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ÚVODNÍK

Otvárajme!

Prebúdza sa príroda a oblieka si svoj
nový šat. Častejšie otvárame obloky
do našich príbytkov. Čo tak otvoriť obloky tam, kde to nie je vidieť – do našich duší.
Prijmime vôňu pravej lásky, ktorá
môže kvitnúť po celý rok v každom
z nás. Stačí k tomu len málo alebo veľa?
Iba chcieť.
Mnohí z nás často spomínajú na
prvý májový božtek pod rozkvitnutou
čerešňou. Božtek z lásky, ktorá má rôzne podoby. Každý druh lásky sa nás
dotýka postupne od vývinu v materinskom lone.
Po prvých lúčoch svetla nás láskou
obklopuje mama, postupne sa rozširujú stanice lásky cez otca, súrodencov,
rodinu. Potom príde čas zaľúbenia.
V manželstve sa rodí nový druh lásky.
Ochorieme, zostarneme a potom? Aj
vtedy sa nám jej žiada. Postupne k nám
príde v inej podobe. V radosti, že naše
deti stoja pevne nohami na ceste životom a láska k nám príde v podobe vnúčat... Mala by..., ale nie vždy je to tak.
Vždy niekde niekto čaká možno len na
dotyk dlane, na slovo, čo by pohladilo
dušu – prosto na niečo, čo nemusí začínať na L, ale urobí radosť.
Skúsme sa zamyslieť spoločne nad
tým, čo by malo kvitnúť medzi nami
všetkými po celý rok. Nedopusťme, aby
sa láska medzi nami strácala! Nech je
ako mocná reťaz, ktorej oká budú pospájané dobrom, radosťou, dobrým
skutkom.
Pevne verím, že akákoľvek podoba
lásky nás prenáša nad všetky horiace
plamene, nad každú zlobu a nenávisť.
Je to niečo, čo sa nedá kúpiť v obchodoch ani na tržniciach. Mala by klíčiť
a rásť v každom srdci. Len vtedy sa dá
zbierať úroda, po ktorej zostanú semienka na ďalšiu sejbu. Len potom bude
láska LÁSKOU.
ANNA BEŇKOVÁ

Hlava na hlave. Výstižnejšie spojenie pre to, čo sme zažili v Zámockom parku počas Prvomájových Malaciek
2005, ktoré sa stávajú pre Malačanov i návštevníkov z okolia skutočnou spoločenskou udalosťou veľkého štýlu,
neexistuje. Ako napísal denník SME, záhorácke dediny boli ako vyľudnené, veď väčšina sa išla veseliť do Malaciek. A veru, bolo sa na čo pozerať. Takto to vyzeralo pred hlavnou tribúnou počas vystúpenia českej hudobnej
formácie Maxim Turbulenc, rovnako veľkú pozornosť pritiahla i stálica na slovenskom hudobnom nebi, skupina
Vidiek.
Text, foto: –lucy–

Členovia snemu ZOZO:

„Chceme radšej samostatný
územný celok Záhorie”
29. apríla sa v Malackách uskutočnil snem Združenia miest a obcí záhorskej oblasti (ZOZO).
Jeho delegáti vyslovili jednoznačné stanovisko
k pripravovanej komunálnej reforme a žiadajú,
aby pri zlučovaní obcí bola dodržaná zásada
dobrovoľnosti uskutočnením referenda.

Samotný snem ZOZO, ktorému predchádzalo zasadnutie Rady ZOZO, otvoril jeho predseda a primátor
Malaciek J. Ondrejka. Hosťami snemu boli predseda
BSK Ľubo Roman, podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Vladimír Bajan a štatutárny záDokončenie z 1. strany

Prvomájový kolotoč

Kolotoč Prvomájových Malaciek sa rozkrútil tradične v Zámockom parku o 10.00 h, kedy po zaznení znelky mesta celomestské podujatie, ktoré mnohí právom nazývajú skutočným sviatkom, oficiálne otvoril primátor Jozef Ondrejka.

Krátko potom začali
do malackej zelenej oázy
prúdiť davy Malačanov
i návštevníkov osláv z blízkeho i vzdialeného okolia. Veď mimoriadne bohatý program prvomájových osláv a ako na objednávku priaznivé počasie nenechali nikoho sedieť doma. Viac vo fotoreportáži na 3. strane.

Mesto Malacky vystavovalo vo Švajčiarsku

Medzi 111 vystavovateľmi, ktorí sa od
21. do 24. apríla zúčastnili na 7. ročníku najväčšej podnikateľskej výstavy
vo švajčiarskom meste Herzogenbuchsee (kantón Bern) organizovanej každých 5 rokov, boli aj slovenské mestá Malacky, Senica, Myjava, obec Oreské, kúpele Smrdáky a Piešťany.

V. Magdolen (vpravo) oboznamuje účastníka výstavy s možnosťami a podmienkami podnikania na Slovensku.

Okrem primátora Malaciek J. Ondrejku,
slovenskú 45-člennú delegáciu dopĺňali i zástupcovia Inkubátora Malacky. Podľa slov riaditeľa inkubátora Ing. arch. V. Magdolena sa
podarilo nadviazať živé kontakty s miestnymi podnikateľmi, ktorí sa zaujímali o možnosti a podmienky podnikania na Slovensku.
Potešujúci bol i výsledok rokovania s obchodným radcom veľvyslanectva SR vo Švajčiarsku Ing. S. Polonským, ktorý prisľúbil ďalšiu
propagáciu Inkubátora Malacky a Priemyselno-technologického parku Eurovalley medzi
švajčiarskymi investormi. „Účasť na výstave
sa stretla s veľmi pozitívnym ohlasom a prispela k zviditeľneniu tradícií, prírodných krás
regiónu Záhorie, ako i k budovaniu kontaktov,” dodal Magdolen.
–ipo–

čierna

Pantone 354 U

Takmer 70-tisíc kilometrov mali na tachometroch bicyklov Lucie Kovaříková a Michal Jon,
keď v piatok 22. 4. dorazili do Malaciek. Pred 17.00 h ich privítal zástupca primátora mesta
Malacky Jozef Bulla starým slovanským zvykom – chlebom a soľou. Nasledoval športovo-kultúrny program v podaní Mažoretiek mesta Malacky a tanečnej skupiny Life a tlačová
konferencia pre médiá. V sobotu napoludnie prijala dvojica pozvanie mesta na bryndzové
halušky. S verejnosťou sa cestovatelia opäť stretli v SD ZCK, kde sa uskutočnila beseda
o trojročnej ceste s názvom Na bicykli po všetkých svetadieloch. Viac sa dočítate na s. 11.

–ipo–, foto: S. Osuský

SPRAVODAJSTVO

Členovia snemu ZOZO:

PÍŠU O NÁS

„Chceme radšej samostatný
územný celok Záhorie”
Dokončenie z 1. strany
stupca rakúskeho Weinviertelmanagementu
Hansy Herman.
Potreba jednotného postupu v procese
prípravy nového územného členenia, požiadavka dodržania zásad dobrovoľnosti pri
zlučovaní obcí po zavedení komunálnej reformy a veľké znepokojenie nad nepriaznivou bezpečnostnou situáciou v regióne – toto boli hlavné témy, ktoré rezonovali v diskusii účastníkov snemu. Z jednotlivých diskusných príspevkov vyplynula aj požiadavka,
ktorá sa napokon stala súčasťou uznesenia
snemu, aby sa Rada združenia podieľala na
príprave zákona o výsluhovom dôchodku

pre starostov, ktorí pracovali vo funkcii dve
a viac volebných období.
Primátori a starostovia vyslovili aj zásadný nesúhlas so zámerom štátu znížiť počet
matričných miest – sieť matrík a dostupnosť
nimi poskytovaných služieb považujú za
jednu z veľkých devíz samosprávy. Účastníci
snemu odporučili Rade ZOZO prezentovať
Záhorie ako celok napriek tomu, že podľa
súčasného územného členenia je rozdelené
do troch krajov. V prípade diskusie o novej
forme územného členenia Slovenska požadujú vytvorenie samostatného územného
celku Záhorie.
Text a foto: IVANA POTOČŇÁKOVÁ

Ženy patria na piedestál
nielen na Deň matiek

Nielen pozitívne sa prezentuje malacká mládež. Titulná
strana patrila Malackách
v denníku Nový čas, ktorý
23. 4. zverejnil zábery z návštevy bývalého finalistu SuperStar, kontroverzného
Roba Miklu (23) na malackej diskotéke.
Ako píše slovenský bulvár: Záhoráci odhodili zábrany a ukázali takmer všetko.
Na Robov povel si všetci traja vyzliekli najprv tričká, neskôr nohavice, dokonca aj
ponožky... „Ten, kto si ako prvý dá dole aj
spodnú bielizeň a vyhodí ju do vzduchu,
si zarobí!” motivoval odvážlivcov. Chlapci
chvíľku váhali, dvaja sa však bez problémov odhalili!

Snem ZOZO bol prvou veľkou akciou v novom sídle MsÚ na Radlinského ulici, ktoré
v týchto dňoch prechádza rekonštrukciou.
„Si môj anjel strážny, ktorý ma
chráni...,” znelo v piesni mamám
a babičkám v Záhorskom centre
kultúry v Malackách 4. a 5. mája.
Občianske združenie Zlatý vek
a Klub dôchodcov s Jednotou dôchodcov Slovenska v Malackách
si samostatnými akciami pripomenuli Deň matiek. Sestry Zuzka
a Evička Kollmanové v piesňach
vyslovili to, čo mnohí cítili vo vnútri: „Mamko, ďakujem vám...” „Teplo žiari z vašich sŕdc, už viem, prečo je tu tak teplo," zavtipkoval primátor Malaciek Jozef Ondrejka.
V živote najstarších mám a babičiek sú však ešte aj obláčiky, ktoré im každodenné radosti kazia.
Podľa predsedníčky okresnej Jednoty dôchodcov v Malackách Žofie Lomnickej chmáry z tvárí najstarších azda zmiznú, keď sa v sociálnej oblasti podarí vyrovnať neprimerané rozdiely vo výške dôchodkov, priznaných do roku
2004 a po tomto roku.
Text a foto: –ms–

PRIPOMÍNAME SI

„Kto chce, pred tým niet
nič nemožného”
4. mája 1919 zahynul pri Vajnoroch generál, politik, diplomat a vedec M. R.
Štefánik (1880–1919).

V Malackách sochu generálovi odhalili
roku 1943 (autor V. Ihrický). V 50. rokoch
20. storočia ju pod tlakom politických pomerov odstránili. Poškodenú ju zakopali na
mieste terajšieho Mierového námestia, kde
aj stála. V 70. rokoch namiesto nej osadili
„mierové plamene”.
ZAUJALO VÁS

Milí čitatelia,
ak nám napíšete do 18. mája na adresu redakcie, ktorý príspevok vás zaujal, budete
mať šancu získať kalendár mesta Malacky.
Tak neváhajte a zapojte sa! Ak chceme písať o tom, o čom chcete čítať, musíme poznať váš názor. Tak vystrihnite kupón a napíšte naň, čo vás zaujalo. V minulom čísle
to boli najmä príspevky Malacky sú športovým mestom, Ak noviny mlčia, je zle; Môj
otec bol veľký gavalier; Austrália na Záhorí; Kompletná starostlivosť o ženu a i.
Spomedzi všetkých sme vyžrebovali Drahu Kohútovú z Ul. L. Svobodu v Malackách, ktorá získava kalendár mesta.
–red–

✒
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Na jeseň 2002 sa pri výkopových prácach našlo torzo pieskovcovej sochy „prvého slovenského Európana”. Chýbal však trup
a hlava. Ani pri výstavbe podnikateľského inkubátora sa nepodarilo nájsť zvyšok zničenej
sochy. Snahou malackej samosprávy je vrátiť
zrekonštruovanú sochu M. R. Štefánika, spoluzakladateľa nášho prvého štátu, na dôstojné miesto v meste. Teraz, ako víťaz výberového konania, sochu generála opierajúceho sa
o meč dotvára akademický sochár Ján Gavula. 21. júla si pripomenieme 125 rokov od narodenia M. R. Štefánika a pri tejto príležitosti
by sme pre ňu aj na základe odporúčania
občanov mali nájsť v našom meste nové dôstojné miesto.
–tabu–, –ms–

Trend v rozsiahlom príspevku uverejnenom 28. 4. pod titulkom
Slovenská výroba Pepsi stratila zmysel
priniesol informáciu o konci výroby nealkonápojov v závode Pepsi Cola SR v Malackách a prepustení 36 pracovníkov.
Znamená to koniec príbehu výroby tradičného svetového nápoja na Slovensku.
Výroba limonád zo Slovenska bola presunutá do iných štátov strednej Európy, kde
má spoločnosť k dispozícii nie plne využité výrobné kapacity. V SR zostane Pepsi
Cola len obchodnou firmou, ktorá bude
produkty dovážať z Česka a Poľska. Z Malaciek teda zostalo distribučné centrum.
4. 5. bola v spravodajskej televízii TA3
odvysielaná reportáž o policajnej akcii Skleník, ktorou polícia rozložila zločinecký drogový gang.
Jej členov zadržali v Bratislave, Malackách, Trnave a Suchej nad Parnou. Pri domových prehliadkach zaistili 600 gramov
heroínu v hodnote viac ako 1 milión
600-tisíc korún. Polícia našla aj množstvo
pervitínu, marihuany a značnú finančnú
hotovosť. Šesť obvinených, medzi ktorými sú okrem Slovákov aj Albánci, Macedónci a Nemci, môžu ísť za mreže na 2 až
8 rokov.
–mh–

O čom rokovali poslanci MsZ 28. apríla?
MsZ schválilo
• kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva s tým, že zo
sledovania vypustilo 7 uznesení, ktoré boli splnené
• Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2002 o chove zvierat na území mesta
Malacky, ktorý sa týka hlavne chovateľov psov
• VZN o poskytovaní priestoru v médiách a na plochách určených na vylepovanie plagátov vo volebnej kampani
• VZN o poplatkoch za poskytovanie opatrovateľskej služby
• prevod vlastníctva nebytových priestorov vo vlastníctve mesta na Hviezdoslavovej ulici a Ul. J. Kostku ako celok za cenu
7372 000 Sk
• prevod vlastníctva nebytových priestorov na Čulenovej ulici č. s.
1193 a 2995 vrátane pozemkov za cenu 9 020 000 Sk
• prevod vlastníctva k pozemku – parcela č. 4503/46 o výmere
480 m2 za zníženú cenu 2330 Sk/m2 (vedľa terajšieho daňového
úradu)
• mandátnu zmluvu medzi Mestom Malacky a SLUŽBYT Malacky, s. r. o., týkajúcej sa správy bytov vo vlastníctve mesta
• zásady finančného hospodárenia Mesta Malacky, ktorými sa
rušia predchádzajúce zásady platné od roku 2003
• zmeny rozpočtu na rok 2005 v rozpočtových organizáciách
mesta: ZŠ Dr. J. Dérera, ZŠ Štúrova, ZŠ Záhorácka, MŠ, ZUŠ a CVČ
• cenník úhrad pri monitorovaní objektov na pulte centrálnej
ochrany MsP Malacky
• zoznam pamätihodností mesta
• Dodatok č. 2/2005 k Zriaďovacej listine ZUŠ a Dodatok č.
1/2005 k Zriaďovacej listine CVČ, týkajúce sa hlavne zmeny adresy
oboch organizácií
Neschválilo
• prevod majetku Mesta Malacky formou nepeňažného vkladu
– budovy inkubátora v zostatkovej hodnote 114 869 461,11 Sk neziskovej organizácii Inkubátor Malacky, n. o., formou vkladu
Zobralo na vedomie
• dôvodové správy k jednotlivým materiálom rokovania
• informáciu o príprave medzinárodného festivalu detí a mládeže
Kultúra bez tlmočníka 2005 (4. ročník), prednesenú Mgr. Ivanou Potočňákovou, vedúcou KPK MsÚ
• informáciu o činnosti komisií MsZ za I. štvrťrok 2005, prednesenú zástupcom primátora Ing. Jozefom Bullom

