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Kvapka života
V každom z nás prúdi pár litrov vzácnej tekutiny - krvi.
Darovanie krvi je úkon, ktorý
pomôže zachrániť mnohé životy. Darovanie krvi je preto
nesmierne dôležitý, avšak nenáročný úkon. Je to dobrý skutok, pomoc, je to výsada, humánny čin, ale predovšetkým,
je to možnosť záchrany iného
života. 25. apríla v Gbeloch
vyjadrili uznanie a poďakovanie darcom krvi V Gbeloch ich
je evidovaných 126.

Keď sa chce, všetko ide
Práve sa Vám dostalo do
rúk v poradí už 33. číslo
nášho-vášho mesačníka.
Dnešné číslo je o tom,
že ak sa chce, všetko ide.
Malacké sestry môžu tým
Skalickým závidieť. Skalica ukázala, že dokáže sestrám aj napriek podfinancovanému zdravotníctvu
plat zvýšiť. Ďalším dôkazom, že keď sa chce to ide,
je odovzdanie nového koterca Skalickému útulku.
Postaral sa o to predseda
občianskeho
združenie
Záhorí.sk (vydavateľ mesačníka Záhorí) Milan Roman. Malackí divadelníci
na hambálku predstavili
novú hru, ktorá je prvou z
pera ich režiséra Vlada
Zetka. Stálo ti to zlato za
to, stojí naozaj za to. Hercom nesmie chýbať najmä chuť, a herci dokázali,
že chuť im nechýbala a podali ako vždy dobrý výkon.
Motocyklový
pretekár
David Hanzalík z Kopčian
nám v rozhovore povedal,
ako je rád, že sa podarilo
obnoviť preteky v Kopčanoch, ktoré sa tento rok
pôjdu už tretí krát. Ako dodal „Dôležité je doraziť do
cieľa celý“.

Verím, že do správneho
cieľa dorazíte aj vy, veď
keď sa chce, všetko ide.

Matej Hajdin
šéfredaktor

Holíč
FOTO ARCHÍV

Skalica navyšuje platy
27. apríla bol na skalickej
radnici podpísaný dodatok ku kolektívnej zmluve medzi Fakultnou nemocnicou s poliklinikou,
a.s. Skalica a základnou
odborovou organizáciou
Slovenského odborového
zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb FNsP, a.s.
Skalica o odmeňovaní zamestnancov.

Tento dodatok reaguje na
medializovaný zákon o navýšení platov zdravotníckych
pracovníkov, ktorý vošiel do
platnosti od 1. apríla. Dodatok
podpísali Stanislav Chovanec, predseda predstavenstva
FNsP, a.s. Skalica, primátor
Skalice, riaditeľka FNsP, a.s.
Skalica Renáta Kormanová a
Jana Bejdáková, predsedníčka

>>550
zamestnancov má nemocnica
v Skalici

ZO Slovenského
odborového zväzu zdravotníctva a
sociálnych služieb
FNsP, a.s. Skalica. Čo je obsahom
spomínaného dodatku?
Chovanec: “Podpis dodatku ku kolektívnej zmluve

je dôležitý z toho hľadiska,
aby sme naplnili zákon, ktorý
bol schválený. Je to zákon o
platových pomeroch zdravotných sestier a lekárov. Znamená to, že od 1. apríla, čiže
v aprílovej výplate vyplatenej
v máji, budú mať zamestnanci skalickej nemocnice to, čo
bolo v parlamente schválené.
Keď sme ako mesto vstupovali do nemocnice, tak sme spolu s vyšším územným celkom
a strategickým partnerom deklarovali, že chceme, aby sa
v tomto regióne poskytovala
kvalitná zdravotná starostlivosť. Som presvedčený, že
ju nemôžeme zabezpečiť bez
toho, aby nevládla v rámci
nemocnice jednota...Je tu zamestnaných 550 ľudí.”

-redZÍSKAJTE

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

PSČ:

*Číslo účtu:

*Kód banky:

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

Číslo telefónu:

Email:

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

222 srdiečok
Vo štvrtok 3.mája bolo na
Námestí mieru v Holíči nezvyčajne živo. Pri príležitosti
blížiaceho sa Dňa matiek zorganizovalo Centrum voľného
času netradičný pokus o rekord. Po dvoch hodinách sa
podarilo zostaviť reťaz, ktorú
skrášlilo úctyhodných 222
srdiečok.
Kúty

Sviatok práce
oslávili prácou
Dňa 1. mája zorganizovala
Rada školy v Kútoch brigádu
na školskom dvore. Zúčastnili
sa jej všetci, ktorí mali chuť
pomôcť zlepšiť prostredie, v
ktorom deti športujú. Podarilo
sa rozviesť antuku, úpravu doskočiska, natrieť stĺpy, opraviť
pletivo a ďalšie práce. Všetkým zúčastneným patrí poďakovanie.
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Digitálna história
už aj v Skalici
Mesto Skalica prináša do blížiacej sa
turistickej sezóny 2012 novinku v podobe
zavedenia QR- kódov.

Vďaka nim chce poskytnúť obyvateľom a návštevníkom viac informácií a kvalitnejších zážitkov. QR kódy - Quick Response (Rýchla reakcia)
budú umiestnené na historické pamiatky alebo
informačné tabule v meste a budú obsahovať
odkaz na doplňujúce informácie priamo na webovej stránke. QR kódy sú založené na podobnom
princípe ako ich predchodcovia čiarové kódy. Na
ich prečítanie stačí len inteligentný telefón. Výhodou je to, že dokážu uložiť oveľa väčšie množstvo údajov. Veríme, že tento nový marketingový
a reklamný nástroj upúta a pomôže turistom získať
rýchly prístup k dôležitým informáciám.

Život na Záhorí

Tradičné stavjaní Máje
Po celom Záhorí sa koncom apríla Najvyšší máj na Záhorí majú v obci
konalo tradičné stavjaní Máje. Tra- Závod. Fotografia zachýtava slávdícia sa uchováva po celom Záhorí. nosti vo Veľkých Levároch.

>>

FOTO LEVÁRÁNEK

Andrea Orbanová
Sledujte nás aj na facebook.com/regionzahori

Maskot Skalice

Tešia sa z nového koterca

Mesto Skalica vyhlásilo dňa 24. februára
2012 súťaž návrhov „Maskot mesta Skalica“. Z celkového počtu 29 sa do ﬁnále
dostalo najlepších päť návrhov.

OZ Záhorí.sk ešte v marci v spolupráci v Orlovňou v Skalici
usporiadalo benefičný koncert, ktorý bol venovaný skalickému útulku.
Na tejto akcii sa krstilo aj CD,
ktoré OZ vydalo, čím chcelo
podporiť alternatívnu hudobnú scénu a dať tak priestor
umelcom z nášho regionu. O
tom, že akcia bola vydarená
svedčí aj fakt, že sa na nej vyzbieralo dovedna 634 €, ktoré
boli použité na kúpu nového
koterca pre psov v útulku.
“Veľmi ďakujeme občianskemu združeniu Záhorí.sk
a jeho predsedovi Milanovi
Romanovi za zorganizovanie
koncertu, nový koterec je najkrajší aký sme zatiaľ mali. Už
v ňom máme umiestnených
psíkov, veríme, že aj tento
koncert pomohol trocha zviditeľniť náš útulok a budeme
sa tešiť početnejším návštevám.” dodala predsedníčka
Regionálneho centra Slobody
zvierat v Skalici Karolína Gažíková .
Dobrovoľníčka
Romana
Šenková hovorila o tom, že

MILAN ROMAN, LUKÁŠ TISOŇ A ROMANA ŠENKOVÁ FOTO SOŇA TRUBAČÍKOVÁ

útulok aj napriek snahám a
pomoci má stále problémy.
Najmä nedostatok financií
na veterinárnu starostlivosť,
nedostatok krmiva a dobrovoľníkov. Podpredseda OZ
Záhorí.sk Lukáš Tisoň už v
minulosti presadil v skalickom zastupiteľstve poskytnutie 2 kotercov útulku. “Bolo
by potrebné skultivovať oko-

lie útulku, najmä susediacu
bioskládku. Zamedzíme tak
prenikaniu hlodavcov, ktoré
ohrozujú zvieratá i dobrovoľníkov. Chceme nájsť spôsob,
ktorým by sa samosprávy
mohli podieľať na trvalo udržateľnom spôsobe financovania prevádzky útulku.” povedal L. Tisoň.

