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Spoločne pre ľudí
Peter Pellegrini

Vážení priatelia,
pred našou stranou stojí ďalšia
veľká skúška, a tou sú novembrové komunálne voľby. Dovoľte mi
preto poďakovať sa všetkým obetavým predstaviteľom samosprávy, ktorí každý deň riešia problémy ľudí v obciach a mestách,

Robert Fico
presadzujem ideu „priateľského
štátu“, ktorý uľahčuje výkon nielen volených zástupcov, ale aj život tých, ktorí im dali dôveru. Na
úrovni vlády sme prijali a chystáme sa realizovať celý rad opatrení. Z hľadiska motivácie a rastu
kvality považujem za dôležité,

Vo vláde presadzujem ideu „priateľského štátu“,
ktorý uľahčuje výkon nielen volených zástupcov,
ale aj život tých, ktorí im dali dôveru.
P. Pellegrini, predseda vlády SR
ktoré spravujú. Viem, že dôveru,
ktorú od nich dostali, nie je ľahké napĺňať. Každý deň im prináša
nové úlohy a požiadavky, ktorých
riešenie neznesie odklad. Niekde
je treba opraviť školské budovy,
inde kanalizáciu či vybudovať nové komunikácie. Ak k tomu pripočítame celý rad byrokratických
požiadaviek zo strany úradov,
ich poslanie sa mení doslova
na rehoľu. Preto mám veľký rešpekt k práci všetkých poctivých
starostov a primátorov, ktorí
sa každý deň prebíjajú týmito
skúškami, aby pozitívne zmenili
život okolo nich. Aj na základe
tohto poznania som presvedčený, že povinnosťou nás, vládnych
predstaviteľov, je im túto neľahkú prácu zjednodušiť. Vo vláde

že sa dosiahla dohoda o zvýšení platov vo verejnej a štátnej
službe na úrovni 20 % v priebehu dvoch rokov. Rovnako chceme
zmeniť zákon o verejnom obstarávaní, aby ﬂexibilne reagoval na
potreby obce či mesta. Opravy
budov či infraštruktúry potrebujú
okamžité rozhodnutie a zbytočné
prieťahy sú neprípustné. Želám
si, aby tieto opatrenia vytvorili
nový impulz pre prácu zvolených
starostov a primátorov. Bez nich
nemožno budovať moderný a dynamicky sa rozvíjajúci štát.
Chcem zaželať všetkým našim
kandidátom úspešný výsledok
v komunálnych voľbách, aby sme
sa mohli aj v nasledujúcom období výrazne podieľať na zmene
našej krajiny k lepšiemu.
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Strana SMER – sociálna demokracia
pomáha ľudom. Prostredníctvom
sociálnych opatrení – či už to boli
vlaky zadarmo, rast minimálnej
mzdy alebo v súčasnosti pripravované obedy pre deti v školách zadarmo – sa snažíme zvýšiť životnú
úroveň ľudí na Slovensku. Ak túto
politiku chcete robiť dlhodobo
a hlavne poctivo, nemôžete zostať
zavretí v Bratislave alebo v ministerských kanceláriách. Urobili sme
všetko pre to, aby sme mali svojich
členov, starostov aj poslancov na
celom Slovensku a priamo od ľudí
sme tak zbierali nápady na zlep-

jové a futbalové štadióny. Opravili
sa významné kultúrne pamiatky
a vzniklo napríklad aj múzeum holokaustu, aby sa nikdy nezabudlo
na chyby minulosti. Zlepšila sa
doprava a pribudli nové pracovné
miesta. A to nie len v Nitre, kam
smeruje jedna z najväčších investícií v Európe za posledné roky, ale
aj v menších mestách, kde sme so
starostami vybudovali priemyselné
parky.
Kľúčové pre všetky tieto úspechy
bolo, že strana SMER - SD vždy vedela hľadať riešenia v spolupráci
s komunálnymi poslancami, sta-

