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Kúty

Chcú obnoviť kroj

Život podľa vás
Máme za sebou prvý mesiac nového roka a vyzerá to, že bude
skutočne netradičný. Objavila sa
Gorila, aj Sasanka, prišiel krutý
mráz... V médiách rezonujú najmä
negatívne veci. Mnohí z nás sa
zamýšľajú, či je toto naozaj to, čo
nás čaká. No nenechajme sa odradiť, nech nás to neznechutí. Život,
bohužiaľ, nie je len zábava - je ale
presne taký, aký si ho urobíme.
Náš mesačník mapuje dianie najmä v našom regióne, ale tiež po
celom Slovensku. Prinášame informácie o všetkom, čo sa stane
- či už je to dobré alebo zlé. No je
len na každom z nás, aby si urobil
život takým, akým chce. Sami si
určujeme svoj osud, sami vieme,
čo je pre nás to pravé. Ak by som
parafrázoval slová známej piesne ak človek nemá sám seba, potom
nemá nič. Mal by robiť veci, ktoré
skutočne cíti a nie také, ktoré chcú
iní. Veď život treba prežiť naplno
a ísť svojou vlastnou cestou. Preto
uvažujte, kto a čo vám môže pomôcť urobiť váš život lepším, krajším. Nie je to niekto, kto nepozná
vás, vaše mesto, ale vy, vaši blízky
a ľudia, ktorí v ňom žijú. Ľudia,
ktorí môžu pomôcť vášmu mestu
a tým aj vám. Myslím si, že ak mi
pomôžete stať sa poslancom, viem
pre naše Záhorie urobiť ešte oveľa
viac. Veď tu som sa narodil, tu
žijem a tu chcem byť aj naďalej.
Verím, že spolu s vami sa mi podarí, aby to naše „Záhorí“ bolo tým
najlepším pre život podľa nás!

Milan Roman
predseda OZ Záhorí.sk.

V Kútoch sa rozhodli obnoviť
mužský kútsky kroj. Podľa
starých fotografií a ľudí sa
podarilo zistiť, že kútsky kroj
bol striedmy. Máte doma staré
fotografie, časti odevu, zážitky
a spomienky, ako prebiehali
slávnosti, zvyky spojené s
krojmi? Ozvite sa na adresu:
filip.hustava@kuty.sk alebo na
0908 583 520.

Moravský Svätý Ján

Renovácia parkiet v KD
Obec Moravský Svätý Ján
získala finančný príspevok od
Jadrovej a vyraďovacej spoJanko Lehotský v stánku Skalice na ITF Slovakiatour 2012. Foto: TIK Skalica ločnosti a zrenovala parkety
v Kultúrnom dome. Kultúrny
dom využívajú obyvatelia okrem kultúrnych akcií aj na cvičenie aerobiku, taeba, zumby
vnútorné zariadenie dotvorilo a jogy.
Skalica bola ako jediné
záhorácke mesto v samosatmosféru, ako keby sa návtanej expozícii na veľtrhu
števník nachádzal priamo v
návštevníkov
cestovného ruchu ITF Sloskalickej ledovni.“ zhodnotila Senica
veľtrhu ITF
vakiatour v Bratislave (19.
pre Záhorí.sk vedúca Turis- Odstávka plavárne
Slovakiatour
- 22. 1. 2012).
sa zapojilo do tickej informačnej kancelárie
Plaváreň v Senici bude až do
súťaže mesta v Skalici Renáta Fasurová.
9. 3. odstavená z dôvodu jej reNeúčasť záhoráckych miest
Skalica
mala
pripravených
pre
Skalica o podna podobných veľtrhoch je
návštevníkov viacero ďalších konštrukcie, opravy a údržby.
písané hokezväčša zapríčinená finančnou
jové suveníry noviniek, jednou z nich boli „V zmysle zákona sa dvakrát
náročnosťou a nízkou návratúplne nové fotografie v rámci do roka vykonáva mesačná
Žigmundom
nosťou prezentácie. Aj z tohexpozície a súťaž pre hokejo- odstávka plavárne. Vtedy sa
Pálffym
to dôvodu zaznamenal veľtrh
vých fanúšikov o suveníry s robia drobné úpravy ako škáITF Slovakiator klesajúcu
podpisom hokejistu Žigmun- rovanie obkladov a pod. Tentendenciu, čo do počtu vystada Pálffyho. Dres, šiltovku a to krát sa odstávka predĺži na
vovateľov z radu miest a obcí trdelníka a Skalic- hokejku si podelili návštev- dva mesiace z dôvodu opravy
a rovnako aj návštevníkov.
kej svadobnej tor- níci stánku zo Skalice, Holíča stropu, podhľadov a sanácie,
ty. Novinkou bola a Zlína. O ďalšej novinke pre keďže časti zo stropu už padali
„Náš stánok mal opäť rozlohu prezentácie tech- všetkých návštevníkov Záho- do bazéna, a to bolo rizikové
osemdesiat metrov štvorco- nickej pamiatky - ria si môžete prečítať na stra- štádium. Rekonštrukcia prebevých a bol rozdelený na štyri ledovne, tá tvorila ne 16 v rubrike TIP na výlet. hne vo vlastnej réžii.“, povedal
riaditeľ RSMS Ľubomír Štvrčasti – Golf, Baťov kanál, strednú časť celej
Matej Hajdin
tecký.
prezentácia vína, Skalického expozície. Celkovo

Skalica má stále čo ponúknuť
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Predplatné mesačníka Záhorí objednávkový kupón KDARČEK
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Email:

Objednávkový kupón zašlite na adresu: OZ Záhorí.sk Potočná 54, 90901 Skalica
Číslo účtu: 2618238001/5600
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Región Záhorí
Občianske združenie ZÁHORÍ.SK bude podporovať zaujímavé
projekty na celom Záhorí počas celého roka.

Projekty dostanú ﬁnančnú, materiálnu
a mediálnu podporu v hodnote 12 813 €

Z

verejnená výzva občianskeho združenia Záhorí.
sk na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre
investičné i neinvestičné projekty pre žiadateľov so sídlom
v okresoch Skalica, Senica,
Malacky a Myjava (Záhorie)
zožala úspech. Behom necelého mesiaca prišlo 28 žiadostí.
Zo všetkých žiadostí komisia
v prvom kole vybrala projekty,
medzi ktoré rozdelí finančnú,
materiálnu a mediálnu podporu spolu v hodnote 12 813 €.
Podľa slov predsedu OZ
Záhorí.sk Milana Romana
„Komisia brala ohľad najmä
na trvácnosť projektu a koľkým ľuďom projekt poslúži.“.
Finančnú, materiálnu alebo
mediálnu podporu získala obec
Hlboké na podporu Revitalizá-

“

Všetky projekty, ktoré
nezískali
finančnú
pomoc ju
môžu získať v
ďalšom kole,
ktoré bude
prebiehať v
mesiacoch
apríl - máj.

cie starého cintorína, Gymnázium
F.V.Sasinka Skalica na Študentské
divadelné predsta-

venie, obec Lopašov na podporu pri výstavbe Multifunkčného ihriska, obec Letničie na
Rozvoj športu a práce s mládežou, TJ Junior Borský Mikuláš
na organizáciu Športového
turnaja, Zdravotnícka stredná
škola v Skalici na osvetu proti
drogám pre mládež, Mestské
centrum kultúry v Malackách
pre podujatia filmový festival
Fest Film Fest Malacky 2012,
Malacký patrón kultúry v regióne 2012 a divadelný festival Zejdeme sa na hambálku,
Klub Humanita a zdravie pre
všetkých s projektom Spolu
tvoríme a zachraňujeme Zem,
Klub Priateľov Kunova - Ekológia v regióne a naostro, ÁNO
n.f. Malacky na publikáciu Zabudnutý architekt a OZ UV na
podporu akcie UV 2012.

Neúspešní žiadatelia dostanú
list, ako povedal Milan Roman: „Budeme individuálne
kontaktovať všetkých neúspešných žiadateľov, aby vedeli ako majú svoje projekty
a žiadosti zmeniť, aby sme im
vedeli v ďalšom kole prideľovania podpory pomôcť“.
V podpore projektov na celom Záhorí bude OZ Záhorí.
sk pokračovať počas celého
roku. Výzvy budú uverejnené
v mesačníku Záhorí a na webe
www.zahori.sk. „Verím, že aj
týmto prispejeme k tomu, aby
život v našom regióne bol lepším.“ dodáva predseda občianskeho združenia Záhorí.sk
Milan Roman.