• informáciu o prevode dvoch bytov z vlastníctva mesta do súkromného vlastníctva doterajším nájomcom
• informáciu o činnosti EUROVALLEY, a. s., predloženú predsedom predstavenstva Adriánom Rácom
• informáciu o poskytnutí bezplatného pripojenia mestského
úradu na internet spoločnosťou CONNECTED, s. r. o., Malacky,
prednesenú jej konateľom Ing. Pavlom Spustom
• informáciu o činnosti PROGRES Malacky, spol. s r. o., prednesenú jej konateľom Jánom Držkom
Uložilo mestskému úradu
• zakomponovať pri návrhu najbližšej zmeny rozpočtu mesta
záväzky mesta vyplývajúce z mandátnej zmluvy uzavretej medzi
Mestom Malacky a SLUŽBYT-om, s. r. o., o správcovstve bytov vo
vlastníctve mesta
• predložiť na rokovanie zastupiteľstva opätovne návrh na prevod
budovy inkubátora z majetku mesta do neziskovej organizácie Inkubátor Malacky po získaní stanovísk potrebných inštitúcií
• aktualizovať a doplniť zoznam pamätihodností mesta za spolupráce kultúrnej komisie MsZ, ZCK a odborníkov
• oboznámiť majiteľov nehnuteľností, ktoré boli zaradené do zoznamu pamätihodností mesta s touto skutočnosťou a požiadať ich
o spoluprácu
• doručiť CVČ a ZUŠ dodatky k ich zriaďovacím listinám, ktoré
schválilo mestské zastupiteľstvo
• odpovedať písomne na základe požiadaviek poslancom, ktorí
vystúpili v rámci interpelácií
Uložilo konateľovi spoločnosti PROGRES
• predložiť k záverečnému účtu mesta za rok 2004 správu o hospodárení spoločnosti PROGRES
• pripraviť strategický a podnikateľský zámer spoločnosti PROGRES na najbližšie obdobie a predložiť ho mestskému zastupiteľstvu
Uložilo hlavnej kontrolórke mesta
• vykonať nezávislú kontrolu v spoločnosti PROGRES, s. r. o.
Splnomocnilo primátora mesta
• podpísať zmluvu o prevode vlastníctva – nebytových priestorov
na Hviezdoslavovej ulici a Ul. J. Kostku za schválenú cenu
• podpísať zmluvu o prevode vlastníctva – nebytových priestorov
na Čulenovej ulici č. s. 1193 a č. s 2995 za schválenú cenu

ANTON PAŠTEKA
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Prvomájový kolotoč osláv si získal každého
„V Malackách som
nebola už dávnejšie
a som veľmi rada, že
som si napriek pracovnej zaneprázdnenosti našla voľné
miesto a prišla som.
Som manažérkou
Bratislavských hudobných slávností, pri ktorých väčšinou panuje
noblesa a vážnosť.
V tom najkrajšom
slova zmysle mám
však blízky vzťah
i k takejto ľudovej bezprostrednej slávnosti,
akou sú Prvomájové
Malacky. Tento krásne udržiavaný Zámocký park poskytol
priestor pre variabilitu programov, v ktorých sa predstavili
rôzne súbory rozmanitých hudobných
žánrov, k tomu množstvo atrakcií... Na svoje si iste prišli všetci,”
povedala Izabela Pažítková, moderátorka
časti programu Prvomájových Malaciek,
ktorý sa odohrával
na hlavnej tribúne.

Presne napoludnie
rozprestrel cirkusové
šapito ZCUK – divadelný „kolotoč” štrnástich čísel detských hercov zo ZUŠ
a ZCK v Malackách.
A nechýbali ani klauni...

Slováckym
vidieckym humorom sršali scénky, ktoré na pódiu hlavnej tribúny predvádzal
folklórny súbor
SPINEK z južnej Moravy.

Atmosféra pred
hlavnou tribúnou
„hustla”, keď sa
od 15.30 h začali
ozývať hity českého speváckeho tria
Maxim Turbulenc.
Pre väčšinu účastníkov Prvomájových osláv patrili
k zlatým klincom
programu. Všetci
si s chuťou zaspievali ich Mašinku,
Já na to mám, Severní vítr...

Martina Dobrovodská (21), študentka
„Prvomájové Malacky
sú udalosťou, ktorou
Malacky skutočne žijú. Sú skvelou príležitosťou na stretnutia.
Páči sa mi, že v rámci
programu dostávajú
priestor mladí umelci. Zaujali ma i stánky
s umeleckými remeslami. A Vidiek? Ten
bol perfektný. Celý priebeh hodnotím pozitívne.”
Erik Pálka (13), žiak ZŠ
„Na Prvomájové Malacky chodím pravidelne. Tento ročník
bol asi najlepší. Páčili
sa mi Maxim Turbulenc a vystúpenie country skupiny.”
Valika (18), Denisa (17), Mirka (19),
predavačka, študentka, cukrárka

Čo povedala tesne po vystúpení trojica spevákov z Maxim Turbulenc:
• Je to tu úplne geniálne. Škoda, že sme museli skončiť skôr. Zvukár
to nezvládol. Vôbec sme sa nepočuli a vykričali sme si hlasivky. Je nám
to hrozne ľúto. Na hudobnej scéne pôsobím už 11 rokov a bola to pre
nás svojím spôsobom prehra, lebo ľudia sa výborne bavili. Sme tu po
prvýkrát a dúfame, že nie naposledy. • Počasie vyšlo, ľudia boli perfektní. Na Slovensku sme jeden, dvakrát do mesiaca. Čím sme bližšie
k moravsko-slovenským hraniciam, tým je atmosféra na koncertoch
srdečnejšia. • Mali sme technické problémy, ale ľudia boli bezchybní.

Prvomájové Malacky obohatil i Gänserndorf

Okrem hádzanárskeho ihriska patrila deťom aj lúka pri kaštieli. OZ M.L.O.K. pripravilo pre deti výtvarný workshop, CVeČko
množstvo súťaží, niektoré sa povozili na koníkoch a iné sa mohli stretnúť aj s maskotom časopisu pre deti Fifik, ktorý baví deti
aj na stránkach teletextu eM TV (s. 470).

Ako hodnotíte priebeh
5. ročníka Prvomájových Malaciek?
Čo sa vám najviac páčilo?
Miriam Matoušková (32), informatička
„Máme malé dieťa,
tak sme využili najmä
tú časť programu,
ktorá bola zameraná
na deti. Na lúke pri
kaštieli sme navštívili
stan detskej radosti,
zaujali nás i súťaže, ktoré pre deti pripravilo CVeČko, pozornosti neušli ani koníky.
Bolo toho veľmi veľa. Uvítali sme i nové
detské ihrisko. Tento ročník sa skutočne
vydaril. Je šťastným riešením, že sa program Prvomájových osláv v posledných rokoch situuje do Zámockého parku. Snáď
by tu však mohlo byť viac lavičiek.”

Rovnako ako minulý rok si pozornosť vyslúžila i skupina historického šermu, nechýbali ani letové ukážky dravcov a dych
uplynulých storočí návštevníkov ovanul
i pri pohľade na nádherné dobové kostýmy. Ich najvďačnejšími divákmi boli
celkom prirodzene deti.

O 19.00 h sa škvarové ihrisko otriasalo najväčšími hitmi skupiny Vidiek. Janko Kuric svoje
dojmy vyjadril takto: „Záhorákov mám najradšej zo všetkých. Nielen kvôli tomu, že tu
neďaleko, síce nie na Záhorí, bývam a chodím hrávať golf do Lozorna, ale mám tu aj
mnoho dobrých priateľov. Záhoráci boli skvelým publikom už za socializmu a teraz sú ešte lepším. Či do Malaciek ešte prídeme?
Predsa budúci rok na 1. mája, nie?”

ANKETA

Na programe prvomájových osláv
participoval okrem Veselí nad Moravou z partnerských miest i Gänserndorf. V popoludňajších hodinách vystúpili na lúke v Zámockom parku súbor dychových nástrojov z Rakúska
Gänserndorfer Musikverein a „divadlo sôch”, ktoré sa pravdepodobne zúčastní na tohtoročnom festivale KbT
v Malackách.

Na fotografii sprava starosta z Gänserndorfu
Karl Johann a predstavitelia malackej samosprávy primátor J. Ondrejka
a jeho zástupca J. Bulla
(zľava).

Foto:
S. Osuský a L. Poláková

„Zaujali nás skupina historického šermu
a ľudia odetí v historických kostýmoch,
ktorí k nim zrejme patrili a prechádzali sa
medzi návštevníkmi. Boli sme sa pozrieť
i na cirkus ZCUK. Veľmi sa tešíme na koncerty na škvarovom ihrisku.”
Ján (71) a Emília (65) Bartekovci,
dôchodcovia

„Krásne počasie, krásne prostredie – jednoducho je tu vynikajúco. Prišli sme z Plaveckého Štvrtka. Vždy tu postretáme veľa
známych, s ktorými sme sa už dlho nevideli, a to nás poteší. Voľakedy sme museli
na oslavy sviatku práce chodiť povinne,
dnes chodíme pre radosť.”
Eduard Čada (55), robotník
„Toto je najkrajší deň
v roku. Prvomájovej
pečienke s dobrým
pivkom a v spoločnosti toľkých známych, čo tu postretám, tomu sa nedá
odolať.”

Text, foto: –lucy–
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PUBLICISTIKA
Tesne pred uzávierkou tohto čísla Malackého hlasu do redakcie dorazila
závažná informácia, ktorá bola uverejnená v denníku SME zo zdrojov
agentúry SITA. Tá správu vydala 4. 5.
2005. Uverejňujeme ju v skrátenom
znení a pre krátkosť času zatiaľ bez
vyjadrení dotknutej strany.

Tú pravú maturitu už majú za sebou

matiky boli všetci v oblekoch, hoci sme ich
nenabádali, dali najavo, že ju vnímali ako
slávnosť a akt, ktorému treba venovať potrebnú dôležitosť. To bola ich pravá maturita
a tá navždy zostane zapísaná v ich mysliach.
Opakovaním písomnej maturity pykajú za
chyby iných a postoj Koaličnej rady ich sklamal. Najväčšia škoda, ktorá sa tu stala, je tá
morálna!.“
Ak niektorí z maturantov dopadnú v hodnotení horšie ako pri predošlej písomke, po
celý život to kompetentným nezabudnú.
Veď tá známka je pre nich vizitkou na celý
život!

Vojenským lesom
hrozí miliónová
pokuta,
ak správne konanie preukáže porušenie
zákona o ochrane prírody a krajiny vo VO
Záhorie. Správne konanie začala v týchto
dňoch Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP). Vojenské lesy porušili podľa
zistení SIŽP zákon tým, že bez súhlasu orgánu ochrany prírody zasiahli do biotopu národného významu – ťažili drevo zo Slatinových jelšových lesov a z Jaseňovo-jelšových
podhorských lužných lesov vo vojenskom
obvode. Okrem toho „ťažbou dreva rušili
chráneného živočícha bociana čierneho v jeho prirodzenom vývine, poškodzovali jeho
biotop a miesto rozmnožovania,” uvádza vo
vyhlásení hovorca SIŽP M. Štefánek.
Inšpekcia zistila ťažbu dreva vo vojenskom obvode už pri vlaňajšej kontrole, ktorú
vykonala na podnet ministerstva životného
prostredia (MŽP). Správa Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Záhorie vyčíslila hodnotu poškodených biotopov na takmer 44
miliónov korún. Inšpekcia o výsledkoch informovala ministerstvo obrany (MO) a požiadala Vojenské lesy a majetky, aby zmenili
lesný hospodársky plán (LHP).
–mh–
DO POZORNOSTI

TATIANA BÚBELOVÁ
Foto: T. Búbelová, S. Osuský

Medzi 2714 študentmi, ktorí 26. 4.
museli zopakovať maturitnú písomnú
prácu, boli aj študenti z malackého
gymnázia. Necelý týždeň pred tým –
20. 4. demonštráciou vyjadrili svoju
nespokojnosť a pocit krivdy z toho, že
majú opakovať maturitu napriek tomu, že sami ničím nepochybili a hárky
s vyznačenými správnymi odpoveďami sa k nim vôbec nedostali.
Aký bol maturitný utorok podľa riaditeľky Gymnázia na Ul. 1. mája RNDr. Eleny Krajčírovej?
„Pokojný. Nikto neprišiel v teplákoch, lebo vedia, že sme na ich strane. Kvôli nám to
robiť nemusia a pán minister je ďaleko. Ale
tým, že na prvej maturitnej písomke z mate-

Maturanti hasili, čo ich najväčšmi pálilo. No napriek tomu im protest nepomohol... Neprišli síce v teplákoch, ale ani v oblekoch ako na tú prvú. Opakovanie písomnej maturity
z matematiky bolo pre nich len nepríjemnou povinnosťou a trpkou skúsenosťou.

27. 5. od 8.00 h sa v Zámockom parku
uskutočnia už

Sv. Florián pomáhal
záchranárom z oblohy

34. Športové hry malackej mládeže

v žiackych kategóriach v atletike, hádzanej, volejbale, futbale a vybíjanej. Víťazná
škola získa Putovný pohár primátora
mesta pre rok 2005.

Ani dážď nepokazil v areáli záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách program Dňa
otvorených dverí.
Na sviatok svätého Floriána, patróna hasičov (4. 5.), ho dotvárali súťaže detí vo výtvarnej tvorbe, v hasení... V akcii bola protipožiarna technika, mladí si otestovali schopnosti pri poskytovaní prvej pomoci... Hasiči
a záchranári pri ukážkach pracovali tak obetavo ako pri skutočnej záchrane ohňom
ohrozeného majetku a ľudí. Kvapky dažďa,
akoby z kanvice svätého Floriána, naznačovali, že pri ochrane pred ohňom je patrón
nablízku.
Text a foto: –ms–

POSTREH

Maskoti pred Billou

So železnou pravidelnosťou víta nakupujúcich pred vstupom do malackého
obchodného centra Billa nič nerobiaca,
väčšinou alkohol popíjajúca dvojica či
trojica mužov ošumelého vzhľadu. Flegmaticky sa opierajú o zábradlie, sem-tam
podávajú šikovne bez použitia mince
odistené košíky a snáď i očakávajú, že im
kupujúci podstrčia nachystanú päť- či
desaťkorunáčku.
Nie každý ich prítomnosť a „ochotu
pomôcť” privíta, skôr naopak. „Zákazníci sa k nám chodia pravidelne sťažovať,”
potvrdila redakcii Renáta Gajdárová,
vedúca pobočky predajne Billa v Malackách. „Ako môžem proti týmto indivíduám zakročiť? Môžeme ich vykázať
z priestoru predajne i spred predajne,
ale jeden strážnik, ktorého zamestnávame, nemôže nonstop striehnuť, kedy sa k predajni priblížia a začnú obťažovať našich zákazníkov,” posťažovala
si. „Mestská polícia pomáha, ako môže,
ich príchod však vždy spomínaných pánov odláka len na pár minút. A to už
nehovorím o tom, že musia riešiť i problém častých krádeží organizovaných
skupín, ktoré sa sem vrátia i päťkrát za
deň.”
Pozitívne napomôcť riešiť problém
spoločnosti Billa môže podľa R. Gajdárovej paradoxne výstavba ďalšieho obchodného reťazca, ktorý sa chystá do Malaciek – očakávaného LIDL-u. „Sanáciou
objektov Na brehu, v ktorých sa pravdepodobne tieto naše „spriaznené duše”
zdržiavajú, zmenia možno miesto svojho
pôsobiska.”
–mh–

4

NÁZOR

Ako ďalej v Eurovalley?
Základný kameň Priemyselného a technologického
parku Záhorie – Eurovalley bol osadený 19. septembra 2002. V parku, ktorý sa rozprestiera pozdĺž diaľnice D2 medzi križovatkami Malacky, Lozorno a Veľké Leváre na ploche 1 320 ha, mal od položenia základného kameňa v priebehu 3 päťročných etáp vyrásť najmodernejší komplex výrobných a výskumných
kapacít. Koncepcia projektu parku spočívala aj vo
vytvorení komplexného životného prostredia, v ktorom sa má odohrávať výskum, výroba, oddych, rekreácia, bývanie a jej vsadení do výnimočného prostredia Záhoria. Teritoriálne jednou z obcí, do ktorej katastrálneho územia park zasiahol, je popri Plaveckom Štvrtku, Lozorne i mesto Malacky. O aktuálnom
vývoji Eurovalley sme sa porozprávali s Ing. Adriánom Rácom, predsedom predstavenstva spoločnosti
Eurovalley, a. s.

