 
zaujímavými ľuďmi, ktoré poskytli 
výlučne pre náš mesačník. 
Herečka zo Záhoria Zita Furková 
nám prezradila čo si myslí 
o Záhorákoch a čo by im dopriala 
a kandidáti na europoslanca 
Milan Roman a Eduard 
Kukan zasa porozprávali, ako 
vnímajú život ľudí na Slovensku 
v porovnaní s inými štátmi.
V apríli ste mali možnosť 
poukázať 2% zaplatenej dane 
na podporu Záhoria, za čo vám 
všetkým, ktorí ste tak urobili, 
ďakujeme. Aj vďaka vám môžeme 
v ďalších mesiacoch podporovať 
rozvoj a život na Záhorí, o čom 
budeme vždy, tak ako doteraz, 
informovať v aktuálnych 
vydaniach mesačníka. Môžete si 
potom povedať – na túto akciu 
som prispel/prispela aj ja!
Ďakujeme!
Všetkým ľuďom s dobrým srdcom 
prajem veľa lásky.

          Veronika Dujsíková
          šéfredaktor
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François-René de Chateaubriand

V Senici sa dňa 25. apríla konala prednáška Prof. Mila-
na Zeleného na tému Transformácia podnikateľského 
sveta, nové príležitosti a vplyvy na podnikanie, hlavné 
trendy.

Milan Zelený je 
známy profesor 
z Fordham Uni-
verzity New York 
a autor známych 
kníh a článkov 
o transformácii 
biznisu. Prednášal o hlavných trendoch, na ktoré by sa mali 
podnikatelia a podniky vo vlastnom záujme postaviť. Ako ho-
vorí: „Náš život je hľadaním vlastnej cesty. Nepoznám iný 
úspech, ako žiť svoj život po svojom a kráčať vlastnou ces-
tou. Každému z nás patrí len jeden príbeh – ten náš. Hľadaj 
vlastnú cestu – len tak obohatíš svet, len tak rozšíriš jeho 
(ale aj svoje) možnosti. Každé kopírovanie, opisovanie a 
napodobovanie ciest druhých náš svet ochudobňuje, zužu-
je potenciál, vytvára monokultúru...“ ■ Veronika Dujsíková

Prednáška o transformácii 
podnikateľského sveta

Skalica a Holíč si uctili pamiatku 
obetí 2. svetovej vojny

Dňa 11. apríla sa v Parku oslobode-
nia pred Základnou školou Mallého 
uskutočnilo pietne podujatie - kla-
denie vencov pri príležitosti oslo-
bodenia Skalice v druhej svetovej 
vojne a taktiež v ten istý deň sa 
konalo aj v Holíči pietne podujatie 
pri príležitosti oslobodenia mesta 
Holíč.

Vence k Pamätníkom oslobodenia 
položili primátori miest, predstavitelia miest, poslanci mest-
ských zastupiteľstiev a zástupcovia politických strán. Pamiatku 

obetí druhej sve-
tovej vojny si uctili 
občania, žiaci škôl, 
zástupcovia škol-
ských zariadení, in-
štitúcií a spoločen-
ských organizácií.

■ Veronika Dujsíková

1. mája sa už tradične otvára turistická sezóna v skalic-
kom prístave na Baťovom kanáli. Pekné počasie toho 
roku využilo množstvo ľudí, aby si vychutnali pobyt a 
pohyb v prírode.

Do prístavu sa 
nedalo prísť au-
tom, prednosť 
dnes mali chodci, 
cyklisti či korču-
liari. Súčasťou 
akcie boli zábav-
né úlohy pre deti, 
maľovanie na tvár, 
guláš a samozrejme prvé plavby k Sudoměřickému výklopníku 
a naspäť. Svoje umenie predviedli aj chlapci zo Street Workout 
Skalica na nedávno sprítupnenom cvičebnom náradí ale aj cvi-
čenci – deti i dopelí na jumpingových trampolínach. Pre dobrú 
náladu hrali počas celej akcie viaceré kapely.

Otvorenie sezóny na „Baťáku“

■ milka
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Vlani župa spustila projekt Naša škôlka – Náš kraj, 
v rámci ktorého finančne podporila zvýšenie ka-
pacít škôlok v kraji. Úspešný projekt pokračuje aj 
v tomto roku a pomôže tak ďalším stovkám rodi-
čov s malými deťmi.

Napriek tomu, 
že predškolské 
z a r i a d e n i a 
nepatria do 
kompetenci í 
župy ale obcí, 
rozhodol sa 

Bratislavský samosprávny kraj v minulom roku riešiť 
neudržateľnú situáciu a finančne vypomôcť zriaďova-
teľom škôlok. Dvadsiatim ôsmim obciam tak rozdelil 
dotácie spolu vo výške 
150 000 eur, ktoré boli 
viazané primárne na roz-
šírenie kapacít škôlok. Tie 
umožnili škôlkam prijať 
o zhruba 400 detí viac.

„Táto iniciatíva mala za 
cieľ reagovať na to, že 
v bratislavskej župe je 
od 1 500 do 1 700 detí, 
ktoré sa nedostanú do 
škôlky. Samozrejme, 
primárne má toto na 
starosti mestská časť, 
resp. obec, ale v rámci 
nového plánu Progra-
mu hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja 
našej župy máme mož-
nosť im do toho prispieť,“ vysvetľuje predseda Brati-
slavského kraja Pavol Frešo impulz, ktorý viedol v kraji 
k vzniku projektu 
Naša škôlka – náš 
kraj.

V tomto roku má 
Bratislavský sa-
mosprávny kraj 
v pláne prerozde-
liť dotácie v rov-
nakej výške ako 
v minulom roku, 
teda 150 000 eur, no primárne sú zamerané na zefek-
tívnenie fungovania materských škôl. Na rekonštrukcie 

budov, tried, 
soc iá lnych 
z a r i a d e n í , 
revitalizáciu 
ihrísk či na 
nákup hra-
čiek. Zria- 

ďovatelia materských škôl v Bratislavskom kraji majú 
možnosť podať na župu žiadosť o dotáciu do 7. mája.

Koordinátor projektu 
Peter Húska predpokla-
dá aj tento rok nárast 
počtu miest v škôlkach: 
„Samospráva má ne-
dostatok prostriedkov 
a obmedzené možnosti 
čerpania eurofondov. 
Toto sa budeme snažiť 
zlepšiť aj v budúcom 
programovacom ob-
dobí. Očakávame, že 
aj v tomto roku by sme 
mohli prijať o 300 až 
400 detí viac, ako keby 
tento projekt nebol.“

Zároveň poukazuje na 
špecifikum škôlok v Bra-
tislavskom kraji, kde 

vychádza priemerne na škôlku 95 detí, zatiaľ čo v Tr-
navskom samosprávnom kraji 54 a v Nitrianskom samo-

správnom kraji je to len 43 detí.

Druhý ročník projektu odštartoval 
župan Pavol Frešo spolu s koordi-
nátorom projektu Petrom Húskom 
v škôlke na Odborárskej ulici v Brati-
slave, ktorá aj vďaka vlaňajšej dotácii 
zo župy dokončila nadstavbu, zrekon-
štruovala priestory a zvýšila kapacitu 
o 48 detí.

Zriaďovatelia predškolských zariadení 
na území Bratislavského kraja majú možnosť do 7. mája 
podať žiadosť o poskytnutie dotácie. O ich pridelení a 
prerozde-
lení budú 
rozhodovať 
župní po-
slanci 20. 
júna.

Škôlky budú môcť prijať viac detí

         Škôlky na Záhorí získali 
v minulom roku viac než 47 000 eur

Žiadateľ Schválená dotácia

Obec Lozorno 5000 €

Obec Jakubov 6500 €

Obec Veľké Leváre 6000 €

Obec Sološnica 4500 €

Mesto Stupava 6000 €

Obec Láb 5000 €

Obec Vysoká pri Morave 3000 €

Obec Záhorská Ves 3000 €

Obec Rohožník 6500 €

Obec Plavecký Mikuláš 1800 €

»  

Župa podporí 
103 projektov

Bratislavský kraj podporí v tomto 
roku dotáciami v celkovej hodnote 
225 600 eur až 103 projektov. 
Pri posudzovaní žiadostí sa 
zohľadňoval najmä všeobecne 
prospešný alebo verejnoprospešný 
účel a počet projektov podaných 
jedným žiadateľom.

„Z dotácií podporujeme projekty 
z celého Bratislavského regiónu, 
pričom peniaze sa snažíme rozdeliť 
spravodlivo do všetkých okresov. 
Zohľadňujeme všeobecne prospešný 
účel. Pre mestá a obce je to výrazná 
pomoc, pretože zo svojich rozpočtov 
by to samé neutiahli. Peniaze išli 
napríklad na rekonštrukciu domovov 
sociálnych služieb či obnovu 
námestí,“ povedal bratislavský župan 
Pavol Frešo.

Najvyššiu dotáciu v sume 8 000 € 
poskytne župa bratislavskej mestskej 
časti Vajnory na pokračovanie obnovy 
národnej kultúrnej pamiatky Vajnorský 
ľudový dom. Obec Kuchyňa podporí 
sumou 6 000 € na náučno-rozprávkový 
chodník Bobria hrádza. Modra dostane 
5 000 € na revitalizáciu starej vinosadskej 
cesty, rovnaká suma pôjde obci Píla 
na rekonštrukciu materskej školy, 
seneckej základnej škole s vyučovacím 
jazykom maďarským Alberta Molnára 
Szencziho na rekonštrukciu fasády a 
Slovenskému stolnotenisovému zväzu 
na debarierizáciu a rekonštrukciu 
šatní. Rovnakú sumu poskytne kraj 
aj na vydanie knižnej publikácie 
strednej umelecko-priemyselnej školy 
v Bratislave. Dotácie pôjdu aj na podporu 
športu, kultúry, školských aktivít, obnovu 
verejných priestranstiev, rekonštrukcie 
obecných zariadení či výmenu okien. 
Komisia posudzovala celkom 183 
žiadostí vo výške 2 274 299,81 eur.
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BRUSEL: 
Sochu Manneken-Pis 

oblečú do slovenského 
kroja

Bratislavský kraj predstaví pri 
príležitosti 10. výročia vstupu 
Slovenska do Európskej únie svoju 
modernú tvár ako dynamického 
regiónu. V spolupráci s Európskou 
komisiou a Stálym zastúpením SR pri 
EÚ nadviažu na oslavy spred 10 rokov 
a opäť oblečú sochu Manneken-Pis 
do tradičného slovenského kroja. 
Akcia sa bude konať 3. mája v centre 
historického Bruselu. V rámci podujatia 
sa odprezentujú aj ostatné slovenské 
regióny.