Strana SMER - SD vždy vedela hľadať riešenia v spolupráci
s komunálnymi poslancami, starostami alebo primátormi.
R. Fico, predseda strany SMER - SD
šenie. A išli sme ešte ďalej. Vlády
strany SMER - SD začali pravidelne
zasadať v rôznych kútoch Slovenska. Ministri mali možnosť stretnúť
sa priamo v regiónoch s problémami, ktoré tam treba riešiť a dovolím si tvrdiť, že to bolo správne
rozhodnutie. Práve preto, že sme to
považovali za prioritu, je dnes strana SMER - SD najväčšou politickou
stranou na Slovensku.
Aj vďaka ľuďom z regiónov tak
vznikli na celom Slovensku stovky
multifunkčných ihrísk, veľké hoke-
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rostami alebo primátormi. Spoločne s Petrom Pellegrinim sme sa
zhodli, že v tejto politike chceme
obaja pokračovať aj naďalej. Preto Vás chceme poprosiť, aby ste
v nadchádzajúcich komunálnych
voľbách do samosprávy veľmi zodpovedne rozhodli o tom, kto Vás
bude ďalšie roky zastupovať. Aj
v obecnej politike sa totiž rozhoduje o tom, či má štát ľudom pomáhať
alebo ho v ťažkých chvíľach opustiť
a či sa má starosta s vládou hádať
alebo s ňou spolupracovať.

AKO NÁS ASI
NEPOZNÁTE

8

str.

2

Opatrenia pre ľudí

Bezplatné obedy zvyšujú
rovnosť medzi deťmi
Ak sa ekonomike darí, prvý kto by
to mal pocítiť sú ľudia, a to zvýšením ich životnej úrovne. Slovensko
dnes zažíva časy silného ekonomického rastu a prosperity. Sme
krajina s kvalitným podnikateľským prostredím, pribúdajú nové
pracovné miesta, rastie HDP, mzdy
a domáca spotreba. Toto všetko naznačuje, že Slovensko píše
úspešný príbeh a povinnosťou
nás, sociálnej demokracie, je podeliť sa o tento úspech so svojimi
občanmi.
Nerobíme to prvýkrát. Zvyšovanie
životnej úrovne Slovákov prostredníctvom sociálnych opatrení
je naša ﬁlozoﬁa a zároveň aj tradícia, ktorej sa nemienime vzdať ani
v budúcnosti. Stačí, ak si spolu spomenieme na zavedenie bezplatnej

prepravy vlakom pre študentov
a seniorov, podporu detí pri lyžiarskych výcvikoch či zníženie ceny
liekov a základných potravín.
Dnes, vo výbornej ekonomickej
kondícii Slovenska, prichádzame
s opatrením, ktoré je progresívne
a vytvára rovnosť tam, kde je naozaj potrebná, u detí. Rozhodli sme
sa podporiť viac ako pol milióna
detí tým, že na oboch stupňoch základnej školy a v poslednom ročníku materskej školy preplatíme
deťom a žiakom ich obedy.
Toto opatrenie má zároveň aj silný
sociálny a rodinný charakter, pretože zabezpečenie každodenného
obeda v škole pre svoje dieťa vyjde rodičov každý mesiac približne
22 €, za 10 mesiacov – čo je trvanie školského roka – tak rodičia

za obedy svojho dieťaťa uhradia
220 €. Ak má však rodina viac ako
jedno dieťa, ich náklady sa násobia a rodič takto platí ročne 440 €
a viac, čo už nie je zanedbateľná
suma.
Zavedenie bezplatných obedov
pre deti základných škôl a posledného ročníka materskej školy má
rovnako aj rozmer rovnosti. Už Platón, antický ﬁlozof a mysliteľ, navrhoval spoločné stravovanie ako
prostriedok utuženia komunity.
Rovnako tak k tomu pristupujú aj
škandinávske štáty, ktoré spoločné obedy považujú za pedagogický
nástroj. Deti sa lepšie socializujú
v kolektíve, vytvárajú si nové priateľstvá, budujú stravovacie návyky,
ktoré pomáhajú zdravšiemu životnému štýlu. A čo je najpodstatnej-