V piatok 20. apríla bolo hlasovanie ukončené.
V ankete bolo odovzdaných 382 hlasov, z čoho
víťaznému 3. návrhu patrí 182 kliknutí! Autorovi
víťazného nákresu bude odovzdaná finančná
odmena 100 € a bude s ním podpísaná Dohoda o
použití tohto návrhu na propagačné účely Mesta
Skalica. Víťazovi srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili!

Soňa Trubačíková

Soňa Trubačíková

V skratke

Aktuálne správy z vašej ulice - www.zahori.sk

Závodčan chcel spáchať samovraždu, ľahol si na koľaj
V stredu (2.5.) vo večerných hodinách (okolo
20 hodiny) chcel 45-ročný muž z obce Závod
spáchať samovraždu. V úseku železničnej trate
Moravský Svätý Ján – Závod si ľahol na koľaj.

Muž nechal doma na rozlúčku dopis. Dôvodom spáchania samovraždy mala byť tažká
životná situácia ako aj zlý zdravotný stav.
Policajnej hliadke Obvodného oddelenia

Malacky sa našťastie podarilo nájsť muža ako
leží na koľaji. Následne bol zaistený a pomocou
rýchlej zdravotnej pomoci prevezený do Pezinku na psychiatrické oddelenie.
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Do 27. mája môžete vybrať Strom Senice 2012

Do 3. ročníka ankety Strom Senice 2012 zaradili vyhlasovatelia redakcia Naša Senica
Hlasujte na www.senica.sk
a občianske združenie Klub ochrancov zelene 4 nominácie.

>>

Čerešňová alej

Lipa pri Star centre

Lipa v Kunove

Topole

Niekoľko desiatok rokov stará lipa
je zaujímavá aj tým, keď ešte
existovala stará Sotina, mal ju na
predzáhradke rodičovského domu
Ján Hromek. A vraj na ostrovčeku
okolo stromu je pohrebisko domácich miláčikov.
Tomáš Tóbik

Lipa sa nachádza na brehu Teplice
oproti futbalovému ihrisku. Strom
je veľmi krásny, odmalička som
sa pri ňom hrával. Otec mi na ňom
dokonca urobil aj veľkú hojdačku
a skrýšu. Krásne sa mi z neho díva
na celý svet.
Marek Lacho

Do ankety prihlasujem skupinu
štyroch krásnych topoľov rastúcich
na Palárikovej ulici. Tieto stromy
sa mi veľmi páčia a nominujem ich
aj preto, lebo topole sú neprávom
považované za silné alergény.

Celú čerešňovú alej. Rastú v nej
staré pôvodné odrody čerešní.
Stromy sú staré asi 70 rokov. Priestor v aleji bol zanedbaný, zarastený, ľudia si namiesto vychádzok do
tejto lokality zvykli voziť odpad.

Hana Ševčíková

o. z. KOZEL
Senica

1.mája leňošili
Malé námestie v Senici bolo
1.mája k dispozícii všetkým
„leňochom“, ktorí si chceli odpočinúť na Sviatok práce.
Pre všetkých bola pripravená
posteľ, na ktorej sa v pravidelných
intervaloch vystriedali obyvatelia
Senice v ležaní.
Skalica

Korupcia
a etika v
podnikaní
Súkromná stredná odborná škola
Via Humana prezentovala 3.mája
v priestoroch mestského úradu v
Skalici prednášky v rámci konajúcej sa konferencie s názvom
”Spoločenská zodpovednosť
firiem.” Celoškolská konferencia mala za cieľ predstaviť problematiku vplyvu spoločenskej
zodpovednosti , etickej a podnikateľskej stratégie na životnosť a
dobré meno firmy.
Študenti mali možnosť si vypočuť odborníkov, či už z praxe
alebo teoretickej sféry. Nadácia
Tomáša Baťu zo Zlína študentom priblížila príbeh Tomáša
Baťu. Študenti diskutovali ďalej
o potrebe etiky v podnikaní a jej
význame pre spoločnosť, kvalitu života, ale i samotnej potrebe
etického kódexu vo firmách.
Senica

Vážime si starších
Informačné centrum EUROPE
DIRECT Senica vyhlasuje výtvarnú súťaž pre deti materských
a základných škôl „Vážime si
starších“. Vytvorte obrázok, ktorý zachytí tému výtvarnej súťaže a pošlite ho do 6. 6. 2012 na
adresu: Informačné centrum ED
Senica MsÚ Senica, Štefánikova
1408/56, 905 25 Senica.

viac na europedirect.senica.sk

Šaštín-Stráže čistí jazerá na Gazárke
V jazerách rekreačného strediska Gazárka sa v posledných rokoch kvalita vody zhoršila.
Zhoršovanie kvality vody
spôsobuje napr.: znížený obsah živín v pôde, znečisťovanie vody krmivom pre ryby,
napadané lístie, ktoré vo vode
hnije, atď. Nakoľko je voda v
jazerách stojatá a jazerá majú
pieskové dno, voda postupne
začína strácať samočistiacu
schopnosť.Príčin zhoršovania
kvality vody je veľa a mesto
Šaštín - Stráže sa rozhodlo
vodu v jazerách vyčistiť.
Čistenie vody prebieha pomocou prírodného prípravku,
ktorý je neškodný pre životné
prostredie.
Prípravok obsahuje priateľské
baktérie, ktoré využívajú až
40% živín obsiahnutých vo
vode na vlastnú činnosť biodegradácie organického znečistenia a na rozmnožovanie.
Časť prebytočných živín zakonzervujú v stabilizovaných
usadeninách, čím znižujú
množstvo živín pre nežiadúce
sinice a riasy.
Prípravok pracuje na báze
biodegradácie organického
znečistenia, čím podporuje
znižovanie toxických foriem

Záhorí
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Dojč

(Ne)tradičný
Prvý máj!
Záhorácký akčný výbor
Dojč, tento krát aj pod
patronátom prezidenta
Záhoráckej sebjestačňí
svojpomocňí republiky
Palu Nemca Lelína poriadal už druhý ročník
retro osláv tohto svetového Sviatku práce.

FOTO MSÚ ŠAŠTÍN-STRÁŽE

Čistenie
prebieha
pomocou
prírodného
prípravku

dusíku a optimalizuje rovnovážny stav vo vodnom biotope a nepriamo pôsobí proti
premnožovaniu rias a siníc.
Hospodári s kyslíkom a podporuje primárnu produkciu.
Pozitívne vplýva aj na vitalitu
rýb.

Pre zlepšenie vody v jazerách
sme sa snažili spraviť maximum, aby sme Vás mohli
privítať v lepšej a čistejšej
Gazárke. Tešíme sa na Vás v
letnej sezóne 2012.

Patrícia Javorková

Borský Svätý Jur

Nová fontána je spustená
V Borskom Svätom Jure bola v apríli (2012) spustená v centre obce fontána, ktorá bola postavená v
rámci projektu Revitalizácia verejných priestranstiev v obci. Hodnota projektu bola 692 822,80 €.
Revitalizáciou projektu vznikol estetický priestor
centrálnej časti obce, ktorý umožní ďalší kultúrny
rozvoj obce a spoločenské využitie občanov. -hol-

Mladí Európania súťažili v Senici o titul
Veľký a zaujímavý súboj predviedli v utorok 17. apríla v kultúrnom dome v Senici trojčlenné tímy stredoškolákov, ktorí
si svoje poznatky a vedomosti
o Európskej únii porovnávali v
regionálnom kole vedomostnej
súťaže Mladý Európan 2012.