Matej Hajdin

Knižnica v Chropove
má nové vybavenie
V piatok 3. februára privítali
deti v útulnom centre voľného času v Chropove Milana
Romana. Ten pomohol s financovaním vybavenia knižnice.
Deti sa tak môžu tešiť z vynovenej výpočtovej techniky,
či rozvíjať svoj intelekt vďaka
novým knihám, ktoré v knižnici pribudli.

Soňa Trubačiková

>>

V skratke

Starosta obce Anton Ivánek preberá dar o Milana Romana. Foto: Soňa Trubačiková

Aktuálne správy z vašej ulice - www.zahori.sk

V senickej nocľahárni je miesto

Potomkovia Habsburgovcov v Holíči

V extrémne silných mrazoch sú najviac ohrozenou
skupinou ľudia bez strechy nad hlavou. Bezdomovci v
Senici majú možnosť využívať na prespanie nocľaháreň
na Hurbanovej ulici 1378, ktorej kapacita je 7 postelí.

Mesto Holíč poctili začiatkom januára svojou prítomnosťou ďalšie tri významné osobnosti. Na krátku návštevu zavítali arcivojvoda Michael Salvator s manželkou
a jeho brat, arcivojvoda Andreas Salvator, príslušníci
slávneho rodu Habsburgovcov.
Holic.sk

Senica.sk

Aktivita členiek
Únie Žien Jablonica
Rok 2011 bol pre členky ZO ÚNIE
ŽIEN v Jablonici nezvyčajne bohatý.
Stretali sa na mnohých akciách a to
hneď od začiatku roka. 30. decembra zavŕšili rok 2011 mimoriadnou
členskou schôdzou, kde si posedeli
pri koláčikoch, kávičke a vínku. Zaspievali si a pani Nemečkayová Anna
popriala všetkým členkám krásny a
úspešný rok 2012.

-red-

www.zahori.sk

99 rokov

Pred koncom roka
2011 sa v decembri
dožila vzácneho veku 99
rokov najstaršia občianka
mesta Gbely pani
Rozália Bolebruchová.
Gbely.sk

Šmoliáda
v Slniečku
Rok sa s rokom stretol a fašiangy ohlásili svoj príchod.
Obdobie plné plesov, zábav,
bálov sa opäť dotklo i tých
najmenších - škôlkarov.
Nezisková organizácia Materská škola a detské jasle
Slniečko v Skalici ohlásila
Šmolkiádu - bielo - modrý
karneval plný zábavy a smiechu. V nedeľu 29.1. sa v skalickom Dome kultúry stretli
všetky deti zo Slniečka, malí
i veľkí priaznivci Slniečkárov, aby sa spoločne na pár
hodín stali priateľmi modrých škriatkov z rozprávky
- Šmolkov.
Šmolinky a Šmolkovia zo
Slniečka všetkých hostí
srdečne pozdravili, ukázali
prítomným veľkú šmolkotortu a prezradili i tajomstvo
o tom, že sa v mesiaci jún
uskutoční týždeň, ktorý bude
venovaný koníkom a koníčkom pod názvom Slniečko
na koníkovi Faladovi.
Nasledovala zábava, nechýbala výstava krásnych výtvarných prác detí zo Slniečka či bohatá tombola, ktorá
deti nesmierne potešila a zábava trvajúca ešte niekoľko
hodín.

Zuzana Čimová

4. reprezentačný
ples SČK Senica
Slovenský Červený kríž, Územný
spolok Senica Vás srdečne pozýva
na reprezentačný ples SČK, ktorý sa
uskutoční 11. februára 2012 v Dome
humanity SČK v Senici. Do tanca
bude hrať The Brothers. Cena vstupenky je 20 € ( v cene je 2 x večera,
alko, nealko, káva). Pripravili sme
pre vás bohatú tombolu, veselú náladu a zaujímavý sprievodný program.

sck-senica.sk
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Koňak a správna teplota nápojov

Záhorácki kandidáti
Kampane jednotlivých strán do predčasných
volieb do Národnej rady Slovenskej republiky sa
po novom roku už naplno rozbehli. Voľby do NR
SR sa uskutočnia 10. marca 2012. Prinášame vám
zoznam zaregistrovaných kandidátov na popredných miestach z regiónu Záhorí na kandidátkach
politických strán, ktoré sú v parlamente.

číslo strany, strana
čislo na kandidátke, meno kandidáta, vek, povolanie, bydlisko
2. Kresťanskodemokratické Hnutie
5. Ivan Uhliarik, MUDr., 43 r., lekár, Skalica
4. Slovenská Národná Strana
10. Miroslav Jureňa, Ing., 57 r., manažér, Gbely
6. Sloboda a Solidarita
55. Róbert Kudláč, Ing., 44 r., súdny znalec,
Senica
11. Smer – Sociálna Demokracia
91. Viera Kučerová, JUDr.,55 r., právnička, Holíč
16. Most - Híd
51. Jozef Fábik, Bc., 40 r., podnikateľ, Senica
22. Slovenská Demokratická a Kresťanská
Únia - Demokratická Strana
23. Milan Roman,Lic., 40 r., ekonóm, poradca
ministra, Skalica

>>

viac na www.zahori.sk

Soňa Trubačiková

Bez včiel nebude med
Hromadné úhyny včiel
znepokojujú aj včelárov na Záhorí. Hlavnou
príčinou je premnoženie parazita klieštika včelieho, ktorý má
vďaka miernym zimám
ideálne podmienky na
rozmnožovanie. Oslabené včelstvá sú citlivé na virózy, ale aj na
iné infekčné ochorenia.
V rámci Slovenska, s
výnimkou Bratislavy a
Košíc, je v okrese Skalica najmenej včelstiev
na 1 000 obyvateľov,
pričom v susedných
okresoch je výrazne
vyšší - skoro 4-násobne
v okrese Senica a viac
ako 3-násobne v okrese
Malacky. Nízky stav je
spôsobený výskytom
moru včelieho plodu
v rokoch 2006-2007,
keď bolo potrebné
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mnohé včelstvá spáliť. Minulý rok sa mor
včelieho plodu znovu
vyskytol v okrese Senica.Slovenská republika
dostala na obdobie rokov 2011-2012 od EÚ
na rozvoj včelárstva
637 505 €, čo spolu
so slovenskými zdrojmi tvorí 1,275 milióna
€. Každý včelár je zo
zákona povinný registrovať seba aj včelstvá
v Centrálnom registri,
pričom všetci včelári
(združení v SZV, SVS,
alebo neorganizovaní)
majú možnosť čerpať
prostriedky z Národného programu rozvoja
včelárstva.
Aktuálne informácie sú
dostupné na web stránke
skalica.vcelari.sk

Zuzana
Juríčková Gašperíková

FEBRUÁR 2012

Koňak sa stal postupne zvlášť
obľúbeným nápojom. Treba
preto o ňom vedieť trochu
viac. Jeho kvalita závisí od
uskladnenia v dubových sudoch, kde sa nechá dozrievať
niekoľko rokov, aby získal
zlatožltú farbu, jemnú chuť
a vôňu. Čím dlhšie dospieva, tým je kvalitnejší. Koňak
alebo brandy podávame v
poháriku so stopkou, ktorý
sa nazýva „napoleonka“. V
takomto poháriku veľmi dobre vynikne ich vôňa. O tomto
vzácnom destiláte s obsahom
60-65% alkoholu francúzskeho pôvodu treba vedieť,
že jeho vek (u nás napr. Karpatského brandy) sa označuje
hviezdičkami alebo skratkami

anglických slov takto:

“

jedna hviezdička*
- 1 až 3-ročný koňak
dve hviezdičky**
- 4 až 10-ročný koňak
tri hviezdičky***
- 11 až 15-ročný koňak

“

V.O. (very old)
asi 10-ročný koňak
V.S.O. (very superior old)
10 až 20-ročný koňak
V.S.O.P. (VS old product)
najmenej 20-ročný koňak
X.O. (extremely old)
25 až 50-ročný koňak

V minulom čísle sme si povedali, že na zvýšenie pôžitku z
podávaného nápoja a kultúrnosti servírovania volíme na
každý nápoj správny pohár.
Zároveň pri podávaní nápo-

jov je dôležitá aj ich správna
teplota. Najvhodnejšia teplota
pre jednotlivé nápoje je:

“

minerálne vody 10°
dez. víno a vermút 10-12°
malinovky 8-10°
biele šumivé víno 6-8°
pivo svetlé 8-10°
miešané nápoje 8-12°
pivo tmavé 10-12°
liehoviny 10-12°
biele prírodné víno 10-12°
bylinné likéry 10-12°
čer. prírodné víno 16-18°
sladké a horké likéry 16-18°

V budúcom čísle si povieme
niečo o podávaní syrov a ovocia.