„V podpore stravovania pre deti
vidíme obrovskú príležitosť na vyrovnanie sociálnych rozdielov, lepšej životosprávy detí a zlepšenia
ﬁnančnej situácie rodičov. Ak sa
opatrenie osvedčí, sme pripravení
rozšíriť bezplatné obedy aj pre študentov stredných škôl. Stále platí
a bude platiť, že ak SMER - SD niečo
sľúbi, tak svoje slovo drží,“ uviedol
predseda strany Robert Fico.
šie, stierajú sa sociálne rozdiely
medzi deťmi, keďže si za jeden stôl
môžu sadnúť spolu, bez ohľadu na
sociálne pomery.

OBEDY ZADARMO
OD 1. JANUÁRA 2019
 všetky deti v poslednom (predškolskom)
ročníku materských škôl
 všetci žiaci základných škôl*
 rodiny s dvomi deťmi môžu ušetriť až 500 € ročne
* platí pre štátne, súkromné a cirkevné základné školy

ANKETA: Ako vnímate prínos pripravovaného opatrenia vlády
Slovenskej republiky súvisiaceho s obedmi pre žiakov zadarmo?
„Výhodu tohto opatrenia – v širšom kontexte – vidím v zabezpečení zdravej, vyváženej, pravidelnej
a čerstvej stravy, a tým aj vo vplyve
na žiakov a ich stravovacie návyky.
Priaznivý ﬁnančný efekt pre rodiny,
zvlášť pri väčšom počte detí, či v rodinách zo znevýhodneného prostredia, môže byť pre rodiny zaujímavý
a mohli by sme to využiť ako príležitosť pre lepšiu socializáciu ohrozených skupín.“
PaedDr. Alžbeta Chamillová
riaditeľka ZŠ Komenského 6,
Stará Ľubovňa

„Na túto tému sa chcem vyjadriť
cez optiku riaditeľa školy, a taktiež rodiča. Mnohé opatrenia, ktoré
v poslednom období vláda poskytla
školám, mali aj svojich neprajníkov.
Boli to napr. príspevky na lyžiarske
kurzy, či školy v prírode. Po uplynutí
troch rokov si už nevieme predstaviť, že by sa tieto príspevky mali
zrušiť. Podobne vnímam aj opatrenie obedov zadarmo – myslím si,
že bude mať pozitívne ohlasy tak zo
strany rodičov, ako aj pedagógov.
Doposiaľ sa prispievalo na stravu
len žiakom v hmotnej núdzi, pričom
paušálny príspevok bude podporo-

vať nielen sociálne slabšie rodiny,
ale aj mladé rodiny a mnohopočetné rodiny. Som presvedčený, že
každé opatrenie, ktorého cieľovou
skupinou je podpora mladých rodín
je dobrý nápad a osobne takéto riešenia podporujem.“
PaedDr. Ján Lazor
riaditeľ ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1,
Bardejov
„Myšlienku podávania obedov všetkým žiakom zadarmo vítam a podporujem, nakoľko týmto opatrením
sa vyrovnajú rozdiely vo ﬁnancovaní
medzi rodičmi, ktorí žijú v hmot-

nej núdzi a nedoplácajú za obedy
a rodičmi, ktorí pracujú za minimálnu mzdu a za obedy doplácajú –
a v mnohých prípadoch im potom na
krytie ostatných životných nákladov
ostáva menej ﬁnancií.“
Mgr. Július Slavkovský
riaditeľ ZŠ Slobody 2, Poltár
„Určite to pomôže aj zamestnanosti a vyťaženosti školských jedální
a zlepší sa celková ﬁnančná situácia.“
Mgr. Emil Valko
riaditeľ ZŠ J. A. Komenského 7,
Revúca
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za 10 rokov vlády strany SMER – sociálna demokracia