Bratislavský samosprávny kraj bude mať 
počas akcie v blízkosti sochy Manneken-
Pis svoj stánok: „Je to príležitosť, ako 
môžeme odprezentovať našu kultúru, 
naše tradície a predstaviť atraktívne 
miesta v Bratislavskej župe,“ priblížil 
bratislavský župan Pavol Frešo. Návštevníci 
môžu na akcii ochutnať malokarpatské vína 
či tradičné Bratislavské rožky. Bratislavská 
župa  sa bude prezentovať aj v rámci 
sprievodného kultúrneho programu, 
predstavia sa „chodúliari“ oblečení 
v kostýmoch znázorňujúcich symboly mesta 
Bratislava, živá socha „Čumila“ a pripravený 
je aj hudobný program.

Pri príležitosti 10. výročia vstupu do Európskej 
únie založila Kancelária BSK v Bruseli spolu 
so Zastúpením hlavného mesta Praha pri 
EÚ tradíciu spoločných československých 
diskusných večerov v Bruseli s názvom 
„Československé rozhovory k veci a nad 
vecou“. Podujatie je určené pre slovenskú 
a českú komunitu žijúcu za hranicami 
svojich krajín. Úvodná marcová diskusia 
zhodnotila desaťročné pôsobenie Slovákov 
a Čechov v EÚ. „Podujatie malo veľký 
úspech, a preto pripravujeme ďalšie, na 
ktoré chceme pozvať slovenské a české 
osobnosti, ktoré budú diskutovať na 
aktuálne európske témy,“ dodal župan.

Čo nám prinieslo 
členstvo v EÚ?

■ zrušenie hraničných kontrol, voľný pohyb v rámci 
Schengenského priestoru
■ zavedenie eura, jednotnej meny, používanej v 18 
krajinách EÚ
■ roamingové poplatky budú v EÚ najneskôr 15. de-
cembra budúceho roka minulosťou
■ možnosť práce v zahraničí
■ jednoduchšie štúdium v zahraničí

»  

24. mája si budeme už po tretí krát voliť zástupcov do Európskeho parlamentu. Aj keď je táto 
inštitúcia od nášho regiónu geograficky vzdialenejšia, jej rozhodnutia a aktivity vplývajú na 
naše životy každodenne. Vďaka eurofondom revitalizujeme verejné priestranstvá, zlepšuje-
me dopravné spojenia alebo zvyšujeme informatizáciu. Členstvo v Európskej únií nám zjedno-
dušilo každodenný život aj v ďalších oblastiach.

Fakty o voľbách do EP
■ zástupcov do EP volíme po tretíkrát

■ na Slovensku môže voliť každý, kto má európske 
občianstvo a zároveň spĺňa vek 18 rokov, v Rakúsku 
je veková hranica posunutá na 16 rokov

■ kandidovať do EP môže na Slovensku každý, kto 
má na Slovensku trvalý pobyt a dovŕšil 21 rokov. Kan-
didovať je možné len v jednom členskom štáte EÚ

■ na Slovensku, Malte a Írsku voliči nemôžu voliť 
elektronicky, zo zahraničia, poštou alebo prostred-
níctvom zahraničnej ambasády

■ na kandidátkach politických strán je maximálne 
13 mien

■ na to, aby politický subjekt získal aspoň jeden 
mandát v Európskom parlamente musí prekročiť 
kvórum 5 % hlasov

■ v rámci jednotlivých politických strán kandidáti 
získavajú mandát v poradí, v akom sú uvedení na 
hlasovacom lístku. Prednosť má ale kandidát, ktorý 
dostal prednostný hlas od minimálne 1/10 voličov 
tejto strany

■ 1.-3. júla 2014: prvé zasadnutie nového Európ-
skeho parlamentu, zvolia sa jeho riadiace orgány 
(predseda, podpredseda, kvestori). Nominovaný 
kandidát na predsedu Európskej komisie by mal 
predstaviť EP svoje priority

■ 7.-10. júla 2014: zasadnú po prvýkrát výbory a 
zvolia si svoje predsedníctvo

■ 14.-17. júla 2014: Európsky parlament volí 
predsedu Európskej komisie na návrh Európskej rady. 
Kandidát musí v tajnom hlasovaní získať absolútnu 
väčšinu hlasov, 376.

»  

EUROVOĽBY

Ako sa volí do Europarlamentu?

Voľby do Európskeho parlamentu sa budú ko-
nať 24. mája 2014. Volebné miestnosti budú ot-
vorené, tak ako zvyčajne, od 7:00 do 22:00. Hlasovať 
môžete aj mimo svojho bydliska, pokiaľ si vopred 
vybavíte voličský preukaz. Ten vydáva obec, v ktorej 
máte trvalý pobyt.

Vo volebnej miestnosti dostanete 29 hlasova-
cích lístkov a jednu obálku. Toľko politických strán 
totiž prejavilo záujem kandidovať do Európskeho 
parlamentu a každá z nich má samostatný hlasova-
cí lístok. Aby bolo hlasovanie platné, volič si môže 
vybrať iba jednu politickú stranu a teda jeden 
hlasovací lístok, ktorý vloží do obálky. Tým odo-
vzdá hlas politickej strane. Zároveň môže ale nemu-
sí označiť, ktorého z kandidátov tejto strany 
uprednostňuje. Takýto prednostný hlas odovzdá 
zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta. Takto 
môže označiť najviac dvoch kandidátov.
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Výbor regiónov v Bruseli sa bude na svojom 
zasadaní zaoberať zlepšením kvality stáží, čo 
má byť zárukou pre mladých ľudí, aby sa lep-
šie uplatnili na trhu práce. Vyzýva preto člen-
ské štáty Európskej únie k zhromaždeniu po-
drobných údajov o stážach a svoje stanovisko 
predkladá aj Európskej Komisii. Medzi priori-
ty Bratislavskej župy patrí podpora vzdeláva-
nia ako takého a svoj pilotný projekt stážistov 
má už dva roky. Spolupracuje s univerzitami 
a napríklad Univerzita Komenského má stáže 
aj ako formu štúdia.

V niektorých regiónoch EÚ je ešte stále veľmi vyso-
ká nezamestnanosť. „Najlepšie výsledky v oblas-
ti zamestnanosti mladých ľudí majú tie krajiny 
a regióny, v ktorých odborné praxe sú súčasťou 
systému vzdelávania a prijímania pracovníkov. 
Uvedomujeme si to, preto spolupracujeme so 
školami a univerzitami, aby sa študenti doká-
zali čo najlepšie uplatniť na trhu práce,“ pove-
dal predseda Bratislavského samosprávneho kraja 
Pavol Frešo, ktorý je členom Výboru regiónov. Župa 

má svoj pilotný projekt stážistov, v ktorom ponúka 
dva typy stáží - odbornú prax v rámci verejnej sprá-
vy a jednotlivých odborov BSK a tiež stáže v Kan-
celárii BSK v Bruseli, kde sa študenti oboznamujú 
s chodom európskych inštitúcií. Župa spolupra-
cuje s Univerzitou Komenského, ktorá má stáže aj 
ako formu štúdia, ďalej so Slovenskou technickou 
univerzitou, či s Vysokou školou medzinárodných 
vzťahov a diplomacie. „Projekt stážistov sa nám 
veľmi osvedčil. Teraz sa generálne zapracováva 
aj na pôde Európskej únie,“ dodal Pavol Frešo. 

Výbor regiónov víta všetky pozitívne kroky v rámci 
kvality stáží, ktoré uľahčia absolvovanie stáží v za-
hraničí. Podporil preto zriedenie záruk pre mladých 
ľudí. Tie by mali zabezpečiť, aby všetci mladí ľudia 
do 25 rokov dostali do štyroch mesiacov od začiatku 
nezamestnanosti alebo od ukončenia formálneho 
vzdelávania kvalitnú ponuku na zamestnanie, ďal-
šie vzdelávanie, učňovský program alebo stáž.

Na rôznych projektoch v oblasti školstva momentál-
ne Bratislavská župa spolupracuje aj s Varaždinskou 

župou (Chorvátsko). Pri tejto príležitosti sa stretol 
v Bruseli predseda Bratislavského samosprávneho 
kraja Pavol Frešo s prefektom Varaždinskej župy 
Predragom Štromarom. Regióny spolupracujú 
v rámci stredného odborného školstva, bratislav-
ská župa sa inšpiruje od partnerov napríklad pri 
zakladaní ďalších centier odborného vzdelávania 
a prípravy a Chorváti preberajú od nás skúsenosti 
pri čerpaní eurofondov. Spoločne pripravujú medzi-
národnú zmluvu, kde budú zakotvené aj výmenné 
pobyty žiakov a učiteľov.

Výbor regiónov predkladá názory miestnych a re-
gionálnych orgánov na právne predpisy EÚ. Komi-
sia, Rada a Parlament sa radia s Výborom regiónov 
pred tým, ako sa príjme rozhodnutie týkajúce sa 
miestnej a regionálnej správy. Môže ísť napríklad o 
otázky zamestnanosti, životného prostredia, vzde- 
lávania alebo verejného zdravia. V súčasnosti má 
Výbor regiónov 344 členov a 344 náhradníkov z 27 
členských štátov EÚ. Slovenskú národnú delegáciu 
vo Výbore regiónov tvorí 9 členov a 9 náhradníkov.

Výbor regiónov chce zlepšiť kvalitu stáží, 
Bratislavský kraj už pilotný projekt má

V prímestskej autobusovej doprave v rámci bra-
tislavskej župy bude jazdiť ďalších 40 nových 
nízkopodlažných autobusov typu Crossway. 
V apríli ich slávnostne uviedli do prevádzky zá-
stupcovia Bratislavského kraja a autobusového 
dopravcu Slovak Lines.

