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Celé Záhorí
fandí HK36 Skalica

Milan Roman, predseda O.Z.

Silvestrovské 
oslavy na Záhorí

Adventné 
a vianočné koncerty
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2. Zahorácky Republikový Bál 
4. feburára 2012 v Skalici - hlavná cena v tombole v hodnote 1 000 €
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Aj rok 2012 môže zmeniť naše životy :)

Milí priatelia, vážení čitatelia,
sú za nami najkrajšie dni roka. Verím, že ste ich 
prežili v kruhu Vašich najbližších, v pohode a zdra-
ví. Nový rok sme všetci privítali plní očakávania. 
Želali sme si zdravie, lásku, šťastie, no tiež osobné 
úspechy a pracovnú pohodu. Dni však bežia a veľa 

sa toho mení. Všetci ale potrebujeme pevné body, o ktoré sa môžeme 
oprieť – rodinu, priateľov, svojich blízkych, prácu...
Možno si to ešte neuvedomujeme, ale rok 2012 bude prelomový. 
Čakajú nás voľby, ktoré určia naše ďalšie smerovanie. Mnohí si myslia, 
že sa už nič nedá zmeniť, že bude horšie, bude menej práce. Ale ja by 
som vás chcel presvedčiť, že keď sa budeme snažiť, s množstvom vecí 
je možné pohnúť k lepšiemu. Aj z tohto dôvodu som sa rozhodol kandi-
dovať na post poslanca NR SR  a pomôcť tak nášmu regiónu. Veď Záhorí 
stojí za to, aby sme sa oň starali, zveľaďovali  ho. Pre našu budúcnosť, 
pre budúcnosť našich detí.
O tom, že je možné veci zmeniť, keď sa naozaj chce, svedčí napríklad 
zabezpečenie nového vybavenia do skalickej nemocnice, či otvorenie 
nového závodu INA Skalica, ktorý dá prácu viac ako 600 ľuďom z celého 
kraja. Tak si želajme, aby bol rok 2012 ešte lepší, ako ten predošlý .  
Nezabúdajme, že svoju budúcnosť má v rukách každý z nás.

Úspešný rok 2012 želá

Milan Roman, predseda OZ Za lepšie Skalicko
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Čas najkrajších sviatkov v roku - 
to nie sú len bohaté vianočné trhy, 
voňavý punč či medovníky. 

Je to čas hodnôt ako sú láska, 
ľudskosť a rodinná pohoda. Medzi 
nami žijú aj takí ľudia, ktorí z rôz-
nych príčin nemajú to šťastie a prišli 
o svoju strechu nad hlavou. Priniesť 
aspoň trochu vianočnej pohody do 
ich neutešenej životnej situácie sa 
snažili poslanci MZ Skalica Milan 
Roman a Daniel Vidovič. 
Obaja zavítali do skalického azylo-
vého domu a útulku pre bezdomov-
cov a pravou skalickou kapustnicou 
rozvoňali miestnosti a polahodili 

žalúd-
kom jeho 
obyvateľov. 
Deťom v 
zariadení sa 
zase rozžia-
rili očká, 
keď sa pred 

nimi objavila celá kopa hračiek. 
Dospelí aj deti azylového domu mali 
z nečakaného predčasného Ježiška 
nefalšovanú radosť. Týmto krásnym 
gestom spríjemnili poslanci predvia-
nočný čas ľuďom, ktorí nemali toľko 
šťastia v živote.
            Soňa Trubačiková

Azylový dom v Skalici 
dostal predčasného Ježiška

33 
obyvateľov
má azylový 
domv Skalici

>>

“web
Denne aktuálne spravodajstvo
www.zahori.sk
Aktuálne na sociálnej sieti
www.facebook.sk/regionzahori

 V skratke         Správy z vašej ulice - www.zahori.sk  >>
Stopy krvi odhalili zlodejov 
Počas silvestrovskej noci sa 
páchatelia vlámali do predaj-
ne a výrobne cukrárenských 
výrobkov v Skalici. Dnu sa 
dostali cez rozbité okno.
Z mraziaceho boxu ukradli 
údené mäso a päťkilové 

vedro so šalátom. Z časti bu-
dovy, v ktorej je pohostinstvo, 
páchatelia ukradli množstvo 
cigariet a príručnú pokladni-
cu.  Jeden z nich sa pri krádeži 
zranil a tiekla mu krv, ktorá 
políciu doviedla do domu, v 
ktorom boli odcudzené veci.

                 NOVINKA: Stačí vyplniť a uhradiť priloženú poštovú poukážku! 

o



JANUÁR  2012    Záhorí 0 €

Bezplatný mesačník regiónu Záhorie

3www.zahori.sk

Región Záhorí

Prostredníctvom mediál-
nej podpory v mesačníku 
Záhorí /Zahori.sk, propa-
gujeme športové kluby, 
neziskové organizácie, 
školské aktivity a kultúr-
ne spolky Rozvoj aktivít 
a realizácia aktivít, ktoré 
nie je možné realizovať 
rozpočtovými prostried-
kami iných občianskych 
združení. Aj tento rok sa 
podarilo v pravidelnom 
vydávaní regionálneho 
mesačníka Záhorí pro-
pagovať regióny Záhoria 
a poskytnúť informácie 
občanom o kultúre, špor-
te, ľudovej tvorivosti, 
spoločenskom živote 
v ich regióne. Každý 
mesiac sme venovali 
priestor pre prezentáciu 
kníh, ktoré orientujú 

Poslaním občianskeho združenia ZA LEPŠIE SKALICKO je presadzovať
hodnoty otvorenej spoločnosti, vytvárať ľuďom príležitosti na jej 
skvalitňovanie smerom k  väčšej otvorenosti v Skalickom 
regióne. Aj v roku 2011 sa snažilo OZ tento cieľ napĺňať.

Obzretie za rokom 2011
Občianske 
združenie 
Za lepšie Skalicko 
želá v novom roku 
2012 všetkým 
svojím čitateľom 
a priateľom všetko 
najlepšie, najmä 
zdravie a veľa 
dôvodov na 
osobnú 
spokojnosť.

 V skratke                                                 Aktuálne správy z vašej ulice - www.zahori.sk>>
Séria ministerských prednášok na SEVŠ 
8. 12. privítala Stredoeurópska vysoká škola v Ska-
lici izraelského veľvyslanca Alexandra Ben - Zviho. 
Ústrednou témou prednášky bol aktuálny vývoj v 
Izraelsko Palestínskych vzťahoch. 12. 12. sa konala 
prednáška ministra školstva Eugena Jurzycu. Minis-
trova prednáška sa niesla v intenciách zvyšovania 
kvality vysokoškolského vzdelávania na Slovensku. 
Tretiu prednášku v poradí odprezentoval 13. 12. 
minister životného prostredia József Nagy. Disku-
sia sa zamerala na pestré portfólio zeleného rastu.

Soňa Trubačiková

Aké problémy vás aktuálne 
trápia v regióne?
Zaujíma nás, aké problémy vás aktuálne 
trápia a preto sme na webovej stránke nášho 
časopisu www.zahori.sk/anketa2012 
pripravili krátku anketu. Ak si nájdete čas 
a vyplníte ju, môžu navyše desiati z vás získať 
aj milý darček od našej redakcie. 
Anketa bude prebiehať od 1. do 20.1.2012.
Ďakujeme. 
            redakcia Záhorí.sk

“

   Viac na www.zahori.skii

svoju pozornosť na historické 
súvislosti, geografi ckú tematiku či 
rozvíjanie kultúrno - spoločenského 
odkazu regiónu Záhorie. 
V tohtoročnej plesovej sezóne 
sa nám podarilo zorganizovať v 
spolupráci s prezidentskou kancelá-
riou ZSSR (Záhorácká Sebjestační 

Svojpomocní Republika) prvý 
ročník Záhoráckeho republikového 
bálu. Podujatie tohto typu prispie-
va k uchovaniu ľudových tradícií 
regiónu Záhorie a upevneniu väzieb 
osôb venujúcich sa týmto tradíciám. 
Na podujatí vystúpili miestni umel-
ci. Priestor na prezentáciu dostali aj 
detské tanečné talenty. V apríli OZ 
Za lepšie Skalicko fi nančne podpo-
rilo vydanie nového CD tradičnej 
ľudovej dychovej hudby Skaličané 
„Keď sa večer stmívává“. Jeseň 
sa niesla v duchu podpory Útulku 
Skalica, mediálne sme podporili 
„Benefi čný festival pre psí útulok“, 
pre opustené zvieratá bol venovaný 
dar Slobode zvierat - 60 kg granúl. 
Uverejňovali sme ponuky psov z 
útulku, ktorí by v tomto ročnom 
období určite radšej vychutnávali 
teplý domov.