Ktoré subjekty sú súčasťou priemyselného parku Eurovalley a akí potenciálni investori sa v ňom chystajú
etablovať?
Eurovalley nie je len názov projektu Priemyselného
a technologického parku Záhorie (PTPZ), ale aj názov akciovej spoločnosti. Z platnej legislatívy vyplýva, že poberateľom rozvojovej podpory štátu a EÚ projektu sú obce.
Z tohto dôvodu bola zriadená správcovská spoločnosť Eu-

rovalley, a. s., ktorej zakladateľmi sú obce Veľké Leváre,
Malacky, Plavecký Štvrtok, Bratislavský samosprávny kraj
a Rada Eurovalley. V súčasnosti spoločnosť Eurovalley, a. s.,
rokuje s niekoľkými vážnymi záujemcami o vstupe do
tohto územia s predpokladaným termínom otvorenia investičnej výstavby na jar 2006. Keďže ide o významné zahraničné firmy a uskutočňujú sa intenzívne rokovania, je
pochopiteľné, že nie je vhodné v súčasnej dobe zverejňovať ich mená. Môžeme však priblížiť, že ide o významnú
svetovú spoločnosť gumárenského priemyslu, taktiež o silnú spoločnosť zaoberajúcu sa výrobou elektroizolačných
materiálov a niektoré ďalšie. Celková predpokladaná výška
investícií len pre tieto dve spoločnosti predstavuje takmer
330 mil. EUR s predpokladom vytvorenia cca 1000 pracovných miest. V týchto dňoch sa uskutočňujú intenzívne práce na projektovaní dopravnej infraštruktúry a inžinierskych
sietí nevyhnutných pre umožnenie príchodu takýchto investorov tak, aby začiatkom roka 2006 bolo možné začať
plánovanú výstavbu jednotlivých stavebných objektov pre
konkrétneho investora.
Ako zasiahne ich príchod do života ľudí v katastrálnom území, v ktorom sa park rozprestiera?
Ako je z odpovede na predchádzajúcu otázku zrejmé,
význam týchto krokov by mali občania regiónu pocítiť už
v nasledujúcich rokoch výrazným zlepšením pracovných
príležitostí a rozvojom celkovej infraštruktúry, ktoré tento

22. apríla sme si už po 35. ráz pripomenuli Deň Zeme. Čoraz viac si uvedomujeme svoju závislosť na cenných
daroch, ktoré nám Zem a príroda poskytujú. Zaznamenali sme, že viacerí
Malačania cítia ohrozenie v súvislosti
s výrubom lesov v okolí nášho mesta.
Aký je názor environmentalistu
a poslanca MsZ RNDr. Milana Valachoviča?
Ťažba ihličnanov bola po novembrovej kalamite v Tatrách pozastavená, no
pre motorové píly sa čas nezastavil a na
rad prišli niektoré listnáče. V okolí Malaciek, priamo na hranici katastra, zrúbali
koncom minulého roka zdravé jelše, niektoré z dôvodov budovania priemyselného parku, iné v súvislosti s tzv. „obnovou”
(pri diaľnici za Padzelkom a na Maline).
Všetko sa robí v súlade so zákonom –
územné rozhodnutia, schválené plány
obnovy a pod. Aj ekonomicky je to v poriadku – vďaka zisku z predaja dreva. Čo
však pokrivkáva, je morálny rozmer a aspoň elementárna predvídavosť. Pretože
v budúcnosti bude skutočnou devízou
ekologicky stabilná krajina, čistá voda
a zachované scenérie s rozmanitou krajinou. Les rastie sto rokov, firma sa odsťahuje v momente, keď sa pre ňu legislatívny alebo ekonomický rámec pre podnikanie zmení… možno o pár rokov sa budú rúbať lesy na Ukrajine a nám zostanú
oči pre plač. Okrem toho vstupom do EÚ
sa SR zaviazalo dodržiavať aj nové zákony, napr. smernicu o ochrane biotopov
(č. 92/43/EHS) a smernicu o vtákoch
(79/409/EHS). A platia predsa aj naše zákony, napr. zákon o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Zbierky zákonov. Ak si
niektoré ustanovenia zákonov odporujú,
treba vypnúť píly a všetko v pokoji znovu
prehodnotiť. Naši dedovia v čase, keď
vysádzali lesy, nemohli tušiť, že príde čas,
keď nevyrúbať les bude z pohľadu do budúcnosti lepšia investícia, ako jednorazovo zinkasovať peniaze za drevo a vyplatiť
pilčíkom mzdy. Tu však ešte treba pôsobiť na povedomie nielen lesníkov a majiteľov lesov, ktorých sa tieto zmeny dotýkajú bytostne, ale aj na našich politikov
a úradníkov miestnych samospráv. Treba
zrátať všetko – aj kompenzácie ušlých
ziskov, prehodnotiť priority a vyhnúť sa
budúcim obrovským pokutám z EÚ, ktoré za devastáciu biotopov a zánik populácií chránených druhov rastlín a živočíchov štátu reálne hrozia a na ktoré sa budeme skladať všetci.
–mh–

projekt so sebou prináša. Treba opätovne zdôrazniť, že projekt PTPZ nie je iba priemyslená výstavba, ale zahŕňa v sebe
aj zóny pre oddych a rekreáciu. Taktiež počíta s rozvojom
bývania, obchodnej siete, zdravotníctva a kultúrnych zariadení. Napríklad už v blízkej budúcnosti sa vďaka tomuto
projektu vyrieši dopravný obchvat pre obec Veľké Leváre.
Taktiež v ostatných obciach projekt veľmi citlivo rieši podobné otázky a v mnohom zlepší kvalitu života občanov tohto
regiónu. Myslím, že môžeme otvorene priznať, že nebyť takýchto projektov národného významu, obce samotné by iba
veľmi ťažko hľadali finančné prostriedky na realizáciu takýchto finančne náročných investícií.
Niektorí domáci obyvatelia neschvaľujú odlesňovanie, ktoré priamo súvisí s rozvojom Eurovalley. Koľko ha
lesov už padlo a koľko padne za obeť rozvoju priemyslu
v zóne, na ktorej sa Eurovalley rozprestiera?
Otázka odlesňovania je veľmi citlivá a takto ju vnímajú
všetci, aj zástupcovia Eurovalley, a. s.. A zo schváleného
územného plánu tiež vidno, že sú dané veľmi presné regulatívy na spôsob odlesňovania a percentuálnej zastavanosti
celého územia. Územný plán taktiež veľmi striktne dodržiava ochranné pásma, zachováva a rieši existujúce biokoridory
a objekty pre migrovanie fauny. Týmto chcem povedať, že
v žiadnom prípade nedôjde a nebude realizované celoplošné odlesňovanie, ale presne v znení platných regulatív územia bude odlesnená vždy iba plocha nevyhnutná pre konkrétnu stavbu. Môžeme verejnosť ubezpečiť, že presne
v tomto duchu rokujeme aj s potenciálnymi investormi.

LUCIA POLÁKOVÁ
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Beiblatt zur Kultur ohne Dolmetscher aus dem Slovakischen ins Deutsche übersetzt
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26.–28. mája sa stanú Malacky dejiskom 4. ročníka
medzinárodného festivalu KULTÚRA BEZ TLMOČNÍKA. Hlavnou myšlienkou tohto podujatia je vzájomné
spoznávanie sa detí, ako aj iných obyvateľov susedných
krajín prostredníctvom umenia. Doterajšie ročníky nás
oprávňujú tvrdiť, že umenie v interpretácii skutočne nepotrebuje tlmočníka. Festival nie je organizovaný súťažne, ale len ako prezentácia detského umenia.
Práve vychádzajúca dvojjazyčná príloha má byť ďalším mostom k spájaniu kultúr Slovákov, Čechov, Maďarov i Poliakov prezentáciou partnerskej spolupráce
miest, ktorí sa KBT zúčastňujú.

Partnerské mestá Malaciek – Partnerschaftstädte von Malacky

In den Tagen vom 26. bis 28. Mai wird in Malacky 4.
Jahragang des internationalen Festivals der Kinder und Jugendlichen KULTUR OHNE DOLMETSCHER stattfinden.
Der Hauptgedanke der Veranstaltung ist das Kennenlernen der Kinder – und durch sie, auch der anderen Einwohner der benachbarten Länder – mithilfe der Kunst.
Die bisherigen erfolgreichen Jahrgänge berechtigen uns
zu behaupten, dass die Kunst in der Interpretation der Kinder tatsächlich keinen Dolmetscher benötigt. Das Festival
wird nicht als Wettbewerb, sondern als Präsentation der
Kunst von Kindern organisiert.
Gerade herausgekommende Anlage in zwei Sprachen
wird die neue Brücke für die Verbindung der Kultur der Slowaken, Tschechen, Ungarn und Polen durch die Präsentation
der Partnerschaftstädte, die an der KoD teilnehmen.

Mesto Malacky udržuje partnerské vzťahy s viacerými mestami v zahraničí. Doterajšie výmenné návštevy či spoločné športové a kultúrne podujatia sa dosiaľ sústreďovali na neďalekých
cezhraničných susedov – Česko, Maďarsko, Rakúsko a Poľsko. • Die Stadt Malacky erhält die Beziehungen mit mehreren Städten im Ausland. Bisherige Austauschbesuche und
gemeinsame sportliche und kulturelle Veranstaltungen wurden sich an unweite Grenznachbarstaaten orientiert (Ungarn, Ősterreich, Polen und Tschechien).
GÄNSERNDORF

Zámok zo 16. storočia, ktorý od r. 1700 až do polovice 19. st. vlastnil rod Pálfiovcov, je
dnes využívaný ako radnica. Vľavo typické stĺpy pre Gänserndorf. • Das Schloss aus
dem 16. Jahrhundert, das von 1700 bis in der Mitte des 19. Jahrhunderts das Besitztum
der Palfis Familie wurde, wird heute als das Rathaus benutzt.
Rakúsky GÄNSERNDORF udržiava priateľské výmenné kontakty a dobré partnerské vzťahy bez opory v zmluve.
K formálnemu podpisu dohody medzi Malackami a Gänserndorfom nikdy nedošlo. Primátor rakúskeho mesta Johann Karl v začiatkoch spolupráce potvrdil ochotu udržiavať kontakty, no svoj názor
na „papierové dohody” vyjadril ich slovami: „Nepíšme papiere, robme!”
V Gänserndorfe sa konajú medzinárodné futbalové stretnutia
mladších a starších žiakov. K obojstrannej spolupráci prichádza i na
kultúrnom poli aktívnou účasťou na kultúrnych a spoločenských
podujatiach organizovaných partnerskými mestami.
• Gänserndorf sa nachádza v severnej časti Moravského poľa
a je obľúbeným obytným sídlom v blízkosti hlavného mesta Rakúska
– Viedne. Má asi 9 600 obyvateľov. Zvykne sa označovať ako mesto
husí a stĺpov.
Maďarskými partnermi Malaciek sú mestá ALBERTIRŠA a SARVAŠ na základe partnerských zmlúv, ktoré boli uzatvorené v roku
2000.
V Albertirši sa tradične koná medzinárodný festival dychových hudieb, na ktorom
sa dvakrát zúčastnili aj Malačania. (V súčasnosti však dychový orchester Malackám
chýba.) Okrem kultúrnych podujatí sú významné vzájomné kontakty hádzanárov.
• Albertirša leží v juhovýchodnej časti
župy Pest. Vznikla zjednotením dvoch obcí
Alberti a Irša v roku 1950. Štatút mesta získala len v roku 2003. V Albertiši žije 11 800
obyvateľov.
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In SARVAŠ lebt bis heute starke slowakische Gemeinschaft. Im Juli 2002 hat die
Delegation aus Malacky an der Feier teilgenommen, die aus dem Anlaß des 280. Gedenktages des Ankommens der Slowaken
nach Niederungarn gefeiert wurde. Damals
hat die Sarvaš-Selbstverwaltung den 23. Juli
zum Tag der Partnerstädten ernannt. Die
Bewohner von Malacky erhalten die Kontakte mit dem Kulturverein der sarvaschen Slowaken, mit den Vertretern des Slowakischen
Regionalhauses und auch mit der Slowakischen Schule in Sarvaš, deren Schüler am
Festival Kultur ohne Dolmetscher regelmäßig teilnehmen. Auf dem Gebiet dieser ungarischen Stadt, in der sich auch die Slowaken
wohlig fühlen, finden regelmäßig Kulturtage
der Slowaken des Komitates Békés und die
Tage der Pflaumen statt.
• Sarvaš ist das westliche Tor dieses Komitates Békés. Diese Stadt hat 18 000 Einwohner.

SARVAŠ

Österreichisches GÄNSERNDORF erhält freundliche Austauschkontakte und gute Partnerbeziehungen ohne den Vertrag. Zur formalen Unterzeichnung des Vortrags zwischen Malacky und Gänserndorf ist nie gekommen. Der Bürgermeister der Stadt Johann Karl
hat die Bereitschaft, Kontakte erhalten zu bestätigen. Er hat aber seine Meinung zu den schriftlichen Vorträgen mit den Worten ausgedrückt: „Schreiben wir nicht, tun wir!”
In Gänserndorf finden internationale Fußballwettkämpfe der
Schüler statt. Zur gegenseitigen Mitarbeit kommt auch auf dem Gebiet der Kultur, bei den Kultur- und Gesellschaftsveranstaltungen, die
von Partnerstädten organisiert werden.
• Gänserndorf befindet sich im Nordmarchfeld und ist der beliebte Wohnsitz in der Nähe von österreichischer Hauptstadt – Wien.
Die Stadt hat cca 9600 Einwohner. Es ist üblich, Gänserndorf als
Stadt der Gänse und Säulen zu bezeichnen.

ALBERTIRŠA

Rudnánszky kaštieľ • Rudnyánszky Schloss
MALACKÝ HLAS

V SARVAŠI dodnes žije silná slovenská
komunita. V júli 2002 sa malacká delegácia
zúčastnila osláv pri príležitosti 280. výročia
príchodu Slovákov na Dolnú zem a vtedy
Sarvašská samospráva oficiálne vyhlásila 23.
júl za Deň partnerských miest. Malačania
udržiavajú kontakty či už s Kultúrnym spolkom sarvašských Slovákov, so zástupcami
Slovenského regionálneho domu, Slovenskou školou v Sarvaši, ktorej sa žiaci pravidelne zúčastňujú i festivalu KBT. Na pôde tohto
maďarského mesta, v ktorom sa Slovák cíti
ako doma, sa pravidelne konajú Kultúrne dni
Slovákov Békéšskej župy a Dni slivák.
• Sarvaš – maďarské mesto, ktoré sa nachádza vo Veľkej dunajskej kotline, s priľahlou oblasťou je západnou bránou do Békešskej župy. Toto mesto s 18 000 obyvateľmi
kladie veľký dôraz na to, aby sa zachovalo
ľudové kultúrne dedičstvo a aby sa chránilo
prírodné bohatstvo v pôvodnom stave.