„Naša základná filozofia je, že nie reštrikciami, 
nie obmedzeniami dostávajme ľudí z áut do 
hromadnej dopravy. Snažíme sa ľudí z osobnej 
automobilovej dopravy dostať do hromadnej 
práve tým, že zvyšujeme jej komfort,“ zdôraznil 
župan Pavol Frešo. Ako tiež doplnil, nové autobusy sú 
klimatizované, prispôsobené aj na prepravu zdravot-

ne postihnutých ľudí a sú vybavené WiFi pripojením 
na internet. Autobusy budú jazdiť všetkými smermi 
v rámci bratislavskej župy, teda na Záhorie, Pezinok, 
Senec aj smerom na Šamorín.

„Celkový investičný program na obnovu vozo-
vého parku je vo výške 23 miliónov eur, toto 
je jeho druhá fáza, pokračovať sa bude aj bu- 
dúci rok,“ povedal generálny riaditeľ Slovak Lines 
Peter Sádovský.

Vlani pribudlo do vozového parku celkom 45 nových 
autobusov typu Crossway. Autobusy sú dlhé 12 met-
rov, odvezie sa v nich 88 cestujúcich, z toho je 45 miest 
na sedenie a 43 miest na státie. Výrobcom je renomo-
vaná spoločnosť Iveco Bus, ktorá je druhým najväčším 
európskym výrobcom autobusov.

„Dnes nám po cestách Bratislavského kraja jazdí 
220 prímestských autobusov, z toho 85 je nových. 
Celková obnova vozového parku by mala byť za-
vŕšená do konca roka 2015,“ doplnil riaditeľ Odboru 
komunikácie a propagácie Bratislavského samospráv-
neho kraja Peter Húska.

Prímestskú autobusovú dopravu v kraji zabezpečuje 
Slovak Lines na základe objednávky župy. Slovak Li-
nes patrí k najvýznamnejším poskytovateľom verejnej 
autobusovej dopravy na Slovensku. Ročne prepraví 
okolo 15 mil. cestujúcich.

Nové autobusy v župe aj s WiFi
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Bratislavský samosprávny kraj pro-
stredníctvom aktivít projektu Fa-
milynet prinesie výhody a zľavy pre 
rodiny s deťmi v regióne. Hlavným 
cieľom projektu je vytvoriť a spre-
vádzkovať systém, ktorý držiteľom 
rodinných pasov sprostredkuje vý-
hodnejšie podmienky pri návšteve 
kultúrnych, vzdelávacích, športových 
a rekreačných zariadení, ale aj pri 
bežných nákupoch.

Systém rodinných pasov už mnoho rokov 
úspešne funguje v rakúskych i českých regiónoch. Vďaka 
projektu Familynet podporenému v rámci Programu 
cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 
2007-2013, budú tieto výhody dostupné aj pre rodiny 
v Bratislavskom kraji. Pre zapojenie sa do systému je po-
trebná bezplatná registrácia, na základe ktorej získajú 
zapojené rodiny vlastný rodinný pas. S ním si následne 
môžu uplatniť zľavy a získať akciové ponuky u regis-
trovaných poskytovateľov produktov a služieb z oblasti 
kultúry, vzdelávania, športu a rekreácie nielen v Brati-
slavskom kraji, ale aj na území projektových partnerov 
– Trnavský samosprávny kraj a rakúske regióny Burgen-
land a Dolné Rakúsko.

Zámerom Bratislavského samosprávneho kraja je 
podporiť spoločné trávenie voľného času v rodinách 
a sprístupniť atraktívnu ponuku zaujímavostí v cezhra-
ničnom regióne za zvýhodnených podmienok. Formu-
lár pre prihlásenie, ako aj bližšie informácie o systéme 
rodinných pasov a databázu registrovaných poskyto-
vateľov zliav nájdete už čoskoro na webstránke www.
rodinne-pasy.sk.

KONTAKTNÉ CENTRUM:

Záhorácka 15/a, 901 01 Malacky
Tel.: 034/7743004
Mail: info@rodinne-pasy.sk
www.rodinne-pasy.sk 

S rodinnými pasmi je život v kraji výhodnejší
» Karta plná výhod pre ro-
diny v Bratislavskom kraji 
vďaka projektu Familynet

» Registrácia a vydanie karty 
ZADARMO

» Zľavy a výhody pre rodiny 
nielen v Bratislavskom samo-
správnom kraji, ale aj u part-
nerov projektu v regiónoch 
Burgenland, Dolné Rakúsko a 
v Trnavskom samosprávnom 
kraji

» Vlastná zľavová sieť - voľ-
nočasové aktivity a spotreb-
né nákupy, poskytovatelia 
zliav z oblasti turizmu a ces-
tovného ruchu, kultúry, vzde-
lávania, športu a rekreácie

» Štartujeme 1. mája

OBJAVUJ POKLADY 
BRATISLAVSKÉHO REGIÓNU 



Hotel
PATRIOT

Skalica

Seminár regenerácie zraku... 

V našom Relax centre...

Country vecer s grilovaním a tancom...

Ochabuje Vám zrak a vyšetrenie očným lekárom nenaznačuje, že by vaše oči trpeli nejakou zrejmou poruchou či chorobou? Môže Vám pomôcť metóda, 
ktorú už pred deväťdesiatimi rokmi vyvinul americký MUDr. William Bates. 28. 6. 2014 od 9:00 – 17:00 hod. v Hoteli Patriot **** 

očné cviky v miestnosti aj v teréne, teória a prax, reflexné uvoľnenie šije, psychofyzické cvičenia, relaxácia a dýchanie, prevencia zhoršovania zraku, 
praktická ukážka ayurvédskej procedúry RARPANA, ktorá eliminuje stres a priaznivo ovplyvňuje nespavosť, predchádza a lieči očné ochorenia.

21. – 24. 5., 25. – 28. 6. 2014 
Ayurvéda – 5000 rokov stará indická liečebná metóda, ktorá zbavuje telo chronických chorôb a usiluje o harmonizáciu tela a duše.

14. – 16. 5., 25. – 27. 6. 2014 
Metóda EFT – „akupunktúra bez ihiel“ – odblokovanie alebo odstránenie príčin psychických problémov či chorôb.

28. – 30. 5., 17. – 21. 6. 2014 
Liečivá terapia pomôcou farieb a vôní - zoznámenie sa s vplyvom farieb a vôní na náš organizmus, ako dokážu ovplyvňovat náš život.

23. 5. 2014 od 18:00 hod. v Hoteli Patriot****
 BBQ – záhradné posedenie. K tancu a počúvaniu hrá country music Countrio Hodonín.

K jedlu budú pre vás pripravené grilované špeciality. Vstupné: 2,-€/osobu.

Viacej informácií na www.patriothotel.eu

Od 1. mája sme našu ponuku rozšírili 
o miešané nápoje. 

Osviežte sa a relaxujte na našej letnej terase alebo využite happy hours a v piatok a sobotu od 20.00 do 23.00 hod. 
si dajte miešané drinky za polovičnú cenu. Začnite svoj evening tour u nás!!!

ˇ
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V minulom čísle sme vám priniesli rozhovor s Mi-
lanom Romanom, o tom, čo pre neho zname- 
ná Záhorie a prečo sa rozhodol kandidovať do 
Európskeho parlamentu. Dnes sme sa ho opýta-
li, čo by sa tu na Záhorí s pomocou EÚ dalo zme-
niť a môžme docieliť, aby nám Únia pomohla.

Narodili ste sa na Záhorí, založili ste si tu rodinu a 
natrvalo ste sa usadili v Skalici. Aký máte dôvod bý- 
vať stále na Záhorí a neodsťahovať sa napríklad 
do centra diania na Slovensku - do Bratislavy?

Som odjakživa Záhorák a tak to aj ostane. Na Záhorí 
máme všetko, čo potrebujeme a do Bratislavy je to len 
na skok. Ale hlavne tu žijú milí a veselí ľudia, ktorí si 
vedia robiť vtipy aj sami zo seba a to je vlastnosť, ktorá 
je na Slovensku vzácna. Na druhej strane, Záhoráci sú 

tvrdé povahy, vedia sa zatnúť a ísť si za svojím a to je 
niečo, čo tiež hocikto nevie.

Záhorie je krásny kút Slovenska. Čo je pre vás to 
naj na Záhorí, kvôli čomu by k nám mali chodiť 
turisti?

Je toho veľmi veľa. Od krásnej prírody, cez historické 
pamiatky, až po možnosti vyžitia a cestovného ruchu. 
Ale osobne som presvedčený, že život je vždy o ľuďoch. 
A Záhorákom sa nikto nevyrovná, aj v ich svojskosti a 
povahách, sú to pre mňa najzaujímavejší ľudia.

Ako Záhorák, bývajúci v blízkosti hraníc s Ra- 
kúskom, viete porovnať život u nás a v spomína-
nom Rakúsku. Čo je podľa vás dôvodom, že ľudia 
na Slovensku majú oveľa horšie životné podmien-
ky než ľudia v Rakúsku?

Nielen blízko hraníc s Ra- 
kúskom, ale aj Českom je 
Záhorie. A každý víkend mô-
žete vidieť plno áut so slo-
venskými značkami v Hodo-
níne, Brne alebo Hohenau, 
či Parnsdorfe. Ľudia tam 
chodia kvôli lepším cenám 
a kvôli tomu, že rovnaké vý-
robky, ktoré sú aj u nás, majú u susedov vyššiu kvalitu. 
To sa musí zmeniť, Slovensko si tiež zaslúži mať Áčko-
vé potraviny. A ešte spomeniem čerpanie eurofondov. 
U susedov sú procesy schvaľovania oveľa pružnejšie, 
menej byrokratické a prostriedky idú na veci, ktoré 
majú zmysel. U nás sa prístup k eurofondom zby-
točne sťažuje a na druhej strane, veľakrát končia na 
nezmysloch. Veď si len predstavte tú lavičku v Hnúšti 
za 8-tisíc euro. To sú snáď masážne alebo čo je na nich 
za tie peniaze?

Na Záhorí máme veľa kultúrnych pamiatok, kto-
ré chátrajú hlavne kvôli nedostatku financií, 
častokrát je však na vine aj ľahostajnosť nás ľudí 
k týmto pamiatkam. Prečo sa to deje a čo je podľa 
vás treba spraviť, aby sa tento nelichotivý stav 
zmenil?