Mária Mešťánková
FMK UCM v Trnave

Je vaše dieťa zrelé na nástup do prvej triedy?
Čas zápisu detí do prvého ročníka so sebou prináša pochybnosti o tom, či je vaše dieťa
zrelé na školské povinnosti, či
bude zvládať takúto záťaž, a
preto sme položili zopár otázok Anne Parízkovej, zástupkyni pre 1.stupeň na IV. ZŠ v
Senici.
Čo si má priniesť rodič so
sebou na zápis?
Hlavne dieťa, ktoré ide do
prvého ročníka, rodný list
dieťaťa a svoj občiansky
preukaz.
Čo všetko by malo dieťa vedieť, aby bolo schopné navštevovať prvú triedu?
Také základné požiadavky sú:
• čistá a zrozumiteľná reč,
schopnosť
komunikovať,
vyjadrovať sa plynule,

• dostatočne vyvinutá hrubá a
jemná motorika,
• dieťa má poznať základné
farby i základné geometrické tvary - kruh, štvorec,
obdĺžnik,
• od dieťaťa sa očakáva pozornosť, schopnosť komunikovať a sústrediť sa na
určitú činnosť.
Dieťa by malo tiež vedieť:
• nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi
• vystrihnúť jednoduchý tvar
podľa predlohy
• rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť obsahu
• vedieť naspamäť detskú
básničku alebo pesničku
• orientovať sa v priestore.
Kedy by sme nemali naše dieťa zapisovať? Majú právo o
tom rozhodovať rodičia?

Každé dieťa, ktoré dovŕši do
1. septembra aktuálneho roka
šiesty rok, sa na zápise musí
zúčastniť. Rodič alebo zákonný zástupca žiaka je povinný
doviesť dieťa na zápis a zapísať školopovinné dieťa riadne do základnej školy. Rodič
nemôže svojvoľne rozhodnúť
o školskej dochádzke, ak má
pochybnosti o školskej nezrelosti svojho dieťaťa, pri zápise upovedomí školu, že chce
požiadať o odklad školskej
dochádzky a musí navštíviť
pedagogickú poradňu, ktorá
môže také odporučenie vystaviť, alebo môže dieťa ku nám
nastúpiť do nultého ročníka.

Dominika Piovarčiová

>>
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Ako som stretla pani Boženu
Pani Božena je kamarátka
prezidentov.
Má zvláštne povolanie na
dôchodkyňu, ale počúvala
som bez slova, lebo kto skáče
kolegom do reči, nič zaujímavé
sa nedozvie.
Spoznám ju podľa sviežej
čelenky alebo pásu z látky, čo
nosí omotaný okolo hlavy,
najradšej na recepcie, kam
druhí chodia v kokteilkách.
Nás má veľmi rada a my ju tiež,
je milá a nápomocná, takých
ľudí si ceníme a myslíme si, že
môžu mať na hlave omotané
hocičo. Lebo keď bolo minule

treba, pani Božena sa porozprávala s niekým z prezidentov,
s ktorými sa priatelí a ušetrila
nám more času a my vieme, že
v dnešných časoch treba šetriť
úplne všetko.
Na druhý deň mala prísť na
kávu.
Všimni si tú čelenku, zdôraznila
kolegyňa. Tak ju spoznáš hneď
vo dverách.
Na druhý deň sedel môj šéf
pri káve s neznámou pani.
Nikto nemal na hlave čelenku.
Znepokojilo ma to. Ktorý z nich
je pani Božena. Obšmietala
som sa v rozpakoch a kontro-

lovala diár, či náhodou nie sme
v inom mesiaci.
„...no a ten Franz Jozef, predstavte si, keď sa stal cisárom...“
ozvalo sa spoza kávy. Neznáma
pani na chvíľu stíchla a kúsoček
odpila.
Bolo mi jasné, že je to pani
Božena, kamarátka prezidentov a my vidíme, že aj cisárov,
nech im je zem ľahká. Legendy
neklamali.
Ak neveríte, vyberte si nejakého prezidenta. Pani Božena sa
s ním porozpráva a ušetrí nám
všetkým more času.

Jana Kluková

www.zahori.sk
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V Prietrži
mládež nezaháľa

Na aktuálne témy sa diskutovalo
v Skalici a Gbeloch

V dnešnej uponáhľanej dobe
nevidíme príliš často jav, že
by sa mladí ľudia vo svojom
voľnom čase venovali tradíciam a zvykom svojich predkov. Preto si myslím, že každý
takýto počin stojí za zmienku
a prinajmešom za vyslovenie
obdivu. O tom, čo k takémuto rozhodnutiu viedlo mládež
z Prietrže hovorí pani Danka
Simonová.

V pondelok 23. januára
v Skalici sa oﬁciálne začala predvolebná kampaň Milana Romana
kandidáta do NR SR.

Kedy vznikla tanečná skupina v Prietrži?
Tanečná skupina je veľmi mladá skupina, vznikla
8.3.2011 na podnet mladých
tanečníkov z obce.
Čo ťa viedlo v tak relatívne
mladom veku k založeniu
tanečnej skupiny v Prietrži?
Od útleho veku mám veľmi
pozitívny vzťah k ľudovým
tradíciám a ku kroju. Moja
starenka vyšívala a šila kroje.
Od malička som si kroj obliekala pri rôznych príležito-

stiach. Ako mládežníci sme
sa zapájali pri nácvikoch divadelných predstavení v obci,
ktoré boli v tradičnom duchu.
Takže hlavný dôvod je láska
a úcta ku krojom a ľudovej
tradícii.

Adriana Slobodová

>>

viac na www.zahori.sk

Okoloidúcich, ktorí sa pristavili zohrial teplý čaj a mali
možnosť diskusie. Napriek
tomu, že je január počasie
prialo.
Kampaň sa 23. januára, ktorá sa presunula do Gbelov v
skalickom okrese. Na príjemné posedenie prišlo pomerne
dosť ľudí. Mali možnosť sa
stretnúť s kandidátmi do NR
SR za SDKÚ-DS Milanom
Romanom, Magdou Vašáryovou a Zoltánom Horváthom.
Celá diskusia sa niesla v priateľskom duchu. Otvárali sa
rôzne témy, najhorúcejšia
„Gorila“, problém zamestnanosti, dôchodkové reformy, medzinárodná politika,
kultúra.

Magda Vašáryová a Milan Roman.
Foto: Soňa Trubačiková

Soňa Trubačiková

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
ELEKTROTECHNICKÁ
GBELY

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a. s.

&

SOŠ elektrotechnická v Gbeloch a spoločnosť Volkswagen Slovakia, a. s.
otvoria v školskom roku 2012/2013 spoločnú prípravu žiakov v rámci študijného
odboru MECHANIK ELEKTROTECHNIK, zameraného na výkon povolania
v automobilovom priemysle.
Štúdium je zamerané na programovanie, nastavovanie a obsluhu priemyselnej
a automatizačnej techniky vo výrobných prevádzkach.
Teoretická výučba bude realizovaná v SOŠ elektrotechnickej Gbely,
praktická príprava v podnikovom stredisku praktického vyučovania a moderných
prevádzkach spoločnosti Volkswagen Slovakia, a. s.
Možnosť finančného zabezpečenia žiakov počas štúdia.
Možnosť získania výhodného zamestnania v spoločnosti VW Slovakia po
úspešnom ukončení štúdia.
Cestovanie na praktické vyučovanie a ubytovanie je zabezpečené (školský internát
SOŠE Gbely ) s možnosťou získania finančného príspevku zo strany VW
Slovakia.
Možnosť perspektívy a odborného rastu.
Záujemcom o štúdium poskytnú bližšie informácie:

Mgr. Róbert Nagy
SOŠ elektrotechnická
Učňovská 700/6, 908 45 Gbely
Tel.: 00421 905 256 878
e-mail: nagy.robert@zupa-tt.sk

www.zahori.sk

Ing. Dušan Gáfrik
Volkswagen Slovakia, a. s.
Stredisko praktického vyučovania
Jána Jonáša 1, 843 02 Bratislava 49
Tel.: 00421 2 6964 2829
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Stále kvalitnejšie služby, stále bližšie k zákazníkom
METRO Devínska Nová
Ves je najmladšou pobočkou tohto veľkoobchodného reťazca na Slovensku vôbec.

Potravinová
pomoc na Záhorí
Výdaj potravinovej pomoci na Záhorí prebieha nie len v mestách, ale aj na dedinách.