Už siedmy ročník tohto podujatia
vyhlásilo Informačné centrum EUROPE DIRECT Senica a záštitu nad
tohtoročnou súťažou prebral podpredseda Európskej komisie Maroš
Šefčovič.
Na úvod vedomostného zápolenia
zaznela hymna Európskej únie. Následne všetkých súťažiacich a ich
pedagógov privítal primátor mesta
Senica Ľubomír Parízek. O oficiálne
otvorenie regionálneho kola Mladý

Európan 2012 v Senici sa postaral
člen poroty Pavol Magyar zo Zastúpenia Európskej komisie v SR.
V prvom kole čakal na súťažiacich
test zameraný na rôzne oblasti fungovania EÚ ako napríklad história,
ekonomika, politika či geografia.
Druhé kolo preverilo súťažiacich v
ich šikovnosti, lebo ich úlohou bolo
poskladať puzzle s obrázkom vystihujúcim Európsky rok aktívneho
starnutia a solidarity medzi generáciami 2012. Do tretieho súťažného
kola postúpili tímy s najväčším počtom dosiahnutých bodov z predchádzajúcich kôl. Tu na nich čakal
kvíz pozostávajúci z troch kategórií:
osobnosti, dominanty a symboly
EÚ.

Po ukončení tretieho kola porota
spracovala a následne vyhlásila výsledky, ktoré boli naozaj veľmi tesné. Veď tretí v poradí skončil tím s
295 bodmi, čo bolo iba o päť bodov
menej ako získali víťazi. A kto sa
teda ako umiestnil? Tretie miesto
obsadili študenti z piešťanského
gymnázia Pierra de Coubertina, druhé miesto patrilo Obchodnej akadémii Senica a víťazné fanfáry zazneli
trojčlennému tímu v zložení Adam
Bielesz, Ján Kalný a Dávid Malík z
gymnázia v Malackách.
Víťazi regionálneho kola si budú
môcť zmerať svoje vedomosti v Národnom kole Mladý Európan 2012,
ktoré sa uskutoční 1. - 2. júna na
Štrbskom plese.

Tomáš Polkoráb

No... zo 400 000 nezamestnaných na Slovensku by aj
nejakí, aspoň nejakú prácu
oslavovali, a tí nad päťdesiat, o ktorých sa všetky firmy „bijú“ by dali aj na modlenie, nech je to poistené z
každej strany! Bol to úžasný
sprievod. Spontánny, nikto
nikoho a do ničoho nenútil,
stranickí a štátni funkcionári boli milí a kamarátski,
esmbáci nedávali pokuty ani
papuče, bratia Rusi vedeli až
veľmi dobre po slovensky...
skrátka pohoda, mier a krásne počasie!

“

Bol to
úžasný
sprievod

Po štátnych hymnách vypustili gbelskí chovatelia holubov mieru a už nič nebránilo plamenným prejavom k
pospolitému ľudu. Dojčom
pred tribúnou prehrmela
časť I. motorizovanej brigády ZSSR z Motoklubu v
Holíči, ba prišla sprievod
pozdraviť aj úderná dvojička Záhoráckeho leteckého
pluku. Zúčastneným vyhrávala dychová hudba Štefanovjanka, bolo do čoho
hrýzť, ba aj hryznuté čím
zapíjať. Myslím, že to bol
najzaujímavejší Prvý máj v
celom Československu.
Vďaka všetkým krásnym
„bláznom“, ktorí sa o toto
jedinečné podujatie s láskou postarali. Večer bola
aj možno ľudová veselica,
ale ja som bol už poctivo
o štvrtej doma, a tak sa asi
bavili dokiaľ sa nepobili... či
nepomreli? Ale asi ani jedno
ani druhé, to sa tak vraví v
rozprávke a toto bola fantastická realita. Veď život vie
byť aj krásny!

Pala Nemec Lelín
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Letory ľudí a spoločenský styk

U

čenec a osobný lekár rímskeho cisára Septimusa
Servusa, slávny Claudius
Galenus v 2. storočí n.l. rozdelil
povahy ľudí do štyroch skupín,
tvrdiac, že v ľudskom tele sú štyri
tekutiny: sangius /krv/, cholé /žlč/,
melaína cholé /čierna žlč/ a flégma
/hlen/. Podľa jeho rozdelenia rozoznávame letory: a/ sangvinickú
/ľahkokrvnú/, s veľkou vznetlivosťou a malou vytrvalosťou; b/
cholerickú /teplokrvnú/, s veľkou

vznetlivosťou a veľkou vytrvalosťou; c/ melancholickú /ťažkokrvnú/, s malou vznetlivosťou a
veľkou vytrvalosťou; d/ flegmatickú /chladnokrvnú/, s malou vznetlivosťou a malou vytrvalosťou. S
týmito výrazmi sa často stretávame
tak v literárnej tvorbe ako aj v rozhovoroch a preto ich treba poznať.
Ľuďom podľa letor sa pripisujú
dobré i zlé vlastnosti. Sangvinikove dobré sú: je vtipný, zhovorčivý,
spoločenský, zábavný, príjemný a

Bystrý, vytrvalý a mŕtvy
Vraj niekedy netreba byť bystrý,
stačí byť vytrvalý. Vytrvalosť búra
prekážky, trhá betón a láme stromy,
keď lámať stromy treba, počula som.
Vytrvalosť je teda mojím plánom B
tam, kde nič iné nepomáha. Možno
preto už veľa, veľa dní píšem poviedku. Radšej by som trhala betón.
Neviem, či viete, aké strašné trápenie môže také písanie spôsobiť. Aké
obrovské zúfalstvo na vás sadne v
momente, keď sa minie šťava. Lebo
ona sa minie. V hlave síce máte film,
ktorý vás teší a chcete sa oň podeliť.

Aj ste začali primerane, viete, že začiatok určí tempo aj farby vášho rozprávania. Zvládnete to. Ale potom
príde kríza. Viete, odkiaľ aj kam, ale
most vám robí problémy. Vypijete
veľa káv, spálite veľa sviečok a keby
ste neťukali do laptopu, rozhrýzli by
ste nejaké úbohé pero.
Najlepšie sa vám píše v noci, nič vás
neruší. Nechcete ísť spať, lebo viete,
že ráno nastolí svoj vlastný režim
dňa a preruší vaše myšlienky, aj keď
zúfalé. Bystré už dávno nie sú, veď
ste presedlali na vytrvalosť.

všestranný, zlé sú: plytkosť, menlivosť, nestálosť, nesústredenosť,
nedočkavosť, sklon k pretvárke.
Cholerikove dobré sú: je činný,
priamy, má odvahu a istotu, zlými
sú: prchkosť, surovosť, panovačnosť, nadutosť, tyranizmus, sklon k
prudkým vášňam a náruživostiam.
Melancholikove dobré sú: hlboko
mysliaci, dômyselný, úprimne nadšený, zlé sú: je nerozhodný, hanblivý, mrzutý, samotársky, bojazlivý
a hypochondrický. Flegmatikove
Uprostred ticha počujete zvláštny
klepot. Tuc. Tuc. Na dlážke svieti obrovský chrobák, netradične si tam
leží na vlastnom pancieri a kolíše sa.
Nohami trepe vo vzduchu a vždy,
keď sa mu takmer podarí prevaliť na
stranu, dotkne sa nohami o dlážku v
snahe odraziť sa. Tuc. Lenže nohy sú
prikrátke, chrbát priširoký. Tuc, tuc.
Poviete si, že budete písať tak dlho,
kým on bude bojovať. Lebo už ste
vytrvalí dvaja. Občas skontrolujete,
či ho nenapadlo odšúchať sa k najbližšej stene, aby sa oprel a konečne
postavil. Nenapadlo. Očividne je
viac vytrvalý než bystrý. Keby bol

dobré sú: je pokojný, trpezlivý, bez
predsudkov a sebaklamu, zlé sú: je
ľahostajný, ťažko prispôsobivý novinkám, lenivý, citom neprípustný,
má nedostatok nadšenia a vzletu.
Pri spoločenskom styku je dôležité
vystihnúť včas letoru spoločníka či
partnera a svoje ďalšie konanie vo
vzťahu k danej osobe tomu v rámci
možností prispôsobiť.