Aufgrund der Vorträge, die 2000 abgeschlossen wurden, sind ungarische Partner
von Malacky die Städte ALBERTIRŠA und
SARVAŠ.
In Albertirša findet traditionell das internationale Festival der Blasmusik statt, an
dem sich zweimal auch die Vertreter von
Malacky beteiligt haben. (In der Gegenwart
fehlt jedoch das Blasorchester in Malacky).
Außer den Kulturveranstaltungen sind gegenseitige Kontakte der Handballspieler von
Bedeutung.
• Albertirša liegt im südostlichen Teil des
Komitates Pest. Die Stadt wurde im Jahr
1950 durch die Vereinigung von zwei Gemeinden Alberti und Irša entstanden. Das
Statut der Stadt hat sie 2003 gewonnen. In
Albertirša leben 11 800 Einwohner.
Fortsetzung, S. 6
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História KbT

KbT, 21. až 22. júna
vo Veselí nad Moravou. Vpravo: O aplauz publika sa zaslúžili i hudobníci
z Malaciek – Paľko
Sýkora s učiteľom P.
Müllerom. • KoD,
21.–22. Juni in Veselí nad Moravou.
Rechts: Der Applaus
des Publikums haben auch die Musiker aus Malacky gewonnen – Paľko Sýkora mit dem Lehrer
P. Müller.

V roku 2001 vznikol na pôde Mesta Malacky projekt Kultúra bez tlmočníka – medzinárodný festival detí a mládeže. Malacky boli
hostiteľským mestom prvého ročníka podujatia (8.–9. júna 2001), druhý ročník sa uskutočnil v partnerskom meste Veselí nad Moravou (2002) a po ročnej prestávke sa tretí
ročník konal opäť v Malackách (2004). Vďaka grantu z fondu PHARE organizuje mesto
aj tohtoročný 4. ročník festivalu, ktorý sa uskutoční v dňoch 26.–28. mája. Hlavnými partnermi mesta pri príprave festivalu sú Základná umelecká škola v Malackách, Záhorské
centrum kultúry a ZŠ Štúrova ul.

Die Geschichte
der Kultur
ohne Dolmetscher

Im 2001 wurde auf demGebiet der Stadt
Malacky das Projekt Kultur ohne Dometscher – das internationale Festival der Kinder
und Jugendlichen entstanden. Malacky war
die Gaststadt des 1. Jahrgangs dieser Veranstaltung (8.–9. Juni 2001), der 2. Jahrgang
wurde in der Partnerstadt Veselí nad Moravou stattgefunden (2002) und nach der einjährigen Pause wurde der 3. Jahrgang wieder in Malacky organisiert. Dank der finanziellen Unterstützung aus dem Fonds
PHARE veranstaltet die Stadt Malacky auch
diesjährigen 4. Jahrgang des Festivals, der
sich in den Tagen 26.–28. Mai realisieren
wird. Zu den Hauptpartnern der Stadt bei
der Festivalvorbereitung gehört die Kunstschule Malacky, das Kulturzentrum für Záhorie Gebiet und die Grundschule Šturova
Straße.

Účastníci KbT z Malaciek počas plavby po Baťovom kanáli. • Die Teilnehmer von KoD
aus Malacky während der Schifffahrt durch den Baťa Kanal.

PROGRAM FESTIVALU KULTÚRA
BEZ TLMOČNÍKA 2005 – MALACKY
26. mája, štvrtok
od 16.00–18.00 h – príjazd účastníkov

27. mája, piatok
10.00 hudba a spev – Albertirša, Žnin, Malacky – v koncertnej sále (synagóga)
10.00 tvorivé dielne výtvarníkov v ateliéri (synagóga)
14.00 dramatické umenie – Gänserndorf, Sarvaš, Veselí nad Moravou –
v sále Spoločenského domu ZCK
15.00 tanec a balet – Albertirša, Žnin, Malacky – v sále SD ZCK
17.00 vernisáž výstavy výtvarných prác v Spoločenskom dome ZCK
17.30 prijatie účastníkov stretnutia Kultúra bez tlmočníka 2005 primátorom mesta – kino
20.00 diskotéka – Vitajte na festivale

Jednotlivé vystúpenia detí boli pod drobnohľadom hodnotiacej poroty. • Die einzelnen
Kinderauftritte wurden im 2001 von der Jury verfolgt.

Baletná skupina z Gänserndorfu stvárnila na minuloročnej KbT výjavy zo života cisárovnej Sissi. • Die Ballettgruppe aus Gänserndorf hat auf der vorigen KoD die Episode aus
dem Leben der Kaiserin Sissi dargestellt.

28. mája, sobota
10.00 hudba a spev – Gänserndorf, Sarvaš, Veselí nad Moravou
v koncertnej sále (synagóga)
10.00 tvorivé dielne výtvarníkov v ateliéri (synagóga)
14.00 dramatické umenie – Albertirša, Žnin, Malacky – v koncertnej sále (synagóga)
15.00 tanec a balet – Gänserndorf, Sarvaš, Veselí nad Moravou – v sále SD ZCK
16.00–18.00 voľný program (kúpanie v ŠH Malina, športovanie, prehliadka veteránov)
20.00 diskotéka – Skôr ako sa rozlúčime

Nepísaná hymna každej KbT, ktorá sa uskutoční v Malackách, je Išeu Macek.

Kultúra bez tlmočníka 2005 –
Kultur ohne Dolmetscher 2005
Beendung, S. 5
S českým VESELÍ NAD MORAVOU bola zmluva o vzájomnej partnerskej spolupráci uzatvorená na jeseň v roku 1998.
Okrem pravidelných výmenných športových stretnutí futbalistov (žiakov a seniorov),
basketbalových a volejbalových zápasov
dorasteniek, mesto organizuje aj atraktívnu
plavbu po Baťovom kanáli.
V roku 2002 sa Veselí nad Moravou stalo dejiskom druhého ročníka festivalu Kultúra bez tlmočníka.
• Veselí nad Moravou patrí z hľadiska
územno-správneho členenia do okresu Hodonín v Juhomoravskom kraji. Rozkladá sa
na území 3569 ha a skladá sa zo štyroch katastrálnych území: Veselí nad Moravou, Veselí – Předměstí, Zarice a Milokošť. Má cca
12 950 obyvateľov.

Vtáčí pohľad na Veselí nad Moravou. • Veselí nad Moravou aus der Vogelperspektive.
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Der Vertrag über die gegenseitige Mitarbeit mit der tschechischen Stadt VESELÍ
NAD MORAVOU wurde im Herbst 1998
abgeschlossen.
Außer den regelmäßigen Austauschbegegnungen der Fußballspieler (Schüler und
Senioren), Basketball- und Volleyballwettkämpfen der Junioren organisiert die Stadt
auch atraktive Schifffahrt durch den Baťa
Kanal. 2002 ist diese Stadt der Schauplatz
des zweiten Jahrgangs des Festivals Kultur
ohne Dolmetscher geworden.
• Veselí nad Moravou gehört zum Bezirk Hodonín im Südmährischen Gebiet. Die
Stadt erstreckt sich auf der Fläche von 3569
Ha und besteht aus 4 Katastralgebieten – Veselí nad Moravou, Veselí – Vorstadt, Zarice,
Milokošť. Sie hat cca 12 950 Einwohner.

MALACKÝ HLAS

čierna
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Účastníci

Die Teilnehmer

Medzinárodného festivalu sa zúčastnia
žiaci umeleckých škôl zo šiestich miest piatich stredoeurópskych štátov:
českého Veselí nad Moravou, maďarskej
Albertirše a Sarvaša, rakúskeho Gänserndorfu, poľského Žninu a Malaciek.
Účastníci si budú merať sily vo svojich
umeleckých odboroch – dramatickom umení, tanečnom odbore, hudbe a speve a výtvarnom umení. Každé z účastníckych miest
vyšle výpravu 24 detí vo veku 10 až 18 rokov
v sprievode pedagógov.

Am Festival nehmen die Schüler der Kunstschulen aus 6 Städten von 5 Mitteleuropaländern teil: Veselí nad Moravou (CZ), Albertirša, Sarvaš (HU), Gänserndorf (Ö), Znin (P)
und Malacky (SR). Die Teilnehmer werden
sich miteinander in verschiedenen Kunstbereichen messen – in der dramatischen und
bildenden Kunst, im Tanzen, in der Musik und
auch im Gesang. Jede von den Partnerstädten schickt 24 Kinder im Alter von 10 bis 18
Jahren mit 8 ihren Pädagogen. Das Festival
wird nicht als Wettbewerb, sondern als Präsentation der Kunst von Kindern organisiert.

FESTIVALPROGRAMM KULTUR OHNE
DOLMETSCHER 2005 – MALACKY
26. Mai, Donnerstag
von 16.00–18.00 Uhr Ankunft der Teilnehmer

27. Mai, Freitag
10.00 Musik und Gesang – Albertirša, Žnin, Malacky – im Konzertsaal (Synagoge)
10.00 Kreative Werkstatt der bildenden Künstler im Atelier (Synagoge)
14.00 dramatische Kunst – Gänserndorf, Sarvaš, Veselí nad Moravou – im Saal SD ZCK
15.00 Tanz und Ballett – Albertirša, Žnin, Malacky – im Saal SD ZCK
17.00 Vernissage darstellender Arbeiten im Gesellschaftshaus ZCK
17.30 Empfang der Teilnehmer des Treffens Kultur ohne Dolmetscher 2005
beim Bürgermeister der Stadt – Kino
20.00 Diskothek Willkommen am Festival
28. Mai, Samstag
10.00 Musik und Gesang – Gänserndorf, Sarvaš, Veselí nad Moravou –
im Konzertsaal (Synagoge)
10.00 kreative Werkstatt der darstellenden Künstler im Atelier (Synagoge)
14.00 dramatische Kunst – Albertirša, Žnin, Malacky– im Konzertsaal (Synagoge)
15.00 Tanz und Ballett (Gänserndorf, Sarvaš, Veselí nad Moravou) im Saal SD ZCK
16.00–18.00 freies Programm (Schwimmen in der Sporthalle Malina,
Sport treiben – Schwimmsachen mitbringen!)
20.00 Diskothek Bevor wir uns verabschieden

Ateliér malackej synagógy plný detskej kreativity. • Das Atelier der Synagoge voll von
der Kinderkreativität.
Foto hore • Foto oben:
Koncertnou sálou sa opäť ponesie zvuk
huslí sláčikového kvarteta z GF. • Im Konzertsaal werden wieder die Geigerklänge
der Streichergruppe aus GF klingen.

MALACKÝ HLAS

Mit der polnischen Stadt ŽNIN hat Malacky den Kontakt im Mai 2001 angeknüpft,
wenn der Vertrag über die gegenseitige Mitarbeit unterschrieben wurde.
In 2003 haben die Vertreter von Malacky
an der Feier in Žnin teilgenommen, die aus
dem Anlaß der Erteilung der 740 Stadtsrechte von Žnin organisiert wurde. Die gegenseitigen Beziehungen zwischen Žnin
und Malacky orientieren sich vor allem an
Kontakte auf dem sportlichen Gebiet. In der
Stadt finden Fußball-, Basketball- und Volleyballwettkämpfe der Jugend und Senioren
statt. Außerdem ist Žnin die Stadt des Wassermotorsports und es ist kein Wunder, dass
im 2003 auf dem Großen See von Žnin die
Weltmeisterschaften im Wassermotorsport
in der Klasse 0-350 und Pokal des Europas in
der Klasse T-550 stattgefunden haben.
• Žnin ist eine von den Städten des historischen Regions Paluky, dessen Namen
von der hügeligen Landschaft abgeleitet
wird, die durch 130 Seen durchgewoben
wird. Heutiges Žnin hat cca 14 500 Einwohner.

MALACKY
Dramatické umenie:
Tomáš Zárecký, Petrana Polláková, Jana
Laceková.
Tanec a balet:
Lucia Bittnerová, Hana Dang, Lucia Kratochvílová, Michaela Slobodová, Mária Sabolová, Michaela Nguyenová.
Hudba a spev:
Jana Sýkorová, Barbora Kmecová, Adriana Chorváthová, Petra Handlová, Pavel
Sýkora, Zuzana Winklerová.
Výtvarné umenie:
Marek Burcl, Vladimír Piaček, Vlastimil
Toček, Kristína Čermáková, Natália Chabadová, Jana Janotková.
Pedagógovia:
Mgr. Katarína Trenčanská, Mgr. Nadežda
Tučková, Michaela Súlovská, Dagmar Norisová, Mária Tanušková, Štefan Daniel, Mgr. Oľga Ballayová, Eva Režná, Rozália Habová.
GÄNSERNDORF
Dramatické umenie:
Maria Bruck, Natalie Pelzer, Daphne
Cvein, Lukas Reisenzein, Pamela Fazlic, Thomas Schweitzer, Karin Fuchs, Klaudia Fuchs,
Kevin Smretschnig, Larissa Gallee, Magdalena Habicher, Anna Stelling, Lisa Maria Stelling, Stefan Kronschläger, Thomas Kronschläger, Claudia Viktorin, Vera Ofenschüßl,
Verena Vock, Viktoria Wögenstein, Agnes
Zotter.
Hudba a spev:
Clemens Stanka, Bertram Aschenbrenner, Simon Biegl, Daniel Nagelstutz (bubeníci), Katharina Frauendienst, Raphaela Frauendienst, Lukas Kamensky, Katharina Willert
(sláčikové kvarteto).
Pedagógovia:
DI Madeleine Fleischanderl, Mag. Elfriede Kammerer.
ŽNIN
Dramatické umenie:
Marta Majdan, Agnieszka Molenda, Agnieszka Prus, Hanna Skrocka, Justyna Stelter,
Edyta Witkowska.
Tanec a balet:
Martyna Brzozowska, Martyna Michalik,
Marta Mielcarzewicz, Marta Morawska, Maria Napierała, Agata Pilarska.
Hudba a spev:
Marta Bednarek, Natalia Biskupska, Paulina Kaźmierczak, Agnieszka Różańska, Olga
Różańska, Marta Warda.
Výtvarné umenie:
Dawid Ciuba, Szymon Ciuba, Krzysztof
Kadziewicz, Malwina Mazana, Sara Pawlica,
Mikołaj Piwoński.

Die Hymne jeder KoD, die in Malacky organisiert wird, ist Išeu Macek.
S poľským mestom ŽNIN sa Malacky
kontaktujú od mája 2001, keď bola podpísaná zmluva o vzájomnej spolupráci.
V roku 2003 sa zástupcovia Malaciek
zúčastnili osláv pri príležitosti udelenia 740
mestských práv Žninu. Vzájomné partnerské
vzťahy Žninu a Malaciek sa orientujú najmä
na kontakty v športovej oblasti. V meste sa
konajú futbalové zápasy mladších a starších
žiakov, ale aj seniorov, basketbalové a volejbalové turnaje dorasteniek. Okrem iného je
Žnin mestom svetového vodného motorizmu, a tak niet divu, že sa na Veľkom žninskom jazere v roku 2003 konali Majstrovstvá
sveta vo vodnom motorizme v triede O-350
a Pohár Európy v triede T-550.
• Žnin patrí k jedným z miest historického regiónu Paluky, ktorého názov je odvodený od pahorkovitého územia, popretkávaného 130 jazerami. Leží v juhozápadnej časti
Kujawsko-pomoranského vojvodstva. Dnešný Žnin má asi 14 500 obyvateľov.