Samozrejme, niekedy je to o vzťahu, ľudí alebo sa-
mosprávy k pamiatkam. Ale okolo seba vidím, že na 
Záhorí si vieme históriu vážiť, snažíme sa opravovať 
pamiatky. Bohužiaľ sú také, ktoré sú krásne, ale bez 
pomoci Európskej únie ich opraviť nevieme, lebo sú 
príliš nákladné. Tu spomeniem krásny Holíčsky zámok 
Márie Terézie. Je správne, že sa samospráve podarilo 
ho získať naspäť, dokonca sa robí aktivity na oživenie 
života okolo neho. Avšak jeho kompletná rekonštruk-
cia prevyšuje možnosti celého regiónu a neverím, že 
by aj Slovensko našlo peniaze na jeho opravu. Tu musí 
jednoznačne pomôcť Európska Únia. A aby vôbec 
uvažovali v Európe o Záhorí, musíme tam mať svojho 
človeka. Jednoducho, tak to je.

Veľa ľudí zo Záhoria pracuje v Čechách alebo Ra- 
kúsku, nakoľko sa im nedarí získať prácu v rod-
nom kraji. Máte nápad, plán ako zvýšiť počet pra-
covných miest na Záhorí?

Veľa ľudí pracuje za hranicami a veľa ľudí chodí za 
prácou aj do Bratislavy. Naša poloha pri hraniciach 
ponúka vytvárať pracovné možnosti pre tieto krajiny 
so sídlom u nás. To však chce väčšiu angažovanosť 
vlády, nielen našich podnikateľov. Aj preto som ne-
dávno vyzval ministra hospodárstva Malatinského, 
aby konal vo veci konkrétneho investora a dokonca 
som sa stretol aj s výkonným riaditeľom Saria v tejto 
veci. Chcem veriť, že sa im naozaj podarí na Záhorie 
pracovné miesta dotiahnuť.

Za Záhorie musí zabojovať náš človek

Milan Roman
Náš poslanec v Európe

■ Veronika Dujsíková
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Viete, že ...? (O lakti)
Mnohí z vás už určite 
počuli o „tenisovom“ 
lakti. Počuli ste však 
už o diagnóze ošte-
pársky lakeť alebo 
banícky lakeť?

Tenisový lakeť

Jedná sa o úponové bolesti na vonkajšej 
strane lakťa. Príčinou je preťaženie odstupu 
svalov, ktoré zabezpečujú vystieranie prstov 
a zápästia. Názov vznikol z charakteristic-
kých ťažkostí hráčov tenisu. Postihnúť však 
môže kohokoľvek, dokonca aj ľudí, ktorí 
lakeť nepreťažujú. V podstate ochorenie 
nie je nebezpečné, za to však bolesťami a 
nemožnosťou záťaže výrazne obmedzuje 
človeka aj pri bežných denných činnosti-
ach. Diagnostika je pomerne jednoduchá. 
V liečbe sa používajú režimové opatrenia - 
šetrenie postihnutého kĺbu, lieky - tabletky 
- analgetiká, podávajú sa obstreky. Miesto v 
liečbe má aj rehabilitácia - napríklad ultra-
zvukové vlny či magnetoterapia. Pri zlyhaní 
liečby je nutné niekedy pristúpiť aj k operač-
nému riešeniu.

Oštepársky lakeť

Jedná sa o obdobu tenisového lakťa avšak 
s postihnutím odstupu svalov na vnútornej 
strane lakťa. Názov opäť vznikol z charakte-
ristických ťažkostí oštepárov a rovnako môže 
postihnúť aj ostatných ľudí. Diagnostika a 
liečba je rovnaká ako pri tenisovom lakti. 
Opatrnosť však vyžaduje blízko prebiehajúci 
nerv, ktorý pohyblivosťou a citlivosťou záso-
buje lakťovú stranu ruky.

Banícky lakeť

Jedná sa o ochorenie burzy (väzivového 
podkožného váčku) tesne pod kožou na zad-
nej strane lakťa. Názov vznikol z charakteri-
stických ťažkostí baníkov v minulosti, keď sa 
v bani museli plaziť úzkymi chodbami a pri-
tom sa opierali o lakte. V súčasnosti už ocho-
renie nie je tak prísne viazané na banícke 
povolanie. Môže vzniknúť aj pri infekčných 
ochoreniach či po drobných úrazoch lakťa. 
V liečbe sa uplatňujú lokálne používané 
maste, injekcie. Pri pretrvávaní ťažkostí opäť 
nastupuje na scénu operačná liečba. Rovna-
ko ako u predchádzajúcich ochorení aj tu sa 
operácie vykonávajú v rámci jednodňovej 
starostlivosti (pacient ráno príde, je zopero-
vaný a ešte v ten istý deň odchádza domov).

■ MUDr. Daniel Vidovič, MPH, lekár 
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VÄČŠÍ ZÁBER VIAC ČLÁNKOV     VIAC INFORMÁCIÍ VIAC PRE VÁS

MALACKY
SENICA

SKALICA

20 000 VÝTLAČKOV

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

Prietržka
Radošovce
Skalica
Trnovec
Unín
Vrádište

Okres Senica
Borský Mikuláš
Borský Svätý Jur 

Cerová
Čáčov
Čáry
Dojč 
Hlboké
Jablonica
Koválov
Kuklov
Kunov
Kúty

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

Senica
Smolinské
Smrdáky
Sobotište
Šajdíkové Humence
Šaštín-Stráže
Štefanov

Okres Malacky
Gajary

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

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

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

V dnešnej dobe sa už asi ka-
ždý stretol s WiFi. Dá sa po-
vedať, že je bežnou súčasťou 
našich domácností. Otázkou 
sa stáva, ako a či vôbec 
máme zabezpečenú našu 
sieť proti útokom z vonka 
(neprajný sused, pripadne 
zneužívanie nášho pripo-

jenia). Jediná obrana je mať dobre zabezpečený 
router (sieť), aj keď povedzme si na rovinu, pre 
vytrvalca so znalosťami a vybavením nie je pro-
blém preniknúť do akokoľvek zabezpečenej siete.
Predstavím vám, pár základných pravidiel, ako sa chrá-
niť čo najlepšie:
1) Zmeniť si heslo User/Admin samotného routera 
(prihlasovacie údaje do routera)
2) Nastaviť si heslo samotnej siete (štandardné WEP za-
bezpečenie je ľahko prelomitelné)
3) Určiť povolené MAC adresy
1) Zmeniť si heslo routera
Keď nainštalujete do siete nový router, jeho najbežnejšie 
prihlasovacie údaje sú – meno: Admin alebo User, heslo: 
admin, user, prípadne 0000, 1234 a pod. 
Tieto základné prihlasovacie údaje sa dajú nájsť voľne na 
internete. Samotné prihlasovacie meno sa zmeniť nedá 
ale heslo áno. Je dobré ho zmeniť, aby človek, ktorý sa 
dostane na vašu sieť, mal sťažený prístup do vášho rou-
teru. 
2) Nastaviť si heslo WiFi siete 
Je vhodné si zvoliť zabezpečenie siete WPA2. Toto hes-
lo bude prvá vec, na ktorú útočník narazí. Odporúčam 
nevoliť jednoduché heslo (priezvisko, dátum narodenia, 
svoje záľuby a podobne).
3) Určiť povolené MAC adresy
Dobrou ochranou je povoliť len konkrétne zariadenia, 
ktoré na pripojenie k sieti používate. To zabráni pripojiť 
sa na vašu sieť s iným zariadením.
Čo to vlastne je MAC adresa ? 
V jednoduchosti povedané, je to nemenné identifikačné 
číslo sieťovej karty. To znamená že každý počítač má svo-
ju vlastnú MAC adresu, ktorá je „nemenná“. 

Ako zistiť MAC adresu konkrétneho počítača? 
Väčšinou zvykne bývať zo spodnej strany PC štítok s 
týmto číslom. Ak nie je, otvoríme si príkazový riadok/
terminál a zadáme príkaz: pre windows: ipconfig a pre 
linux tpconfig. Tieto príkazy nám vypíšu MAC adresy 
všetkých sieťových zariadení ako aj IP adresy pripoje-
ných zariadení.
Prečo je MAC adresa najlepšie zabezpečenie?
Zmeniť alebo iným spôsobom oklamať router o vašej 
MAC adrese je problém. Útočník potrebuje mať sieťovú 
kartu, ktorá má možnosť klonovať MAC adresu a musí 
poznať niektorú povolenú MAC adresu.
Proti náhodným útokom sa môžme brániť aj zneviditeľ-
nením svojej siete. Routre máju možnosť nastaviť „scho-
vávanie siete“. Pri hľadaní dostupných sietí tak vašu sieť 
nie je vidieť. Samozrejme aj tu existuje spôsob, ako sa 
dajú zistiť všetky dostupné siete v okolí aj tie skryté. Pri 
tomto spôsobe je potrebné nastaviť prihlasovanie na 
sieť WiFi, aj keď nie je dostupná. 
Aký vplyv majú tieto základné rady na lámanie 
vašej siete?
Predpokladajme, že máme schovanú sieť. Máme zme-
nené heslo routeru, máme kvalitné heslo siete a zadané 
pevné MAC adresy. Na aké problémy narazí „dobrák“, 
ktorý bude lámať vašu sieť? 
V prvom rade bude musieť nájsť vašu sieť. Keď má na to 
znalosti, tak ju nájde. Nedokáže sa ale na ňu prihlásiť, 
pretože nemá MAC adresu. Keď zistí povolenú MAC ad-
resu a dokáže ju naklonovať, tak príde na problém hesla 
siete. Keďže ho máme kvalitné, tak tu sa zdrží veľmi dlho 
(alebo veľmi krátko :D ). Keď sa mu ho prelomí a bude 
si chcieť zadať do routeru svoju MAC adresu, aby mal 
pohodlný prístup do vašej siete, bude musieť prelomiť 
heslo routeru. Keď sa mu podarí aj to, tak v tom prípade 
ovládne našu sieť úplne. 
Zistiť to môžme cez zoznam MAC adries alebo v histórii 
prihlásení routera, pokiaľ ju útočník neupravil. 
Každopádne, aby prešiel celým týmto procesom, musí 
mať na to znalosti, čas a dôvod.
Na záver. Dajte si záležať na vašich heslách a viac-me-
nej sa nemusíte obávať napadnutia vašej siete.