Potravinová pomoc je určená pre osoby v hmotnej
núdzi, osoby na hranici životného minima, deti v
náhradnej rodinnej starostlivosti, klientov zariadení sociálnych služieb s celoročným pobytom a nepracujúcich starobných a invalidných dôchodcov
s výškou dôchodku v roku 2011 do 305 eur. Každá oprávnená osoba prijala 20 kg hladkej múky a
taktiež 20 kg bezvaječných cestovín. Odvoz si už
museli zabezpečiť sami. Obce a mestá informujú o výdaji potravinovej pomoci prostredníctvom
miestnych rozhlasov a webstránok.
-dom, red-

Devínskonovoveské METRO
sa môže pochváliť novým
konceptom zameraným najmä na kvalitu a čerstvosť potravín, najväčšou vinotékou
na Slovensku a najmä najväčšou Delivery platformou v
rámci všetkých veľkoobchodov v SR na rozvoz tovaru
priamo k zákazníkom do 24
hodín od objednávky. Okrem
širokého sortimentu potravinového i nepotravinového
tovaru si zákazníci cenia predovšetkým ponuku nadštandardných služieb METRO,
medzi ktoré patrí vzdelávací
program Maloobchodná akadémia, či obľúbené kuchárske
tréningy pod vedením Vojta
Artza. V ponuke má pre nich
METRO viac ako 33 000
položiek potravinového aj
spotrebného tovaru, ale tiež
nadštandardné služby vytvo-

Buď ho vezmete do útulku alebo ho zabijeme
Pascalko za svoj krátky život nezažil nič
dobrého. Do dňa 12.5. 2011 žil v rómskej rodine, ktorá sa o tohto úžasného
psíka dobre nestarala. Žil priviazaný na
krátkej reťazi, bez búdy. Vzdali sa ho s
klasickou vetou: „buď ho vezmete do
útulku alebo ho zabijeme!“. Má starú
zlomeninu (nikto mu ju neošetril, preto
sa mu kosť zle zrástla), ktorá je badateľná pri jeho pohybe. Je z neho veľký
maznák, bude vás prenasledovať aj na

záchod. :-) Miluje a užíva si hladkanie,
nevie sa toho nabažiť. Nikdy neoľutujete, že ste si ho adoptovali, vycíti kedy
je človeku zle a hneď zlepší náladu. Je
neskutočne empatický. Nechápeme, že
je taký úžasný psík ešte v útulku. Veľmi si prajeme, aby tento dobrosrdečný,
ubolený psík objavil všetky krásy, ktoré
život prináša. Najlepšie mu bude cez deň
na záhrade a v noci v posteli.
Vysoký je cca 45 cm. Karolína Gažíková

rené nielen na mieru individuálnym potrebám zákazníckych skupín, no tiež privátnej
potrebe jednotlivých klientov.
Viac priestoru na prezentáciu
dostala nielen potravinová
časť, no tiež mrazené potraviny, čím bol zabezpečený vyšší komfort pri nakupovaní pre
zákazníkov. Nájdete tu tiež
špeciálny pivný kútik, zväčšenú prezentáciu alkoholu a
najväčšiu vinotéku na Slovensku. Snúbenie vín s pokrmami, degustáciu vín priamo
v prevádzkach zákazníkov,
slávnostné večery v spolupráci so someliérom.

A čo o METRO Devínska
Nová Ves hovoria zákazníci?
„Spoluprácu s veľkoobchodom METRO si neviem vynachváliť. Spolupracujem s
nimi už od samého začiatku
- najskôr s pobočkou v Ivanke pri Dunaji, no ako otvorili METRO v Devínskej, tak
tam. Najviac sa mi však páči
ich profesionálny, no zároveň
aj individuálny a priateľský
prístup.“, hovorí p. Alena
Ščepková, majiteľka potravín
MIX v Bukovej (okres Trnava) a Plaveckom Petre (okres
Senica).

PASCAL
kríženec asi nemeckého ovčiaka
pes, 2,5 roka, nekastrovaný

i

Viac na utulokskalica.webnode.sk

Skalica - REALMAX
www.realmax.sk
0903 473 262 Bc. Dáša Vlková
RD 3+1 v Mokrom Háji po rekonštrukcii 54.610€
NOVOSTAVBA 4+1 s garážou ,pozemok 2.3 á
Cena: 99.000€ tel.: 0903 473 262 !!! posledný
Skalica BYT 1+1 ,pivnica Cena: 24.500 € !!!
Chata v Zlatníckej doline na predaj 41.600 euro
Skalica na predaj garáž ul. Hurbanova 8.000
Chatka v Skalici na predaj 11.500 euro
Holíč byt 2+1 ,plast.okná,pivnica,výťah
Cena: 29.300 € platba aj na úver

Kancelária RK /zo zadu Mestského úradu v Skalici/

e.mail.:
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V MALACKÁCH otvorili 12.1. 2012 staronové kino Záhoran
s modernou digitálnou formou premietania ﬁlmov.

V Malackách otvorili digitalizované kino

O program sa postarali aj žiaci ZUŠ. Foto: N. Slobodová, malacky.sk

O

krem primátora Jozefa
Ondrejku sa slávnostného otvorenia zúčastnil aj
bratislavský župan Pavol Frešo, sponzori projektu digitalizácie, zástupcovia filmových
spoločností a ďalší.
„Kiná, ktoré neprejdú v dnešnej dobe digitalizáciou, nemôžu konkurovať novým moderným technológiám. Preto
aj vďaka teraz investovaným

>>

info

MCK Malacky
Záhorácka 1919
901 01 Malacky
Tel.: 034 7722155

finančným prostriedkom sa
môžu nielen obyvatelia Malaciek, ale aj celého Záhoria
venovať
plnohodnotnému
kultúrnemu vyžitiu,“ povedal
župan. Kraj prispel na digitalizáciu kina prostredníctvom
dotácie sumou 2000 €.
Podnet na realizáciu projektu digitalizácie kina podalo
Mestské centrum kultúry,
ktoré kino prevádzkuje.

Dôvodom digitalizácie je, že
čoraz zriedkavejšie sa vyrábajú 35-milimetrové filmy.
Nahrádzajú ich digitálne nosiče a očakáva sa úplný zánik
starých kinofilmov. Kvalita
35-milimetrového filmov prepravou a používaním rýchlo
klesá a distribúcia snímok na
digitálnych nosičoch je oveľa
lacnejšia a efektívnejšia.
V súčasnosti sa stále menej

Obnova poslednej historickej motorovej lode Šturec
Aktivisti predstavili štyri
projekty súvisiace s aktivitami na rieke Dunaj na
oživenie histórie, ale aj na
rozvoj cestovného ruchu
v hlavnom meste a Bratislavskom kraji.

Ide o záchranu poslednej historickej motorovej tankovej
lode Šturec, ktorá bola postavená v Komárne v roku 1937,
a ktorú krstil prvý slovenský
predseda vlády Československej republiky v medzivojnovom období Milan Hodža. Tiež chcú oživiť slávnu

históriu kolesového parníčka
Devín, ktorý by mal premávať medzi mostmi Appolo
a Lafranconi, ďalej obnoviť
prevádzku
bratislavského
Propeleru a zhotoviť plávajúcu fontánu Martinengo, ktorá
by mala pripomínať prácu hasičov a záchranárov, zakotvená by mala byť na Petržalskej
strane oproti Eurovey. Projekty podporili 1. podpredseda
vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
SR Ján Figeľ a bratislavský
župan Pavol Frešo.

>>

vyrábajú filmové kópie na
35-milimetrových filmoch a
v horizonte niekoľkých rokov
budú audiovizuálne diela len
v digitálnej forme a terajšie
zabezpečenie kín neumožňuje publikovať takéto formáty.
Ako prvý krok digitalizácie sa
realizovala etapa zahŕňajúca
2D systém. Ďalšia etapa bola
inštalácia 3D systému.

V skratke

Kraj nezvýši
cestnú daň

Loď Šturec bola vyhlásená za
národnú kultúrnu pamiatku.
Foto: region-bsk.sk

Daň z motorových
vozidiel, ktorá tvorí
zásadnú príjmovú
položku Bratislavského
samosprávneho kraja,
ostáva na rovnakej
úrovni ako v roku
2011. „Bratislavská
župa v roku 2012
nezvyšuje dane z
motorových vozidiel a
rovnako to neurobí ani
v roku 2013.,“ povedal
župan Pavol Frešo.

www.region-bsk.sk

Poslanci BSK
schválili projekty na čerpanie
eurofondov
Bratislavská župa
sa chce uchádzať o
peniaze z eurofondov
na niekoľko projektov,
napríklad na budovanie cyklotrás, zriadenie
jednotného tarifného
systému v rámci integrovanej dopravy aj
revitalizáciu národnej
kultúrnej pamiatky parku v Malinove.
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Mestá a
obce môžu
predkladať
projekty
V rámci Operačného
programu Bratislavský
kraj vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka tri
výzvy na predkladanie
projektov.