Zoznam účastníkov KbT
Teilnehmerliste KoD

ŽNIN

Pedagógovia:
Joanna Bauza, Katarzyna Janus, Wojciech
Karabasz, Żaneta Kopydłowska, Zbyszko
Piwoński, Piotr Podlewski, Beata Różańska.
ALBERTIRŠA
Dramatické umenie:
Ács Anita, Pándorfalvi Zita, Dobrovolni
Edit, László Boglárka, Lehr Anita, Bognár
Henrietta.
Tanec a balet:
Farkas Katalin, Fekete Fanni, Fölker Orsolya, Vajda Viktória, Palesits Katalin.
Hudba a spev:
Pusztai Boglárka, Tóth Zsuzsanna, Békési
Kitti, Prazsák Rózsa, Futó Andrea, Hardi Krisztián.
Výtvarné umenie:
Petró Melinda, Olteán Kinga, Duhaj Regina, Kiss Beáta, Kelemen Adrienn, John
Anita.
Pedagógovia:
Weinperné Kovács Ildikó, Szokola Erzsébet, Balogh Szilvia, Kápolnási Beáta, Ádám
Ildikó, Hegedűs Ferencné.
SARVAŠ
Dramatické umenie:
Balczó Márton, Balogh Martin, Bankó
Klaudia, Deme Márk Zoltán, Fazekas Gréta,
Fazekas Lilla, Galáth Erik, Hegedűs Krisztián,
Jónás Alexander Márk, Kemény Bernadett
Éva, Lestyan Tamás, Molnár Dóra, Olejár Anna, Papp Marianna Mária, Pecsenya Patrik,
Sinka Leila Réka,
Hudba a spev:
Harencsár Balázs, Szabados Tóth Balázs,
Laurik Kornélia, Šindeľ Tímea, Litauszki Borbála (dychovka), Mág Bogdán, Mocnár Adrás, Tyerjanszki Tamás, Iváncsó Vilmos (harmonika).
Pedagógovia:
Marta Bagyinová, Mária Mravíková, Erika
Sinkaová, Szabados Tóth Gábor, Iváncsó
József.
VESELÍ NAD MORAVOU
Dramatické umenie:
Michael Neumann, Denisa Petrů, Štěpán
Goiš, Adéla Vojáčková, Martina Žižlavská,
Kateřina Trávníčková, Petra Staňková.
Hudba a spev:
Tomáš Studénka, Josef Těthal, Radim Neumann, Jakub Čajka, Jan Šálek,
Tanec a balet:
Margita Přikrylová, Kateřina Grabcová,
Alžběta Kazdová, Magdaléna Jagošová, Lucie Konečná, Dana Matušková.
Výtvarné umenie:
Kateřina Berková, Nikola Nekardová, Barbora Valášková, Lucie Morkusová, Tamara
Dostálková.
Pedagógovia:
Vítězslava Trávníčková, Jiří Štica, Helena
Konečná, Jindřiška Berková, Irena Šumberová.

Na podujatie dostali pozvánku aj veľvyslanci jednotlivých krajín v SR a oficiálne reprezentácie partnerských
miest. Festivalu sa po prvýkrát zúčastní i oficiálna reprezentácia talianskeho
mesta Gaggiano, s ktorým majú Malacky zatiaľ neoficiálne partnerstvo.

Vtáčí pohľad na námestie v Žnine. V pozadí vidno Žninské jazero, ktoré je vyhľadávaným miestom milovníkov vodných športov. • Der Stadtplatz in Znin aus der Vogelperspektive. Im Hintergrund sehen wir den Zninsee, der von den Wassersportfreunden oft
ausgesucht wird.
Foto: Andrzej Łuczak

Die Einladung zum Festival haben
sowohl die Botschafter der einzelnen
Länder in der Slowakei, als auch die
Vertreter der italienischen Stadt Gaggiano bekommen. Mit dieser Stadt hat
Malacky vorläufig inofizielle Partnerschaft abgeschlossen.
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Výtvarné sympózium – Malacky 2005

Tohto roka projekt Kultúra bez tlmočníka nespája len deti a mládež. Jeho súčasťou
bola i organizácia umeleckého sympózia umelcov z Malaciek a okolia a rakúskeho
Bisambergu, ktorý sa uskutočnil 25.–29. apríla v Malackách.
Sedemnásť maliarov, keramikárov a drevorezbárov počas celého týždňa usilovne
pracovalo v priestoroch výtvarného ateliéru v malackej synagóge na dielach,
ktorých spoločným motívom bolo umelecké stvárnenie hlavy. „Bolo to
veľmi pekné podujatie, ktoré nám pomohlo spoznať novú kultúru,
ľudí a skĺbiť rozmanité umelecké skúsenosti a pohľady na jednom mieste,” vyznala účastníčka z rakúskeho Bisambergu
Hilde Kaiser. Nadšenie neskrývali ani ostatné pozvané Rakúšanky. „Počas tých pár dní spoločného tvorenia sme sa
navzájom veľmi spriatelili. V ateliéri vládla taká príjemná
a uvoľnená atmosféra, že sme zabúdali i na čas a často
sme v ňom pobudli i do noci,” priznali.
Vyvrcholením medzinárodného stretnutia umelcov
bola slávnostná vernisáž, ktorá sa uskutočnila 30. apríla
v priestoroch Chrámu Nepoškvrneného počatia Panny
Márie, kde boli diela inštalované.
Sympózium pripravilo mesto v spolupráci so základnou umeleckou školou a Art clubom 2002 ako súčasť projektu Kultúra bez tlmočníka, ktorý realizuje s prispením fondu
Phare. Každý z umelcov preto ochotne mestu Malacky venoval
jedno zo svojich diel, a tak mohla vzniknúť zaujímavá stála expozícia.

Výtvarného sympózia sa zúčastnili z Bisambergu: Rosemaria Fenz, Mag. Livia
Madl-Pallfy, Hilde Kaiser, Helene Kment,
Dorothea Sövedjápod; z malackého Art
clubu: Rozália Habová, Eva Režná, Vlasta
Peltznerová, Róbert Makar, Richard Grega, Martin Hajdin; Pavol Žák, z Plaveckého Štvrtka:
Monika Vančová, Peter Stankovič a z Bratislavy: Alojz
Machaj, Jozef
Bárta.

V prvý deň sympózia účastníkov prijal v obradnej sieni MsÚ zástupca primátora mesta
Jozef Bulla. Do Pamätnej knihy mesta sa zapísala i Hilda Kaiser.

Rosemaria Fenz prezradila, že má pôvod v Čechách. Veľmi
ochotne nám predstavila i krásy Bisambergu, ktoré stvárnila vo
svojich obrazoch.

Skutočnú spokojnosť
vyjadrili rakúske umelkyne i uvedeným zápisom do kroniky:
My bisamberskí umelci srdečne ďakujeme
za účasť na tomto sympóziu a za priateľské
prijatie mestom, ako
aj za dobrú spoluprácu s našimi umeleckými priateľmi.

„Pozvanie do Malaciek som prijal veľmi rád. Prišiel som si sem oddýchnuť. Sám som organizátorom podobných stretnutí umelcov, ktorí sa zväčša venujú drevorezbe nielen
v rôznych obciach na Záhorí, kedy tvoríme väčšinou na voľnom otvorenom priestranstve, a tak vzniknuté diela ľahko sprístupňujeme verejnosti. Toto malacké stretnutie ma
obohatilo nielen osobne, ale i pracovne. Tému hlava každý z účastníkov sympózia spracoval výtvarnou technikou, ktorá mu je blízka, či už technikami keramického spracovania, akvarelovej maľby, kresbou ceruzou, suchým pastelom a pod. Docielila sa tým rozmanitosť umeleckých vnemov sústredená na jednom mieste, ktorá obohatila každého
jedného z účastníkov,” povedal Alojz Machaj (na fotografii), drevorezbársky majster
a majiteľ Záhradnej galérie AM v Plaveckom Štvrtku. Počas sympózia zostal verný drevu
a z duba vytesal i tvár smutného muža.

Kultúra bez veku
Helene Kment

Realizované s podporou EÚ v rámci projektu Kultúra bez tlmočníka
2002/000-642.03-0014
Spracovali: I. POTOČŇÁKOVÁ, L. POLÁKOVÁ, E. ŽILAVÁ,
K. GUBOVÁ, Foto: S. OSUSKÝ, L. POLÁKOVÁ a archív
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Jednou z aktivít projektu KbT bolo
medzinárodné stretnutie seniorov
z Malaciek a Gänserndorfu, ktoré sa
uskutočnilo 16. 3. v Malackách.
Presne napoludnie privítali Malačania
Gänserndofčanov a postupne im počas dvojhodinovej prehliadky predstavili kus malackej histórie sprístupnením jedných z najznámejších kultúrnych a historických pamiatok
– Chrámu NPPM, Krýpt pod františkánskym
kostolom, synagógy. Ich pozornosti neušla
ani najnovšia stavba v centre mesta – Inkubátor Malacky. Po prehliadke nasledoval
kultúrny program situovaný v SD ZCK, na
ktorom vystúpili deti zo ZUŠ v Malackách,
projekcia propagačného filmu o Malackách.
Najdôležitejšou časťou podujatia však bolo
vzájomné predstavenie sa a spoznávanie
hostí z Gänserndorfu a zástupcov domácich
seniorských organizácií – Klubu dôchodcov,
MO Jednoty dôchodcov Slovenska, Združenia kresťanských seniorov a Zlatý vek.
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Ženy mnohých tvárí
Tretia divadelná sezóna malackého
ochotníckeho Divadla na hambálku
sa nesie v znamení dvoch premiér. Po
úspešnom uvedení hry A. Procházku
S tvojou dcérou nikdy v novembri
2004 hambálkovci v polovici apríla
2005 divákom predstavili náročné
dramatické sústo z tvorby vychyteného súčasného chorvátskeho dramatika Mira Gavrana – Všetko o ženách.

Koktail tragikomických situácií počas
viac ako dvoch hodín namiešavali tri herečky (Zuzana Chrústová, Anna Šimulčíková,
Barbora Vícenová či v alternácii Beáta Reifová, Mária Vinceková a Zuzana Alenová)
v piatich príbehoch žien rozmanitých pováh a osudov zasadených do rôznych období života. Seniorky, ktoré sa aj napriek
svojmu vysokému veku dokážu pohádať
pre muža, dvojica škôlkarok, ktorá zákerným spôsobom psychicky vydiera tretiu,
sestry, ktoré spolu neprehovorili sedem rokov, mama, ktorá sa po smrti svojho manžela upla len na svoje deti, zlomená a stratená
karieristka, v ktorej rukách sa i blízki stávajú
nástrojom manipulácie... To je len zlomok
z ponuky. Ťažko povedať, kedy končia hra-

nice humoru a nastupuje štipľavá, pravdivo
odhalená tvár nejednej ženskej duše, v ktorej úprimné ľudské city vytláča sebectvo,
egoizmus, cynizmus, sklon k intrigánstvu,
závisti, klamstvu, povrchnosti...
„Krok po kroku sme sa stali tým, čím
sme,” hovorí jedna z postáv. „Nemáš čas
na nepodstatné veci,” presviedča iná. „Pred
sebou samou neujdeš,” upozorňuje ďalšia.
No je predostreté i jemné nasmerovanie
zbožného želania, ako sa vyhnúť nielen
konfliktom s okolím i so samým sebou:
Zmierenie je cesta ku šťastiu. Naštudovaná
Gavranova hra je žánrovo odlišná od všetkého, na čo sme boli doteraz u hambálkovcov zvyknutí. Široký priestor vytvorený hereckej kreativite, ktorú každá z predstaviteliek svojsky poníma, intímnosť atmosféry
divadelného stvárnenia, ktorá si vyžaduje
obmedzenie v počte diváckych miest, živý
hudobný sprievod jednotlivými obrazmi,
spracovaná aktuálna téma oslovujúca dnešného človeka či obohacujúce posolstvo hry
– to všetko sú atribúty, ktoré iste prinútia
každého milovníka divadla vybrať sa do
Spoločenského domu ZCK. Pridajte sa i vy!
LUCIA POLÁKOVÁ
Foto: S. Osuský

Zľava: škôlkarky Dada (A. Šimulčíková), Biba (Z. Chrústová) a Mima (B. Vícenová).

Takmer nikto si nenechal ujsť príležitosť odísť z posedenia s fotografiou Ivety Malachovskej, ktorá na
ňu vďačne dopísala i osobné prianie konkrétnej
osobe.

„Vykecá” sa zo všetkého
Babinec – pravidelný cyklus stretnutí
nielen žien rôzneho veku, ktorý od
septembra 2004 zaradilo do svojho
programu ZCK v Malackách, si získal
stabilné publikum, ktoré sa vždy v určenú stredu o 17.00 h stretáva so známou osobnosťou spoločenského života. Inak tomu nebolo ani 20. apríla,
kedy po predchádzajúcich hosťoch A. Heribanovej, L. Koreňovej, V. Strniskovej, B. Turzonovovej, D. Nagyovi
a D. Dušekovi, prijala pozvanie do
Malaciek známa moderátorka Iveta
Malachovská.

Pozitívne naladená, energiou žiariaca
a usmiata tvár televíznej obrazovky si razom
získala sympatie prítomných.
Urozprávaná extrovertka, ktorá sa podľa
jej slov „vykecá” zo všetkého, prezradila niečo zo svojho súkromia, zoznámila nás so
svojím postojom k životu a s hodnotami,
ktoré vyznáva, nevyhla sa ani téme rivality na

Rakovine prsníkov možno predchádzať
Starostlivosť o zdravie pacientky je pre malackú nemocnicu na prvom mieste. Jej kvalitné prístrojové
vybavenie obsluhované vysokokvalifikovaným personálom vytvára tie najlepšie podmienky pre predchádzanie či včasné zachytenie vzniku nádorového
ochorenia, ktorým sú ženy najčastejšie postihované
– rakoviny prsníka.