Zabezpečenie WiFi siete

■ Peter Priwitzer, redakčne upravené
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Leopold Danihels
Záhorák Leopold Danihels mal 
vo vrecku 20 dolárov, keď ako emi-
grovaný dezertér vstupoval do 
americkej armády. V Kalifornii začal 
podnikať, darilo sa mu v hoteliérstve, 
vlastnil nehnuteľnosti i kasíno. 
S manželkou charitatívne pomáhal 

Slovensku, sponzoroval kultúru. Za svoje aktivity dostal v USA 
Medailu slobody.

Štefan Osuský
Tvorca Malej dohody, funkcionár Spoločnosti 
národov, Záhorák z Brezovej, bojoval o vznik 
prvej Československej republiky. Štefan Osus-
ký bol diplomatom svetového formátu nielen 
v povojnovom období. V škole po ňom chceli, 
aby bol ,,dobrým Maďarom“, no nepoddal sa. 
Vylúčenie a zablokovanie vzdelávania v celom 
Uhorsku bolo dôvodom pre emigráciu do USA, 
aby neskôr mohol opäť brániť záujmy Slová-

kov. Ďalší príbeh, keď dobro a spravodlivosť víťazí.

František Kryštof Veselý
František Kryštof Veselý je rodák zo Ska-
lice. Gejza Dusík, Pavol Braxatoris a Fran-
tišek Kryštof Veselý sú spoluzakladatelia 
slovenskej operety. V archíve Slovenské-
ho rozhlasu je viac ako dvestopäťdesiat 
jeho piesní, určite poznáte hit Jaj, Zuzka, 
Zuzička.

Ján Hollý
Hollý sa vždy cítil básnikom, 
až potom kňazom. Zachy-
til históriu nášho národa a 
spolu s Kollárom, Šafárikom 
a Štúrom svojim dielom for-
moval našu kultúru. Je to 
osobnosť, ktorá spája Záhorákov, Slovákov a svo-
jim rozmerom sa tak zapísala do Európskych dejín.

Martin Benka
Martin Benka sa narodil v Kostolišti, v chudobnej rodine ako 
najmladší zo 6 detí. V roku 1903 ho s troma korunami vy-
prevadili do sveta. Tento obraz mal pred sebou celý život,  a 
preto nikdy nezabudol, odkiaľ prišiel. Svojou húževnatosťou 
a skromnosťou študijne precestoval skoro celú Európu. Jeho 
diela môžeme nájsť aj v New Yorku či Prahe. Venoval sa v nich 
slovenskému národu, kladol dôraz na tradície a ľudovú kultú-
ru. Národný umelec celý svoj majetok zanechal národu.

 osobnosti záhoria

My, Záhoráci, sme ľudia hrdí. Na svoje tradície, vinárstvo, veselú po-
vahu no aj našich ľudí, ktorí na Slovensku i vo svete niečo dokázali. 
Že hrdý je naozaj byť byť na čo, sme sa rozhodli pripomenúť vám vý-
berom z najslávnejších Záhorákov. Dnes vám prinášame medailóniky 
prvých piatich.
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Spomienková slávnosť 
k výročiu úmrtia 

Jána Hollého
V nedeľu 13. apríla sa v obci Borský Mi-
kuláš uskutočnila spomienková slávnosť 
k 165. výročiu úmrtia kňaza a básnika 
Jána Hollého.

Po slávnostnom príhovore starostu obce 
Vladimíra Bízeka, predseda OZ ProZáhorí.sk 
Milan Roman vyzdvihol, že na Záhorí máme 
slávnych rodákov, na ktorých môžeme byť hrdí 
nielen tu, ale aj v Európe. K pamätníku Jána 
Hollého boli položené vence a o kultúrny pro-
gram sa postarala Základná škola so svojím 
literárno-dramatickým pásmom a DFS Stud-
nička s folklórnym vystúpením. Spomienková 
slávnosť bola ukončená prehliadkou expozície 
v rodnom dome Jána Hollého.

Zita Furková je známa slo-
venská herečka, režisérka, 
scenáristka, majiteľka da-
bingového štúdia a spoluza-
kladateľka divadla Astorka 
Korzo ’90. Narodila sa na 
Záhorí, konkrétne v Hradiš-
ti pod Vrátnom. Na svojom 
konte má desiatky divadel-
ných, filmových, televíznych 
a rozhlasových postáv. Nielen za herectvo si vy-
slúžila niekoľko ocenení, získala Zlatú slučku za 
réžiu dabingu filmu, ocenenia Literárneho fondu, 
okrem toho sa stala Ženou roka 2009 v ankete ča-
sopisu Slovenka a tak by sa dalo pokračovať ďalej.
Pani Zitu Furkovú sme oslovili s prosbou o rozhovor, kto-
rý neodmietla a s ochotou odpovedala na naše otázky, 
ktoré sa týkali, ako inak, najmä Záhoria a Záhorákov.
Vaše divadelné začiatky siahajú do predškolského 
veku. Kto vás k divadlu doviedol a kde ste hrali svoje 
prvé vystúpenie?
Moje úplne prvé vystúpenie pred ľuďmi bolo na pleciach 
môjho tata, neviem už, pri akej príležitosti či sviatku, 
údajne som ešte nevedela vypovedať „r“, zarecitovala 
som básničku, ktorú pre mňa napísal tato:

HOCI SOM JA MALÁ, ÚTLA
AKO TÁ OMLVIENKA
LAZ BUDE ZO MŇA
POLIADNA SLOVENKA

Moje prvé divadelné predstavenie OBNOVENÝ SVET si 
pamätám. Bolo v réžii môjho otca. Pridelil mi postavu 
anjelika, ktorý ťahal sane s Ježiškom, ktorého hrala moja 
o rok mladšia sesternica. Na záver hry mala dať požeh-
nanie divákom v sále. Preľakla sa a neprežehnávala. 
Pohotovo som sa postavila pred ňou do stredu javiska 
a nadšene som požehnávala divákov. Sála zaburácala 
smiechom.
Ste rodená Záhoráčka, časť svojho života ste prežili 
na Záhorí. Ako vnímate Záhorákov, čím sú podľa vás 
špecifickí a aké majú povahové črty?
Záhoračtina je špecifická reč, ale musím podotknúť, že u 
nás v Hradišti pod Vrátnom, ktoré patrí k Záhoriu, máme 
ešte špecifickejšiu odnož jazyka, ktorá sa vyslovovaním  
DE-TE-NE-LE líši od klasickej záhorčtiny. U nás sa povie 
DETY BUDTE TYCHO CHYTÝM NA VÁS UTERÁK a prelo-
žené do záhoračtiny DZECI BUDZCTE CICHO CHYCÍM NA 
VÁS UTERÁK. Záhorákov mám rada dupľovane, pretože 
mám priamo v srdci Záhoria v Záhorskej Bystrici dabin-
gové štúdiá, takže žijem medzi Bratislavou a Záhorím 23 
rokov. Vlastne Záhorská Bystrica, je IV. obvodom Brati-
slavy. Záhoráci sú pracovití, tvrdohlaví a hovorí sa, že sú 
špekulanti a nedajú sa OBALAMÚCIT.
Aké máte skúsenosti so Záhorákmi a čo si na nich 
najviac vážite?
Len tie najlepšie, nemôžem sa sťažovať, v Záhorskej mi 
vychádzajú v ústrety.
Hosťujete s divadlom Astorka aj na Záhorí? Ak áno, 

čo hovoríte na Záhorácke pu-
blikum a kde sa vám najviac 
páčilo?
Musím vás sklamať, ale na Zá-
horie skoro vôbec nechodíme, 
čo mi je veľmi ľúto. Do Senic-
kého okresu nás vôbec nepozý-
vajú, čo sa aj za nás trocha han-
bím. Hosťovali sme v Stupave, 
Malackách tam sú veľmi srdeční 

diváci. Kultúrne stredisko v Senici údajne nemá peniaze, 
ale tie nemajú skoro nikde, pritom cestujeme po celom 
Slovensku. Keď sa chce, tak sa nájde, samozrejme je to 
otázka výberu. GAZDOVA KRV od Ruda Slobodu -Záho-
ráka, ktorú hráme s veľkým úspechom, by určite poba-
vila, zaujala aj v Senickom okrese, taktiež TICHÝ DOM od 
Silvestra Lavrika, kde hráme iba dve Záhoráčky Zuzka 
Kronerová a ja.
O Záhorákoch koľuje veľa vtipov. Aký je váš najobľú- 
benejší?
Výstižná je filozofia pre Záhoráka tohto vtipu: Záhorák 
nastúpil na Hlavnej stanici v Bratislave do taxíka. “Kam 
to bude?” pýta sa taxikár. Záhorák hovorí ”Enem mja 
vozte.” Taxikár Záhoráka vozil po celej Bratislave. Keď 
už mal toho dosť, doviezol ho na stanicu a hovorí: “Tak 
bude to 100 eur. “ Záhorák mu dáva 50 eur. Taxikár ho-
vorí: “Povedal som 100 eur.”  Záhorák odpovedá: ” No a 
co sceš, ty si sa nevézel? 
Pú na pú, ne?”
Je niečo na Záhorí čo 
vám chýba alebo čo by 
sa malo zmeniť?
Ja iba môžem povedať, čo 
by som im dopriala, aby 
sa mohlo zmeniť. Starost-
livých starostov a primá-
torov, ktorí by boli šted-
rejší na kultúru, a zasa im 
prajem viacej pochopenia 
a štedrosti pri dotáciách 
od vlády a samozrejme 
schopných manažérov.
Čo by ste odkázali našim 
čitateľom mesačníka 
ProZáhorí?
Zachovanie si svojej kultú-
ry, vzácneho zdravého hu-
moru, úcty k ľuďom, ktorá 
sa vytráca, a byť kritický 
k tým, čo nás okrádajú. 
Samozrejme, že prajem 
všetkým zdravie, pokoj, 
prosperitu o ktorú sa treba 
zaslúžiť poctivou prácou.
Ďakujeme za rozhovor a 
prajeme všetko dobré do 
ďalších rokov.