Soňa Trubačiková

Gymnazistom v 
Skalici prednášal 
Ivan Štefanec
V utorok 20. decembra 
navštívil Gymnázium F. V. 
Sasinka v Skalici poslanec 
NR SR Ivan Štefanec.

Po jeho úvodných slovách mali 
študenti priestor na otázky, ktorý 
aj naplno využili. Hlavnú os dis-
kusie tvorili najmä aktuálne témy, 
ktoré rezonujú Európskou Úniou 
a eurozónou. Študenti sa zamerali 
aj na problematiku fungovania 
poľnohospodárstva a hospodárstva 
v rámci EÚ. Veľkým balíkom do-
tazov bola dlhová kríza a jej dopad 
na Slovensko.

Aj keď sa študentov otázka daní 
ešte priamo nedotýka, prejavili 
o túto tému zvýšený záujem. 
Poslanec NR SR Ivan Štefanec 
veľmi pozitívne zhodnotil úroveň 
poznámok a otázok študentov.

Soňa Trubačiková
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Publicistika

Na zvýšenie pôžitku z podá-
vaného nápoja a kultúrnosti 
servírovania volíme na každý 
nápoj správny pohár. Teda aspoň 
niekoľko rád kedy, k čomu a 
v čom podávame jednotlivé 
nápoje.
Pred jedlom podávame nápo-
je, ktoré povzbudzujú chuť do 
jedla, tzv. aperitívy. Nalievame 
ich do menších pohárikov s 
vysokou stopkou a obsahom asi 
50 ml. Po predjedle podávame 
obyčajne pivo v pohároch bez 
stopky. Takmer ku všetkým 
jedlám môžeme podávať mierne 
chladenú minerálku. Podávame 
ju v pohároch bez stopky s obsa-
hom 160 až 190 ml. Vodu alebo 
sódovú vodu často podávame 
aj k niektorým nápojom, napr. 
k čiernej káve, likérom, destilá-
tom. Vtedy používame poháre 
bez stopky s obsahom 100 ml. 

Víno (biele aj červené) nalieva-
me zásadne do bielych pohárov 
z tenkého skla, ktoré majú tvar 
kalicha. Pohár na biele víno je 
menší, na červené väčší, musí 
byť čistý a suchý. K jednotlivým 
jedlám treba správne voliť vína. 

Víno zásadne 
nedolievame, 
ale nalievame až 
do vyprázdneného 
pohára

Všeobecne platí zásada, že k 
jedlám z bieleho mäsa (ryby, hy-
dina, teľacie) sa hodí biele víno, 
k tmavším mäsám (hovädzie, 
bravčové, zverina, hus, kačica) 
víno červené. Ak podávame 

niekoľko druhov vín, postupu-
jeme od vín ľahších k ťažším, 
od suchých k sladkým a od 
bielych k červeným. Nakoniec 
kráľ nápojov šumivé vína. Víno 
sa pije pomaly, vychutnáva sa. 
Nie je správne piť víno „na ex“. 
Víno nalievame do dvoch tretín 
až troch štvrtín pohára. Zásadne 
ho nedolievame, ale nalievame 
až do vyprázdneného pohára. 
Šumivé vína servírujeme v 
pohároch tvaru vysokého kužeľa 
alebo misky. 
Likéry sa nalievajú do malých 
likérových pohárikov a podávajú 
sa so sódovou vodou, minerál-
kou alebo vodou, napr. ženám 
k čiernej káve. Pri podávaní 
nápojov je dôležitá aj ich 
správna teplota.

Mária Mešťánková
FMK UCM v Trnave

Zásady pri podávaní nápojov

Začiatok roka 2012 sa vyznaču-
je tým, že všetci myslia na jeho 
koniec.

Nie je to žiadna lokálna trud-
nomyseľnosť, ale koniec sveta  
pripadne na 21.decembra 
2012. Výnimočne ho nevypo-
čítala veštica Božena, ale starí 
Mayovia a mimoriadne ho 
podporujú dnešní Mexičania, 
lebo medzinárodní apokalyp-
tici sa rozhodli až do decem-
bra žúrovať pod indiánskou 
pyramídou, ktorej meno som 
zabudla a mexická ekonomika 
sa vďaka tomu na rozdiel od 
gréckej nepotopí. 

Keby Gréci mali trochu snahy 
bojovať so zlou ekonomikou, 
vyhlásili by v mene Dia nový 
koniec sveta a zriadili by 
obrovský diskobar na Olympe. 
Je vidno, ako veľmi sa nesnažia 
urobiť niečo pre záchranu 
vlastnej krajiny.

Na Slovensku sme sa rozhodli 
bojovať za záchranu tej našej. 
Na trhu sa objavil kalendár 
na rok 2012, ktorý zaviedol 
34-dňové mesiace. Je to 
výborný trik, ktorý nás odlišuje 
od zvyšku sveta kalendárne, 
ekonomicky aj mentálne. 
Budeme mať viac času pracovať 
na svetlých zajtrajškoch, viac 
času nakupovať a viac času pre-
mýšľať, lebo to my vo voľných 
chvíľach robíme. Aj so starými 
Indiánmi sme defi nitívne 
vybabrali. Lebo teraz už vôbec 
nikto nebude vedieť, ktorý 
je vlastne deň a tri dni pred 
Vianocami, keď všetky krajiny 
zaniknú, budeme na Slovensku 
oslavovať husacie hody.

Sme múdrejší než Mexičania a 
usilovnejší než Gréci. Aj preto sa 
u nás koniec sveta odkladá.
    Jana Kluková

Koniec sveta 
sa odkladá

Budúci rok začne SR vydávať 
občianske preukazy s elektro-
nickým čipom. Tieto čipy budú 
môcť obsahovať okrem iných 
informácií aj krvnú skupinu, 
či informáciu o vzdelaní. Tieto 
čipy však majú širšie využitie. 
Dajú sa využiť ako bezpečné 
kryptografi cké zariadenia pre ge-
nerovanie, uloženie a používanie 
súkromných kľúčov. 
Súkromný kľúč je jedna časť 

kľúča použitá pri asymetrickom 
šifrovaní. Asymetrické šifrova-
nie je metóda šifrovania, kde pre 
zašifrovanie správy používame 
iný kľúč(verejný) ako na dešif-
rovanie(súkromný). Tento druh 
šifry vymysleli matematici až 
ku koncu 70. rokov 20. storočia 
a umožnil im to prudký rozvoj 
výpočtovej techniky. Výhoda 
elektronického podpisu je v tom, 
že zabezpečuje pravosť podpí-

saného dokumentu, že ho nikto 
nepozmenil a jasne identifi kuje 
podpísanú osobu.
Dúfajme, že v najbližšej dobe 
bude záujem aj technologic-
ky posunúť Slovensko vpred, 
uľahčiť občanom elektronickú 
komunikáciu s občanmi a vyu-
žije sa aj táto možnosť nových 
občianskych preukazov.

          Ondrej Kollár 

Čo je elektronický podpis?

“

Prvá  Skalická 
kapustnica 

Vo štvrtok 15.decembra 
si mohli občania Skalice 
užiť krásnu predvianoč-
nú atmosféru a pochut-
nať si na výbornej ka-
pustnici. 