Len malacká nemocnica patrí spolu s Národným onkologickým ústavom a Onkologickým ústavom sv. Alžbety v Bratislave na západnom Slovensku medzi pracoviská, kde sa pri
podchytení nádoru na prsnej žľaze v nehmatateľnom štádiu
používa jedinečná predoperačná metóda – zavedenie tzv.
Frankeho vodiča. Tento, obrazne povedané drôtik, je zavedený k miestu zmeny a pomáha chirurgovi vykonať presný
a cielený chirurgický zákrok, po ktorom zostáva vzhľad prsníka takmer neporušený. Najúčinnejším spôsobom, ako predchádzať už nevyliečiteľným štádiám rakoviny prsníka, je však
prevencia. Predovšetkým o nej sme sa porozprávali s primárkou rádiologického oddelenia – slovenskou kapacitou v oblasti mamológie – MUDr. Janettou Valuchovou.
Od ktorého veku majú pacientky klásť dôraz na prevenciu, ak chcú predchádzať pokročilému ochoreniu rakoviny prsníka?
Podľa väčšiny mamológov v krajinách EÚ od štyridsiatky. Pacientky vo veku 40+ majú na preventívne mamografické vyšetrenie nárok a povinnosť. Gynekológ ich musí na
mamograf poslať minimálne raz za dva roky, pričom interval medzi vyšetreniami by nemal byť kratší ako rok a dlhší
ako dva. U žien, u ktorých boli rakovinou prsníka postihnuté ich prvostupňové príbuzné – matka alebo sestra, sa môže začiatok prevencie posunúť do veku 35 rokov. Dôvod,
prečo sa mamografia robí až u žien vo veku 40+ (35+),
a nie u mladších, je ten, že prsná žľaza sa vo vyššom veku
začína meniť na tuk a mamograf dokáže citlivejšie zachytiť zmeny, ktoré signalizujú prítomnosť nádoru. Okrem to-
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MUDr. Janetta Valuchová
ho riziko vzniku rakoviny prsníka dokázateľne stúpa vekom.
Ktoré vyšetrovacie postupy sú teda u pacientiek nad
a pod štyridsať rokov najčastejšie využívané?
Ak je podozrenie na ochorenie prsníka u mladších žien
(pod 40 rokov), využíva sa USG (ultrasonografické) vyšetrenie, ktoré je veľmi dôležité najmä u žien, ktoré dlhodobo
užívajú antikoncepčné preparáty. Len vo veľmi výnimočných
prípadoch je u tejto skupiny možné urobiť čiastočné mamografické vyšetrenie. Zdôrazňujem však, že kompletná mamografia sa robí až po 40. roku.
U pacientiek nad 40 rokov je to jednoznačne mamografické vyšetrenie, ktoré je v prípade nálezu doplnené na odporučenie mamológa ultrasonografickým.
Staršie pacientky sú okrem zvýšeného rizika vzniku
rakoviny prsníka vystavené i hrozbe osteoporózy, tzv.
choroby rednutia kostí. Aké služby im v tomto prípade
môže nemocnica ponúknuť?

súčasnom mediálnom poli. „Som šťastne vydatá žena a matka desaťročnej hudobne nadanej dcéry, ktorá to však bude mať v živote
veľmi ťažké. Pochádza z verejne známej rodiny a ľudia jej veľa vecí nedarujú.” Sama
priznala, že život ju naučil vysporiadať sa so
zlom a pokrytectvom okolia, keď sa jej ako
študentke ukrivdilo pri prijímačkách na VŠ
v Bratislave (neskôr vyštudovala v Prahe
a dnes si robí doktorát paradoxne na VŠMU
v Bratislave, kde ju svojho času neprijali).
„Mala som však šťastie, lebo sa mi podarilo
v praxi stretnúť veľa profesionálov, od ktorých som sa veľa naučila. Matelko, Štúdio
Kontakt, Hra o Niké, neskôr šanca, ktorú
som dostala v súkromnej televízii...,” vyratúvala. Pravda je, že sa s Ivetou Malachovskou,
ktorá tohto roka oslávi štyridsiatku, stretávame prostredníctvom televíznej obrazovky už
viac ako dvadsať rokov. Na margo toho sama hovorí: „Nie som pažravá a stále fungujem.”
Nepochybne teda patrí medzi najskúse-

Tieto pacientky majú možnosť absolvovať denzitometrické vyšetrenie, ktoré sa prevádza pomocou CT prístroja
a umožňuje stanoviť množstvo vápnika v kostiach. Vyšetrením dokážeme vyselektovať pacientky, ktoré trpia nedostatkom vápnika v kostiach, a teda sú vystavené zvýšenému riziku vzniku zlomeniny a nastaviť u nich účinnú liečbu. V prípade prevencie je denzitometrické vyšetrenie vhodné u žien
po 55. roku a nutné u žien po 65. roku.
Ako by ste charakterizovali dôvody, ktoré by mali pacientky motivovať k využitiu služieb malackej nemocnice?
1. Pacientkam je k dispozícii kvalitný mamografický prístroj s minimálnou radiačnou záťažou, ktorý obsluhuje vysokokvalifikovaný personál.
2. Mamografické vyšetrenie je možné absolvovať bez
čakacích dôb. V deň, keď pacientka príde s vypísanou žiadankou odporučenia na vyšetrenie, bude i osnímkovaná. Tie
klientky, ktoré nechcú vysedávať v čakárni, majú dokonca
možnosť objednať sa vopred na konkrétnu hodinu. Za poplatok 100 Sk sa tak časový termín ich objednávky stáva pre
nás záväzným a sú maximálne do desiatich minút od tohto
termínu vyšetrené. A za poplatok 300 Sk je možné absolvovať mamografické vyšetrenie i mimo ordinačných hodín,
v prípade podmienok i cez víkend.
3. Pacientky nemusia chodiť za odborníkmi do Bratislavy,
majú ich priamo v Malackách. Sama mám 9-ročnú prax
v Národnom onkologickom ústave v Bratislave a 2 roky som
pôsobila v Čechách, kde som ako jediná Slovenka bola garantom pre preventívnu mamografiu. Mamológiu som rozbiehala v Malackách a v Novom Meste nad Váhom. Výborným motívom, prečo využiť služby našej nemocnice, je i ten,
že tu pôsobí erudovaný prsníkový chirurg doc. MUDr. Michal Lesay, PhD.
–pr–

nejšie slovenské moderátorky a svoje súčasné mladšie kolegyne v mnohom predbehla.
„Hru o Niké som moderovala v pokročilom
štádiu tehotenstva a mnohí to považovali za
nechutné. Dostávala som veľa hanlivých, no
i povzbudzujúcich listov,” zaspomínala. „Život ma však naučil vysporiadať sa so všetkými negatívnymi i pozitívnymi stránkami popularity. Nepatrím k osobám, ktoré by sa
stále na niečo sťažovali. Ďakujem za každý
v zdraví prežitý deň.” Pesimizmus Slovákov
zaháňa výrokom: Neviem, kedy nám bude
dobre, ale je nám dobre. Priznala, že žije
veľmi intenzívne, snaží sa chopiť každej príležitosti, nebojí sa životných výziev, s pracovnou záťažou sa vysporadúva starostlivosťou
o svoju fyzickú i psychickú „schránku”. Nezakladá si na matérii, najradšej sa so svojím
mužom obdarováva cestovateľskými zážitkami. Prítomných vyzvala: „Starajme sa o seba. Veď život každého z nás je iba v našich
rukách a naše postoje a myšlienky určujú jeho smerovanie.”
Z vyše hodinu trvajúceho rozhovoru odchádza každý „nakazený” Ivetkiným optimizmom a podaktorí i s podpísanou fotografiou
babincovskej hosťky. Pracovne vyťažená I.
Malachovská svoju cestu do Malaciek určite
neoľutovala. Veď na Záhorákov prezradila:
„Sú to skvelí ľudia. Páči sa mi ich úprimnosť
– čo na srdci, to na jazyku. Vždy, keď som
v ich spoločnosti, cítim sa veľmi dobre.”
A inak tomu nebolo ani počas Babinca.
Najbližšie sa môžeme tešiť na Štefana
Bučka.

Text, foto: LUCIA POLÁKOVÁ

Zbohom, staré
CVeČko!

Keby mohli steny budovy CVeČka Na
brehu v Malackách (bývalého okresného súdu, pionierskeho domu a neskôr CVČ a ZUŠ) rozprávať, iste by si
pamätali mnoho príbehov, ktoré počas dlhých desaťročí zažili v jej
priestoroch mnohé generácie Malačanov, ktoré tu trávili voľné chvíle v rozmanitých záujmových útvaroch.

Svojsky, s detskou hravosťou sa definitívne 23. apríla rozlúčili s priestormi CVeČka,
kedy počas podujatia CVeČko v novom šate
dostali možnosť popustiť uzdu fantázii a maľovaním na vonkajšie i vnútorné steny budovy vyjadriť svoje pocity. Originálnej akcie sa
podľa slov riaditeľky CVeČka Mgr. A. Šurinovej zúčastnilo asi šesť desiatok detí. „Bolo
milé vidieť celé rodiny, ktoré prišli s taškou
kresliacich potrieb, a rodičia sa vedno so
svojimi ratolesťami „odovzdali” maľovaniu,”
povedala tesne po skončení.
CVeČko sa presťahovalo do nových
priestorov na Ul. M. Rázusa, hudobný a tanečný odbor ZUŠ, ktorý tu pracoval spolu
s ním, na Záhorácku ulicu. Jedna kapitola
histórie mesta sa zatvára a sťahovací ošiaľ
dáva tušiť, že dlho avizovaný príchod spoločnosti LIDL do Malaciek sa približuje.

–lucy–,
foto: S. Osuský

Kontakt:
tel.: 034/772 29 65, kl. 395 v čase od 7.00 do 15.00 h.
ĎALŠIE INFORMÁCIE NÁJDETE NA ADRESE

www.nemocnicna.sk
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INZERCIA / SERVIS ČITATEĽOM
ČÍTAJTE A VYHRAJTE

32 týždňov šialenstva ... alebo čo sa
dialo v zákulisí je názov titulu, ktorý sa
pred pár týždňami objavil na pultoch kníhkupectiev, a už ho budete mať šancu získať
aj vďaka Malackému hlasu. Ako? Stačí, ak
vystrihnete kupón, zašlete ho do 18. mája
na adresu redakcie a pripíšete, ktoré partnerské mestá má mesto Malacky a kratučké uvítanie pre účastníkov festivalu KBT,
ktorý sa uskutoční na sklonku mája v našom meste. Spomedzi všetkých vyžrebujeme jedného, ktorý získa titul 32 týždňov
šialenstva a niektoré zaujímavé odkazy
uverejníme v mestských médiách.
Kníhkupectvo Ľubica
OC hotela Atrium, telefón: 772 67 34
Po–Pia 9.00–17.30 h
So
9.00–12.00 h

Navštívia vás
opytovatelia

Štatistický úrad SR (ŠÚ SR) bude od 16. 5.
do 16. 6. 2005 realizovať štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach
(EU SILC) prostredníctvom externých spolupracovníkov ŠÚ SR–Krajskej správy v Bratislave v 6000 náhodne vybraných domácnostiach SR, a teda aj na území mesta Malacky. Tí budú na túto prácu splnomocnení
osobitným poverením. Všetky informácie
a názory, ktoré v rámci zisťovania domácnosti poskytnú, budú anonymné a použité
výlučne na štatistické účely. Okrem opytovateľov a zamestnancov štátnej štatistiky
nie je nikto s príslušnými tlačivami oprávnený manipulovať. V tejto súvislosti upozorňujeme obyvateľov mesta Malaciek,
aby neposkytovali údaje žiadnym osobám,
ktoré sa nepreukážu príslušným „Poverením.....” a dokladom o totožnosti.
Bližšie informácie môžete získať
na t. č. 02/69250411, 410, 100.
JÁN FIRMENT, krajský gestor EU SILC

DROBNÁ INZERCIA
• Poskytujem poradenstvo v oblasti dôchodkového, životného i zdravotného pripoistenia so sporením. Myslite na budúcnosť!
Hľadám i spolupracovníkov.
Tel.: 0908/13 95 72.
• Kúpim mužský záhorácky kroj aj jednotlivé čiastky. Kontakt: 0902/87 35 79.
• Rozvedený sympatický abstinent, nefajčiar 41/182/83 so záľubou o prírodu hľadá
sympatickú, pohľadnú aj mladšiu ženu z Malaciek či okolia. Tel.: 0904/80 48 35 SMS.
• Predám kvalitné pianíno PETROF, vynikajúci zvuk i vzhľad, ako nové. Cena dohodou. Kontakt: 0910/38 27 53.
• Predám nový výfuk na Škodu Octaviu,
ešte so zárukov. Cena 2200 Sk. Kontakt:
0903/63 36 20.
• Ponúkam prácu, vysoké ohodnotenie,
nie dílerstvo. Kontakt: 0905/58 28 64.
• Prenajmem veľký 1-izbový byt v MA, aj
dlhodobo. Kontakt: 0905/20 45 46.

KUPÓN

KNÍHKUPECTVO ĽUBICA

9

POZVÁNKA

Katolícka jednota Slovenska, o. z., rímskokatolícka farnosť Veľké Leváre a Komisia
pre mládež, šport, kultúru a vzdelávanie pri
Obecnom zastupiteľstve vo Veľkých Levároch vás pozývajú na konferenciu o hľadaní
životnej múdrosti pod názvom Kde je vlastne pravda, ktorá sa uskutoční 28. mája
v Kultúrnom dome vo Veľkých Levároch.
Séria prednášok na témy:
Z histórie obce Veľké Leváre, vzdelávanie a život spoločenstiev, Kresťanské vzdelávanie dospelých, Výchova v rodine, v škole
a jej vplyv na dôstojnosť života, Čo nám hovorí sv. Otec?, Ako je to v Rakúsku?, Vplyv
médií na postoj jednotlivca a komunity potrvá od 9.00 h do 16.00 h. Program vyvrcholí
o 16.30 sv. omšou v habánskej kaplnke, následne nebude chýbať pohostenie, voľná debata a pripravený bude i kultúrny program.
Účastnícky poplatok, ktorý je možné zaplatiť i pri prezentácii od 8.30 h v deň konferencie, je 100 Sk.
Prihlásiť sa môžete na adrese:
Rímskokatolícky farský úrad,
Štefánikova 752, 908 73 Veľké Leváre,
t. č.: 034/779 41 08,
e-mail: faravlevare@post.sk alebo KJS,
pobočka Veľké Leváre,
Habánsky dvor 67, 908 73 Veľké Leváre,
t. č. 0908/606 306,
e-mail: maria.biksadska@post.sk.

MH 05 F16

RECEPT PANI VOZÁROVEJ

Škoricový krém

SPOTREBA
1/4 l mlieka, 1 ks škorice, 1/8 sladkej
smotany, 10 g práškovej želatíny, 3 žĺtky,
75 g práškového cukru, 1 lyžička mletej
škorice, 3 bielky
NA ZDOBENIE
1/8 sladkej smotany, 1 lyžica práškového cukru
POSTUP
Do mlieka vložíme kúsok škorice, zohrejeme a necháme 20 minút postáť. Po
vychladnutí škoricu vyberieme a primiešame smotanu. Želatínu pokropíme vodou a necháme napučať. V nádobe vymiešame do penista žĺtky s cukrom a mletou škoricou. Za stáleho miešania pridávame smotanu s mliekom a šľaháme na
miernom ohni, kým nezhustne na krém.
Odstavíme zo sporáka. V horúcom kréme rozpustíme napučanú želatínu. Nádobu vložíme do studenej vody a necháme
vychladnúť. Pred stuhnutím vmiešame do
krému sneh z bielkov. Hotový krém navrstvíme do pohárov a uložíme do chladu.
Pred podávaním ozdobíme sladenou šľahačkou a posypeme kakaom.
POĎAKOVANIE

Rada by som vyslovila hlboké poďakovanie za profesionalitu a príkladnú starostlivosť kolektívu lekárov a zdravotných
sestier gynekologického oddelenia, ktoré
pracuje pod vedením primára MUDr. P.
Blaška v malackej nemocnici.

V. LAHOVÁ, vďačná pacientka

OPRAVUJEM CHLADNIČKY
A MRAZNIČKY
MONTUJEM KLIMATIZÁCIE
Oslaďte si život s HVIEZDOU!

Pavol Šišolák, Závod 663
tel.: 0703/779 94 35, 0903/75 06 12

MH 05 B3
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3 postavený na starších základoch v roku
1893 podľa projektu J. Bobuľu. Nachádza sa
tu tiež neorománska kaplnka s krásnou vstavanou vežičkou z konca 18. storočia. V obci
sa dodnes udržiavajú folklórne tradície, ktoré rozvíja miestna folklórna skupina a dokumentuje tak obyčaje, ktoré boli vlastné obyvateľom južnej časti Záhoria.

tovaru.
ZVISLE
1 obec na Záhorí 2 prvý muž; ŠPZ Rožňavy 3 len po nemecky; dlh – nárečovo 4
pretlač na bývalých čs. známkach; stopa po
rane 5 rímska 5; osobný automobil ruskej
výroby; stred slova päta 6 hodnota tovaru;
Slovenská technická univerzita 7 len; výkon

Ing. PETER PITTNER

geodetická kancelária
• vysporiadanie vlastníctva
• príprava podkladov na dedičské
konania
• uplatnenie práva k pôde voči
Slovenskému pozemkovému fondu
• zistenie vlastníctva k nehnuteľnostiam
pre potreby
novoobjaveného dedičstva
• príprava právnych a technických
podkladov pre predaj, darovanie
alebo výmenu nehnuteľností
• ekonomické poradenstvo súvisiace
s vlastníctvom nehnuteľností
www.pittner.sk
02/64 53 76 93, 0903/72 24 48
MH 04 F11

Máte problém
s deťmi?