Zita Furková: Záhoráci sú pracovití, 
tvrdohlaví a nedajú sa “obalamúcit”

■ Veronika Dujsíková

■ Veronika Dujsíková
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Záhorácky pohár 
najmenších

Vo Vrádišti sa 12. apríla 2014 konal na fut-
balovom ihrisku Záhorácky pohár U 6 – roč-
ník 2008 a mladší, kde účastníkmi turnaja 
boli: RSM HODONÍN, FK RAČA, FK SENICA, 
SK LÍŠEŇ, HS KROMĚŘÍŽ, ČSFA MALACKY 

a 26. apríla sa hral Záhorácky pohár U 7 – 
ročník 2007 a mladší s účasťou mužstiev: 
RSM HODONÍN, DOMINO BRATISLAVA, SFM 
SENEC, PFK PIEŠŤANY, FKM MORAVA.

Všetky zápasy sa hrali sa na perfektne upra-
venom trávnatom ihrisku, jednotlivé zá-
pasy sa hrali na 15 minút a hralo sa každý 
s každým.

Obidva turnaje sa uskutočnili vďaka podpore 
OZ ProZáhorí.sk, ktoré zakúpilo na obidva 
dni pre všetky hrajúce deti medaily a pre 
víťaza víťazný pohár. Ceny všetkým hráčom 
odovzdal predseda OZ Milan Roman.

■ Veronika Dujsíková

 moravsko-slovensky bezecky pohár

sport

Beh šaštínskymi bormi
12. ročník tohto populárneho behu 
sa uskutočnil v RO Gazárka, kde 
sa strieda beh cez les s behom po 
piesku a po asfalte.
Dopoludnie patrí tradične najmenším 
účastníkom, ktorí štartujú v 12 kategó-
riách. Trate majú podľa veku detí rôznu 
dĺžku a náročnosť. Po dobehnutí do cieľa 
sa víťazom udeľujú ocenenia. V tomto ročníku to mali deti 
v daždi oveľa zložitejšie a náročnejšie. Pochvalu, obdiv a 
uznanie si preto zaslúžia všetky deti, ktoré sa postavili na 
štart a neodradil ich ani hustý vytrvalý dážď. 91 súťažiacich 
detí sa tohto roku nedalo odradiť ani daždivým počasím.
Dorastenci a dospelí pretekári štartujú rozdelení do dvoch 
hromadných štartov podľa dĺžky trate. Beh na 17,2 km je 
určený pre mužov v kategóriách do 39, nad 40 a nad 50 ro-

kov. Trať dlhú 4,5 km absolvujú muži nad 
60 rokov rozdelení podľa veku na 3 ka-
tegórie. Najstarší účastník tohtoročného 
behu je ročník 1937. Dĺžka trate 4,5 km je 
určená pre ženy (3 kategórie podľa veku), 
pre dorastencov, dorastenky a juniorov. V 
spomínaných kategóriách v tomto roční-
ku súťažilo spolu 109 pretekárov, z toho 
bolo 30 žien a 79 mužov. Výsledky boli 

vyhlásené po ukončení všetkých kategórií. Ceny víťazom 
odovzdával primátor mesta Ing. Radovan Prstek.
Veľké poďakovanie patrí organizátorom tohto prete-
ku – MsÚ Šaštín – Stráže. Ochotní dobrovoľníci i napriek 
nepriaznivému počasiu zvládli organizáciu k spokojnosti 
všetkých účastníkov pretekov, ale i prizerajúcich sa divákov. 

■ Ľudmila Machová

Valachovič vyhral jubilejné 
Vacenovice

Víťazom 40. ročníka Behu oslobodenia Vacenovíc na 
6 kilometrov sa stal člen AC Malacky Jakub Valacho-
vič. Na týchto pretekoch zvíťazil prvý raz v živote a 
pripísal si druhé víťazstvo v Moravsko-slovenskom 
bežeckom pohári. 
Zatiaľ stopercentnú úspeš-
nosť drží malacký vytrvalec 
v spoločnom pohári Záhoria a 
Slovácka. Pred dvomi týždňa-
mi deklasoval svojich súperov 
v Hlbokom na cestnej trati 9 
kilometrov, v sobotu 19. apríla 
si vďaka rýchlemu tempu po-
radil na vacenovickom lesnom 
okruhu s najväčším súperom Tomášom Steinerom, ktorý 
reprezentuje brniansky univerzitný klub VSK. „Bežalo sa 
mi veľmi dobre, udržal som si rovnomerné tempo a 
efektívny štýl. Je to dobrý signál smerom k hlavnej 
sezóne,“ vyjadril sa po dobehnutí Malačan. ■ TK AC

 hádzaná
Muži: HC Tatran Stupava - MHK 

Piešťany 21:20 (13:11)
12. apríla boli súperom stu-
pavského A družstva Pieš-
ťanci. Od začiatku domino-
vali na oboch stranách tvrdé 
obrany. Bojovalo sa o každú 
loptu a až do 20-tej minúty 

žiadne družstvo nevyhrávalo viac ako o jeden gól. V tejto 
časti hry domáci šnúrou štyroch gólov otočili z 5:6 na 9:6 a 
zdalo sa že súpera zlomia. Húževnatí hostia však nedovo-
lili domácim výraznejšie odskočiť. Prvý polčas síce vyhrali 
domáci o dva góly ale v ôsmej minúte druhého polčasu už 
bolo zase vyrovnané a zo zápasu bola až do konca veľká 
dráma. Aj vďaka tomu že sa hostia často krát sústreďovali 
na diskusie s rozhodcami a pri našich hráčoch stalo v závere 
aj trochu šťastia, ostali aj v druhom dnešnom zápase dva 
body doma a po tesnom víťazstve 21:20 si muži pripísali 
ďalšie víťazstvo. ■ Martin Prokop
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Europoslanec Eduard Kukan bojuje za naše zá-
ujmy v Europarlamente už roky, od reálneho ži-
vota odtrhnutý nie je. Snaží sa presadzovať, aby 
sme mali rovnaké podmienky ako Západ. Svoje 
doterajšie skúsenosti a vplyv chce využiť pre ďal-
šiu prácu v EP v prospech Slovenska a Slovákov.
Slovenská republika je v Európskej únii, ale stále 
sa cítime ako štát druhej kategórie. Dokedy máme 
čakať, aby sme boli rovnoprávni zo Západom?
Podľa mňa nestačí čakať, musíme sa o to aktívne snažiť. 
A na pôde Európskeho parlamentu je na to dosť pries-
toru. Preto som vždy podporoval také nariadenia, ktoré 
majú zabrániť deleniu občanov EÚ na prvú a druhú ka-
tegóriu. Moja práca v Európskom parlamente nie je od-
trhnutá od reality, ako si niektorí možno myslia. Naopak, 
dobre viem, čo ľudí na Slovensku trápi. Cestujem každý 
týždeň domov, chodím medzi ľudí, stretávam podnika-
teľov, ale aj bežných pracujúcich a snažím sa reagovať na 
to, čo chcú zmeniť. Viem, že sme pracovití a zodpovední 
a zaslužime si byť aj v Európe občanmi prvej kategórie. 
Preto je tiež potrebné, aby sme v týchto eurovoľbách vy-
užili svoje právo voliť. Stojíme na akejsi križovatke a roz-
hoduje sa o tom, akú podobu bude mať EÚ v nasledujú-
cich rokoch. Či bude skutočne dobrým miestom pre život 
všetkých jej občanov alebo len skupinky vyvolených.
Na Slovensku je vysoká nezamestnanosť a obzvlášť 
u ľudí v kritickom veku nad 50 rokov. Vie s touto si-
tuáciou Európska únia niečo spraviť?
Vie a aj robí. Mňa osobne veľmi mrzí, že sa mnohí ob-
čania Slovenska, ktorí prekročili vek 50 rokov, cítia 
nepotrební a odpísaní. Chcem sa zastať starších a od-
súvaných, napríklad tých, ktorí sú niekoľko rokov pred 
dôchodkom a boja sa o prácu. Byť aktívnym seniorom 
nesmie byť na obtiaž. Dobrou správou je, že Európsky 
parlament je miestom, kde sa dá týmto ľuďom vrátiť 
nádej. Európske finančné mechanizmy poskytujú už te-
raz možnosti ako im pomôcť prácu si udržať alebo nájsť. 
Vlani som v Európskom parlamente hlasoval za smerni-
cu, ktorá zakazuje diskrimináciu z dôvodu veku v oblasti 
prístupu k tovarom a službám, sociálnemu zabezpečeniu 
a vzdelávaniu. Pre aktívne starnutie je takisto potrebné, 
aby občania EÚ mohli využívať svoje práva sociálneho 
zabezpečenia kdekoľvek v EÚ. Schválili sme preto opat- 
renia, ktoré zaručujú prístup k systémom sociálneho 
zabezpečenia a ochrany kdekoľvek v EÚ. Umožní to star-
ším ľuďom zapájať sa do života spoločnosti a zachovať si 
nezávislosť. V týchto aktivitách treba pokračovať a dávať 
z prostriedkov EÚ viac financií na udržateľnosť zamest-
návania starších ľudí. To budem určite podporovať.
Záhorie je blízko Rakúska a vidíme, že u nich je úro-
veň života aj kvalita života vyššia. Ako je možné, že 
ten istý výrobok má inú kvalitu v Rakúsku a inú na 
Slovensku?
Áno, toto je veľký problém, ktorý vnímam. Ale aj v tom-
to smere Európsky parlament podnikol nejaké kroky. 
Naposledy vo februári tohto roka sme schválili legisla-
tívu týkajúcu sa bezpečnosti potravín a ich kontroly. 
Zakotvuje potrebu boja proti podvodom s potravinami 
– používaniu lacnejších a menej kvalitných náhražok, 