ZAVIEDLI SME

ZVÝŠILI SME

minimálny dôchodok

minimálnu mzdu

vlaky pre študentov a dôchodcov
zadarmo

vianočný príspevok pre dôchodcov

lacný bankový účet pre každého

materskú dávku

príspevok na školy v prírode a na
lyžiarske kurzy

príspevok na starostlivosť o dieťa

štátne pobyty pre sociálne slabšie
rodiny zadarmo

príspevok pre zdravotne ťažko
postihnutých (ZŤP)

príplatky za prácu v noci, cez víkendy
a sviatky

platy učiteľov

príspevok na bývanie pre študentov
a na rekonštrukcie internátov

počet nových pracovných miest

príspevok na rekonštrukcie nemocníc
a obnovu ich technického vybavenia
jasnú a nemennú protimigračnú
politiku

VSTÚPILI SME
do eurozóny - prijatím jednotnej
európskej meny EURO
do Schengenského priestoru a môžeme
voľne cestovať v rámci krajín EÚ

ZNÍŽILI SME

PRIPRAVUJEME

odvody pre ľudí s nízkymi
a so strednými príjmami

bezplatné autobusy k vlakom zadarmo

DPH na 10 % na vybrané základné
potraviny

obedy zadarmo pre deti posledného
ročníka MŠ a všetkých žiakov ZŠ

doplatky na lieky pre dôchodcov
a pre deti

20 % navýšenie platov zamestnancov
verejnej a štátnej správy

evidovanú mieru nezamestnanosti
na historické minimum

zastropovanie veku odchodu
do dôchodku

A TO VŠETKO PRI ZACHOVANÍ
ZDRAVÝCH VEREJNÝCH FINANCIÍ
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Podpora rozvoja športu
K rozvoju športových aktivít
u detí a mládeže prostredníctvom rekonštrukcie školských
areálov prispela začiatkom roka
2015 nemalou mierou Výzva na
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe „Podpora rozvoja športu na rok 2015“
so zameraním na výstavbu multifunkčných ihrísk pre minimálne dva druhy športu, určených
predovšetkým pre deti a mládež.
Cieľom programu bolo pomôcť
rozvoju športu v obciach a mestách, v ktorých nie je dostupné
vyhovujúce športové ihrisko,
ako aj vytvoriť podmienky pre
aktívne trávenie voľného času
a zvýšiť dostupnosť športového
vyžitia pre širokú verejnosť.
Investícia do vytvorenia takýchto nových a lepších podmienok
pre skvalitnenie a aktívne trávenie voľného času nielen športových nadšencov, ale aj širokú
verejnosť, našla pozitívne uplatnenie a odozvu vo viacerých
obciach a mestských častiach
Bratislavského kraja. Jedným

z nich je aj multifunkčné ihrisko
v Malackách.
V rámci podpory športu v regiónoch po celom Slovensku

bolo otvorených vyše 600 ihrísk
z celkovej disponibilnej sumy vo
výške 4 miliónov eur, ktorá bola
určená na Program pre mládež

Rekonštrukcia ciest
Cestné komunikácie denne využívajú desiatky tisíc automobilov
z celého Slovenska. Z dôvodu
opotrebovanosti a zabezpečenia
bezpečnosti a plynulosti chodu
dopravných komunikácií v hlavnom meste, ktoré tvorí pomyselnú vstupnú bránu ako aj dopravný uzol spájajúci Slovensko
s okolitými štátmi, vlani vláda
Slovenskej republiky poskytla
mestu Bratislava 13 miliónov Eur
na opravu ciest. Opravili sa tak
najvýznamnejšie spojnice mesta.
Bratislave schválila vláda Slovenskej republiky v uplynulom
období v decembri 2015 aj dotáciu 15 miliónov Eur, a to na zabezpečenie príprav predsedníctva Slovenska v Rade EÚ v roku
2016. Časť peňazí išla taktiež na
rekonštrukcie cestných komunikácií. Vláda Slovenskej republiky
sa modernizáciou infraštruktúry
snaží integrovať do európskeho
dopravného systému a zabezpečiť prepojenie hlavných sídelných
útvarov a eliminovať regionálne
nerovnosti pri zachovaní princípu
trvalo udržateľnej mobility.