Mária Mešťánková
FMK UCM v Trnave
človek, povedali by ste, že je normálny somár. Píšete ďalej. Vaša poviedka je o mačke. Chrobák je hmyz,
mačka je zviera, možno sa poznajú.
Trvá pomerne dlho, kým si uvedomíte, že zvuk ustal. Chcete mu
zablahoželať k pevnej vôli, ktorá sa
vyplatila. Otočíte hlavu.
Chrobák leží mŕtvy na dlážke.
Vzdychnete si a poučení cudzou
chybou idete spať, aby ste sa na
druhý deň zase vrátili k poviedke.
Najskôr ale malú mŕtvolku pochováte v koši .
Niektorým z nás to skrátka nevyjde.

Jana Kluková
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Takmer 250 cyklistov na Župnej dvadsiatke
P

rvý májový víkend
sa Bratislavčania a
návštevníci hlavného
mesta zabávali na Bratislavskom majálese. Bratislavský
samosprávny kraj ako spoluorganizátor pripravil pre ľudí
cyklojazdu - „Župná dvadsiatka“, ktorá bola vyvrcholením 5. ročníka Bratislavského
majálesu.

Na štart sa postavilo takmer
250 cyklistov. Medzi nimi aj
bratislavský župan Pavol Frešo. „Pre mňa ako pre župna
je veľmi dôležité, aby ľudia
odišli od počítačov a z obchodných centier a trávili svoj
voľný čas športom. Teší ma,
že sa tak ako po minulé roky
Župnej dvadsiatky zúčastnilo
tak veľa ľudí,“ povedal pred
štartom Frešo.

“

Je veľmi
dôležité, aby
ľudia odišli od
počítačov a z
obchodných
centier a trávili svoj voľný
čas športom.
Pavol Frešo, župan

BSK organizuje počas cyklistickej sezóny Župný pohár
- Na bicykli deťom. Sériu
šiestich cyklomaratónov odštartoval pretek Kaktus Bike
Svätojurský MTB maratón
a 1. mája štartovali cyklis-

FOTO BSK

ti na Račianskej
časovke.
„Teší
ma, že cyklistické akcie, ktoré
BSK pripravuje
majú dobrú účasť.
Oproti minulému
roku na tieto dve
akcie prišlo o 164
cyklistov viac. To
je signál, že ľudia chcú aktívne
športovať. A to je
našim
cieľom,“

dodal župan.
Séria pretekov má aj celkové
hodnotenie a poradie. Pretekári dostávajú body podľa
špeciálneho kľúča – dosiahnutého času vzhľadom na
víťaza. Župný pohár – Na bicykloch deťom je jedinečným
športovým projektom, ktorého cielom je nielen dobre si
zašportovať, ale svojou účasťou zároveň podporiť dobrú vec. Počas tohtoročných

Do Župného pohára je zahrnutých
päť cyklistických pretekov
Účastník, ktorý sa zúčastní minimálne štyroch podujatí Župného
pohára bude zaradený do zlosovania o osobný automobil. Žrebovanie sa uskutoční na konci seriálu,
na podujatí Kellys Green bike Tour
2012.

Ďalšie podujatie, ktoré podporuje pomoc detským pacientom, je medzinárodná charitatívna Cyklotour „Na bicykli
deťom“, ktorej cieľom je zozbieranie finančných prostriedkov na zorganizovanie regeneračno-rekondičných pobytov
detských onkologických pacientov po
náročnej liečbe. Trasa Cyklotour povedie z najvýchodnejšej slovenskej obce -

dvoch pretekov sa vyzbieralo
už takmer 2000 eur. Vyzbierané peniaze budú použité
na zakúpenie automobilu pre
kliniku detskej hematológie
a onkológie Detskej fakultnej nemocnice Bratislava.
Vďaka tomuto automobilu by
mala byť spustená prepravná
služba pre detských onkologických pacientov a ich rodinných príslušníkov. Tejto
nemocnici totiž takáto služba
ako jedinej chýba.

>>

Viac informácií
aj na web stránke
nabicyklidetom.sk

Termíny pretekov Župného pohára "Na bicykli deťom"
• 28.4.2012 Kaktus bike Svätojurský MTB maratón
štart na námestí vo Svätom Jure
• 1.5.2012 Račianska časovka
intervalový štart - amﬁteáter Knižkova dolina, Bratislava - Rača
• 30.6.2012 Okolo Bratislavy - Bratislava - Devínska Kobyla
štart v Líščom údolí v Karlovej Vsi, Bratislava
• 5.7.2012 Kaktus bike Svätojurský blesk
cyklo časovka do vrchu, štart vo Svätom Jure
• 18.8.2012 Kellys Green bike Tour 2012
ﬁnále "Na bicykli deťom", štart Partizánska lúka, Bratislava

Novej Sedlice do najzápadnejšej
obce Čiech – do Ašu. Organizátormi podujatia sú OZ Deťom pre
život (SR) a OZ HIG BIC (ČR).
Minulý rok sa podarilo vyzbierať

vyše 4000 eur. Táto suma sa použila na rekondično-regeneračné
pobyty v Tatrách pre týchto malých pacientov.

Župný pohár Na
bicykli deťom
opäť na podporu
deťom s onkologickými ochoreniami

Bratislavská župa
organizuje 2. ročník
charitatívneho športového podujatia – Župný
pohár „Na bicykli deťom“, z ktorého výťažok
bude opäť venovaný
na pomoc onkologicky
chorým deťom.

Po minuloročnej úspešnej
premiére je tak pre milovníkov cyklistiky aj tento rok
pripravená bohatá cyklistická sezóna. Oproti minulému
roku je podujatie rozšírené
o jeden pretek. BIKE JAM.
Kuchyňa síce tento rok nebude, ale pribudla Svätojurská cykločasovka a pretek
Okolo Bratislavy.
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Ľudia pre
Malacky ako
občianske
združenie
Z neformálnej občianskej iniciatívy Ľudia pre
Malacky sa po dvojročnom pôsobení stáva
občianske združenie.
Ministerstvo vnútra
SR ho zaregistrovalo
23. marca pod č. VVS900/90-393-08. Za
predsedníčku OZ LPM si
jeho členovia na členskej
schôdzi zvolili Ing. Mgr.
Zuzanu Baligovú.