nesprávneho označenia 
váhy, predaja bežných 
potravín ako bio potra-
vín, nesprávne označo-
vanie pôvodu mäsových 
výrobkov a predaj jedla 
po uplynutí expiračnej 
doby. Pri voľnom pohy-
be tovarov v Únii sa tieto 
problémy musia riešiť ce-
loeurópsky. Verím, že sa 
čoskoro dočkáme toho, 
že v rakúskych aj slovenských obchodoch bude rovnaký 
výrobok skutočne rovnaký.
Máme možnosť vás vídavať na Záhorí, aký máte 
vzťah k Záhoriu a aké sú vaše skúsenosti so Záho-
rákmi?
Záhoráci sú veselí ľudia, veď známe vtipy o Záhorákoch 
šíria najmä oni sami o sebe. Raz mi niekto za Záhoria 
povedal, že Záhoráci sú východniari, ktorí išli do Prahy, 
ale zostali na polceste. Chvalabohu. Vždy sa medzi nimi 
cítim dobre a ešte ani raz sa mi nestalo, že by som sa na 
záhoráckej zábave nevytancoval. Nehovoriac o krásnych 
pamiatkach a krajine, ktorej bol turisticky ruch daný do 
vienka. Je škoda, že napríklad náš drahokam, slávny 
Holíčsky zámok stále chátra a turisti radšej idú do ra- 
kúskeho Schlosshofu alebo moravských Valtíc. To sa musí 
zmeniť. Aj v tomto musia byť Záhoráci Európanmi prvej 
kategórie. Vieme na to predsa použiť prostriedky EÚ.
Európska únia používa vetu, že je dôležité podporo-
vať malých a stredných podnikateľov. Z praxe však 
vidíme, že veľakrát im štát podnikanie komplikuje 
napr. vysokými odvodmi, čo sa odráža potom na 
mzde zamestnanca. 
Áno, súhlasím, malé a stredné podnikanie je oporou 
hospodárstva v celej Únii. Vo vyspelých častiach Únie 
si to dobre uvedomujú. Na Slovensku si taktiež musíme 
vážiť a podporovať tých, ktorí sa rozhodnú podnikať a 
tvoriť hodnoty. Štát nesmie tvoriť zbytočné prekážky, 
mal by naopak podporovať poctivých podnikateľov, 
ktorí vytvárajú pracovné miesta nielen pre seba, ale aj 
pre ďalších ľudí. Toto je však na jednotlivých štátoch, EÚ 
nerozhoduje o vysokých odvodoch a daniach v jednotli-
vých krajinách. Nie všade sa majú podnikatelia tak ako 
na Slovensku. Z mojej pozície sa snažím poukazovať na 
tento problém a kritizovať tie zbytočné opatrenia, ktoré 
idú proti malým a stredným podnikateľom. 
Čo by ste odkázali čitateľom mesačníka ProZáhorí?
Jeden môj kamarát, vtipálek zo Skalice, mi prezradil, že 
preklad rímskeho “veni, vidi, vici” do záhoráčtiny je “pri-
šeu, dostau po papuli a odešeu.” Záhorie má svojho mla-
dého kandidáta, ktorým je dlhoročný poslanec v Skalici 
Milan Roman. Som si istý, že sa za Záhorie v Bruseli po-
bije. Žiadny iný kraj mu tak neprirástol k srdcu. Nebude 
sám. Ja ho v tom budem, ako skúsený starší kolega s veľ-
kým vplyvom a rešpektom v kuloároch Európskej únie 
podporovať. Takže aká by mohla byť nová verzia prekla-
du? Prišeu, pomoheu Záhoriu a odešeu. V rukách to však 
máte vy voliči. Nezabudnite prosím ísť voliť 24. mája.

Eduard Kukan: Záhorie má mladého kandidáta, 
ktorý sa zaň pobije, ja ho budem podporovať.

Získajte teraz extra bonus 
na telefón k O2 Fér

alebo k O2 Moja Firma
Napríklad s HTC Desire 310 ušetríte až 72 €.

Získajte teraz extra bonus 

O2 predajňa
OD Tesco, Mallého 53
909 01 Skalica

O2 predajňa v Skalici 
vo vynovených priestoroch

18. apríla sa slávnostne otvorili novo zrekon-
štruované priestory O2 predajne  v obchod-
nom dome Tesco Skalica.

Pásku prestri-
hol za asisten-
cie konzultan-
tiek predajne 
Milan Roman, 
predseda OZ 

ProZáhorí.sk. Predajňa bola slávnostne vyzdobená 
bielo modrými balónikmi, čo sú charakteristické 
farby pre O2. V priestoroch predajne, ale aj v uli-
ciach mesta Skalice sa pohybovali O2 Anjeli, ktorí 
ponúkali predplatené SIM karty za výhodnú cenu. 
Určite navštívte vynovené priestory O2 predajne, 
kde vás radi obslúžia a ponúknu vám množstvo akcií 
a výhod. ■ Veronika Dujsíková

RK :  GRAND-REALITY Skalica 
www.grand-reality.sk

 0903 473 262 Bc. Dáša Vlková
*NAJLACNEJŠIE BYTY V SKALICI  Nové  byty  2+kk a 
3+kk  v Skalici od ceny 24.000,- eur - byty sú s balkónom, 
terasou, komorou a parkovacím miestom 

*Novostvba - RD 4+kuchyňa, jedáleň,šatník,kúpelňa
v Skalici  Cena domu :  85.300 €  + pozemok 

*BYT + POHOSTINSTVO + IHRISKO +TERASA
Na predaj v Kopčanoch okr. Skalica alebo výmena  199.000 €

Kancelária RK ul. Jatočná zo zadu Mestského úradu v Skalici          
e.mail.:    grandreality@centrum.sk

■ Veronika Dujsíková
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bezplatná 
RIADKOVÁ INZERCIA 

v mesačníku

prozáhorí
Text inzerátu môžete zaslať
■ na e-mailovú adresu 

sefredaktor@prozahori.sk
■ alebo poštou na adresu OZ Záhorí.sk, 

Potočná 54, 909 01 Skalica

AUTODOPRAVA do 3,5 t 
a SŤAHOVANIE tel. 0904 506 939

Predáme RD v Smrdákoch, 5 izieb, čiastočne zre-
konštruovaný, všetky IS, pozemok 10 á, cena 63000 
plus dohoda možná, tel. 0907 296 672
Predám čiastočne prerobenú garsonku na Štefá-
nikovej ulici v Senici, poschodie 2/12. Garsonka má 
balkón a veľkú kúpeľňu s vaňou. Cena 20 000€. Kon-
takt 0902 942 784.
Predám stavebný pozemok v obci Dojč, udržia- 
vaný, výmera 979 m2, všetky inžinierske siete pri 
pozemku, v strede dediny, nová tichá ulica, po stra-
nách ovocné stromy. Kontakt: 034 668 27 11
Predám záhradu v záhradkárskej osade v Holí-
či za letiskom v blízkosti rieky Moravy o celkovej 
rozlohe 1386 m2. Cena pozemku 3,50 €/m2. Tel. 
0918872716
Kúpim 2-izbový byt Bratislava - Rača, alebo 
Krasňany s balkónom a nie prizemie. Hotovosť. 
0911816733
Predám 3-izbový byt na prízemí v Skalici, cena 51 
500 €. Tel. č. 0948552103 
Kúpim 3-izbový byt v 4-bytovom dome v Skalici.
Tel. č. 0902641873
Predám Kia ceed 1.4 EX, rok výroby 2007, na-
jazdených 85 tis. km. Garážované, nebúrané, 1. 
majiteľ. Zdarma nové letné pneu. Cena 5500€. Tel. 
0905 453 109
Predám Škodu Favorit bielej farby na súčiastky, 
pojazdný, treba vidieť. Cena 300€, dohoda možná. 
Tel.: 0902 258 510
Predám šijací stroj zn. Minerva, málo používaný, 
drevené hodiny kukačky, treba opraviť, vhodné pre 
zberateľa, kamná tzv. klubovky v zachovalom stave, 
na pevné palivo, dámsky bicykel vhodný pre zbera-
teľa. Kontakt: 034 668 27 11
Kúpim časť /podstavec/ zo starého šijacieho stroja 
Singer. Tel.: 0949 429 145
Predám chlapčenský bicykel Olpran Magic 24“ 
málo používaný a chlapčenský bicykel Spider Marry 
20“, detskú cyklistickú prilbu S/M 52-56 cm málo 
používanú, autosedačku Graco na 15-36 kg. Tel.: 
0949 790 526
Predám trampolínu s ochrannou sieťkou, priemer 
305 cm, odrážacia plocha od zeme vo výške 68 cm, 
používaná, cena 100€. Tel. 0907343570
Predám PB flase, 10kg a 5kg. Kopčany, tel. 
0915 460 580

Prvomájová veselica 
v Kopčanoch

V Kultúrnom dome v Kopčanoch sa 28. apríla 
konala Prvomájová veselica, na ktorej sa zišli 
dôchodcovia z Jednoty dôchodcov Kopčany a Ska-
lica, aby sa spoločne zabavili.

Kultúrny dom bol plne obsadený dôchodcami, ktorí si 
zatancovali na ľudové piesne, kto-
ré im hrala a spievala skupina Duo 
Rubín. Že sa dôchodcovia vedia 
zabávať, svedčí fakt, že pri prvých 
tónoch skupiny ihneď obsadi-
li tanečný parket. Nechýbala už 
tradične bohatá tombola, v ktorej 
bolo veľa zaujímavých cien. Vese-
lice sa zúčastnil aj Milan Roman, 
kandidát na poslanca vo voľbách 
do Európskeho parlamentu. Po 
úvodnom slove a privítaní pred-
sedom miestnej Jednoty dôchod-
cov pánom Ľubomírom Bollom sa 
v krátkosti predstavil prítomných 
občanom, ktorí ho následne zasy-
pali mnohými otázkami, niektorí 
ho chceli len pozdraviť a vyjadriť 
mu svoju podporu.

Jednota dôchodcov v Kopčanoch 
naozaj funguje a pracuje v plnom 
nasadení, čo môžem osobne po-
tvrdiť, nakoľko ma vždy volajú na 
všetky akcie, ktoré poriadajú, a 
veruže ich je neskutočne veľa.

Už teraz sa teším na stretnutie 
s nimi a ďakujem za každé jedno 
pozvanie.

■ Veronika Dujsíková

   Akciu koordinuje:    Materské centrum Slnečnica 
   Hromadný štart:      15:30 hod    
   Štart a cieľ:            Areál MŠ Hviezdoslavova 
   Registrácia:             14:45 – 17:00  
 
a tešte sa s nami na: 

               program                           
      športové stanoviská                       hasičov 
                bublinkovo                   tvorivé dielničky             
                KÚZELNÍKA  

 
Za pomoc srdečne ďakujeme: 

     MŠ prac. Hviezdoslavova                 
    UMELKA 
           Váš kreatívny svet                                        
                                                                                                  
 

                                                                                                                                
Lekáreň sv. Michala  

                                                                       
 

                                                                        
 

DHZ Kopčany 
a Reštaurácia LUNA Kopčany 

Vás pozývajú na 2. ročník 
súťaže vo varení gulášu.