Využite služby Pedagogicko-psychologickej poradne (PPP), ktorá sídli na Ul. M.
Rázusa č. 30 v Malackách (v objekte nového
CVeČka), zabezpečuje špeciálno-pedagogickú a logopedickú starostlivosť deťom a žiakom navštevujúcim MŠ a ZŠ v okrese Malacky. Zároveň poskytuje poradenské služby
rodičom i pedagógom. Zameriava sa na posúdenie školskej zrelosti, logopedickú starostlivosť, odborné poradenstvo s nadanými
deťmi, vzdelávacie problémy, problémy
v osobnostnom vývine – neurózy, poruchy
pozornosti, emocionálne poruchy, poruchy
správania, poruchy v interpersonálnych vzťahoch žiak–učiteľ, učiteľ–rodič, rodič–dieťa,
profesijná orientácia žiakov končiacich ZŠ
ap. Služby PPP sú bezplatné. Ak ich chcete
využiť, môžete sa skontaktovať s PPP telefonicky 034/772 42 93, prostredníctvom MŠ
a ZŠ alebo priamo osobným kontaktom na
uvedenej adrese.

MH 05 B7

NÁŠ TIP NA NÁKUP

v supermarkete

TÝŽDEŇ OD 13. DO 26. 5. 2005
• Morčacie prsia mrazené, 1 kg za 165 Sk
• Rama, 400 g za 29,90 Sk • Limohit pomaranč, sirup, 5 l za 39,90 Sk

MH 05 B4

REDAKČNÝ AUTOSERVIS

Ako je možné, že sú v predaji reflexné
vesty oranžovej i zelenej farby? Ktoré sú
správne?
Zatiaľ, žiadne alebo oboje. V súčasnosti je to vaša dobrá vôľa. Presnú špecifikáciu poskytne až novela príslušného zákona. Predpokladaný termín schválenia novely je 1. júl 2005, avšak povinnosť zaradiť
reflexnú vestu do výbavy auta bude pravdepodobne až do 1. januára 2006. Toto
sa týka i upresnenia o používaní detských
autosedačiek.
Pozor však pri cestách do Rakúska –
rovnaký zákon je tu v platnosti od mája
tohto roku a pri poruche vozidla je už
teraz vodič povinný si vestu obliecť.
MARIÁN ŠATAN, vedúci autoservisu

Spoľahlivé služby, výber autodoplnkov,
cenné rady a pomoc vám poskytne
ECCE, s. r. o., 0903 42 36 00
Stupavská 2961, 901 01 Malacky

KRÍŽOVKA

Ďalšou zastávkou na našich potulkách
po Záhorí je obec Zohor. Žije v nej viac ako
3000 obyvateľov. Obec leží v južnej časti
Záhorskej nížiny.
Prvá písomná zmienka o tejto obci pochádza z roku 1314 a obec sa spomína pod
názvom (tajnička č. 1). Bola to poddanská
dedina patriaca do Pajštúnskeho panstva.
V 16. storočí jej obyvateľstvo doplnili chorvátski osadníci. Už od 18. storočia sa tu pestovalo konope a Zohorčania s ním obchodovali v Uhorsku, na Morave a v Rakúsku.
Časť remeselníkov vyrábala brezové metly
a iní sa živili rybolovom na blízkej rieke Morave a jej ramenách. V 19. storočí sa tu začala pestovať zelenina a podľa jedného druhu
zeleniny, ktorému sa tu obzvlášť dobre darilo, je každý Zohorčan známy tiež ako (tajnička č. 2).
Z kultúrno-historických pamiatok je najvzácnejší rímskokatolícky kostol (tajnička č.
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VODOROVNE
A talianske prístavné mesto; tajnička
č. 2; výrobok z ovocia B tromf v kartách;
pretože; označenie parkoviska; grécky bájkar; druh lotérie C pohrebná hostina; ženské
meno; vlastnil; začiatok; zápas D dôvtip; ak
je dobrá, má cenu zlata; tajnička č. 1; dravé
vtáky; detský pozdrav E listnatý strom; číslovka; spojka; roh miestnosti; rozprávkový kôň
F koncovka ruských mužských priezvisk; tajnička č. 3; rímskych 501 G buničina; náplň
ceruziek; dlhá samohláska; výkop; ochrana

krajčíra 8 lebo - básnicky; meno Ce Tunga;
moja osoba 9 česká rieka; závod na výrobu
lahôdok v Zlíne 10 francúzsky slovesný člen;
staršia zbraň; tiež 11 maďarské jedlo; potrubie 12 časť názvu obce Semerovo; iniciálky prvého prezidenta prvej ČSR 13 síra; prístav po anglicky; hlas osla 14 rímskych 49;
nástroj stolára 15 pracuj; obytné priestory –

obrátene 16 ponor pod vodu; Občanská –
demokratická aliancie 17 pobláznil – expresívne

Pripravil: JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

Ak nám do 18. mája pošlete správne vylúštenie tajničky krížovky spolu s nalepeným
kupónom, budete mať špeciálny čistiaci
prostriedok na plastové okná z firmy DATOM.
Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali
správne vylúštenie tajničky – 1. Marka
Aurelia, 2. Ztumpa, 3. Ferdiš Kostka,
sme vyžrebovali Janku Besedovú z Bernolákovej ulice.

MALACKÝ
HLAS

MALACKÝ HLAS

KUPÓN
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alebo

okénko jak biuo,
jak je... a jak bude
Zábava pot lipama

Po fronce, ked sa uš šecko ucíšiuo,
s obnovú domú a otstraňovaním následkú tej vojnovej hrúzy ostali v našej dzedzine nejaký vojáci. Pokád si mjerkujem,
byli to Rumuni, s kerýma sa ceuá dzedzina jaksik skamarádziua. Byuo to ufám
tým, že to byli velice veseuí chasníci. Každý deň po skončení roboty nám predvádzali fšelijaké divadélka. V parku okouo
kosteua, kerý je opklopený krásnyma velikánskyma lipama, si títo vojáci postúkali
ze fšelijakých desek a fošní podium, na
kerém sa ceuej dzedzine predvádzali. Pooblékali sa do hábu, keré im ženy poznášali, a potom spívali, tancovali a hráli rúzne scénky. Nigdo im pravda nerozumjeu,
ale podlevaj ksichtu a pohybú sme si neco aj domysleli a ket né, aj tak sme sa
smíli. Nemohli sme sa dočkat večera,
a proto uš odetpoledňa sme ich netrpezlivo čekali. Nerás sa stauo, že desky byli
suabo pritučené alebo hniué a ty sa ím
potom pouámali a šeci popadali. No
a o to to byuo smíšnejší. Byuo nám velice
lúto, ket odešli, ale oni sa chuďáci nemohli dočkat, kedy uš budú konečne doma.
Pri spomínce na týchto vojákú si mjerkujem, že po delší dobje sme tam téš
hráli divadlo. Byuo to pri výročí Štefánikovej smrci. Konc na šecko si nespomínám,
vím enem to, že kamarátka Anička hráua
Štefánikovu mamu. Pani učitelka ju pooblékali do tých dúhych černých sukeň, keré
zháňali po ceuej dzedzine, a moseli ju
ešče aj podkasat, lebo pri skúšce sa í medzi ne zaplantali nohy a nebyt pani učitelky, byua by drizgua na zem. Aj plúzňu
s ručníkem mjeua vypoščané ot tetky
Lenky, kerá í ju poščali na veliké prosení,
lebo sa báli, že ím to potrhá. Já sem hráua
jejich vňučku a ucišovaua sem ích suovama: "Neplačte, babička, neplačte, Milankov tichý hrob nerušte!" Dálej to uš nevím, enem si to spomínám, že tam stáuo,
že jeho foldegrafy a trikolóry budú vystavené v šeckých auzlógoch a náš slovenský národ na neho nikedy nezapomene.
Ale načas aj zapomjeu. Aš fčíl sa mu po
dúhej dobje dostauo uznáňa a ty jeho
foldegrafy a trikolóre f tých auzlógoch
naozajst sú.
FRANTIŠKA SLOBODOVÁ

Napíš aj ty, milý čitateľ!
Môže to byť príbeh zo súčasnosti alebo
minulosti. História sa rodí už dnes. Napíšme si našu záhorácku históriu z našich príbehov.
TONI GÚTH, autor rubriky

Františku Slobodovú, podobne ako
každého, kto nám napíše svoj príbeh
v záhoráčtine, odmeníme poukážkou na
nákup v predajniach Coop Jednota.

Na ceste okolo sveta...
Hoci sa cyklisti L. Kovaříková (33)
a M. Jon (34) zastavili na ceste domov
len v Malackách, zaujímavej sobotňajšej besedy sa na škodu zúčastnilo len
zopár Malačanov. „Je to naša vizitka,
a potom sa ľudia sťažujú, že sa v Malackách nič nedeje,”poznamenal iniciátor stretnutia a predseda SCK Záhorák P. Patsch. Tí, ktorí si však čas našli,
neoľutovali a ostatným, ktorí zaváhali, prinášame krátky pohľad na cestu,
ktorou nás na stretnutí pomyselne
previedli.

Tri roky dobrodružstva
„Jedného rána som sa zobudila a Michal
sa ma opýtal, či chcem mať tri roky prázdnin,” povedala rovnako ako Michal učiteľka
a už viac ako desať rokov jeho partnerka Lucia. Po 14 mesiacoch náročnej fyzickej i psychickej prípravy, plánovania a vybavovania
potrebných formalít sa 1. 5. 2002 vydali z ČR
na ďalekú cestu 34 štátmi na všetkých kontinentoch, aby po troch rokoch 1. 5. 2005 dorazili do východzieho miesta do Prahy.
ZABÁVA NÁS PÁN BAKLÍK

– Múj muž mi dovolí šecko!
– Aj nevjeru?
– Né, také vjeci robím bez povoleňá.
•••
Na smrtelnej posteli leží Francek, nechá si zavouat ženu a úpenlivje ju prosí:
– Povjedz mi čistú pravdu! Byuas mi
ňekedy nevjerná? Je to moja poslední žádost pred smrcú.
– No dobre, ale co ked náhodú neumreš?
•••
– Ferinku, co nové ve škole?
– Dostau sem pjetku z prírodopisu.
Učitelka sa mja opýtaua, co nám dáva
slépka a ovca. Já, že vajca, vlnu.
– Šak to je správne!
– No a potom sa opýtaua, co nám
dáva kráva. Já, že domáci úlohy.
•••
– Povidá Francek v šenku Imrovi:
– Prednedávnem sem čítau, že alkohol poškodzuje zdraví. Mosím s tým prestat!
– S picím?
– Co ti šibe? S čítaním!
•••
– Starenko, jak sem došeu na svjet? –
pýta sa mauí Janíček.
– Donéseu ťa bocián.
– Takže adopcia! Ešče ščascí, že nemám po tatovi dúhý zobák!
•••
Vedúcí reštaurácie prijíma nového kuchára a pýta sa ho, čím sa može pochválit.
– Vím tak friško obalovat šnicle, že
k temu nepotrebujem aňi maso!
•••
– Ked vás ešče ráz prichycím ze svojú
ženú, možete si ju nechát!

Z Európy do Ázie a Austrálie
„V Grónsku to bola úplná divočina. Keď
ste nechceli i 10 dní ste nemuseli stretnúť
človeka, úžasným kútom sveta s krásnou
prírodou bola Škandinávia, ktorú sme si
patrične vychutnali.” Stresové situácie zažili
v Rusku, kedy prišlo blízko ich stanu k prestrelke.
Ťažké momenty ich neminuli v Mongolsku, kde museli cez púšť tlačiť v zime
118 km bicykel. Najkrušnejšie chvíle zažili
v Číne, kde ich na dva dni zatkla polícia. Za
jednu z najkrajších zemí označili Kóreu,
kde žijú výborní ľudia, naopak najúctivejším národom nazvali Japoncov. Nadchla

VÝSTAVY
30. 4.–15. 5.

MALACKÝ HLAS

– výstava medzinárodného výtvarného sympózia KbT, téma: Hlava – františkánsky kostol NPPM
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6.–22. 5.
od 27. 5.
od 17. 5.

Šťastný koniec
Všetko však napokon dobre dopadlo
a Lucia ako prvá Češka obišla na bicykli
celý svet. Michal je druhým Čechom, ale
zato možno prvým mužom, ktorý so svojou partnerkou vydržal po tri roky 24 hodín
denne a neprestal ju milovať.
Dnes hovoria, že to bolo úžasné a poučné dobrodružstvo, hoci sem-tam vydreté. Umožnilo im nasávať atmosféru krajín,
ktoré navštívili, získať nové skúsenosti i nový pohľad na život. „Zistili sme, že v živote
treba mať iné priority ako tie, ktoré sme
mali pred cestou.”

LUCIA POLÁKOVÁ
Foto: S. Osuský

Milan Minarovič
(63) sa numizmatike venuje už 25
rokov.
Na výstave si prezrel pamätné medaily, ktoré si malacký lekár Marián Haramia priviezol zo športovej olympiády.
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PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:
Máj 2005:
80 – Anna Uhrincová; Albína
Kondrková; Jolana Oravcová;
Ladislav Špelitz; Jolana Lončeková; 85 –
Irena Salavová; František Strmenský;
Ing. Ján Petrovič; 90 – Anna Balážová;
Emília Celderová; 91 – Martin Chovaňák;
Ján Lorencovič; 92 – Rozália Michalovičová; Anna Lipková; Anna Löbbová; 94
– Mária Šelbická
POVEDALI SI ÁNO:
Apríl 2005:
Martina Danielová a Július Klamík;
Mária Preisová a Martin Petráš; Silvia
Koudelová a Miroslav Slezák; Zuzana
Römerová a Marian Štangler; Zuzana
Michálková a Marián Možný; Lenka
Spišiaková a Rastislav Kalafus; Hana
Suchovská a Boris Žiška; Viera Hassová a Martin Májek; Lenka Míznerová
a Peter Andrla; Lucia Andrašková a Samuel Kováč; Dana Boreková a Róbert
Ferenčič; Renáta Veselská a František
Jurica, RNDr. Andrea Siváková a Jaroslav Ščepka

†

NIE SÚ MEDZI NAMI:

Apríl 2005:
Antonín Krajča, Malacky; Juliana Maxianová, Závod; Lýdia Ambrová,
Kuchyňa; Ľudovít Višvader, Záhorská
Ves; Mária Ambrová, Pernek; Irma Drndová, Malacky; Anna Cibulková, Malé
Leváre; Matilda Jurkovičová, Malacky;
Mária Kolandrová, Láb; Terézia Kunšteková, Moravský Svätý Ján; Ján Dujnič, Lozorno; Karolína Hlavenková, Veľké Leváre; Mária Zvolenská, Bratislava;
Ján Harnúšek, Malacky; Rozina Slobodová, Malacky; Ing. Otto Danielovič,
Zohor; Mária Mórová, Malacky; Anton
Duras, Rohožník; Teofil Spusta, Veľké
Leváre; Agneša Ježková, Moravský Svätý Ján; Amália Čermáková, Vysoká pri
Morave; Jozef Šomšák, Malacky; Mária
Hozová, Veľké Leváre; Alžbeta Hlavatá, Plavecký Peter; Marta Šarközyová,
Zohor; Július Kovács, Závod; Vladislav
Zapletal, Gajary; Albert Slovák, Malacky; Terézia Baumanová, Malacky; Jozef
Kudla, Sekule; Štefan Slezák, Studienka;
Anna Smáková, Sološnica; Jozef Cauner, Malacky; Emília Klasová, Stupava;
Ivan Matúšek, Malacky

ANNAMÁRIA HORVÁTHOVÁ, matrikárka

SPOMIENKA

Zberateľské „hody”
V predposlednú aprílovú sobotu sa na
jarnej zberateľskej burze na Čulenovej ulici
zišlo vyše stovky zberateľov nielen z Malaciek, ale aj zo Senice, Holíča, Šaštína, Bratislavy či Trnavy, ba dokonca i z Čiech. Vymieňali si a nakupovali materiály z oblasti filatelie, numizmatiky. Burza ukázala i vzrastajúci
trend záujemcov o pohľadnice. Na svoje si