Občianske združenie chce
podľa stanov napomáhať
pri budovaní a rozvíjaní
občianskej
spoločnosti
a záujmu o veci verejné.
Jeho cieľom je združovať
ľudí, ktorých spájajú myšlienky rovnosti, solidarity,
slobody, ekológie, trvalo
udržateľného rozvoja, a
ktorí chcú aktívne pomôcť
svojmu okoliu.
Už od septembra 2010
prevádzkuje LPM internetovú stránku www.lpm.sk.
„Stránka má svoju stabilnú
čitateľskú základňu a pomerne slušnú podporu aj u
fanúšikov na sociálnej sieti,
ktorých je už vyše 1250.
Otvárali sme na nej množstvo vážnych občianskych
tém, ale ponúka aj bežné
postrehy zo života v meste, pozvánky na kultúrne
podujatia, informácie, ktoré ľudia bežne na jednom
mieste nenájdu,“ hovorí
predsedníčka.
OZ LPM je otvorené a záujem o členstvo môže prejaviť každý, kto sa stotožňuje
so základnými myšlienkami a stanovami združenia.
„Radi medzi seba prijmeme ľudí zanietených, ktorí
môžu ponúknuť nielen
svoje odborné skúsenosti,
ale hlavne angažovanosť. U
nás nájdu oporu a priestor
všetci s dobrým nápadom,“
dodáva Z. Baligová.
Združenie plánuje úzko
spolupracovať aj s inými
občianskymi združeniami,
neziskovými organizáciami, nadáciami, samosprávou, školami a podnikateľskými subjektmi.
Podrobnejšie informácie o
OZ LPM, o jeho stanovách
a prihlášku nájdete na
www.lpm.sk.

Lucia Vidanová

Na pietnej spomienke pri Mohyle v Ivanke pri Dunaji sa v predvečer tragickej smrti
generála Milana Rastislava Štefánika stretli účastníci 22. ročníka vlastivednej pochôdzky,
ktorú tradične organizuje Matica slovenská.

Frešo: Za demokraciu sa musíme biť
tak, ako to robil generál Štefánik

P

rítomný bol aj prezident SR Ivan Gašparovič a minister obrany
Martin Glváč. K účastníkom
spomienkovej akcie sa prihovorili za prezidenta SR
vedúci Kancelárie Milan Čič,
predseda Matice slovenskej
Marián Tkáč a predseda Bratislavského samosprávneho
kraja Pavol Frešo. Pochôdzka
južným Slovenskom sa začala
v Šamoríne, pokračovala cez
Dunajskú Lužnú a vyvrcholila pietnym kladením vencov
pri Mohyle. Zúčastnili sa na
nej žiaci zo základných škôl,
predstavitelia obecných a
regionálnych samospráv, zástupcovia Matice slovenskej,
predstavitelia talianskej a
francúzskej ambasády, ako aj
vojenskí veteráni.
Župan Pavol Frešo vo svojom
príhovore vyzdvihol Štefánikov boj za slobodu a jeho odkaz súčasnej generácii, že nie
je hoden slobody taký človek,
ktorý si myslí, že slobodu mu
vybojujú iní. Frešo dodal k

FOTO BSK

22.

ročník
vlastivednej
pochôdzky

FOTO TATIANA BÚBELOVÁ, MALACKY.SK

Súťaž mladých
zdravotníkov

Súťaž mladých zdravotníkov v réžii Miestneho
spolku Červeného kríža v Malackách sa konala
už po druhý raz. Zúčastnilo sa na nej 11 päťčlenných družstiev žiakov 1. a 2. stupňa základných
škôl z obcí Jakubov, Gajary, Veľké Leváre, Láb,
Sološnica, Rohožník a Kuchyňa. „Súťažiaci absolvovali vedomostné testy z histórie a činnosti
Červeného kríža a z oblasti darcovstva a zásad
prvej pomoci. V praktickej časti demonštrovali
ukážky prvej pomoci pri niektorých zraneniach,
oživovanie dospelého, zastavenie krvácania či
reakcie a správny postup pri autonehode,“ hovorí predsedníčka miestneho spolku SČK v Malackách a riaditeľka súťaže Klaudia Kovárová.

Tatiana Búbelová

Štefánikovmu odkazu, že je
rovnako nevyhnutné bojovať
aj za demokraciu. Milan Rastislav Štefánik patrí k najvýznamnejším osobnostiam slovenských dejín, ktorého meno
je spájané najmä so vznikom

Česko-slovenskej
republiky v roku 1918 po rozpade
Rakúska-Uhorska. Pri svojom
prvom návrate do oslobodenej vlasti tragicky zahynul pri
leteckom nešťastí neďaleko
obce Ivanka pri Dunaji.
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Hasiči mali
deň otvorených dverí
Záchranná brigáda Hasičského a Záchranného
zboru a OR HaZZ v Malackách aj tento rok pozvali všetkých záujemcov na deň otvorených
dverí, ktorý sa konal v
priestoroch Záchrannej
brigády HaZZ.

FOTO BSK

Národná slávnosť na Devíne
Archijerejská svätá liturgia v duchu tradície sv. Cyrila a Metoda odštartovala poslednú
aprílovú nedeľu Národnú slávnosť na Devíne. Slávnosť zorganizoval Dom Matice
slovenskej v Bratislave a Bratislavský samosprávny kraj.

V

kostole sv. Kríža v Devíne
sa gréckokatolíckej liturgie zúčastnili tak cirkevné
autority, arcibiskupi Ján Babjak,
Róbert Bezák a Ján Sokol, ako aj
podpredseda Národnej rady SR Ján
Figeľ, kancelár Milan Čič, ktorý
zastupoval prezidenta Ivana Gašparoviča, veľvyslanci Bulharska,
Macedónska, Ruska a Ukrajiny,
predseda BSK Pavol Frešo, starostka Devína Ľubica Kolková, predseda Matice slovenskej (MS) Marián
Tkáč a expredseda KDH Ján Čarnogurský.
„Na budúci rok si pripomíname významné cyrilo-metodské jubileum,
1150. výročie príchodu sv. Cyrila
a Metoda na Veľkú Moravu,“ povedal prešovský gréckokatolícky
arcibiskup metropolita Ján Babjak,
ktorý slúžil liturgiu. „Predpokladáme, že na tomto mieste fyzicky
boli a pôsobili solúnski bratia a ich
žiaci,“ pripomenul Babjak dôvod,
prečo sa veriaci prevažne z východného a stredného Slovenska stretli
práve na Devíne. „Liturgia, ktorá
sa na Slovensku slávi od čias sv.
Cyrila a Metoda, bude na tomto
mieste, v rímskokatolíckom Kostole Povýšenia svätého Kríža, slávená gréckokatolícka. A ešte k tomu
v staroslovienskom obrade, čiže

vraciame sa ku koreňom,“ privítal
prítomných devínsky farár, bývalý
hovorca Konferencie biskupov Slovenska Marián Gavenda. Dodal, že
zatiaľ nie je jasné, kde leží hrob sv.
Metoda. „To je otázka pre archeológov. My sme si postavili latku vyššie. My nechceme iba vykopať hrob
sv. Metoda, my chceme sv. Cyrila a
Metoda vzkriesiť,“ dodal Gavenda,
podľa ktorého je v živote Slovákov
cyrilo-metodské dedičstvo dodnes
prítomné.
Po liturgii Národná slávnosť
pokračovala kultúrnym programom
a výstupom na hrad Devín.
Prvá rovina slávnosti je duchovná, ktorá priamo súvisí s misiou
solúnskych bratov Cyrila a Metoda
a ich príchodom. Aktuálna púť má
byť súčasťou osláv 1150. výročia
príchodu Konštantína a Metoda na
naše územie, ktoré bude v nasledujúcom roku.

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

V piatok 4. mája sa tu zišla
slušná hŕstka detí nielen z
Malaciek, ale aj zo Stupavy
či Veľkých Levár. A prečo
práve tento dátum? 4. máj je
Sviatkom svätého Floriána,
patróna hasičov. V rámci
osláv už od deviatej hodiny
hasiči ukazovali zvedavým
divákom prácu, s ktorou
sa stretávajú dennodenne.
Deti, ale aj dospelí, ktorí
prišli na Továrenskú ulicu,
mohli na vlastné oči vidieť
zachraňovanie raneného
za pomoci hydraulického
náradia, transport raneného
sanitkou, poskytovanie prvej
pomoci, hasenie horiaceho
automobilu, ale predviedli sa
aj policajné psy či kone.