Kedy: 17.5.2014 Kde: Reštaurácia Luna

Začiatok: 13:00 hod

Informácie pre súťažiacich :

■ 3 členné družstvo amatérov

■ Štartovné 20 €

■ Usporiadateľ zabezpečí 3kg mäsa z diviny, 3 kg 
cibule, 2 pecne chleba, drevo na varenie, misky a 
lyžice.

■ Súťažiaci si prinesie vlastné špécie, kotlík a po-
trebné nástroje na varenie.

■ Súťažné družstvo môže svoj guláš predať alebo 
darovať.

■ Hodnotiť uvarené guláše bude 5- až 7-členná po-
rota z profesionálov aj amatérov.

■ Ceny na vyhodnotenie zabezpečí usporiadateľ.

■ Prihlásiť sa môžete do 14.5.2014 
na e-mail radovan.malik@slovanet.sk 
alebo mobil: 0903 036 083, 0903 218 612 
alebo priamo v reštaurácii LUNA
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Slovenské mamičky
Slovenské mamičky, pekné dcérky máte, 
Keď ich vychováte, potom ich vydáte.

Tí naši otcovia pekné ženy majú, 
Keď sú také pekné, pokoj im nedajú.

A z tej veľkej lásky deti sa narodia, 
Milé sú, pekné sú a málo maródia.

Po školách do sveta každý sa hotuje, 
Keď sa im zadarí, rodič sa raduje.

Tak sa len hotujte, deti naše milé, 
Nech s vami žijeme iba pekné chvíle.

Tá naša Grétuška ešte je maličká, 
Už sa na nás smeje tá pekná dievčička.

A keď sa Grétuška milučko usmeje, 
Všetci sa radujú, na svete dobre je.

■ Michal Janota

Kakaový vrkoč

SUROVINY:

70 dkg hladkej múky, 3 vajcia, 5 dkg 
kvasníc, 0,5 litra mlieka, 1 dcl oleja, 10 dkg 
cukru.

POSTUP: Hladkú múku, cukor, z troch va-
jíčok vyšľahaný bielok /žĺtky použijeme na 
natretie pred pečením/ kvasnice, mlieko a 
olej spracujeme a necháme nakysnúť.

1 palmarín, 20 dkg cukru a dve lyžice kakaa 
vymiešame, nakysnuté cesto rozdelíme na 6 
bochníkov, po jednom vyvaľkáme a natrie-
me krémom.

Tri pásy spletieme na korbáč, takto dostane-
me dva korbáče. Potrieme olejom a žĺtkom. 
Pomaly pečieme do zlata.

■ Toth Yvett

Ak máte zaujímavý recept, o ktorý sa chcete podeliť 
s čitateľmi, zašlite ho s aspoň jednou fotkou jedla 
na e-mail: sefredaktor@prozahori.sk alebo 
poštou na adresu OZ Záhorí.sk, Potočná 54, 
909 01 Skalica

Milí návštevníci.

Ako určite viete, naše mamy majú dňa 11. 5. 2014 svoj sviatok! Máte už premyslený darček 
pre svoju drahú mamičku?

ZOC MAX pri príležitosti tohto 
krásneho sviatku pripravil dňa 
11. 5. 2014 pekný kultúrny pro-
gram, ktorý začne o 15.00 hod.

Čo bude čakať naše oslávenkyne:

■ špeciálne pre nich budú MAX-om znieť 
krásne svetoznáme melódie, ktoré príde 
zahrať na harfe p. Nádlerová, harfistka.

■ na burze korálikov si môžu vybrať pekný 
šperk buď pre seba, alebo vybrať ten správ-
ny darček pre svoju mamu.

■ vyskúšať si zdarma líčenie profesionál-
nou vizážistkou s kozmetickými prípravka-
mi firmy MARY KAY.

Ale pozor!!! Všetci ostatní, ktorí máte 
radi originálne darčeky, ZOC MAX pri-
pravil pre vás možnosť nahrať poďako-
vanie svojej mame v podobe videood-
kazu. Preto si prineste si so sebou USB 
kľúč.

Srdečne Vás všetkých pozýva-
me dňa 11. 5. 2014 osláviť Deň 
matiek v ZOC MAX Skalica.

„Matka je niekto, kto môže nahradiť miesto kohokoľvek 
iného. Jej miesto však nemôže nahradiť nikto“

Deň matiek v ZOC MAX Skalica

V Chropove sa 26. apríla spojila kultúra so športom. 
Pri tradičnom stavaní mája sa zároveň zmodernizovalo 
ihrisko pre deti a to slávnostným odovzdaním basketba-
lového koša, ktoré sponzorsky venovalo OZ ProZáhorí.sk 
a do rúk starostu obce Antona Ivánka ho odovzdal pred-
seda OZ Milan Roman.

Symbolom spojenia športu a kultúry na Záhorí bol aj 
skalický hokejista Tibor Kutálek, ktorý to okrem hokejky 
vie aj s harmonikou. Počas celého podujatia na nej hral v 
hudobnej skupine, ktorá vytvárala príjemnú atmosféru 
svojimi pesničkami a postarala sa tak o zábavu všetkých 
prítomných obyvateľov.

V Chropove sa spojila 
kultúra so športom

■ Veronika Dujsíková

Na zasadaní Jednoty 
dôchodcov v Rovensku

Dôchodcovia to dnes nemajú ľahké. Čas na dôchodku 
sa málokedy dá nazvať bezstarostným - finančne vyžiť 
z výšky príjmu našich dôchodcov je terno, navyše, ak sa 
mladé rodiny sťahujú zo Slovenska preč, do zahraničia, 
zostanú tu rodičia celkom sami. V Rovensku funguje 
Jednota dôchodcov, na jej zasadaní sa dňa 24. apríla 
stretol Milan Roman, predseda OZ ProZáhorí.sk s mno-
hými príbehmi. Zasadnutia sa zúčastnil aj starosta obce 
Marián Rehuš a triezve názory sa preberali pri skalickom 
trdelníku. Súčasná politika sa musí zmeniť, títo ľudia si 
zaslúžia mať sa lepšie.

■ Veronika Dujsíková
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Horoskop
BARAN
Máj bude jedným z finančne najlepších 
mesiacov roka. Okrem toho množstvo vašej 

energie pohltí starý alebo nový partnerský vzťah. Až 
koncom mesiaca si nájdete čas aj pre ďalších ľudí okolo 
seba.

BÝK
Máj sa ponesie v znamení pracovného zho-
nu, záležitostí zdravia, kondície a odvážnych 

osobných rozhodnutí. Koncom mesiaca sa k tomu pri-
druží aj pátranie po nových zárobkových možnostiach.

BLÍŽENCI
Ak budete počas prvých dvoch týždňov od-
dychovať, rekapitulovať a plánovať, tak to 

bude to najlepšie, čo môžete urobiť. Zvyšok mesiaca 
bude rušnejší a možno aj vzrušujúcejší.

RAK
Prvá polovica mája bude mimoriadne spo-
ločenská. Aj rodina a domov vám dávajú 

zabrať. Koncom mesiaca ale musíte od všetkých utiecť 
- len v samote a pokoji dokážete úspešne zvládnuť in-
ventúru, ktorej musíte podrobiť sami seba. 

LEV
Rozhodli ste sa, že vzniknuté komunikačné 
bariéry prelomíte energicky a radikálne. 

Takže tento mesiac si svoje názory nenecháte pre seba. 
Smelo sa postavíte aj k novým pracovným príležitos- 
tiam.

PANNA
Prvé týždne budú v duchu poznávania a no-
vých zážitkov. Zároveň vám energický Mars 

konečne prihrá zárobkové možnosti, ktoré stoja za to, 
aby ste si poriadne vyhrnuli rukávy.

VÁHY
Tento mesiac budete mať neobvykle veľa 
energie. Dosť jej vyplytváte na finančné zá-

ležitosti. Pôjde o úver, dedičstvo, pôžičku, alebo niečo 
podobné. Až koncom mája dostanete možnosť uniknúť 
a objaviť nové zážitky a nové obzory.

ŠKORPIÓN
Aj keď bojujete s nejakými démonmi, tento 
mesiac bude hlavne plný lásky. Až koncom 

mája vám začne v hlave strašiť aj niečo ďalšie: majetok 
a peniaze…

STRELEC
Neodkladajte zmeny v životnom štýle - za tri 
týždne môžete stihnúť veľa. Záver mesiaca 

už bude patriť inej téme - láske. Hravej a vzrušujúcej…
KOZOROŽEC
Nikto si tento mesiac neužije toľko práce, 
ale ani zábavy, ako vy. Posledné májové dni 

vás navyše podnietia k pozitívnym zmenám v životnom 
štýle.

VODNÁR
Máj bude rodinne zameraný. Druhá časť 
mesiaca prinesie navyše veľa potešenia a to 

presne podľa vašich predstáv.
RYBY
Finančná oblasť je už dlhšiu dobu horúcou 
témou. Okrem toho vás čakajú dôležité 

stretnutia a rozhovory s ľuďmi z najbližšieho oko-
lia. Záver mesiaca prinesie zmeny, ktoré pozitívne 
ovplyvnia rodinný život. ■ www.astrotouch.com 
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Na pápežskom koncile má slovo jeden 
z kardinálov a hovorí:
- Drahí, bratia!... Kontaktovala ma firma 
Coca-Cola a ponúkla nám tri miliardy 
dolárov ako dar pre cirkev...
V miestnosti to radostne zašumí             
a kardinál pokra uje:
- Má to však jeden há ik. Chcú, aby 
sme v modlitbe "Ot e náš" zamenili 
"chlieb náš každodenný" na "Coca-Cola 
naša každodenná"... A tak sa vás teda 
pýtam,...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

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

Krížovky s úsmevom

krížovka: www.scalpermedia.sk
Hrajte o sériu odznakov Som Záhorák, teda SU. Správnu odpoveď pošlite do 26.5.2014 na e-mailovú 
adresu sefredaktor@prozahori.sk (prosíme uviesť kontakt) alebo poštou na adresu OZ Záhorí.sk, Potočná 54, 909 01 
Skalica. Tajnička z minulého čísla: „... či to dieťa, ktoré čakám, je jeho“. Výherca z minulého čísla: Mária Polakovičová, 
Skalica. Výherca získal CD23 - 23 piesní skupín Trnavského kraja.

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