Novú tradíciu založili a k pria-
teľskému posedeniu svojich 
spoluobčanov pozvali poslanci 
MZ Skalica Milan Roman a 
Daniel Vidovič. Kapustnica 
všetkým zachutila a navodila 
priateľské prostredie, v ktorom 
sa obyvatelia Skalice cítili 
naozaj dobre. Svedčí o tom aj 
skutočnosť, že v družných roz-
hovoroch poslanci s občanmi 
Skalice zotrvali do neskorých 
večerných hodín.        
                                          Soňa Trubačiková
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Deň otvorených 
dverí na OA v Senici

Žiaci základných škôl 20. 
decembra mohli navštíviť 
počas Dňa otvorených dverí 
Obchodnú akadémiu v Senici 
za účelom bližšieho spozna-
nia a zamerania tejto akadé-
mie.

V úvodnej časti im učitelia fi lmom 
predstavili činnosť školy, zamera-
nie štúdia a previedli ich odbor-
nými učebňami. Študenti odboru 
služieb v cestovnom ruchu, ukázali 
možnosti prestierania slávnost-
ných tabúľ a pre návštevníkov si 
pripravili drobné darčeky vo forme 
medovníčkov alebo kamienkov 
ozdobených logom obchodnej 
akadémie. Každoročne najväčšou 
akciou Dňa otvorených dverí je 
školský veľtrh cvičných fi riem pri 
OA Senica v aule školy. Deviateho 
ročníka sa zúčastnilo 13 cvičných 
fi riem, ktoré prezentovali svoje 
výrobky a služby v predajných 
stánkoch. S redakciou sme pani 
riaditeľke Obchodnej akadémie 
Senica, Ing. Miroslave Príkopovej,
položili zopár otázok.

Čo ponúka obchodná akadémia 
študentom?
OA v Senici tradične ponúka kva-
litné vzdelávanie, tradičnú kvalitu 
vzdelávania.

Akým študentom odporúčate ísť 
na túto akadémiu?
Každému študentovi, ktorý chce 
pracovať, chce sa niečo naučiť 
a chce byť dobre vyzbrojený do 
života.

V čom sa odlišuje OA od iných 
stredných škôl? Čo navyše 
ponúka?
Navyše ponúka veľmi dobré vy-
bavenie školy, dobrú starostlivosť 
o žiakov a snahu u pedagogického 
odboru, aby žiakov, čo najviac 
naučili.

Dominika Piovarčiová

Vianočný koncert 
v kostole
Na sklonku roku (30.12.) sa v 
kostole v Mor. Sv. Jáne konal 
Vianočný koncert. Svoju tvorbu 
predstavil Chrámový zbor pri 
Bazilike Sedembolestnej Panny 
Márie v Šaštíne. Dirigentkou 
zboru je Eva Flamíková, ktorá v 
bazilike pôsobí aj ako organist-
ka. Je poslucháčkou Hudobnej 
akadémie múzických umení v 
Prahe a laureátkou významných 
organových súťaží.      J. Leskovská

je výťažok Levárskeho 
adventu, ktorý ide na dobrú 
vec. Návštevníci v rámci 
Levárskeho adventu, konaného 
vo Veľkých Levároch, si mohli 
prezrieť výstavu vianočného 
pečiva a ochutnať až zo 73 slad-
kých a slaných druhov. Výťažok 
akcie venovali Margarétke 
Várkovej, ktorá trpí chorobou 
EPIDERMOLYSIS BULLOSA 
„motýlích krídiel“.      Ľ. Kunáková

Vianoce v ZŠ Malé 
Leváre
Žiaci ZŠ Malé Leváre zavŕšili 
vianočné obdobie plné podujatí.
Prvým bol Mikuláš v kosto-
le, kedy spolu s deťmi z MŠ 
privítali Mikuláša s anjelom. Na 
druhý deň sa uskutočnila Miku-
lášska diskotéka. 15. decembra 
ich čakalo vystúpenie Straža-
novského divadla.Vianočné ob-
dobie bolo ukončené Vianočnou 
besiedkou 21.decembra. 

A. Šeniglová

493,05 €
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Bráškovia z diaľnice

Na diskusii v Holíči dominovali témy školstvo a šport
V pondelok 12. decembra, 
sa konala v DK Holíč verejná 
diskusia. Debata bola založe-
ná na otázkach od zvedavých 
občanov, na ktoré im bez 
ostychu odpovedali známi 
politici.

„Dnes sme pred voľbami, v nedeľu 
sa majú odovzdávať kandidátne 
listiny jednotlivých politických 
strán, a preto tu pred vami stojíme, 
pripravení odpovedať na vaše 
otázky a pripravení urobiť všetko 
preto, aby Slovensko aj z tejto krízy 
vyšlo ako víťaz, a nie ako pora-
zený.“ S týmito slovami otvorila 
diskusiu ministerka spravodlivosti 
Doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD.
Pripravení na diskusiu boli aj po-
radca ministra zahraničných vecí 
Milan Roman, minister školstva 
SR Ing. Eugen Jurzyca, ďalej pod-
predseda NR SR, SDKÚ-DS Ing. 
Milan Hort, štátny tajomník mi-
nisterstva zahraničných vecí JUDr. 
Milan Ježovica, a v neposlednom
rade na otázky od občanov 
odpovedal PhDr. Zoltán Horváth, 
poslanec NR SR, SDKÚ-DS.
Účastníci diskusie mali možnosť 
klásť akékoľvek otázky 

kompetentným politi-
kom. Magda Vašáryová 
a JUDr. Katka Cibul-
ková, tieto dve poslan-
kyne NR SR, sa taktiež 
zúčastnili zaujímavej 
diskusie.
„Krédom tejto doby je, 
že sa musíme vedieť 
dohodnúť a ja poviem 
za SDKÚ-DS, že my sme 
sa vždy vedeli dohodnúť. 

Chcem vás poprosiť, voľte dobre, 
aby sme aj z tejto krízy vyšli ako 
víťazi a veľmi pekne vám ďakujem 
za túto dobrú obojstrannú debatu.“ 
S týmito slovami uzavrela diskusiu 
ministerka spravodlivosti Doc. 
JUDr. Lucia Žitňanská, PhD.

V Holíči od účastníkov dominovali 
témy školstvo a šport, ale aj téma 
nezamestnanosti a investovania.

Dominika Piovarčiová

Plemeno: 
kríženci zrejme Nemecký ovčiak a Rotvajler
Vek: cca 7-8 mesiacov
Pohlavie: 2x psy 
Kastrácia: nie
Hank a Quido sú obyvatelia útulku v Skalici 
už vyše polroka. Niekto ich vyhodil na ben-
zínovej pumpe pri Dolnej Strede a nechal ich 
tam. Od začiatku sú veľmi plachí a bojazliví, 
no nie agresívni. Nevieme, či boli týraní alebo 
nesocializovaní.  Sú na seba veľmi naviazaní. 
Dobrovoľníčky s nimi chodia na prechádzky na 
vôdzke, no ich socializácia je pomerne ťažká. 
K človeku si pre pohladenie síce neprídu, no 
strážcovia sú výborní. Najlepšie by pre nich 
bolo, keby boli adoptovaní spolu. Výška v 
dospelosti cca 60 cm v kohútiku. 
Kontakt : 0902 460 378             Karolína Gažíková  Viac na utulokskalica.webnode.skii

KRÉDOM tejto doby je, že sa musíme vedieť dohodnúť.

Vydarená akcia 
„Deti škole“
V nedeľu 11. decembra sa v 
Kultúrnom dome v Kútoch už 
po štvrtý raz konala akcia pod 
názvom “Deti škole”.

Je to akcia, ktorú organizuje Rada 
školy ZŠ Andreja Radlinského 
v Kútoch a predvádzajú na nej 
svoje vystúpenia žiaci ZŠ a ZUŠ.
Program trval takmer dve hodiny, 
obsahoval 24 čísiel a predstavili 
sa deti všetkých ročníkov – od 
najmenších prvákov až po de-
viatakov, dokonca sa zapojili aj 
niektorí absolventi.
Akciu moderoval známy muziká-
lový herec Janko Slezák, samo-
zrejme bez nároku na honorár 
a kútska vychádzajúca hviezda 
Jožko Antálek. Po programe bolo 
možné navštíviť zasadačku OÚ, 
kde sa konala výstava prác žiakov 
a podával sa vianočný punč.