N. Slobodová, Malacky.sk
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„Tanečný masaker“ Saltare Orbis
Tanečný masaker – aj tak by sa dal nazvať
5. ročník celoslovenskej tanečnej súťaže
s názvom Saltare orbis 2012.

T

anečné štúdio Saltatrix každoročne
organizuje súťaž pre súbory z
každého kúta Slovenska, ktoré si
prichádzajú do Malaciek zmerať svoje tanečné schopnosti. Tento rok sa súťaž uskutočnila v sobotu 5. mája a zožala nevídaný
úspech. Prihlásil sa rekordný počet skupín.
O tom, že súťaž sa konala naozaj vo
veľkom štýle, svedčí aj neuveriteľných 16
hodín, počas ktorých sa nepretržite na parkete striedali tanečníci.
Do športovej haly sa hrnuli nielen tanečníci, ale aj diváci.Tých sa v hľadisku počas dňa vystriedalo vyše 800. Na súťaži
sa predstavilo viac ako 1600 tanečníkov
v 258 choreografiách. Tanečné majstrovstvo hodnotilo osem odborníkov, ktorí sa

striedali v závislosti od kategórie. Ráno sa
začínalo scénickým tancom a živým disco
tancom, neskôr prišiel na rad show dance,
open či malé choreografie.
Záver patril najpopulárnejšej a najviac
obsadenej kategórii - hip-hopu. Ocenenie
si odniesli tanečníci za 115 choreografií. Medzi nimi boli aj domáci saltatrixáci, ktorí sa z úspechu tešili až desaťkrát
(v rôznych vekových kategóriách).
Úspech zožali aj skalické tanečné skupiny
EXTRAVAGANZA, Forbidden Fruit a
The Philips, ktorá skončila v kategórii duo
na prvom mieste s choreografiou „NORTH“.

N. Slobodová, -redFORBIDDEN FRUIT FOTO MALACKY.SK

>>Folklórny súbor
V skratke

Závodzan

Folklórny súbor Závodzan oznamuje, že sa
uskutoční nábor nových
členov súboru (deti a
mládež, dievčatá aj chlapci). V prípade záujmu
kontaktujte pána starostu Petra Vrableca (telefón
034 7799 254) alebo sa
dostavte na skúšku súboru, ktorá sa koná pravidelne v nedeľu o 18:00 hod v
Dome kultúry Závod.

Beh oslobodenia
V utorok 8. mája sa uskutočnil v Malackách už 40.
ročník Behu oslobodenia
a VI. ročník Pohára Centra
voľného času. Na trasách
rozličnej dĺžky (od 200
do 3000 m) sa bežalo vo
viacerých vekových kategóriách chlapci, dievčatá,
ale aj muži či ženy.

Závodské
Bezchleba hody
V sobotu 30.6. 2012 sa
budú v Závodoch v rámci
Kultúrneho leta 2012 konať Závodské Bezchleba
hody. Súčasťou tohto podujatia je remeselnícky
jarmok a zaujímavý kultúrny program. Remeselníci, umelci a predajcovia
sa môžu hlásiť na čísle
034/7799 254, alebo kultura@obeczavod.sk.

McDonald’s
v Malackách
nebude
Už predvianočný nákupný trh by malo obohatiť
nové nákupné centrum
so 16 obchodmi v Malackách pri Tescu, medzi
Pezinskou ulicou a hlavnou cestou na diaľnicu,
so zatiaľ pracovným názvom NC Továrenská.
Okrem obchodov tu
možno bude stáť aj čerpacia stanica. Po celom
Záhorí sa rozletela informácia, že by v novom nákupnom centre mal byť
fastfood McDonald’s. Ako
ale pre Malacky.sk povedal predseda predstavenstva staviteľa Vodohospodárske stavby Malacky,
a.s. Jozef Gallo “McDonald’s tam stáť nebude.”
Rovnako sa vyjadrila pre
Malacky.sk pani Drahomíra Jiráková, PR, Communication director McDonald’s ČR/SR, ani teraz
ani v blízkej budúcnosti
o otvorení pobočky v Malackách neuvažujú.

Kastrácia psov
S heslom „kastráciou
proti množeniu psíkov“
vyrazili posledný aprílový
víkend členovia občianskeho združenia „Majme
srdce“ do rómskej osady
v Malackách na Hlbokej
ulici.

Sport
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Dôležité je doraziť do cieľa celý
Motocyklový pretekár David Hanzalík z Kopčian má na svojom konte množstvo prvenstiev. Medzi inými spomeňme 1.miesto trieda klasik do 175 ccm, 1.miesto vintage regularity UEM Cup 2011 A1, v triede 250 SP 1.miesto,
Alpe adria medzinárodné majstrovstvá v triede supersport 600 ccm získal 2. miesto.
David, ako si využil zimný
čas v príprave na ďalšiu
sezónu? Laik by si možno
povedal, že pretekári v zime
len oddychujú.
V zime prerábame všetky motocykle, na ktorých sa bude
jazdiť v sezóne 2012. Toho
oddychu veľa nie je.
Pripravuješ sa nejako aj po
tej fyzickej stránke?
Áno, trénujem na kroske, keď
to čas dovolí samozrejme.
Čo považuješ vôbec za najťažšie pri samotnom preteku?
Dojsť dobre do cieľa a hlavne
celý.
Jazdíš prírodné okruhy aj
špeciálne automotodromy.
V čom sa jazda na nich odlišuje?
Vo všetkom, v zázemí, cez
bezpečnosť až po samotný
pretek. Na prírodných okruhoch sú ľudia bližšie pretekárom a celková atmosféra je
na nich uvoľnenejšia ako na
automotodromoch.
Máš rád vôbec domáci Kopčiansky okruh?
Áno mám ho rád, ale nedarí
sa mi na ňom, aj keď je môj
domáci. Rád sa vraciam na
Těrlický okruh a veľmi sa mi
páčilo aj na Hungaroringu.
V ktorých triedach ťa tento
rok spolu s tvojím bratom
Milanom uvidíme?
V 125sp, 250sp spolu s bratom. Ja samostatne ešte klasik
do 175 ccm, voľná do 600
ccm, a voľná nad 600 ccm.
Aké sú náklady na celú
jednu sezónu vášho teamu
Hanzalík racing team Kopčany?
Náklady sú obrovské, presné
číslo nepoviem, ale rádove je
to niekoľko sto tisíc.

21.-22.

júla

Kopčiansky
rýchlostný
motookruh

FOTO PETR TOMAN

Vieme, že si sa
výrazne so svojím otcom a
bratom zaslúžil
o znovuzrodenie
pretekov
v
Kopčanoch.
Po
16-ročnej
prestávke sa v
roku 2010 opäť
rozozneli burácajúce motory,
bolo ťažké usporiadať preteky
po takej dlhej
dobe?
Áno,
veľmi…
Napriek pár jedincom, ktorí si
preteky neželali
a bojovali o to,
aby se nejazdilo,
sa nám a hlavne
môjmu otcovi podarilo usporiadať
preteky, ktoré sa

tento rok pôjdu už tretí rok.
Kladné ohlasy prichádzajú
od pretekárov i divákov, a my
sme radi, že preteky sú z roka
na rok lepšie a lepšie.

FOTO PETR TOMAN

Ako sa zmenila trať za spomínaných 16 rokov?
Trať je lepšia, rýchlejšia a

divácky zaujímavejšia, hlavne pasáž u pošty je veľmi
obľúbená.

teky Moto GP alebo SBK?
Občas sa pozriem, ale skôr to
nestíham.

V roku 2012 sa bude konať
Kopčiansky rýchlostný motookruh
21.-22. júla. Pripravujete niečo
nové pre fanúšikov pretekov?
Áno, niečo chystáme, ale zatiaľ je
predčasné o tom
hovoriť.