a šport pod záštitou splnomocnenca vlády SR pre mládež
a šport.
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Dušan Dvoran
kandidát na starostu obce Vysoká pri Morave
Som starosta obce Vysoká pri
Morave a po troch volebných
obdobiach kandidujem na túto
funkciu po štvrtý krát.
V predchádzajúcom období som
sa mohol vždy spoľahnúť na výborné zastupiteľstvo, plné vzdelaných ľudí s obrovskou znalosťou obce. Vo väčšine to boli
kandidáti za stranu SMER - SD.
Inak to nebude ani po najbližších voľbách, keď z celkového
počtu 10 kandidátov je 6 kandidátov za stranu SMER – SD. Volíme 9 členov zastupiteľstva.
Úspechy, ktoré sme dosiahli, nie
sú len zásluhou starostu, ale
i obecného zastupiteľstva, ako
i pracovníkov obce. V predchádzajúcich obdobiach sme urobili
dve revitalizácie obce, vybudovali dve detské ihriská, vymenili
okná v materskej škole a v základnej škole a generálkou prešli
všetky sociálne zariadenia v budovách obce.
Na toto všetko už musíme zabudnúť, už je to za nami a pozerať sa,

Mgr. Anton Pašteka
kandidát na poslanca
mestského zastupiteľstva
v Malackách
Mám 69 rokov, som učiteľ, dlhoročný poslanec mestského
zastupiteľstva v Malackách za
stranu SMER – SD s dlhoročnými skúsenosťami a znalosťami
v komunálnej politike, aktuálne
podpredseda Komisie pre vzdelanie, mládež a šport. Niekoľkokrát som bol aj predsedom tejto
komisie.
Pozornosť ako učiteľ venujem
najmä problematike školstva,
mládeže a športu v meste Malacky, samozrejme nezabúdam
ani na seniorov, medzi ktorých už
vekovo patrím.
Problémy obyvateľov mesta vidím komplexne, nielen čiastkovo
v ich obvodoch, či podľa ich po-

litickej príslušnosti, či náboženského vyznania. Preto sa chcem
podieľať aj na riešení problémov celého mesta týkajúcich
sa opravy a rekonštrukcie ciest,
chodníkov, problematiky vývozu
komunálneho odpadu, či rozvoja
mestskej zelene. Sú to síce maličkosti, no patria ku každodenným
starostiam obyvateľov mesta.
Netreba zabúdať ani na veľké
projekty, ako sú riešenie dopravy
a parkovanie v meste, či rekonštrukcia Malackého kaštieľa.
Úloh je dostatok, a preto treba
priložiť ruku k dielu. To je moje
krédo.

čo chceme dosiahnuť v najbližšom období.
Máme schválený územný plán
na roky 2014 - 2020 s výhľadom
do roku 2022. Podľa tohto plánu
chceme urobiť revitalizáciu Námestia oslobodenia ako hlavného námestia v obci, rekonštrukciu a zateplenie materskej školy,
základnej školy a kultúrneho
domu; po výmene plynových potrubí vybudovať chodníky a cesty
hlavne na ulici Športová, Družstevná a Robotnícka.
Najväčšou výzvou však bude dobudovanie obecnej kanalizácie
takmer na 50%.
Ak by som dostal podporu voličov a bol znovu zvolený, je samozrejmé, že s kolektívom poslancov, ktorí budú zvolení, opäť
vytvoríme spoločný tím.
Ďalej chceme napĺňať heslo,
ktoré sme si dali pred 12 rokmi
„Vysoká pri Morave – atraktívne
miesto pre život“.
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Kamerový systém
Kamerový systém v meste Malacky monitoruje 32 kamier.
Mesto získalo na projekt modernizácie kamerového systému
ﬁnančnú podporu z Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky.
Cieľom projektu je zamedzenie
nárastu kriminality, vandalizmu,
drogovej činnosti a zvýšenie
ochrany obecného a súkromného majetku.
Kamerový systém umožňuje
mestskej polícii včas a veľakrát aj
s predstihom reagovať na zmenu
bezpečnostnej situácie v sledovanej lokalite, na narušenie verejného poriadku a na aktuálnu
dopravnú situáciu.
Monitorované priestranstvo umož-