Vstupné bolo symbolické a výťa-
žok z neho sa opäť použije na 
úpravu školského dvora ZŠ Kúty.

Martin Fekete

 V skratke                                                 Aktuálne správy z vašej ulice - www.zahori.sk>>
Zavraždil mladík z Gbelov svoju matku? 
Skalickí policajti vyšetrujú prípad vraždy. V stredu 
(28.12.) nadránom, bola v rodinnom dome v obci 
Gbely usmrtená 47 ročná žena. V dome sa nachá-
dzala so svojim 19 ročným synom, ktorý zatelefo-
noval na políciu. Usmrtená má na hlave viacero 
tržno-zhmoždených rán.                                     -mk-

V Rohove sa starosta vzdal funkcie
Starosta obce Rohov Juraj Králíček sa k 31. januáru 
2012 vzdal funkcie. Ako uviedol pre týždenník 
Záhorák  “Prinútili ma k tomu zdravotné problémy”. 
Podľa niektorých poslancov obecného zastu-
piteľstva starosta porušoval zákon o obecnom 
zriadení. Starosta takéto obvinenia odmieta.  -mh-
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Župné Vianoce v Stupave sa 
konali posledný predvianočný  
víkend v areáli kaštieľa DSS 
v pôsobnosti BSK a pritiahli 
stovky ľudí z celého regiónu. 
 
Akcie sa okrem župana Pavla 
Freša zúčastnili aj primátori a 
starostovia zo Záhoria na čele so 
stupavským primátorom Pavlom 
Slezákom. Pre návštevníkov bol 
pripravený bohatý kultúrny pro-
gram so širokou paletou sprievod-
ných podujatí v Zámockom parku, 
Kostole, Pastoračnom centre a Do-
move sociálnych služieb Kaštieľ 
Stupava. Atmosféru Vianočných 
trhov s vôňou tradičných oblátok, 
medovníkov a vareného vína sprí-
jemňovalo vystúpenia folklórnych 
súborov, ohňová šou, predstavili sa 
aj mažoretky a sestry Winklerové. 
V Zámockom parku sa podávali 
zabíjačkové aj rybie špeciality, deti 
sa mohli povoziť na poníkovi. Na 
podujatí sa prezentovali aj miestne 
OZ a spolky, v stánku BSK zas 
predajom svojich výrobkov DSS 
zariadenia v pôsobnosti kraja.
Nosným pilierom Župnej jesene 
bolo približne 20 kultúrno-spolo-
čenských akcií v Bratislavskom 
kraji. Boli to tradičné, ale aj nové 
akcie, ktorými chcela župa zvi-
diteľniť regionálne špecifi ká. Od 
septembra pritiahlo podujatie do 

regiónu desiatky tisíc ľudí, ktorí si 
pozreli nielen jeho krásy, ale tiež 
sa zúčastnili akcií, ktoré pripravili 
mestá a obce v spolupráci s Brati-
slavskou župou. Boli to napríklad 
Jablkové hody, Majstrovstvá vo 

varení halászle, Krumplový deň, 
Dni zelá, Deň otvorených pivníc, 
akcia vyvrcholila minulý víkend 
Župnou zabíjačkou. Zámerom 
BSK je vytvoriť zo Župnej jesene 
tradíciu.

ŽUPNÉ VIANOCE V STUPAVE boli posledným podujatím v rámci Župnej jesene 
2011, ktorú pripravil Bratislavský kraj v spolupráci s mestami a obcami v regióne.

Novou tradíciou sú aj Župné Vianoce v Stupave 

 Viac fotografií>>
www.fl ickr.com/
photos/
fotopavolfreso

V polovici decembra slávnostne 
spustili skúšobnú prevádzku 
205 označovačov lístkov 
v autobusoch Slovak Lines. 

Skúšobná prevádzka je ďalším 
krokom k spusteniu integrovaného 
dopravného systému v Bratislav-
skom kraji. 
Cieľom integrovaného dopravného 
systému je hlavne zvýšenie počtu 
cestujúcich, ktorí si budú môcť 
zakúpiť jednoducho jeden lístok 
na všetky druhy verejnej dopravy 
v kraji. V súvislosti s tým Bratisla-
vská župa nakúpila nové tarifné 
zariadenia pre vozidlá dopravcu 
Slovak Lines. Následne by mal 
podobné zariadenia namontovať aj 
Dopravný podnik hlavného mesta 
a ŽSR

Projekt jedného cestovného lístka napreduje

Projekt s názvom 
Zriadenie jednotného 
tarifného systému u 
dopravcov v pôsobnosti 
Bratislavského kraja bol 
predložený a schválený 
v rámci Operačného 
programu Bratislavský 
kraj. 

Tel: 02 48 29 16 80 
Fax: 02 48 29 16 90
E-mail: info@bid.sk
Web: www.bid.sk

Najkrajšia výzdoba
v obci Závod
Komisia pre školstvo, kultúru 
a šport pri Obecnom zastu-
piteľstve v Závode vyhlásila 
hodnotenie súťaže o najkrajšiu 
vianočnú výzdobu domu.

1. Anton BLAŽEK (567)
cena: predplatné miestneho 
poplatku za zber komunálneho 
odpadu na rok 2012
2. Alojz KRAJČÍR (379)
cena: dve vstupenky na muzikál 
„Den na zkoušku“
3. Milan KOZÁREK (970)
cena: šampanské
4. ktoré ocenili hodnotitelia:
Anna VLKOVÁ (901)
Špeciálne bola hodnotiteľmi 
pochválená ako najsvetlejšia 
ulica:Mierová ulica.      obcezavod.sk
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Pri tejto príležitosti Bratislavská 
župa v spolupráci so Železnica-
mi SR a Občianskym združením 
Klub priateľov histórie železničnej 
dopravy a obcami Záhorská Ves 
a Vysoká pri Morave vypravila 
historický parný rušeň 331.037 s 
dvoma historickými vozňami na 
trase Bratislava – Záhorská Ves. 
Zámerom župy je zachovať túto 
železničku, aby najmenej ďalších 
sto rokov slúžila ľuďom. Cieľom 
župy je vytvoriť zo železničnej 
dopravy ako takej chrbtovú kosť 
integrovanej dopravy v celom 
regióne. Občania, ktorí cestujú na 
trase Zohor - Záhorská Ves sa však 

dopravy. Partnermi projektu 100. 
výročia sú Železnice Slovenskej 
republiky, Múzejno-dokumentačné 
centrum Bratislava, OZ Klub pria-
teľov histórie železničnej dopravy 
a webový portál VLAKY.NET. 
Koncesiu na výstavbu a prevádzku 
trate Plavecký Mikuláš - Rohožník 
- Zohor - Záhorská Ves získali 
Dr. Emil RÉVÉSZ z Malaciek a 
Ing. Ľudovít FABIÁN z Budapešti 
nariadením MO č. 46370/911.
VII.4. Na celej trati s 10 stanicami 
dlhej 49,9 km bolo treba vybu-
dovať 97 mostov a priepustov. 
Stavebné náklady dosiahli čiastku 
5 380 000 korún. Prevádzka na 
trati sa začala 15.11.1911. Trať ve-
die pomerne nenáročným terénom 
Záhorskej nížiny na úpätí Malých 
Karpát. 

Do Záhorskej Vsi prišiel ten istý vlak ako pred 100 rokmi 
ŽELEZNIČNÁ TRAŤ Zohor  - Záhorská Ves 
a Zohor - Plavecký Mikuláš je v prevádzke 
už 100 rokov. 