Čo sa ti vybaví, keď sa povie
Tourist Trophy?
Že by som si to určite niekedy
chcel vyskúšať. S pretekármi,
ktorí jazdia tieto preteky som
pretekal spoločne na Těrlickom okruhu.

Na Slovensku sa
nedávno
vybudoval úplne nový
okruh Slovakiaring…
Áno už som ho párkrát skúšal, okrem pretekov
Alpe adria tam aj testujem.
Okruh mám celkom rád.
Ak máš čas, pozreš si aj pre-

Na záver nám môžeš povedať, čo budeš považovať za
úspech v nadcházajúcej sezóne?
Keď prídeme do cieľa s bratom celí… Rád by som bol v
tejto sezóne v triede do 600
ccm v cieli čo najlepšie zo
Slovákov.

Soňa Trubačíková
Mesačník Záhorí je mediálnym
partnerom Davida Hanzalíka.

NAJLACNEJŠIE POISTENIE VO VŠETKÝCH POISŤOVNIACH

www.zahori.sk

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

CR

FINANCE
SLOVAKIA

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

ODOLNÝ

MOBIL
NEODOLATEĹNÝ
CENOU

59€
AKCIA PLATÍ DO KONCA MESIACA ALEBO DO VYPREDANIA ZÁSOB

Motorola Wilder

Odolný telefón s dotykovým 2,8'' displejom a
sekundárnym OLED s uhloprieĀkou 0,7'', 2 Mpix
fotoaparátom, EDGE, Bluetooth, FM rádiom,
MP3 prehrávaĀom a 3,5 mm jackom.

O2 Predajła
Tesco Skalica
NEDEĹA - ŠTVRTOK: 9:00 - 19:00
PIATOK - SOBOTA: 9:00 - 20:00

Kultúra
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To „zlato“ stojí za to ísť si ho pozrieť
Divadlo na hambálku v Malackách odpremiérovalo
pôvodnú hru Stálo ti to zlato za to? Pôvodnú preto,
ako sa pred piatkovou premiérou vyjadril Vlado
Zetek, duša celého zoskupenia a autor hry,lebo sa
vraj schyľuje k desiatemu výročiu.
No, nemýľte sa, nejde o oslovenie milovanej, treba čítať
doslova. Samozrejme, zatiaľ,
čo sa týka výročia, nehorí,
ale „Hambálkovci“ si to vraj
zaslúžia. Autor vzal za slovo
každého jedného svojho člena
a pokúsil sa ich predstaviť aj
samotným divákom. Komédia
sa dobre pozerá a vidno aj jaderný a bohatý slovník autora,
ktorý najmä svoje študentské
roky prežil v Čechách, vtedy
ešte, samozrejme, v Československu. Odniesol si odtiaľ
nielen lásku k divadlu, ale aj

k jazyku. Počas piatkovej premiéry zaujala nejedna postava
a jej predstaviteľ. Výraznejšie
sa zaskveli Róbert Hlavan
ako David, Romana Štipanitzová ako Erika Balážová
a nemožno zabudnúť ani na
Sabinu Zetkovú ako Alenu
Přepeličkovú s jej pôvabným
českým prízvukom. Aj tí starší či mladší vytvorili krásne a
nezabudnuteľné výkony a priniesli na javisko závan energie a autentickosti. Do akej
miery hrali seba samých, vie
každý z nich.
FOTO DIVADLO NA HAMBÁLKU

w w w. d i va d l o n a h a m b a l k u . s k

Divadlo na hambálku
a Mestské centrum kultúry Malacky
uvádzajú divadelnú hru

Komédia
z malebného
Záhoria rozpráva
o tom, čo všetko
môže spôsobiť
jedna padajúca

Pri otázke opäť venovanej Vladovi Zetekovi,
ako sa s nimi pracovalo, vraj neprotestoval
žiaden z nich, hoci hral
veľa zo seba. Práve to
bol zámer, predstaviť
hercov Malačanom a
iným hosťom, ktorí milujú divadlo také, aké
je, aj so svojimi nedokonalosťami. „Hercom
nesmie chýbať najmä

“

Hercom
nesmie
chýbať
najmä
chuť.
Vlado Zetek

chuť“, povedal zakladateľ a autor.
A s chuťou sa aj hralo.
Rodiny Chrupkových
a Brezových sa pohádali za kus kameňa z
vesmíru, no ako to celé
dopadlo... Hra je ako
vystrihnutá z novodobej hry Rómea a Júlie. Pôvabná „Júlia“ je
školená, študuje strih v
Prahe na škole, ovláda

antickú dramatiku.
Celá hra, kto čo i len
trošku pozná Vlada Zeteka, je aj akousi skladačkou jeho života.
Dal do nej všetko svoje
umenie, poznanie svojich zverencov i lásku
k Múze. Stačí sa prísť
pozrieť Do Kultúrního
domečku.

Jana Horváthová

hviezda. Hra je
"šitá" malackým
ochotníckym
divadelníkom
priamo na mieru
a teší sa na
priazeň všetkých
divákov....

9. jún 2012 19h KD Moravský Sv. Ján
Skalica - REALMAX
www.realmax.sk
0903 473 262 Bc. Dáša Vlková
RD 3+1 v Mokrom Háji po rekonštrukcii 54.610€
NOVOSTAVBA 4+1 s garážou ,pozemok 2.3 á
Cena: 99.000€ tel.: 0903 473 262 !!! posledný
Skalica BYT 1+1 ,pivnica Cena: 24.500 € !!!
Chata v Zlatníckej doline na predaj 41.600 euro
Skalica na predaj garáž ul. Hurbanova 8.000
Chatka v Skalici na predaj 11.500 euro
Holíč byt 2+1 ,plast.okná,pivnica,výťah
Cena: 29.300 € platba aj na úver

Kancelária RK /zo zadu Mestského úradu v Skalici/

e.mail.:

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

UŽ ČOSKORO VAŠE OBĽUBENÉ SPRÁVY Z ULICE AJ V INTERNETOVEJ TELEVÍZII!

VÄČŠÍ ZÁBER VIAC ČLÁNKOV

Záhorí.tv

VIAC INFORMÁCIÍ VIAC PRE VÁS
SKALICA

20 000 VÝTLAČKOV
SENICA
MALACKY

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

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

Prietržka
Radošovce
Skalica
Trnovec
Unín
Vrádište
Okres Senica
Borský Mikuláš
Borský Svätý Jur

Cerová
Čáčov
Čáry
Dojč
Hlboké
Jablonica
Koválov
Kuklov
Kunov
Kúty

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

Senica
Smolinské
Smrdáky
Sobotište
Šajdíkové Humence
Šaštín-Stráže
Štefanov
Okres Malacky
Gajary

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

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

Váš obľúbený mesačník nájdete pravidelne v predajniach COOP Jednota v okresoch Malacky, Senica a Skalica.

Oddych 15
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S gratinovaným zelerom a vínovou omáčkou

Jahňacie kotletky

Michal Škrabák,rodák zo Záhoria
(Sekúl), pracuje ako šéfkuchár v
malom luxusnom hoteli Marrols,
ktorý nedávno získal piatu hviezdičku.
Suroviny na 4 porcie
800 g jahňacie kotlety
100 g pistácie
2 ks zeler /väčšie
200 g slanina
/na tenko nakrájaná
50 g syr Parmezán
možné nahradiť aj iným

Príprava
Začíname gratinovaným zelerom, pretože jeho príprava je pomerne zdĺhavá, ale
výsledok určite milo prekvapí. Zeler očistíme, potrieme olivovým olejom, osolíme,
okoreníme a zabalíme do alobalu, pečieme
na 180 stupňov asi pol hodinu. Po upečení

nakrájame na tenké
plátky (cca 1mm) a pokračujeme v jeho
gratinovaní. Plátky zeleru vrstvíme na
pekáč spolu so slaninkou a nastrúhaným
syrom, kým budeme mať zelerové plátky.
Na takto navrstvený zeler nasypeme nastrúhaný syr, ktorý je poslednou vrstvou
a dáme piecť na 180 stupňov asi 30 minút.