ňuje okamžitú reakciu príslušníkov mestskej polície v prípade
narušenia bezpečnosti a verejného poriadku, koordináciu zložiek v sledovaných lokalitách,
šetrí sily a prostriedky mestskej
polície najmä pri obchôdzkovej
činnosti a napomáha k vytvoreniu pocitu bezpečia občanov
a k zvýšeniu bezpečnosti ich majetku.
Kamerový systém, ako monitorovací prostriedok bezpečnosti
a ochrany občanov, je v meste
pozitívne vnímaný, preto s jeho
rozvojom mesto Malacky počíta
v závislosti na celkovej bezpečnostnej situácii v jednotlivých
mestských lokalitách.

Podporený bol aj dobrovoľný
hasičský zbor v obci Závod, ktorý pre svoju obec a jej občanov
predstavuje tím zanietených ľudí
pre dobrú vec a záchrannú činnosť.
Prax a skúsenosti s nasadzovaním dobrovoľných hasičských
zborov obcí sa ukázali ako zmysluplná investícia, preto sa mnohé
obce na Slovensku, ako aj obec

Závod v Malackom okrese, dočkali najväčšej výmeny užitočnej
techniky.
Dobrovoľná hasičská ochrana má
na Slovensku nielen dlhodobú
tradíciu, ale aj plnohodnotnú
podporu zo strany štátu pre lepšiu pripravenosť v boji s prírodnými katastrofami a pohotovosť
pri záchrane ľudských životov.

Podpora hasičov
Ochrana ľudského života pred
akýmkoľvek nebezpečenstvom je
tá najväčšia podpora od ľudí pre
ľudí.
Pri dobrovoľných hasičských
zboroch, ktoré zachraňujú okrem
ľudských životov aj majetky nás
všetkých bez akéhokoľvek nároku na odmenu a investujú do tejto činnosti okrem svojej energie
a času neraz aj svoj vlastný život,

má a vždy bude mať zmysel podpory zo strany štátu.
Od roku 2013 Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky poskytuje
dobrovoľným hasičským zborom
ﬁnančné prostriedky na výkon
a skvalitnenie ich činnosti v závislosti od zaradenia hasičského
zboru obce do príslušnej kategórie nebezpečenstva a katastrálneho územia obce.
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Pálffyovský kaštieľ
Pôvodne barokové reprezentačné šľachtické sídlo, kultúrno-historická pamiatka celoslovenského významu evidovaná v súpise
pamiatok, tvorí dominantu Malaciek, na ktorú môže byť mesto
právom hrdé. Kaštieľ za sebou
nechal bohatú históriu.
V rámci svojej existencie sa stal
sídlom urodzeného rodu, ako aj
františkánskym internátom, vojenským skladom i nemocnicou.
Pôvodnými majiteľmi kaštieľa boli Pálffyovci, ktorí vládli
v Malackách viac ako 300 rokov.
Zakladateľom malackého panstva bol Pavol IV. Pálffy ab Erdöd

a posledným majiteľom panstva
bol Mikuláš XIII. Pálffy, narodený
v Malackách v roku 1861, ktorý
zomrel v Marchegu v roku 1935.
Od tohto času prešiel kaštieľ rekonštrukciou, v rámci ktorej sa
zmenila pôvodná podoba fasád
a interiéru do klasicistického
slohu. Barokovú záhradu vystriedal anglický park. Kaštieľ má dve
nadzemné podlažia a rozsiahle
podzemné priestory.
O bronzovom jeleňovi, erbový
živočích Pálffyovcov, ktorý sa
nachádza na obnovenej studni
v nádvorí kaštieľa sa hovorí, že
bol presťahovaný do Marchegu