17. decembra sa v malackej 
synagóge uskutočnilo sláv-
nostné vyhlásenie výsled-
kov 1. ročníka výtvarnej 
súťaže na tému Keď čaruje 
pani Zima pre deti od 2 do 
10 rokov,  ktorú zorgani-
zovala občianska iniciatíva 
Ľudia pre Malacky.  

Porota v zložení - výtvarníčky 
Rozália Habová, Eva Režná 
a poslanci MsZ Katarína Tren-
čanská a Pavol Tedla - vybera-
la z takmer sedemdesiatky prác 
tie najlepšie v troch súťažných 
kategóriách. 
„Opäť sa potvrdilo, že máme 

naozaj nadané deti. Úloha po-
rotcu býva nevďačná v tom, že 
musíte vybrať toho najlepšieho 
a pri tom viete, že všetky deti 
sa snažili a túžia byť ocenené 
za svoje výtvarné dielko,“ 
vyjadrila jedna z porotkýň 
Eva Režná. V premiérovom 
ročníku porota udelila jedenásť 
ocenení. Čitatelia na sociálnej 
sieti hlasovali o najkrajšiu 
prácu a vybrali dielko 9-ro-
čnej Viktórie Bečárovej (na 
fotografi i) zo ZUŠ. Tá vyhrala 
aj vo svojej kategórii. 
Ocenení si ceny prevzali počas 
slávnostného podvečera 

Viktorka Bečárová, žiačka ZUŠ získala okrem 
prvého miesta vo svojej kategórii aj cenu o 
najkrajšiu prácu podľa hlasovania čitateľov 

Facebooku

spojeného s kultúrnym pro-
gramom, ktorý pripravili žiaci 
Základnej umeleckej školy 
v Malackách. 

Lucia Vidanová
viac na www.lpm.sk

Zima pričarovala víťazov

Záťažová skúška 
cyklomostu 
dopadla dobre
Predseda Bratislavského kraja 
Pavol Frešo bol skontrolovať, 
ako prebieha výstavba 
cyklomostu medzi Devínskou 
Novou Vsou a rakúskou obcou 
Schlosshof. Momentálne 
prebiehali zaťažovacie skúšky 
na dvoch pilótoch.  

Skúška mala overiť, či pilóty 
vyhovujú geológii, do ktorej boli 
navrhnuté, aj v nej realizované. 
„Blesková kontrola pri výstavbe 
cyklomostu cez rieku Morava 
dopadla dobre. Obe testované 
miesta sú neporušené a znesú 
príslušnú záťaž,“ zhodnotil 
župan. 

Oceľová konštrukcia cyklomostu 
ponad rieku Morava by sa podľa 
stavbyvedúceho projektu Jozefa 
Zajonca mala začať montovať 
v januári, ukončená by mala byť 
v apríli. Následne budú prebiehať 
fi nalizačné práce, teda urobia sa 
zábradlia, elektrické prípojky, 
osvetlenie a tiež nátery mostovky 
aj samotnej oceľovej konštrukcie.
Výstavba cyklomostu sa začala 
koncom septembra, cyklisti by po 
ňom mali prechádzať už budúci 
rok v lete.

môžu tešiť aj z toho, že 
starú vlakovú súpravu 
nahradí v budúcom roku 
nová.
Bratislavský kraj sa 
ako jediný spomedzi 
samosprávnych krajov 
na Slovensku podieľa na 
spolufi nancovaní také-
hoto druhu regionálnej 

98
mostov a 
priepustov 
vybudovali 
na celej 
trati s 10 
stanicami 
dlhej 
49,9km



DE  ŽUPNÝCH ŠKÔL V AVIONE
UŽI SI DE  INFORMÁCIÍ, HUDBY A DOBREJ NÁLADY
PRI H ADANÍ SVOJEJ ŠKOLY.

13. januára 2012 od 9.00 do 21.00 hod. sa ti predstaví
33 stredných škôl v priestoroch nákupného centra
AVION Shopping Park v Bratislave.
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Oto Šimkovič získal Cenu Samuela Zocha

váš svet, vaše knihy

VRÁ ME
KNIHY DO ŠKÔL

ítaj a vyhraj!

Pre ítaj knihu, napíš na

sú až@abcknihy.sk a vyhraj atraktívne ceny!

Bližšie informácie nájdeš

na www.abcknihy.sk a www.region-bsk.sk

a5.indd   1 23.11.2011   15:02:53

Bratislavský samosprávny kraj ocenil 16 osobností a 
jeden manželský pár. Výročnou cenou Samuela Zocha, 
Čestné občianstvo a Pamätný list predsedu kraja získali tí, 
ktorí sa svojou prácou výrazne zaslúžili o spoločenský a 
ekonomický rozvoj regiónu a jeho reputáciu doma 
i v zahraničí.

Medzi ocenenými bol aj rodák 
a spisovateľ zo Záhorskej Vsi Oto 
Šimkovič. Zaslúžil sa o veľký 
kultúrny a spoločenský rozvoj 
obce Záhorská Ves. Napísal knihu: 
„Najzápadnejšia na Slovensku“ s 
podtitulkom Slovníček uhranského 
nárečia s čítaním o histórii a živote 
ľudí v obci Záhorská Ves. Tvorí a 
rediguje obecné noviny „Záhorský 
hlásnik“. Je autorom a spolu-
tvorcom otvorenia „Uhranského 
múzea“ v obci Záhorská Ves. 
Na Úrad BSK bolo do 31. augusta 
doručených 48 návrhov, z nich 

MEDZI OCENENÝMI bol aj rodák a spisovateľ zo Záhorskej Vsi Oto Šimkovič. 

výberová komisia 
posúdila a odporučila 
prijať osem návrhov 
na udelenie Výročnej 
ceny Samuela Zocha 
a tri návrhy na Čestné 
občianstvo. 

48
návrhov, osem 
udelení  Výročnej 
ceny a tri návrhy na 
Čestné občianstvo

 V skratke                                                                                                   Informácie z vášho kraja - www.region-bsk.sk>>
Odber krvi vo Veľkých Levároch
Obecný úrad Veľké Leváre oznamuje obča-
nom, že v pondelok 16. januára 2012 orga-
nizuje odber krvi od 8:00 hod. v Kultúrnom 
dome vo Veľkých Levároch. Odberu sa môže 
zúčastniť občan vo veku 18 - 60 rokov.

Večer Šampiónov v obci Závod
V piatok 27. 1. 2012 sa o 19:00 hod uskutoční v 
obci Závod športové vyhodnotenie roka 2011.
Galavečer spojený s prezentáciou úspešných 
športovcov a prezentáciou rôznych športo-
vých odvetví a predstavení zaujímavých hostí. 

Výsledky 19. ročníka „Ankety o 
najúspešnejšieho športovca a 
športový kolektív mesta, kraja“ 
slávnostne vyhlásili vo štvrtok 
22. decembra počas ceremoniá-
lu v Zrkadlovej sále Primaciál-
neho paláca. 
Ocenenia získali piati najlepší se-
niori, traja juniorskí reprezentanti 
a tiež najúspešnejší športový ko-
lektív. Ďalšími ocenenými sa stali 

Jana Dukátová, ďalej Matej Beňuš 
(obaja vodný slalom), Dominika 
Cibulková (tenis) a Erik Vlček 
(rýchlostná kanoistika).
Medzi juniormi sa víťazkou ankety 
stala fi tnesska Nikola Weiterová, 
bez poradia skončili v tejto kate-
górii Lukáš Csölley a Nikola 
Višňová (krasokorčuľovanie) a 
Peter Turček (stolný tenis). 

Najúspešnejšími športovcami kraja aj hlavného 

mesta za rok 2011 sú bratia Hochschornerovci

Bratislavský  Samosprávny Kraj
Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
telefón: 02/48 26 41 11
e-mail:  komunikacne@region-bsk.sk
web: www.region-bsk.sk
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Vynikajúca rybacia krémová polievka 
Podávame s čerstvo nastrúhanou uhorkou, kyslou smotanou a kaviárom.