Výzva je určená pre mestá, obce aj kraj, ktoré môžu
predkladať projekty na regeneráciu sídel, ďalej na podporu regionálnej a mestskej
hromadnej dopravy, ktorá
je zameraná na budovanie
bratislavskej integrovanej
dopravy. Tretia výzva je
určená na podporu rozvoja
vedomostnej ekonomiky v
oblasti informačno-komunikačných technológií. Termín ukončenia výziev je 15.
mája 2012.
Mestá, mestské časti a obce
v Bratislavskej župe môžu
v rámci výzvy predkladať
projekty zamerané na regeneráciu sídel - rekonštrukciu
námestí, chodníkov, fontán,
zastávok, budovanie nových
detských a multifunkčných
ihrísk, osádzanie smetných
košov, lavičiek, verejného
osvetlenia a revitalizáciu
verejnej zelene. Rovnako je
možné realizovať projekty
na zachovanie a obnovu prírodného dedičstva a podporu budovania turistických a
cyklistických trás s cieľom
rozvoja cestovného ruchu.
Pre výzvu je určených celkovo 10,4 mil. €. Výzva na
podporu regionálnej a mestskej hromadnej dopravy
je zameraná na budovanie
bratislavskej integrovanej
dopravy, prestupných terminálov a jednotného tarifného
zabezpečenia. Oprávnenými
žiadateľmi sú mestá Pezinok, Senec, Malacky, hlavné
mesto SR Bratislava a Úrad
Bratislavského samosprávneho kraja. Indikatívna výška finančných prostriedkov
na výzvu je 8,1 mil. €.
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Predseda BSK Pavol Frešo otvoril Centrum diagnostiky a jednodňovej chirurgie
s riaditeľom Nemocničná a.s. Petrom Kalenčíkom. Foto: region-bsk.sk

Otvorili nové Centrum diagnostiky
a jednodňovej chirurgie v Malackách
PREDSEDA BSK Pavol Frešo 17.1. netradične v operačnom oblečení prestrihol
chirurgickými nožnicami nový vstup do
zrekonštruovaných priestorov operačných
sál v Nemocnici v Malackách.
Nová magnetická rezonancia,
medicínska technika, zrekonštruované operačné sály,
vymenená elektroinštalácia
či nasadenie špecifickej vzduchotechniky - to všetko posúva oddnes kvalitu a komfort
prostredia a služieb zdravotnej starostlivosti nielen pre
pacientov malackej nemocnice na európsku úroveň. Ukončenie prvej fázy modernizácie
priestorov nemocnice v Malackách prináša do regiónu
Záhoria kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť v podobe
otvorenia nového pracoviska
s názvom Centrum diagnos-

2,25
mil. EUR
je spoločná
investícia
Bratislavského
samosprávneho kraja so
spoločnosťou
Nemocničná a.s.

tiky a jednodňovej chirurgie.
Otvorenie tohto Centra je
výsledkom dlhodobej spolupráce a spoločnej investície
Bratislavského samosprávneho kraja so spoločnosťou Nemocničná, a.s. v hodnote 2,25
mil. EUR.
Centrum diagnostiky a jednodňovej chirurgie dnes otvoril predseda Bratislavského
samosprávneho kraja Pavol
Frešo spolu s riaditeľom Nemocničná, a.s., Petrom Kalenčíkom. Slávnostný akt
otvorenia sa nezaobišiel bez
lekárskeho oblečenia a nástrojov, bežne používaných v
nemocničnom prostredí operačných sál. „Snažili sme sa
spoločnými silami dať dokopy finančné prostriedky, ktoré
umožnia kvalitnejšiu lekársku
starostlivosť nielen pre ľudí

malackého okresu, ale aj ľudí
od Senice, Skalice, či z okrajových častí Bratislavy. Je to
jeden veľmi dobrý príklad,
ako si myslím, že by malo
fungovať zdravotníctvo. Som
pevne presvedčený, že pokiaľ
aj toto bude jeden z kvalitných prípadov, ako robiť nemocničnú starostlivosť v spolupráci medzi štátom, resp.
župou a súkromným subjektom, tak radi budeme referenciou,“ povedal na otvorení Centra predseda BSK
Pavol Frešo.
Pacienti budú mať možnosť
zvoliť si presný termín a čas
operácie, vybrať si operatéra,
ktorému dôverujú, či využiť
komfort krátkej hospitalizácie
do 24 hod v nadštandardných
izbách.

>>Chystá sa revitalizácia Troch dubov

Mesto Malacky bude súťažiť

Tri Duby pri Malackách sú v súčasnosti jediná verejnosti prístupná lokalita vhodná na rekreáciu. Ostatné
lesy v okolí sú vo Vojenskom obvode Záhorie. Projekt
v celkovej hodnote 7 200 € sa má zrealizovať od marca
do augusta a mesto Malacky sa má podieľať formou
vykonania prác vo výške 1700 €.

Malacky a Malačania dostali šancu ukázať, že príroda
im nie je ľahostajná. 25. apríla budú súťažiť v zbere
odpadu v súťaži Pomôžme recyklovať - Recyklačný
deň s Rádiom Regina v komoditách papier, sklo, plasty
a elektroodpad. Pomôcť mestu zvíťaziť môžu jednotliví
občania, školy aj podnikatelia a ﬁrmy.

V skratke

Informácie z vášho kraja - www.region-bsk.sk
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18. 2. 2012, sobota, 19.30
M e s t s k é d i va d l o P. O . H v i e z d o s l ava

X I . R E P R E Z E N TA Č N Ý B Á L
H L AV N É H O M E S T A S R B R A T I S L AV Y
A B R A T I S L AV S K É H O S A M O S P R Á V N E H O K R A J A

Pod záštitou Milana Ftáčnika, primátora hlavného mesta SR Bratislavy.

Progr am
Slávnostné predtancovanie a uvedenie mladých dám a pánov do spoločnosti
Big Band Gustava Broma pod vedením Vlada Valoviča
Odovzdávanie ceny Júliusa Satinského „Br atislavská čučoriedk a“
Polnočné prekvapenie, Hosť večer a - Marie Rottrová
Br atislava Hot Serenaders a ďalší

Moder átori
Iveta Malachovská a Vlado Vondr ák

Predpredaj vstupeniek: 16. 1. - 17. 2. 2012, v pr acovných dňoch, v čase od 10.00 - 18.00 hod.
v pokladni Mestského divadla P. O. Hviezdoslava (02)59 103 172, 0915 794 326, br atislavskybal@bkis.sk

HLAVNÝ PARTNER

PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI

PODPORILI
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Bratislavský samosprávny kraj | Novinky z Bratislavskej župy
NA VÝSTAVBE koridoru sa dohodla slovenská aj rakúska strana.

Medzi Slovenskom a Rakúskom sa vybuduje zelený most pre voľný pohyb zvierat
Na hraniciach medzi Slovenskom a
Rakúskom sa postaví nový „zelený most“
pre voľný pohyb zvierat. Ten by mal stáť na
diaľnici D2 pri Moravskom Svätom Jáne.

Pri tejto príležitosti 30.1.
podpísali zástupcovia vlád,
samospráv a diaľničných
spoločností oboch krajín Memorandum o spolupráci pri
ochrane životného prostredia
v alpsko-karpatskom koridore. Podľa šéfa rezortu dopravy Jána Figeľa znamená Memorandum nielen vyjadrenie
dobrej vôle, ale aj zámeru vytvoriť rámec pre spoluprácu
pre budovanie Alpsko-karpatského koridoru. Bratislavský
župan Pavol Frešo vyzdvihol
okrem významu migrácie aj
bezpečnostný aspekt, ktorý sa
nedotkne len samotnej diaľnice, ale aj okolitých ciest nižšej
kategórie v rámci regiónu a
pozdĺž koridoru. „Z hľadiska
bezpečnosti bude potom me-

41

dopravných
nehôd ročne na
Záhorí zapríčiní
zver

Navrhovaný ekodukt (zelený most) bude mať pozitívny vplyv na prepojenosť
európskeho migračného koridoru Alpy - Karpaty. Očakáva sa prepojenie
slovenských populácií cieľových skupín živočíchov na rakúske.

nej zrážok áut so zvieratami a
následných nešťastí,“ uviedol
s tým, že zrážka so zvieraťom
môže mať fatálne následky.
Náklady na vypracovanie
projektovej
dokumentácie
na most na diaľnici D2 v

Moravskom Svätom Jáne sa
spolufinancuje z eurofondov,
z Programu cezhraničnej spolupráce SR - Rakúsko 2007 2013.
Samotná výstavba biokoridoru pre veľké šelmy bude

financovaná zo štátneho rozpočtu, pričom jeho odhadovaná cena je 7,5 milióna eur.
Začiatok výstavby je naplánovaný na rok 2013, ukončenie
v roku 2014.