v roku 1918, kde ho roztavili.
Aktuálna replika jeleňa nad
studňou je vyrobená z epoxidovej živice. Súčasťou kaštieľa je
nádherný park, do ktorého viedli
tri brány a každá z nich mala iné
využitie. V parku si jeho návštevníci môžu vychutnať posedenia
pod množstvom krásnych stromov. Nájdu sa v ňom duby, buky,
smreky, javory, gaštany a rôzne
kvetenstvo.
Na juh od kaštieľa sa nachádza
zrekonštruovaná fontána a jaskyňa Panny Márie (Grota), v minulosti aj jazdiareň.
Od roku 2007 kaštieľ patrí mestu

Malacky a o jeho správu sa stará
Mestské centrum kultúry Malacky.
Nový vlastník sa postaral aj
o čiastočnú rekonštrukciu a sprístupnenie kaštieľa pre verejnosť,
za čo získali Malacky cenu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
Celková rekonštrukcia si však
vyžaduje odhadovo milióny eur,
preto sa mesto snaží využívať
ﬁnančné prostriedky aj prostredníctvom grantov a vyhlásená bola aj dobrovoľná ﬁnančná
zbierka, z ktorej výťažok pôjde na
obnovu tejto skvostnej pamiatky.

k trvalejšej odolnosti zrúcaniny
Plaveckého hradu voči poveternostným vplyvom a nástrahám
nevyspytateľného počasia. V súčasnosti na hrade prebiehajú
konzervačné práce a jeho okolie
je zaujímavé ako pre návštevníkov, tak aj pre archeológov,
o čom svedčí aj známe archeo-

logické nálezisko pri hrade Pohanská z mladšej doby kamennej
a z čias halštatskej kultúry.
Plavecký hrad je len na skok od
Plaveckého Podhradia a spolu
s okúzľujúcimi výhľadmi ponúkajú návštevníkom jedinečné
a nezabudnuteľné zážitky, ktoré
je treba vidieť na vlastné oči.

Plavecký hrad
Na úpätí západných Malých
Karpát sa nachádza dominanta
opradená povesťami.
Reč je o Plaveckom hrade, ktorého základy siahajú ešte do 13.
storočia, kedy vznikol ako kráľovská pohraničná pevnosť a až
následne, o pár storočí neskôr,
bol prestavaný na dokonalú renesančnú pevnosť.
Svoju dokonalosť si hrad zachoval do času, kým ho cisárske
vojsko poškodením postupne
zmenilo na zrúcaninu, ktorá na
pohľad zaujme nejedno oko už
z diaľky.
Aj napriek tomu, ako sa zub času
podpísal na Plaveckom hrade,
jeho zrúcanina tvorí pôsobivú
siluetu malokarpatskej panorámy a je vyhľadávanou trasou pre
turistických nadšencov, či rodinných výletníkov.
Z horného hradu sa zachovala
veža a zvyšky paláca, z renesančného dolného hradu veľké
delostrelecké bašty. Neďaleko

od hradu sa nachádza aj Plavecká jaskyňa, ktorá je súčasťou
Plaveckého krasu a susedný vrch
zase bývalým keltským hradiskom.
Nakoľko je dnes hrad zrúcaninou,
rekonštrukcia prebieha niekoľko
rokov a vyžaduje si okrem času,
najmä trpezlivú prácu vedúcu
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Ako nás asi
nepoznáte
Peter Pellegrini
V kroji z Horehronia na „Slovenskom dni kroja“ v Banskej Bystrici

Jaroslav Baška

Robert Fico
Ranné plávanie v Dunaji

Centrum sociálnych služieb Jesienka na Myjave

Richard Raši

Juraj Blanár
Cez Sorošku jazdím pravidelne

Sobášny palác v Bytči

Peter Kažimír

Peter Žiga
Kontrolný deň v elektrárňach

Robert Kaliňák
S mojím labradorom Rafaelom

Saxofón je pre mňa hlavne relax