Oddych pri dobrom jedle

Historická ľadovňa
Do svahu kalvárie z východiskovej strany boli zahĺbené mestské ľadovne. Ľadovne bývali stavby, najčastejšie budované
do svahu na spôsob zaklenutých pivníc, uzavretých zväčša
železnými dverami. Ľad do nich narúbali alebo narezali
a vozili v zimných mesiacoch zo zamrznutých vodných
plôch a zahĺbených priestoroch vydržal až do ďalšej zimy.
Históriu ľadovne si môžete vychutnať vďaka novootvorenej
reštaurácii.

>> Ledovňa Skalica

tvrdým syrom
soľ, korenie, rozmarín,
cesnak, horčica,
olivový olej
Vínová omáčka:
2 dcl červené víno
maslo, soľ , korenie
trocha cukru

Po upečení ho môžeme nakrájať na ľubovoľné tvary. Jahňacie kotletky očistíme od
prebytočného tuku, osušíme kuchynskou
servítkou. Na rozpálenom oleji prudko
opečieme, osolíme a okoreníme. Opečené
kotletky potrieme horčicou a obalíme ich
v nasekaných pistáciách. Takto pripravené
kotletky dáme na pekáč a vložíme ešte do

Prajem dobrú chuť!

rúry na 180 stupňov približne na 10 minút
( stačí na prípravu mäsa - medium). Do výpeku v panvici pridáme nasekaný cesnak,
zalejeme vínom a varíme pokiaľ nám
omáčka nezíska sirupovú konzistenciu.
Dochutíme soľou, korením, prípadne trochou cukru. Nakoniec zjemníme pridaným
maslom a nasekaným rozmarínom.

Betónovádlažba

REALIZÁCIA BETÓNOVEJ DLAŽBY NA ZÁHORÍ

TEL.: 0908178762 MORAVSKÝ SV. JÁN

Betónová plocha spracovaná
technológiou PRESSBETON sa
nerozpadá, povrch nenasiaka vodou,
neodmŕza a nezarastá burinou.
www.zahori.sk/pressbeton

Pod sklepami 2715/1, 909 01 Skalica
www.ledovna.sk, telefón 0949 705 078

Vystava
a oddych
´

Deň Múzeí
a Galérií
Dvojdňové podujatie Deň
múzeí a galérií a Noc múzeí
a galérií. Okrem stálych expozícií si môžu návštevníci
pozrieť výstavy Židia na Záhorí, Detaily historických Malaciek, Čo ukrýva depozitár
múzea... a Patchwork – krása

Oddych pri knihe

Kristína Mišovičová Vráť mi moje sny
Pred nejakým časom sme
avizovali, že mladá, talentovaná spisovateľka Kristína
Mišovičová plánuje vydať
svoj štvrtý román pod názvom VRÁŤ MI MOJE
SNY. Aj sa tak stalo. Svoje štvrté dielo pokrstila v
exkluzívnych priestoroch
Klubu RVS – Studené. Krstnou mamou sa stala známa
herečka pani Magda Paveleková, ktorá knižku pokrstila
trošku netradične, mydlom
v tvare nežnej ružičky. Dej
románu je nepochybne pútavý, o čom vypovedá už
samotná anotácia. Pokiaľ by
ste si mysleli, že Kristína si

dá pauzu a dopraje si oddych
po celkom úspešnom románovom „maratóne“, veď za
pomerne krátky čas vydala
úctyhodný počet kníh, nie je
tomu tak. Kristína prezradila, že nápady na ďalší román
sa jej pomaly rodia v hlave.
Veríme, že aj táto kniha bude
zbierať len samé úspechy
a želáme autorke, aby sa jej
aj popri rodičovských povinnostiach podarilo napísať
ďalší úspešný román.

tradície. Bezplatne budú so
sprievodcom prístupné expozícia múzea a krypty a spomenuté výstavy.

>>

Jana Leskovská
TU KNIHU

zakúpite

www.martinus.sk

KNIHA
MESIACA

MCK Malacky

Múzeum Michala Tillnera
Kaštiel v Malackách
Krypty pod františkánskym kostolom

Kultúra

Enem pro nás a pro naše deti
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Policajt zastaví Záhoráka
a vytýka mu:
„Prešli ste plnú čáru.“
„No a co, snát pukua?“
Na Záhorí negde namontovali
dopravní značku. Zákaz
predbiehania (čierne a červené
tlačítko).
Záhoráci pod ňu pripísali:
„Puací aj pro auta druhej farby“
Tonku, ná otkát ideš, ked máš
ruky také zababrané?
Z nádražá.
A cos skuádau uhlé?
Coby, odprevádzau sem starú na
rekreáciu a huadziu sem
lokomotívu:
„No dzi už, pjekná, dzi!“
Vydalo: Vydavateľstvo BUNO v roku 1991
Vtipy zozbieral: Doc. Ing, Štefan Vidlár CSc.

sudoku
4

7 1
5
4 3
6
8

9
8
1 7

3
9
4 8

3

5
5 9

5

1 8
2
6
7
4

Vyplňte hernú plochu sudoku číslami 1 až 9 tak, aby sa žiadne
číslo neopakovalo dvakrát v riadku, v stĺpci či v subštvorci.
Sudoku je menej náročným variantom magických štvorcov,
ktorých pôvod siaha prinajmenšom do roku 2000 pred n.l.

hrajte o nové CD23 /23 piesní skupín Trnavského kraja
NAJnaZáhorí2012

facebook.com/regionzahori

hubárov a zberačov lesných plodín. Turistov a cykloturistov lákajú
lesné cesty a chodníky, pomocou
ktorých sa zoznámia so zaujímavosťami blízkeho i vzdialenejšieho
okolia. Novovybudovaný náučný
chodník Vám umožní spoznať krásu tejto prírody. Každý tu nájde
skutočnú oázu ticha a pokoja, kde
nie je vystavený žiadnym rušivým
vplyvom.

>>

!

kreačného strediska sa nachádza
chatová oblasť. Ubytovanie s nezabudnuteľným výhľadom na jazerá
je možné v 5 a 6 - lôžkových chatách, ktoré sa nachádzajú na polostrove medzi dvomi jazerami. Pri
vstupe do areálu upúta autokemping s 200 stanovými miestami.
Športové využitie rekreantom
zabezpečujú tenisové kurty a
ihriská pre plážový volejbal.
Letná sezóna začína v máji a končí v septembri.
Jazerá obklopujú borovicové a
dubové porasty, ktoré sú rajom

tu

Rekreačná oblasť Gazárka
Mesto Šaštín-Stráže je na Slovensku a v zahraničí známe ako
pútnické miesto. Nachádza sa tu
Bazilika Sedembolestnej Panny
Márie. Popri bazilike sa v Šaštíne
-Strážach nachádza najznámejšie
a každoročne vyhľadávané miesto oddychu - rekreačné stredisko
Gazárka. Rekreačné stredisko pozostávajúce z piatich jazier vzniklo
po vyťažení piesku. Borovicové lesy
sú zárukou zaujímavej turistiky a
cykloturistiky. Stredisko zabezpečuje okrem dlhodobého pobytu aj
víkendovú rekreáciu. V areáli re-
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Správnu odpoveď zašlite do 30.5. 2012 SMS správou v tvare: TAJNICKA (medzera) text a kontakt na číslo 0949 517 857

Gazárka
tel: 034 6592 348
email: info@gazarka.eu
web: www.gazarka.eu

FOTO MILAN POLÓNY

najnazahori.sk

www.najnazahori.sk

info@zahori.sk