častnil, bol 71-ročný Eduard
Kula. Podujatie pokračovalo
v nedeľu bežeckými pretekmi, o ktoré bola táto súťaž
rozšírená.
Tohtoročné
organizovanie

prvého zimného cyklomaratónu v roku 2012 v kombinácii s behom sa z kapacitných
dôvodov presunulo z Marianky na bratislavskú Železnú
studienku.

357 cyklistov sa postavilo
na štart prvého tohtoročného
cyklomaratónu
Na Železnej studienke v
bratislavskom lesoparku
odštartoval v sobotu 21.1.
4. ročník prvého zimného
cyklomaratónu v roku
2012.

Preteky odštartovali bratislavský župan Pavol Frešo
a primátor Milan Ftáčnik,
ktorí nad podujatím prebrali
aj záštitu. Náročná zľadovatená 29-kilometrová trať
s prevýšením 650 metrov
riadne preverila sily všetkých
pretekárov, takže do cieľa
ich nakoniec prišlo iba 321.
Absolútnym víťazom cyklomaratónu sa stal Dominik
Turan z klubu Outsiterz-No-

>>29

kilometrová
trať s
prevýšením
650 metrov

Na štart sa
postavilo 357
bikerov zo
Slovenska,
ale aj Česka,
Maďarska,
Poľska,
Rakúska,
Francúzska
a Talianska.

vatec Bratislava. Medzi ženami bola najrýchlejšia iba 19
ročná Michaela Maláriková
z klubu CK Ski-Bike Sportmed Bratislava. Najstarším
cyklistom, ktorý sa súťaže zú-

>>Gulášmajster 2012

Poďakovanie darcom krvi

Obec Závod vyhlasuje súťaž vo varení
najchutnejšieho kotlíkového gulášu. Súťaž
bude prebiehať v sobotu 18. 2. 2012 počas
Fašiangov v čase od 9:00 do 14:00 hod pri
Hasičskej zbrojnici.
Viac informácií nájdete na: obeczavod.sk

Obecný úrad, MS SČK, Sociálna, zdravotná a
bytová komisia pri OZ Veľké Leváre, v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou
Bratislava, organizovala 16. 1. 2011 odber krvi
v obci Veľké Leváre. Odberu sa zúčastnilo 50
bezpríspevkových darcov krvi.
levare.sk

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

Región Záhorí
Na ozdobenie použijeme pečené cibuľové lupienky a chipsy.

Bravčová panenka v kruste z tekvicových
jadierok s tekvicovou kašou
Michal Škrabák, rodák
zo Záhoria (Sekúl),
pracuje ako šéfkuchár
v malom luxusnom

Suroviny na 4 porcie
600g bravčová panenka
100g tekvicové jadierka
Soľ, korenie, horčica,
Tekvicová kaša:
Maslová tekvica 2 ks
Maslo

Postup
Očistíme tekvicu od kôry a jadierok, kúsok
tekvice si odložíme na chipsy. Zvyšok nakrájame na rovnaké kúsky, ktoré posolíme,
okoreníme, pokvapkáme olejom. Zabalené

v alobale pečiem
me pri teplote 160
stupňov asi 40 minút. Po upečení pridáme
šťavu cca z dvoch pomarančov, zjemníme
maslom a prepasírujeme.
Panenku očistíme od blán, prudko ju
opečieme, osolíme, okoreníme, potrieme

hoteli Marrols, ktorý
nedávno získal piatu
hviezdičku.

Soľ, korenie, olivový olej
Pomarančová šťava 2 ks
Na dozdobenie
pažítka, červená cibuľa,
tekvicové chipsy

horčicou ( dijonska) a obalíme v nasekaných tekvicových jadierkach. Takto pripravenú panenku pečieme v rúre 12 minút
pri teplote 180 stupňov. Pri tomto čase
a teplote bude panenka stredne prepečená
(medium). Ak pridáme na časovači ďalšie
3 minúty , získame panenku na spôsob

prepečený ( well done).
Na ozdobenie použijeme pečené cibuľové
lupienky a chipsy. Chipsy pripravíme
z tenkých plátkov tekvice, ktoré prudko
opečieme na oleji do chrumkava.
Prajem dobrú chuť.

MAREK NEMEC, študent gymnázia v Skalici. Vo svojich osemnástich rokoch
sa mu podarilo dosiahnúť úspech európskeho formátu.

Záhorácke konštruktérske eso

Ak to nie je tajomstvo, akú
cenu si za to dostal ?
Najväčšie ocenenie pre mňa
boli dve noci v luxusnom hoteli Sheraton v Sofii, ako aj
môj prvý let lietadlom. Inak
som dostal z veľkej časti
upomienkové predmety. Som
veľmi rád, že som sa mohol
takejto akcie zúčastniť a propagovať tak elektropohon.

Podarilo sa mu uspieť v súťaži U4energy, jedná sa o celoeurópsku súťaž pre školy.
Cieľom tejto súťaže zvýšiť
povedomie o klimatických
zmenách, ktoré viac či menej
zasahujú život každého z nás.
Projekt sa sústreďuje najmä
na žiakov a učiteľov na školách. Iniciátorom je Európska
komisia so svojím programom „Inteligentná energia
Európa“.
Povedz nám Marek zjednodušene, čo si zostrojil?
Ide o ľahký moped, ktorý
poháňa elektrická energia
uložená v nabíjateľnej batérii.
Ako ťa napadlo ho zostrojiť?
Pred pár rokmi som sa dozvedel o elektromobiloch. Fascinovalo ma, aké sú jednoduché
a pritom efektívne. Zarážajúci
je aj fakt, že vozidlá na elektrický pohon existujú omnoho dlhšie, než tie poháňané
ropnými produktami. Tak mi
napadlo, že by som si niečo
podobné mohol zostrojiť.
Tak som začal “na papieri”
navrhovať rôzne prototypy.

www.zahori.sk

ďarska, Rumunska, Grécka,
Cypru a Bulharska. Z každej
krajiny vybrali troch reprezentantov - každého pre jednu
kategóriu.

3000
EUR je ešte
potrebných
na zakúpenie
akumulátorov
pre elektrický
automobil

Kto ti pri tom pomáhal a
ako dlho ti trvalo navrhnuté
premietnuť do reality ?
Celá stavba trvala takmer
štyri mesiace. Pohonný systém som si navrhol sám, no
s montážou mi pomáhal otec.
Zúčastnil si sa súťaže v Sofii, o čo presne išlo a aká
bola konkurencia?

V Sofii som sa zúčastnil súťaže U4Energy zameranú na
obnoviteľné zdroje energie a
ich propagáciu v školách. Súťažilo sa v troch kategóriach
a súťaž bola určená pre celú
Európu. Bola rozdelená na
viacero kôl podľa regiónov.
Ja som bol vybraný z juhovýchodného regiónu, v ktorom
súťažili ešte študenti z Ma-

FEBRUÁR 2012

Aj keď ti možno v súčasnosti zaberá mnoho času práve
štúdium, pripravuješ nejaký ďalší projekt ?
Rozhodol som sa, že postavím ďalšie elektrické vozidlo,
tentoraz osobný automobil.
Keďže to bude ale o čosi nákladnejšie, budem potrebovať
niekoho, kto by projekt aspoň
z časti finančne podporil. Jedným z partnerov je firma Vepos Skalica.