Michal Škrabák, rodák 
zo Záhoria (Sekúl), 
pracuje ako šéfkuchár 
v malom luxusnom 

hoteli Marrols, ktorý 
nedávno získal piatu 
hviezdičku.

Postup
Z vyčistených rybacích hláv alebo odrezkov   
uvaríme číry vývar (na cca 1,5 litra vývaru) 
s pridaním cibule, jednej mrkvy, korenia, 
bobkového listu, soli. Uvarený vývar 
precedíme cez jemné sito. 

Nakrájame ostatnú koreňovú zeleninu 
a nasucho na slabom plameni restujeme 
do zlatista. Potom pridáme maslo, olej   
a nakrájanú cibuľu a znovu popražíme. 
Do takto upravenej zeleniny pridáme biele 
víno a zalejeme vývarom, povaríme.  

Ak nám zelenina už zmäkne, zahustíme 
polievku sladkou smotanou a dochutíme 
citrónom a soľou.  Keďže ide o krémovú 
polievku je potrebné ju rozmixovať 
ponorným mixérom na krémovú hladkú 
konzistenciu. 

Podávame ju v tanieri s čerstvo nastrúha-
nou uhorkou, ktorá polievke dodá zaují-
mavú chuť, kyslou smotanou a kaviárom. 

 Prajem dobrú chuť. 

Suroviny na 4 porcie
3ks rybie hlavy (alebo odrezky z rýb) 
3 ks mrkvy (cca 200g)
1 ks petržlen (cca 100g)
zeler (cca 100g)
čerstvá uhorka (cca 100g)
citrón 
kyslá smotana 50 g
smotana na varenie 1 dcl 

kaviár zo pstruha na ozdobenie 
soľ, celé čierne korenie
maslo
olivový olej 
bobkový list 
kôpor čerstvý 
biele suché víno 

P t N k áj t t ú k ň

S

Región Záhorí

NAJZAUJÍMAVEJŠIE PROJEKTY V REGIÓNE 
ZÁHORIA PODPORÍME SUMOU AŽ 2000 €

Vážení čitatelia, milí priatelia,
naše Občianske združenie „ZA 
LEPŠIE SKALICKO“ sme založili 
s účelom pomôcť spájiť ľudí, ktorí 
majú záujem pomôcť s  dob-
rovoľnými aktivitami pre zlep-
šenia života v  našom regióne. 
Toto nám postupne prerástlo do 
väčšieho, ale prirodzeného 
rozmeru, do rozšírenia spoluprá-
ce na celý región Záhoria. Z tohto 
dôvodu sme začali spolupraco-
vať s webom www.zahori.sk, kde 

môžete čerpať aktuálne informá-
cie z celého Záhoria od našich 
spolupracovníkov, ktorých je tiež 
stále viacej.
Ďalším krokom je zmena názvu 
nášho Občianskeho združenia na 
Občianske združenie Záhorí.sk 
a  od februára nás budú môcť 
nájsť čitatelia aj v okrese Myjava.
V tomto čísle spomíname zopár 
akcií, kedy sme pomohli tam, 
kde sa nám zdalo, že je to treba. 
Nakoľko máme stále rastúci 

počet darcov a  takisto sa nám 
podarilo vyzbierať slušnú sumu 
cez 2% z daní, rozhodli sme sa 
vyhlásiť súťaž o najzaujímavejšie 
projekty v  regióne Záhoria, 
ktoré vieme finančne alebo 
materiálne podporiť.

Občianske združenie „ ZA LEPŠIE 
SKALICKO“ vyhlasuje výzvu na 
predkladanie žiadostí o poskyt-
nutie dotácie pre investičné i ne-
investičné projekty žiadateľov so 

sídlom v okresoch Skalica, 
Senica, Malacky a Myjava
(Záhorie). 

Verím, že aj týmto prispejeme 
k tomu, aby život v našom 
regióne bol lepším.

Milan Roman
predseda OZ

Predmet podpory: 
investičné i neinvestičné projekty 
orientované na regionálny rozvoj, 
šport, kultúru, vzdelávanie, podporu 
miestneho hospodárstva, 
podnikateľských činností, tradícií 
a tradičných hodnôt, práce 
s mládežou, obnovy historických 
miest.

Výška dotácie: 

maximálne 2 000 €
Oprávnení žiadatelia: 
obce, občianske združenia, 
neziskové organizácie, právnické 
osoby v okresoch Skalica, Senica, 
Malacky a Myjava( Záhorie). 

Termín  a miesto predloženia 
žiadosti:  v písomnej podobe do 
28.januára 2012 do 12:00 hod., na 
adresu uvedenú v záhlaví formu-
lára žiadosti, v uzatvorenej obálke 
s označením „Žiadosť o dotáciu“. 
Formulár žiadosti je prístupný 
v elektronickej podobe na 
www.zahori.sk/projekty2012

Viac informácií na www.zahori.sk/projekty2012

Bližšie informácie o možnosti predloženia projektu sa dozviete aj na tel. čísle 0907 655 433.
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V Skalici bežal aj minister 
V sobotu (17.decembra) o 13. hodine v Skalici bol odštarto-
vaný 21. ročník tradičného behu Skalica – Holíč – Hodonín. 
Najlepšie sa s miernym protivetrom na 12 kilometrovej trati 
vysporiadal český reprezentant Milan Kocourek z AK Kro-
měříž, zvíťazil s časom 38:51 min. Najlepší zo skaličanov 
Miroslav Hlúpik obsadil medzi mužmi 14. miesto. V kategórii 
žien zvíťazila Aleksandra Duliba z Bieloruska. Sylvia Šebestian 
v drese AŠK Grafobal Skalica skončila medzi ženami piata. 
Do cieľa nakoniec dobehlo 341 pretekárov zo šiestich krajín. 
Na štart pretekov sa postavil aj minister zahraničných vecí SR 
Mikuláš Dzurinda. Časom pod jednu hodinu obsadil v kategórii 
“50+” 27. miesto.

Soňa Trubačik

Rekordná účasť na Vianočnom 
volejbalovom kolotoči
V piatok 23.decembra zorganizoval VO TJ Strojár Malacky už 
5.ročník Vianočného volejbalového kolotoča. Pôvodne interná 
akcia volejbalového oddielu prerástla do športovej udalosti 
celomestského významu, na ktorej môžete vidieť v akcii aj 
atlétov, hádzanárov či dokonca bývalého ministra obrany.
Účasť na tohtoročnom kolotoči prekvapila aj samotných orga-
nizátorov. V predvianočnom čase prišlo rekordných 34 dvojíc, 
aby si zašportovali a stretli sa so známymi. Po trojhodinovom 
maratóne sa z celkového víťazstva tešila dvojica Ivan Šamulka 
– Dalibor Baran, ktorá nazbierala 46 bodov.

-duš-

Otvorená Plavecká jaskyňa
Jaskyniari Plavecké Podhradie organizovali na sklonku roka 
(30.12.) deň otvorených dverí v Plaveckej jaskyni. Verejnosti 
bolo dostupné prízemie i poschodie. Oraganizátori nezabudli 
ani na občerstvenie, podávali pred jaskynňou kapustnicu a vare-
né vínko. Celá akcia skončila zábavou v Šenku pod Bubnom 
s vystúpením country kapely.         -mh-

FANÚŠIK SKALICE ostal po bombastickej výhre sklamaný.

Skalica rozprášila Slovan 10:0

Sport
-

Šlágrom 33.kola hokejovej 
Tipsport Extraligy bol zápas 
Skalice proti Slovanu. “Pálfy 
pokoril Šatana”. 

Vypredaná hokejová hala v 
Skalici videla veľmi dobrý 
hokej v podaní domácich. 
Zaslúžene vyhrali a zaujali 
prvé miesto v tabuľke Tipsport 
Extraligy. Veľkou oporou bol 
pre Skalicu brankár Vlastimil  
Lakosil a samozrejme aj Žig-
mund Pálffy. “Bola to hra jed-
ného mužstva. Krásny darček 
pre Skalických divákov” takto 
zhodnotil zápas Jozef Golonka 
v priamom prenose na huste.tv.