VYZUJTE SI PAPUČE A PRÍĎTE ZA KULTÚROU DO ZCK MALACKY

13. 5. o 18.00 h – Jadranka, agentúra Francek
14. 5. o 19.00 h – A. Procházka: S tvojou dcérou nikdy – DNH
18. 5. od 8.00 do 13.00 h – Záhorácky sláviček, org. MŠ Malacky
18. 5. o 14.00 h – Akadémia III. veku – Reumatické problémy –
prednáška
20. 5. o 9.00 h – Pocta H. CH. Andersenovi
21. 5. o 19.00 h – M. Gavran: Všetko o ženách – DNH
22. 5. o 16.00 h – rozprávková nedeľa
25. 5. o 17.00 h – Babinec s hercom Štefanom Bučkom
26.–29. 5.
– Kultúra bez tlmočníka
27. 5. o 17.00 h – vernisáž výstavy – KbT – Most
30.–31. 5.
– stretnutie s tancom pre MŠ, ZŠ Cez minulosť
smerom k nám, tanečný muzikál tanečného
štúdia ZCK

ich exotická Austrália, hoci tu boli vystavení
i ohrozeniu života, keď za nimi začala horieť buš. „Mali sme šťastie, že nás oheň nedohnal.”Rajom na zemi, kde načerpali nové sily, bol pre nich ostrov Fidži.
Amerika, Afrika a opäť Európa
Fyzicky náročná bola Južná Amerika.
„V Bolívii sme sa brodili soľným jazerom 80
km. Vtedy nadávate na všetko a na všetkých, ale musíte ísť stále dopredu.”
Jedným z vrcholov ich cesty však bola
návšteva ľadovej Antarktídy, kde sa im medzi tučniakmi podarilo urobiť zopár symbolických metrov. „Tunajšia príroda, ktorú
nestihol „napadnúť” človek, je nepopísateľná.” V Argentíne bojovali s vetrom, Paraguay ich stál tiež veľa síl, v USA vďaka výborne vybudovaným cyklotrasám vládla
„cyklistická pohoda”, v Kanade zažili najkrajší zážitok vzhliadnutím polárnej žiary.
Z Kanady leteli do Afriky, kde po Fínsku
a Chile zažili svoje tretie Vianoce mimo
domova. „Posledné kroky sú najťažšie, asi
preto sme po návrate do Európy zažili krízu. Michala po troch rokoch prvýkrát „skolila”choroba.”

– Každý vie, že je to hocikde... – ZCK, tvorba
Andrea Šteffeka
– Most – výstava detských prác
– otvorené Krypty pod františkánskym kostolom
NPPM s výstavou Malacky a II. svetová vojna

ZCK – kino ZÁHORAN
14.–15. 5. – Cesta okolo sveta za 80 dní
7.–8. 5. – Na dotyk
21.–22. 5. – 5 x 2
28.–29. 5. – Constantine
ZCK – KNIŽNICA
denne Po–Pia od 10.00 h do 12.00 h, od 13.00 h do 18.00 h
Internet: 10 min. – 7 Sk
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

mohli prísť i odznakári, zberatelia bankoviek
či obchodníci so zberateľským materiálom
z Bratislavy. Organizátorov potešil i rastúci
záujem o členstvo v klube malackých filatelistov.
–ap–, foto: –lucy–

21. 5. 2005 uplynú dva
mesiace, čo nás vo veku 72 rokov opustil náš
milovaný manžel, otec
a starý otec Karol Kovanič z Jablonového.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Smútiaca rodina.

O hodnotný kultúrny zážitok neprišli tí Malačania, ktorí sa 29.
apríla v podvečer vybrali do Chrámu Nepoškvrneného počatia Panny Márie, aby si pozreli hru s názvom Pašiové hry, ktorú v Malackách uviedol hosťujúci divadelný
súbor Slovenské divadlo zo Sarvaša. Asi tridsaťčlenná skupina divadelníkov rozohrala priamo
v priestore pred hlavným oltárom
scény pripomínajúce umučenie
a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista.
Hoci už máme veľkonočné obdobie dávno za sebou, z hry korunovanej nadčasovosťou si každý odnášal posolstvo viery a lásky, ktoré mu pomohlo duševne pookriať
a prehodnotiť význam všedného
života: Premýšľaj človek, obráť
svoje srdce a mysli na svojho Pána, lebo on trpel za každého.

Text a foto: –lucy–
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ŠPORT

Slovenský
cykloklub
SCK Záhorák

Sprava:
K postupu do semifinálového kola, ktoré sa uskutoční v Trnave, sa prebojovali i M. Poláková, A.
Pišková, M. Cilipová,
A. Bittnerová.

funguje už piaty rok organizuje pravidelné cyklovýlety pre priaznivcov bicykla všetkých vekových kategórií.

Konverzovať s Myschom nerobilo víťazke Helene Sedláčkovej žiaden problém.

–tabu–

Symbolická
rozlúčka

V drese domáceho družstva hral od roku
1978. Začínal pod vedením trénera Ľ. Osleja
ako žiak, J. Petrakoviča ako dorastenec, neskôr pôsobil pod vedením striedajúcich sa
trénerov Juhása, Petrakoviča, Mládka, Matúška, Šustera, Mikulčáka a Pavlíka v drese
mužov. V posledných rokoch sme si s kapitánskou páskou v malackom drese nevedeli
predstaviť nikoho iného. Stmeľoval mladých
i starších hráčov Strojára a horlivo pomáhal
výboru oddielu pri zabezpečovaní sponzorov. Aj v poslednom stretnutí svojej aktívnej
kariéry prispel k suverénnemu víťazstvu Malačanov nad Levicami v pomere 47:33, keď
bol sám autorom 11 gólov.
Želáme mu veľa úspechov a spokojnosti
v ďalších rokoch života, i keď bez aktívnej
hádzanej, no veríme, že na malackých športoviskách sa s ním budeme stretať i naďalej.

ANTON PAŠTEKA
Foto: archív

24. apríla sa zišli v telocvični Dopravnej letky – Juh nadšenkyne aerobiku,
aby si zasúťažili o postup do semifinálového kola

Miss Aerobik
Tour 2005
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vás pozývajú na

34. ročník
Behu oslobodenia

Malacky sa stali dejiskom tejto športovej
akcie, ktorej sa zúčastnili nielen Malačianky,
ale i dievčatá z iných miest. A tak sme mohli
vidieť slzičky šťastia víťazky Heleny Sedláčkovej, ktorá uspela v konkurencii mladších
dievčat. „Vôbec som to nečakala. Minulý rok
som sa prihlásiť neodvážila. No keďže mám
už 33 rokov a táto súťaž je len do 34, vyskúšala som to, inak by som ľutovala.”
Sedemnásť súťažiacich sa predviedlo
v dvoch hodinách tanečného aerobiku
pod vedením inštruktorov Aleny Kahanovej
a Laca Vaska. Nálada sa s narastajúcimi spálenými kalóriami zvyšovala. Dievčatá museli
nielen dobre vyzerať, ale aj zvládnuť miestami zaťažkávajúci pohybový rytmus. „Niektoré krokové variácie boli náročné, a ak sa aj
náhodou pomýlili, vzápätí sa usmiali a brali
to športovo, mali šancu,” povedala hlavná
organizátorka Miriam Horváthová. Nadšenie
bolo vidieť v energických pohyboch na „parkete” aj v očiach a úsmevoch nielen súťažiacich. „Za posledné tri roky, čo precvičujem,
tak toto bola asi najlepšia hodina,” zhodnotil
priebeh inštruktor Laco Vaska.
Organizátori viackrát vyzvali nesúťažiace,
ale aj cvičiace ženy, aby sa osmelili a prihlá-

V minulom školskom roku sa hádzanárom zo ZŠ Štúrova ul. (vtedy ešte pod starým
názvom ZŠ Ul. 1. mája) podarilo po víťazstvách v okresnom i krajskom kole prebojovať na školské majstrovstvá Slovenska. Tie sa
minulý rok konali v rámci celoslovenskej žiackej olympiády – Kalokagatie v Trnave a tam
sa im dokonca v súperení s najlepšími družstvami z celého Slovenska podarilo vybojovať výborné 3. miesto.
V minulých dňoch sa v Bratislave rozhodlo, že možnosť súperiť v celoslovenskom finále budú mať i tento rok. Po už dávnejšom
víťazstve v okresnom kole totiž zvíťazili aj
v konkurencii najlepších družstiev Bratislavského kraja a vybojovali si tak postup i na
tohtoročné školské majstrovstvá Slovenska.
V športovej hale Domu športu najprv po-

14. ročník
Memoriálu Antona
Šveca,
ktoré sa uskutočnia v sobotu 14. mája na
štadióne ŠK Malacky v Zámockom parku.
Program:
8.00–9.30 h
– prezentácia, nástup a otvorenie súťaže
9.30–10.30 h
– súťaže žiactva (400 m – najmladší žiaci
a žiačky – 1. a 2. ročník ZŠ; mladší žiaci
a žiačky I. – 3. a 4. ročník ZŠ; mladší žiaci
a žiačky II. – 5. a 6. ročník ZŠ; 800, 600 m
– starší žiaci a žiačky – 8. a 9. ročník ZŠ.)
10.30–10.45 h
– súťaže dorastu (2000 m – dorastenci –
15–18 r., 1000 m – dorastenky – 15–18 r.)
10.45–11.00 h
– súťaže dospelých
(1000 m – ženy, 3000 m – muži)
11.15 h
– slávnostné vyhlasovanie výsledkov
O Memoriál Antona Šveca bude bojovať
žiactvo. Najlepších päť pretekárov v každej kategórii bude bodovaných a súčet
získaných bodov stanoví víťaznú školu.

sili do súťaže. Dodatočne tak urobili dve
a oplatilo sa. Jedna z nich, Mária Poláková,
skončila na 2. mieste. „Moderátor sa na mňa
stále pozeral, presviedčal ma, aby som sa
prihlásila. Nie som súťaživý typ a veľmi si neverím, ale nakoniec mi sebavedomie zdvihli
a oplatilo sa,” vyjadruje sa k umiestneniu.
Prestávku vyplnila svojím tanečným umením skupina Saltatrix a spevácky oživila súťaž
Zorka Novotová. Potom nasledovala promenáda v plavkách a rozhovor s moderátorom
Myschom, kde sa predviedlo porotou vybraných deväť dievčat. Ohybnosť, ladnosť, výdrž a aj úsmev určili finálovú päticu dievčat,
ktoré si domov odniesli nielen dobrý pocit,
ale aj hodnotné ceny.
Umiestnenie:
1. Helena Sedláčková (Pezinok), 2. Mária
Poláková (Malacky), 3. Andrea Pišková (Nová
Dubnica), 4. Mária Cilipová (Snina), 5. Adriana Bittnerová (V. Leváre).
DOMINIKA PÉTEROVÁ
Foto: S. Osuský

Hádzanári zo ZŠ Štúrova
majstrami kraja

Ako žiak siahol Ján Marek na bronzové
medaily na slovenskom šampionáte. Neskôr obliekal ligový dres malackých dorastencov i mužov.

Komisia školstva a športu MsZ,
Strojár ŠK, AC a CVČ Malacky

a

Na pravidelných akciách SCK Záhorák
sú vítaní aj nečlenovia – všetci priaznivci bicykla a zdravého pohybu v prírode. Klub má svoje
stabilné stránky aj
na eMtexte (s. 680–681), kde nájdete aktuálny plán cyklovýletov. Pozvánky sú uverejňované aj v Kalendári podujatí, ktorý vydáva Kancelária prvého kontaktu MsÚ.

Posledné stretnutie malackých mužov
v I. hádzanárskej lige malo svoje čaro.
V rozlúčkovom stretnutí sa Malačania
stretli s družstvom Levíc v priamom
súboji na domácej palubovke v boji
o 5. miesto v konečnej tabuľke. Navyše poslednýkrát sa aktívne v drese Malačanov objavil Ján Marek.

POZVÁNKA

razili ZŠ Karloveskú Bratislava 19:10 (10:5)
a ZŠ Nevädzovú Bratislava 12:5 (8:4), čím
vyhrali svoju skupinu a postúpili tak do finále. Tam sa stretli s Gymnáziom Haanova Bratislava. Po presvedčivom výkone (viedli už
7:0) zvíťazili 10:5 (7:2), a tým sa stali majstrom Bratislavského kraja. Získali tak právo
na budúci mesiac reprezentovať školu i mesto na majstrovstvách Slovenska.
O úspech sa zaslúžili títo žiaci:
Michal Kurka, Ľudovít Gyírbach, Milan
Hollý, Adam Pernecký, Adrian Pernecký,
Ivan Došek, Tomáš Kuklovský, David Stachovič, Dominik Oslej a Samuel Krajčír.
Veríme, že ani tam nesklamú a „pobijú”
sa o čo najlepší výsledok. Budeme im držať
palce.
Mgr. DUŠAN ŠUSTER

POĎAKOVANIE

Poďakovanie patrí súčasným i budúcim
sponzorom MISS AEROBIK TOUR,

ktoré sa uskutočnilo 24. 4. v Malackách.
Hlavnému generálnemu partnerovi:
LITEX Malacky
Generálnym partnerom:
VÚ 1201 – samostatná Dopravná letka – poskytovateľ priestorov, odbornej lekárskej
starostlivosti; Mesto MALACKY – zabezpečenie kultúrneho programu; KVETY u DANIHELOV – Silvia Danihelová – zabezpečenie kvetinovej výzdoby, ako aj kvetinového
aranžmá
Hlavným reklamným partnerom:
POZAGAS, a. s., Malacky, BAU – LOGISTIK, Caky-Trans
Reklamným partnerom:
spoločnosť RAUCH, Berentzen Distillers – p. Jančok, Orex – p. Orgoňová, Cukráreň
Hviezda, Kozmetika, kaderníctvo, manikúra, pedikúra – J. Gallová, p. Jakubčík –
profesionálny fotograf
Mediálnym partnerom:
Mesto Malacky, Malacký hlas, eM TV – mestská televízia, regionPRESS
Partnerom:
Salón Stanka, Gymnázium Malacky Ul. 1. mája – RNDr. E. Krajčírová – poskytnutie
lavičiek, ZŠ na Záhoráckej ul. – P. Škrabák – poskytnutie lavičiek, ZCK – J. Zetková –
poskytnutie reklamných panelov, DEXIA Banka, a. s., pobočka Malacky – poskytnutie
reklamných pútačov
Účinkujúcim v kultúrnom programe:
Mažoretkám mesta Malacky pod vedením P. Královej
Zorke Novotovej za spevácku show, TS SALTATRIX pod vedením A. Murániovej
... realizačnému tímu, súťažiacim a cvičiacim a celému mestu, ktoré podporilo akciu
vystavením propagačných materiálov.
MIRIAM HORVÁTHOVÁ

MH 05 F17

Príležitosť pre vaše dieťa

Základná škola, Záhorácka 95, 901 01 Malacky oznamuje,
že v školskom roku 2005/2006 otvára pre žiakov, ktorí nastupujú do 3. ročníka,

triedu s rozšíreným vyučovaním telesnej výchovy –
4 hodiny vyučovania TV týždenne.

Vyučovanie obsiahne plaveckú prípravu, futbalovú, atletickú, gymnastickú predprípravu,
minivolejbal a minibasketbal.
Podmienky prijatia: súhlas rodičov, záujem dieťaťa o šport, dobrý zdravotný stav,
úspešné absolvovanie pohybových testov.
Pohybové testy:
18. mája 2005 o 14.00 h.
Do triedy budú zaradení žiaci s najlepšími výsledkami.
Rozhodnutie bude doručené rodičom do 14 dní.
Bližšie informácie získate v riaditeľstve školy alebo na telefónnom čísle 034/772 38 62
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