Soňa Trubačiková

>>

cely´ rozhovor na

www.zahori.sk/zahoracke
-konstrukterske-eso
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Sport
Turnaj mladších žiakov
v hádzanej v Malackách
TJ Strojár Malacky, oddiel hádzanej usporiadal v
sobotu 28.januára 2012 5. ročník medzinárodného
turnaj ml. žiakov o pohár G.R. Pozagas a.s. Malacky.
Turnaj sa odohral v ŠH Malina a zúčastnilo sa ho
6 družstiev, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín,
hrací čas 25 min. Konečné poradie: 1.SK Velká Bystřice (ČR), 2.TJ Strojár Malacky, 3.Slovan Modra
4.Sokol Cífer, 5.HC Sporta Hlohovec, 6.HC Florisdorf Wien (A). Všetky kolektívy ako aj jednotlivci
boli odmenení vecnými cenami. Turnaj bol dobrou
prípravou pre všetky družstvá na jarnú časť majstrovských súťaží ročníka 2011/2012.

Oslej

Skalická ﬂorbalová liga
V nedeľu 15. januára sa odohral v telocvični Strednej zdravotníckej školy historicky prvý zápas florbalovej ligy v Skalici. Tento halový šport v súčasnosti
prežíva veľký boom hlavne u našich susedov v Českej republike. Podporiť povedomie o florbale aj u
nás v Skalici sa rozhodli Alexander Pokovič a Juraj
Chovanec v spolupráci s Centrom voľného času v
Skalici. Do prvého ročníka sa prihlásilo 8 mužstiev
zo Skalice. Bude sa hrávať systémom každý s každým, nasledovať bude play off. Spomeňme ešte, že
sa hrá systémom brankár + štyria hráči v poli.

>>

viac na www.zahori.sk

Hokejbalový TOPhbl
CUP v Gajaroch
Premiérový ročník turnaja TOPhbl CUP 2012, ktorý
sa bude konať v dňoch 11. - 12. februára v Gajaroch,
nabral na prestíži. Záštitu nad stretnutím hokejbalovej elity Slovenska, Česka a Maďarska totiž prevzal
veľvyslanec Českej republiky na Slovensku Jakub
Karfík. “Sme veľmi radi a vážime si, že pán Karfík
prejavil záujem o naše podujatie. Verím, že aj tento fakt prispeje ku zvýšeniu kvality turnaja a bude
ukážkou férového, športového ducha. Chceme, aby
TOPhbl CUP ponúkol divákom skutočne kvalitný
športový zážitok a najmä férovú hru,” povedal spoluorganizátor podujatia Ján Ivančík. TOPhbl CUP sa
bude konať za účasti troch českých klubov. Okrem
trojnásobného majstra Česka za posledné sezóny –
Alpiq Kladno, do Gajar pricestuje i extraligista Enviform Třinec a ambiciózny účastník prvej národnej
českej ligy z Malenovíc.

>>
12

viac na www.zahori.sk
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Ceny odovzdával Milan Roman. Foto: Vladimír Winkler

TURNAJ O ZÁHORÁCKY POHÁR hostilo záhorácke mestečko Gbely.

Záhorácky futbalový turnaj
V nedeľu 29.januára sa
hral halový futbalový
turnaj ročníkov 2004 a
mladších.

Turnaja sa zúčastnilo 5 veľmi
kvalitných družstiev: AFC
Nové Mesto nad Váhom,
PFK Piešťany, FK Senica, ČSFA Malacky a MFK
Skalica. Partnerom turnaja
bolo OZ Za lepšie Skalicko.
Predseda OZ Milan Roman
prišiel pozrieť mladé talenty
a odovzdať ceny najlepším
hráčom a družstvám. Turnaj
bol kvalitný a veľmi vyrovnaný, o čom svedčí konečná
tabuľka.
Vladimír Winkler

>>

Víťazi turnaja MFK Skalica. Foto: Vladimír Winkler

Celkové poradie na turnaji

1. MFK Skalica
2. FK Senica
3. AFC Nové Mesto
4. PFK Piešťany
5. ČSFA Malacky

najlepší brankár (MA):
Danica Danihelová
najlepší strelec (SI):
Lukáš Kumpan (SI) 7 gólov

Bedminton

Prázdninový
futbalový kemp

Sústredenie
brankárov

Mládežnícke futbalové centrum VIKTÓRIA organizuje
detský futbalový denný kemp,
ktorý sa bude konať v Skalici
od 20. do 24.2. Zúčastniť sa ho
môžu ročníky 2002 až 2005.
Cena za kemp je 40 € (v cene
platba je okrem iného aj obed).
Viac info na tel. 0918 999648.

Obec Veľké Leváre v spolupráci s JUST4KEEPERS
organizuje 20. februára 2012
o 14:00 hod. sústredenie
futbalových brankárov vo
veku 8 - 19 rokov na ihrisku
vo Veľkých Levároch.
Informácie o sústredení prinesieme na www.zahori.sk.

Športoví nadšenci sa majú
v Skalici skutočne na čo tešiť.
V susedstve squashového centra na ulici Pod Hájkom vyrastie
v priebehu tohto roka bedmintonová hala. Okrem bedmintonu sa v novej športovej hale
bude cvičiť aerobic a zumba
ako i hrať futsal v novej mestskej lige.

najmladší hráči (SI):
Riško Polák, Paťko Korčák

www.zahori.sk

Sport
NIEKOĽKO OTUŽILCOV sa z rôznych kútov Slovenska stretlo v nedeľu
22.1. na Kunovskej priehrade za účelom zaplávať si v ľadovej vode.

Otužilci na Kunovskej priehrade

Alexander Bán Foto: Gabriel Kopúnek

Ľ

udí na brehu v zimných
bundách, rukaviciach
a čiapkach veru takáto
aktivita nelákala, no otužilci
si prišli na svoje. Tí prví vyšli
z vody už po pár minútach, ale
ten najvytrvalejší tam zotrval
zhruba 20 minút. Paradoxom
je, že takémuto otužovaniu sa
venuje len od 1. januára 2012.
Všetkému sú vraj na príčine kolegovia z práce, ktorí
44-ročného Alexandra Bána

z trnavskej Kopánky doviedli
k tomu, aby sa stal ľadovým
medveďom. A aké boli jeho
emócie po najdlhšom zotrvaní
vo vode? „Som nadšený tým,
čo som dokázal. Je to skvelé!“
Na otázku aká bola voda, ako
sa mu plávalo, zadýchane
odpovedal: „Bola veľmi zimná. Toto bol môj prvý pobyt
v jednostupňovej vode, zhruba odhadujem, ale je to vynikajúce. Aj ten nával endorfí-

nov, ktorý teraz pociťujem je
úžašný.“
„Momentálne mi je príjemne,
zima mi nie je, okrem končekov prstov,“ s úsmevom dodal
Alexander po vyjdení z vody.
Trnavskí bieli medvedi je
názov združenia otužilcov,
ktorý vznikol len pred týždňom a Alexanader Bán je jeho
členom.

Dominika Piovarčiová

>>Výškari na mítingu v Nemecku

Majstri okresu sú žiaci zo Sekúl

Pretekár AK Junior Holíč Michal Ďurkáč sa začiatkom januára zúčastnil medzinárodného
výškarského mítingu Essingu (DE). Na tomto preteku sa výkonom 211 cm umiestnil na
4. mieste (rovnaký výkon ako tretí). Druhým
miestom prekvapil Holíčan Matúš Bubeník (216 cm) štartujúci od januára za Nitru.
Skokani sa o 2 dni zúčastnili ďalšieho preteku
v Herzenbrogu, kde sa Michal Ďurkáč výkonom 212 cm umiestnil na 2. mieste. Roučka

Školské majstrovstvá okresu v stolnom tenise
sa odohrali 18.1. v Kútoch. Turnaja sa zúčastnilo deväť základných škôl. Poradie na prvých
štyroch miestach: 1. ZŠ Sekule, 2.II. ZŠ Senica
3.ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur. Žiaci ZŠ Sekule
(Adam Sekulský, Pavol Brečka, Damián
Martinkovič, Lukáš Zborovjan a Martin Štefek) získali titul Majster okresu základných škôl
v stolnom tenise a postúpili do oblastného
kola.
skjanan.sk

V skratke
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NAJLACNEJŠIE POISTENIE VO VŠETKÝCH POISŤOVNIACH
Chcete si byť istí strechou nad hlavou?
Chystáte sa na dovolenku a dom ostane prázdny?
Potrebujete poistiť auto?
SKALICA Myslíte na budúcnosť svojho dieťaťa?
Chcete zmierniť následky možnej choroby či úrazu?

CR

FINANCE
SLOVAKIA

www.zahori.sk

www.zahori.sk

Navštívte naše obchodné miesto na Potočnej ulici č.54 v Skalici, alebo zavolajte na tel.č. 0907642920
Denne aktualizované
spravodajstvo
z celého
regiónu Záhorí!
a 0948517311 alebo nás kontaktujte emailom janosik@crfinance.sk.
Nájdete nás
aj v Holíči
a Gbeloch.