Po výbornom zápase Skalice so 
Slovanom prišlo v predsilves-
trovskom zápase (34.kolo) ku 
sklamaniu fanúšikov. Skalica 
prehrala v Žiline (5:3). Ako pre 
hokejportal.sk povedal trenér 
Skalice Peter Oremus:

„V prvých desiatich minútach sme 
hrali to, na čom sme sa dohodli. Potom 
sme však urobili tri hrubé individuálne 
chyby, z ktorých sme inkasovali a to 
rozhodlo o konečnom výsledku.“

Skalici sa následne nedarilo ani doma 
(35. kolo), kde vysoko prehrala s Koši-
cami (3:9).  „Nie je sa na čo vyhovárať, 
Košice hrali lepšie. Boli sme veľmi slabí 
v efektivite.“ povedal po zápase Peter 
Oremus hokejportalu. 

Matej Hajdin

 www.zahori.sk>>
Sledujte výsledky Skalice online!
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SKALICA www.zahori.sk
Denne aktualizované spravodajstvo z celého regiónu Záhorí!

FINANCE 

SLOVAKIACR

Chcete si byť istí strechou nad hlavou? 
Chystáte sa na dovolenku a dom ostane prázdny? 

Potrebujete poistiť auto? 
Myslíte na budúcnosť svojho dieťaťa? 

Chcete zmierniť následky možnej choroby či úrazu?
Navštívte naše obchodné miesto na Potočnej ulici č.54 v Skalici, alebo zavolajte na tel.č. 0907642920 
a 0948517311 alebo nás kontaktujte emailom janosik@crfi nance.sk. Nájdete nás aj v Holíči a Gbeloch.

NAJLACNEJŠIE POISTENIE VO VŠETKÝCH POISŤOVNIACH 

Sport
-

Prečo práve squash? Čo sa ti 
páči na tejto hre? 
Raketové športy mám od malička 
rád a squash je naviac mimoriadne 
dynamický. Rozhoduje pohyb, 
technika úderu, vytrvalosť, taktika.

Stal si sa po štvrtý raz v rade 
víťazom skalickej squashovej 
ligy. Znamená to, že v Skalici 
nemáš súpera? 

Raketové športy mám od malička rád

To by som nepovedal. Každý rok 
odohrá ligu viac ako 30 hráčov, 
samozrejme rozdiely medzi jednot-
livými hráčmi sú pomerne značné. 
Špička je však vyrovnaná, na čele 
sa vykryštalizovala vyrovnaná 
štvorica a spolu s Robom Trnov-
com, Marekom Gulom a Rišom 
Tarandom zvádzame vyrovnané 
súboje v každom vzájomnom 
zápase.

Krátko sme sa porozprávali s víťazom šiesteho ročníka 
skalickej squashovej ligy JURAJOM SPÁČILOM. Ako dlho už hráš a ako často 

trénuješ? 
Hrám šesť rokov, trénujeme 
priemerne 3x do týždňa. Naviac za 
sezónu absolvujem tri miestne tur-
naje v Skalici, niekoľko turnajov 
C kategórie na Slovensku, ale aj v 
Čechách. Najdôležitejšia je však 
tímová súťaž, kde v 2. slovenskej 
lige – západ reprezentujeme skalic-
ký squash. Zatiaľ sme po polovici 
súťaže na prvom mieste. Chceme 
sa dostať do baráže o postup do 
prvej celoslovenskej ligy. Ak sa 
nám vyhnú zranenia verím, že 
máme šancu.

Aké máte podmienky na tré-
ning? 
Pomaly sa to zlepšuje, v súčas-
nosti naháňame sponzorov, aby 
sme aspoň zčasti pokryli prená-
jom kurtov, loptičky a cestovné. 
Nejaké fi nancie sa nám už podarilo 
zohnať, čím by som sa rád poďa-
koval všetkým tým, ktorí nám po 
tejto stránke pomáhajú.

Čo by si odporúčil tým, ktorí ešte 
squash neskúsili, predsa len je 
to v našich podmienkach trošku 
netradičný šport.
Squash budete nenávidieť alebo 
ho budete milovať. Tí, ktorí majú 
zmysel pre pohyb a ešte squash ne-
skúsili, by ho určite mali vyskúšať. 
Určite je lepšie si ho zahrať ako sa 
na neho len pozerať. Navyše v ska-
lickom squashovom centre panuje 
rodinná atmosféra s akou sa inde 
na Slovensku určite nestretnete. 

Soňa Trubačiková

 Kam na Squash>>
Skalica 
Pod Hájkom 2476/41
www.squashskalica.sk

Malacky
Ľudovíta Fullu 5456/15
www.sopcentrum.sk

Břeclav - Poštorná
Lesní 10
squashcentrum.info

V utorok (27.12.) sa v Skalici konal už 
druhý ročník Vianočného stolnotenisového 
turnaja. Turnaj dvojíc rodičov s deťmi or-
ganizovala OZ Rada rodičov pri Súkromnej 
základnej škole v Skalici. O občerstvenie 
na turnaji sa postarali mamičky, ktoré pre 
všetkých hráčov doma napiekli dobroty.
Celkovými víťazmi sa stali zástupcovia 
rodiny Budinských, najlepšie ženské 

družstvo vytvorili Ema Romanová s mamou 
a najlepší zmiešaný pár bol Matej Michalo-
vič s mamou. Poslanec Mesta Skalica Milan 
Roman a rodina Dujsíkovcov priniesli pre 
všetkých darčeky, vitamíny a sladké odmeny 
a odovzdali všetkým zúčastneným diplomy.
Deti po skončení turnaja ešte dlho zotrvali 
v škole, ktorá je pre nich miestom nielen na 
učenie, ale aj zábavu.                    Soňa Trubačiková

Skalica ožila stolnotenisovým turnajom
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Pozvánky na akcie PODPORÍME aj vaše kultúrne podujatie. Zašlite nám informácie o vašom podujatí na email: info@zahori.sk 

2. Zahorácky Republikový Bál

2. Zahorácky Republikový Bál
Sa uskutoční v sobotu 4. februára 2012 o 19.00 hodine v hoteli Patriot Skalica.

Cena vstupenky 39 € 
Vstupenky si je možné zakúpiť na recepcii hotela Patriot, Tehelňa 40, Skalica,
alebo si ich môžete rezervovať na telefónnom čísle 0948 155 158.

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

SKALICA A 
ŠAŠTÍNSTRÁŽE
To najlepšie zo Záhoria 
- jedinečná prehliadka 
dvoch najkrajších miest 
na Záhorí.
• Bazilika Sedembo-

lestnej Panny Márie v 
Šaštíne

• Jezuitský kostol sv. 
Františka Xaverského 
v Skalici

• ochutnávka Skalické-
ho trdelníka

• spoznanie histórie 
Skalice a Šaštína-Stráží 

• celoročný výlet pre 
všetkých

• 

Výstava: Čarovný svet 
ilustrácií a animácií

Výtvarné návrhy 
k animovaným fi lmom 

Jeana-Jacquesa Prunésa 
(Francúzsko).

Výstava potrvá 
do 27.1. 2012.

Záhorské múzeum Skalica

zahori.sk/skalica-sastinii

Nakúpte v skalickom MAXe v ktorejkoľvek prevádzke v termíne od 09.01.2012 do 18.03.2012 
v minimálnej hodnote 10 €, vyplňte na tomto kupóne svoje kontaktné údaje a údaje z 
pokladničného bloku, nechajte si ho potvrdiť pečiatkou v predajni, kde ste nákup uskutočnili 
a kupón vhoďte do žrebovacej urny v centrálnej hale. Tak získate možnosť vyhrať každý 
týždeň až 10 skipasov do tatranských lyžiarskych stredísk Tatranská Lomnica, Štrbské pleso 
alebo Jasná. Uschovajte pokladničný blok, ktorý bude kontrolovaný pri preberaní výhry na 
správe ZOC MAX Skalica.