FEBRUÁR 2012
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Pozvánky na akcie

PODPORÍME aj vaše kultúrne podujatie. Zašlite nám informácie o vašom podujatí na email: info@zahori.sk

VÄČŠÍ ZÁBER VIAC ČLÁNKOV

VIAC INFORMÁCIÍ VIAC PRE VÁS
SKALICA

20 000 VÝTLAČKOV
SENICA
MALACKY

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

Okres Skalica
Brodské
Dubovce
Gbely
Holíč
Chropov
Kátov
Letničie
Lopašov
Petrova Ves
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Prietržka
Radošovce
Skalica
Trnovec
Unín
Vrádište
Okres Senica
Borský Mikuláš
Borský Svätý Jur

0€
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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

www.zahori.sk

Kultúra
ZNÁMA POETKA Zdenka Laciková 27. 1. prijala pozvanie
od CVČ Senica na Literárno-hudobný večer v DAV-e.

Poetka Zdenka Laciková navštívila Senicu

T

ento pokojný večer sa
niesol v znamení pohody, vône čaju a živej hudby od dvoch mladých
hudobníkov Matúša Klenu
a Marcela Chropúvku, ktorí
hrali na gitarách a spievali
slovenské a české populárne
piesne.

>>

V skratke

DEN NA ZKOUŠKU

Vzniká Juránek

Obec Veľké Leváre v spolupráci s Agentúrou83 Vás
srdečné pozýva na divadelné predstavenie Den na
zkoušku, ktoré sa uskutoční
dňa 15.3. o 19h. v kinosále
Domu kultúry vo Veľkých
Levároch. Vstupné na predstavenie je 15 €.

V Borskom Svätom Jure sa
v stredu 8.2. v čase od 16:00
do 19:00 uskutoční nábor
do novovznikajúceho súboru Juránek. Vítané sú deti vo
veku od 4 do 10 rokov. Krúžok zastreší Základná škola
v Borskom Jure.
Viac info na www.zahori.sk.

Zdenka Laciková ako sama
tvrdí, poéziu začala intenzívnejšie vnímať na Strednej
knihovníckej škole a tvoriť skúšala od narodenia jej
syna, kedy mala 23 rokov.
Prvý raz publikovala svoju
tvorbu v časopise Kamarát
v roku 1983. Poetka je členkou Spolku slovenských
spisovateľov a členkou
Klubu autorov a priateľov
literatúry v Holíči. Získala
Cenu Ministerstva školstva
SR, Cenu Mikuláša Kováča,
v ČR Cenu Jana Masaryka.
Dnes žije na Záhorí v obci
Kopčany.
Na otázku prečo inklinuje
k poézii, odpovedala: „Myslím si, že na svete je poézie
málo a možno je ľuďom aj
bližšia.“ Pri tvorbe túto skúsenú poetku inšpirujú veci
okolo nej, každodenné, ale
i také, s ktorými sa stretne
prostredníctvom médií.
Jej knižný debut Vinopády
vydala v roku 2000 a do

Zdenka Laciková Foto: CVČ Senica

roku 2011 jej vyšlo spolu 12 diel,
čo je skutočne
úspešný počet.
Prezradila nám,
čomu za to vďačí:
„Mám sponzorov,
ktorí ma podporujú.“.

Môžu sa čitatelia tešiť na
ďalšiu knihu?
V tomto čase pripravujem
básnickú zbierku pre malé
deti, nakoľko pracujem ako
učiteľka v materskej škôlke
a volá sa Šla dážďovka na
ryby.
Dominika Piovarčiová

Kniha o maliarovi
Pavlovi Fürstenzellerovi
Pavol Fürstenzeller je umelec,
ktorý sa venuje maľbe svojho
rodiska – Šaštína a domova,
kde prežil vyše 60 rokov –
Skalice, ako aj iných motívov
Záhorského regiónu. Má za
sebou 17 samostatných výstav
a 19 kolektívnych výstav doma,
či v zahraničí. Knihu zostavil
historik Peter Brezina a je poctou umelcovi, pedagógovi či
športovcovi. Pri ich spoločnom
stretnutí sa zrodila myšlienka
vydať publikáciu o „Fifinovi“
– ako sa Pavlovi Fürstenzellerovi zvyklo hovoriť. Publikácia
je rozdelená do dvoch obsiah-

www.zahori.sk

lych kapitol. Prvá vypovedá
o Šaštíne ako rodisku mladého
maliara. Spomína si na svoje
detstvo počas vojny, ale aj na
svetlejšie dni, ktoré prichádzali
počas slávnych pútí, kedy sa po
prvý krát začal oboznamovať
s umením. Druhá časť vypovedá o jeho živote v Skalici, ktorá
sa stala jeho domovom od polovice minulého storočia. Tu už
pôsobil ako učiteľ, športovec či
folklorista súboru Skaličan.
Zaujímavý prierez jeho životom je obrazom pozitívneho
vzťahu k svojmu rodisku a k životu, ale aj ľudskej pokory.

Knihu dotvára fotodokumentácia ku každej tematike, či už
v podobe fotografií z jeho súkromného života alebo jeho
umeleckých diel.

Jana Leskovská
TU KNIHU

zakúpite

Záhorské múzeum
v Skalici alebo v
Kníhkupectve Bystrický
v Holíči.

KNIHA
MESIACA
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Enem pro nás a pro naše deti

Oddych
Víte, kolko je ftipú o Záhorákoch?
Konc isce žádný, šecko je pravda.
Do je najmúdrejší?
Záhorák, ten šecko skúr ví...
Víte na co si Záhoráci dávajú večer
do ledničky noviny?
???
Ná, aby mjeli ráno čerstvé správy.
Záhorák čítá noviny. Žena sa ho
pýtá, co je v nich nového?
„Ále, jeden buázen zastreliu sebja
aj ženu.“
„Co nepovíš, a koho zabiu skúrej?“
Záhorák nakúkne do novin
a odpovídá:
„Vidzíš, to tu akorát nestojí.“
Vydalo: Vydavateľstvo BUNO v roku 1991
Vtipy zozbieral: Doc. Ing, štefan Vidlár CSc.
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Vyplňte hernú plochu sudoku číslami 1 až 9 tak, aby sa žiadne
číslo neopakovalo dvakrát v riadku, v stĺpci či v subštvorci.

ˇ
hrajte o predplatné mesacníka
Záhorí
Troch z Vás odmeníme predplatným mesačníka ZÁHORÍ.
Správnu odpoveď zašlite do 23.2. 2012 SMS správou v tvare: TAJNICKA (medzera) text a kontakt na číslo 0949 517 857

Skalica a Šaštín Stráže - To najlepšie zo Záhoria
Celoročný výlet pre všetkých
- „Spoločná prehliadka oboch
miest“.

pamiatku v podzemí - ľadov- prehliadka trojhrannej kaplnky,
ňu. Nakoniec ochutnávka kde sa odohral zázračný príbeh
o Angelike.
Skalického trdelníka.

Prehliadka Skalice
Dvojhodinová prehliadka historických pamiatok pútavou
formou, počas prehliadky
navštívite so sprievodcom
vyhliadkovú vežu kostola sv.
Michala, výrobňu pravého
Skalického trdelníka vo Františkánskom kláštore, zrekonštruovaný Jezuitský kostol
sv. Františka Xaverského, najstaršiu pamiatku Skalice Rotundu sv. Juraja a technickú

Prehliadka Šaštína-Straží
Dvojhodinová prehliadka najslávnejšieho pútnického miesta zaujímavou formou, počas
ktorej navštívite so sprievodcom národnú kultúrnu pamiatku Baziliku Sedembolestnej
Panny Márie, prehliadka najväčšieho organu na Slovensku,
návšteva múzea, prehliadka
nádvoria v kláštore Baziliky,
výklad a ukážka exteriéru
technickej pamiatky Kartúnka a
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Viac informácií

Gazárka, s. r. o. Šaštín-Stráže
mobil: + 421 907 767 238
email: info@gazarka.sk , web: www.gazarka.sk
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RS Gazárka pozostáva z piatich jazier, ktoré vznikli po vyťažení piesku. V areáli rekreačného strediska sa nachádza
chatová oblasť. Ubytovanie
s krásnym výhľadom na jazerá
je možné v 5 a 6 - lôžkových
chatách, ktoré sa nachádzajú
na polostrove medzi dvomi
jazerami. Pri vstupe do areálu
je možné využiť autokemping
s 200 stanovými miestami.

-red-

www.zahori.sk