Dátum a čas nákupu:

Unikátny kód:

Hodnota nákupu:  .......................................
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Obec Kopčany s fi nančnou 
pomocou Ministerstva kultúry 
SR vydala publikáciu s názvom 
Kopčany turistický sprievodca. 
Zostavovateľom sprievodcu je 
archeológ PhDr. Peter Baxa, 
ako aj kolektív ďalších autorov. 
Čitateľ sa v úvodnej stati dozvie 
informácie z histórie Kopčian 
počnúc pravekom až po rok 1989. 
Historická časť je obohatená aj 
o významné osobnosti obce. Ne-
pochybne najvýznamnejšou pa-
miatkou obce je Kostol Sv. Mar-
gity Antiochijskej. Podrobnejšie 
informácie obohatené fotkami sa 
nachádzajú v časti Turistické 

Kopčany              turistický sprievodca

Kultúra

informácie. Súčas-
ne sa čitateľ dozvie 
viac zaujímavostí 
aj o Majeri Kače-
náreň a žrebčinci, v 
ktorom sa v súča-
snosti organizujú 
rôzne preteky. 
V jeho zrekonštru-
ovaných častiach je 
možné organizovať 
tiež rôzne spolo-
čenské podujatia, 
ako aj možnosť 
ubytovania. Záver 
sprievodcu tvorí 
zoznam rôznych 

podnikateľských subjektov poskytu-
júcich služby v obci. Súčasťou záveru 
je aj zhrnutie informácií v sprievod-
covi v anglickom jazyku. Výtlačok 
vyšiel v náklade 5000 ks.

Jana Leskovská

KNIHA
MESIACA

Obecný úrad v Kopčanoch 

za cenu 2 euro. 

Ďalšie možnosti zakúpenia sú 

v novinovom stánku, žrebčinci, 

v turisticko-informačných kance-

láriách v Holíči a v Skalici, ako 

aj v kníhkupectve Bystrický 

Holíč. 

TU KNIHU
zakúpite

Netradičný adventný koncert v Kátove

V Kátove sa sobota (10.decem-
bra) niesla v duchu zaujímavého 
podania adventného koncertu.

Starostka Kátova pani Terézia 
Kučerová zvolila možno trochu 
odvážnu voľbu, ktorá sa určite 
vyplatila. Aj keď spočiatku mala 
obavu, že na koncert nikto nepríde, 
opak bol pravdou, malý kostolík
praskal vo švíkoch. Pozvala 
na koncert bojnický orchester 
Akordeonika, v útulných pries-
toroch kostola sv. Imricha podali 

naozaj profesionálny výkon. V 
ich programe odzneli skladby od 
Vivaldiho, Verdiho, Štaidla, ale aj 
Schubertova Ave Mária. Tú pravú 
predvianočnú atmosféru navodila 
skladba Tichá noc a ochotné dámy, 
ktoré rozdávali medovníčky. Po-
zvanie na koncert prijal aj poslanec 
MZ v Skalici a poradca ministra 
zahraničných vecí Milan Roman. 
Návštevníci odchádzali z koncertu 
nadšení a plní krásnych dojmov.

Soňa Trubačiková

 V skratke             >>
Vianočnú atmosféru dotvorili
vianočné trhy po celom Záhorí
Atmosféru Vianoc sa nám rozhodli 
priblížiť okrem miest aj obecné 
úrady po celom Záhorí.  Varené 
víno, punč, pečienky či mastené 
chleby nám dali možnosť sa na 
chvíľu zastaviť a stretnúť s priateľmi, 
či rodinou na spoločnej akcii.

  

Hudobná komédia v Závodoch: 
Den na zkoušku
Nežnú hudobnú komédiu Lumíra 
Olšovského o tom, ako se žena 
rozhodne poznať muža ešte pred- 
tým, ako sa defi nitívne zamiluje. V 
hlavnej úlohe Monika Absolonová.
Obec Závod - 16.marca o 19 hod. 

   Viac na www.zahori.skii
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Oddych

9 1 2 7 6
2 5 6 3 7 4

6 8 4
4 2 6 7

2 3 7 8 9
7 4 9 6

8 4 1
8 9 5 1 3 2

1 9 2 6 7

sudoku

Vyplňte hernú plochu sudoku číslami 1 až 9 tak, aby sa 
žiadne číslo neopakovalo dvakrát v riadku, v stĺpci či 
v subštvorci.

   
Dojde Šatan v Malackách do 
šenku a pýtá si pivo.
,,Desítku alebo dvanástku?“ 
pýta sa šenkér. 
,,Dvanástku. Desiatku sme 
už dostali v Skalici...“ !

Od 1. januára 2012 sa 
zmenili predvolby 
telefónnych čísel, napríklad 
z Bratislavy do Skalice sa 
bude volat s predvolbú 010.

Dojde Ondra dom a kuká, že 
ve Skalici je 10 cm snehu a v 
Bratislave 0!En

em
 p

ro
 n

ás
 a

 p
ro

 n
aš

e d
et

i
En

em
 p

ro
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ás
 a

 p
ro

 n
aš

e d
et

i...
(taj-
nič-
ka).

Pomôcky:
en, mit,
ajaje,
novolit

 
vzdychalo
(expr.)

 
4. časť
tajničky

domácke
meno
Ireny

 
EČV
Malaciek

 
usporíte
(expr.)

 
2. časť
tajničky

 
podnet

 
hovoríte
hlúposti

 
prvá žena
(bibl.)

EČV No-
vého Me-
sta nad
Váhom

podzem-
né časti
rastlín

americké
ibisovité
vtáky

okrasná
izbová
áronovitá
rastlina

značka
pracieho
prášku

 
aglome-
roval

značka
tória
koniec
tajničky
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Troch z Vás odmeníme predplatným mesačníka ZÁHORÍ.
Správnu odpoveď zašlite do 23.12. 2011 SMS správou v tvare: 

TAJNICKA (medzera) text a kontakt  na číslo 0949 517 857

hrajte o predplatné mesacníka Záhoríˇ

   Kam za snehom na Záhorí č. 2 - Veľká Javorina, Ski areál FILIPOV, Nemčičky, 
V decembrovom čísle 
mesačníka Záhorí sme Vám 
predstavili lyžiarske mož-
nosti na Záhorí (Pezinská 
baba a Stará Myjava). V 
dnešnom pokračovaní Vám 
predstavíme ďalšie obľúbe-
né malé lyžiarske strediská 
v okolí.
Veľká Javorina
Na najvyššom vrchu Bie-
lych Karpát - Veľkej Javori-
ne (970 m.n.m.) sa nachá-
dza známe zimné lyžiarske 
stredisko, prevádzkované 
lyžiarskym klubom Stará 
Turá. Stredisko poskytuje 

ideálne možnosti pre rodin-
né lyžovanie, t.z. lyžiarske 
terény poskytujú lyžiarske 
možnosti pre začiatočníkov 
a aj pokročilých lyžiarov.

Ski areál FILIPOV
se nachádza v Bielych 
Karpatoch za obcou Javor-
ník (19 km od Veselí nad 
Moravou). Areál vhodný pre 
začiatočníkov i pokročilých. 
Lyžuje sa na dvoch ume-
lozasnežovaných  zjazdov-
kách. Hlavná 450-550m 
(osvetlená) a detská (80m). 

Nemčičky
Lyžiarsky areál v okrese 
Břeclav je najnižšie polože-
ný svah v strednej Európe 
(180m n.m.). Dĺžka svahu je 
350m. Základným podkla-
dom je umelá hmota, ktorá 
umožňuje lyžovanie aj za 
nepriaznivých snehových 
podmienok. Zjazdovka je 
zasnežovaná umelo a pravi-
delne upravovaná rolbou.
Informácie o spustení lyžo-
vania hľadajte na webstrán-
kach lyžiarskych stredísk.

Matej Hajdin

 Viac informácií>>
Veľká Javorina                        www.velkajavorina.sk
Ski areál FILIPOV                    www.skifi lipov.info
Lyžiarsky areál  Němčičky   www.sportnemcicky.cz
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