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Záhorie má
svoju
publikáciu

ÚVODNÍK

Zastavme sa...

Konečne prichádzajú prázdniny, čas
dovoleniek, výletov, cestovania, vetra vo
vlasoch a slnka v tvári. Čas, keď ulice voňajú opaľovacími olejmi a sviežimi parfumami, čo sálajú z ohorených tiel. Deti sa nemôžu dočkať prvého dňa po vysvedčení,
keď im nezazvoní budík a budú môcť
vstať podľa svojej vôle. Toľká slasť!
No aj my dospeláci, obutí do rodičovských topánok, pociťujeme zúfalú potrebu
spomaliť, uchopiť chvíľu, zastaviť čas a bezcieľne sa zahľadieť na hladinu jazera či
mora (komu na čo stačí peňaženka), nastaviť tvár slnku a jednoduchým životným
pravdám. Zastavme sa a aspoň na okamih
počúvajme sami seba. Žijeme správne?
Sú medzi nami takí, čo plávajú životom, akoby si užívali vzácnu dovolenku.
Vždy majú na tvári úsmev a slúžia najmä
sebe a svojim blízkym. Pracovné povinnosti si plnia elegantne a bezbolestne s jedinou ambíciou – existenčne zabezpečiť
svoju rodinu. Potom sú tu iní, ktorí si pre
večné neodkladné povinnosti (vždy dôležitejšie ako ich osobný záujem) nestíhajú
uvedomiť, že čas bezcitne ukrajuje z ich
krátkej pozemskej púte a oni trestuhodne
nestíhajú. Tak mnohí tápame medzi kusom chleba, zabezpečovaním poživne
a nedostatkom času na tých, ktorých máme najradšej, ktorí sú naším posolstvom,
odkazom i pupočnou šnúrou. Rodičovská
zodpovednosť verzus rodičovská láska...
Žiada sa nám prinášať nielen hmotné zabezpečenie, ale aj tráviť s najbližšími viac
času, venovať im porozumenie, dávať rady, vplývať a vychovávať.
Idú prázdniny, krásne obdobie, keď
môžeme viac relaxovať a tešiť sa zo vzájomnej blízkosti. Ak sa nám to nedarí spontánne, pokúsme sa využiť manažérsky prístup a čas pre rodinu si naplánovať. Želám
vám počas letných prázdnin aspoň chvíľu
sladkého ničnerobenia, chuť na pokojné
hry s deťmi, hlavu očistenú od myšlienok
na prácu a najmä veľa životodarnej lásky.
Len pritom nezabúdajme, že kým sa nám
kúštiček lásky vráti, musíme jej oveľa viac
rozdať.
TATIANA BÚBELOVÁ

„Nie je to žiadny turistický sprievodca či reklamná publikácia, ale úprimná srdečná výpoveď o Záhorí.” Taká
je stručná charakteristika novej slovensko-nemeckej obrazovej publikácie o Záhorí slovami jej tvorcov
PhDr. Júlie Laukovej a Štefana Selka,
ktoré odzneli počas jej slávnostného
krstu 8. júna v hoteli Atrium v Malackách.

130 rokov
pomoci blížnym
Zástavu 130-ročného DPZ Malacky niesol jeden z ocenených Vladimír Kovárik, jeden z ocenených, ktorého obdivoval aj „nasledovník”, v deň
oslavy práve 4-ročný Peťko Odumorek.

„Je tu mladá krv” – ocenil vedúci sekretariátu Dobrovoľnej požiarnej ochrany
SR Ján Parčiš, keď v sobotu 18. júna blahoželal malackému Dobrovoľnému
požiarnemu zboru k 130. narodeninám.
Požiare vlani v okrese Malacky spôsobili
škodu za viac ako 8 miliónov, hasiči však pri
ich likvidácii uchránili hodnoty za takmer
114 miliónov korún. Ich vytrvalosť, obetavosť
a dobrý príklad pre iných rezonoval aj na prijatí u viceprimátora Jozefa Bullu v obradnej
sieni mestského úradu. Viacerí zaslúžilí i nádejní mladí hasiči prevzali medaily a pamätné listy.
Za partnerov z rakúskeho Angernu jubilantom zablahoželal zástupca veliteľa Siegfried Prochaska v mene ich mladšieho, iba
100-ročného, hasičského zboru.
Námety na prevenciu, ochranu majetku
a životov sú perspektívou spolupráce našich
a rakúskych hasičov aj do budúcnosti.

V 100-tisícčlennej rodine dobrovoľných
hasičov na Slovensku je naďalej aktuálnou
úlohou omladiť hasičský zbor. Aj pomocou
výchovy detí už od predškolského veku akciami, ktoré ich zaujmú a získajú pre požiarnu ochranu.
Históriu DHZ priblížil tajomník František
Šimoník a medzi ocenenými bol aj dlhoročný predseda DPZ Ivan Šíra s mnohými hasičskými pokračovateľmi vo svojich vnúčatách.
Súčasťou osláv v Malackách bola výstava hasičskej a záchrannej techniky, ukážka záchrany človeka zo strechy a zlanovanie. Dekan
Michal Pokopec na slávnosti v mestskom
úrade vysvätil reliéf patróna hasičov svätého
Pokračovanie na 2. strane

TRADIČNÉ STRETNUTIE REDAKTOROV SA TENTORAZ USKUTOČNILO V MALACKÁCH

Išeu Macek... v podaní novinárov
Už 33. stretnutie Klubu redaktorov
regionálnej tlače Slovenského syndikátu novinárov sa v dňoch 9.–11. júna
uskutočnilo v Malackách. Novinárov
privítal Kamenný mlyn, ktorý poskytol
priestor pre členskú schôdzu klubu,
súťaž Novinárka – Novinár 2005, ale
aj spoločenské aktivity ľudí od pera.
Prípravu a realizáciu stretnutia vzalo
tentoraz na svoje ramená Mesto Malacky a redakcia dvojtýždenníka Malacký hlas.

V spolupráci s Klubom redaktorov regionálnej tlače a redakciou dvojtýždenníka Slovenská brána sa podarilo pripraviť stretnutie,
na ktoré sa mnohí novinári tešili – na Záhorie
zavítali po prvý raz. Redaktori pricestovali zo
všetkých kútov Slovenska: z Košíc, Levoče,
Žiliny, Oravy, Banskej Bystrice, Prievidze
i Bratislavy. Súčasťou stretnutia bola tlačová
Pokračovanie na 5. strane

Projekt je
spolufinancovaný EÚ
Vydanie prezentačnej knihy je zavŕšením ďalšieho úspešného projektu cezhraničnej spolupráce Slovensko–Rakúsko, ktorý zastrešilo Združenie miest a obcí záhorskej oblasti. Celkové náklady projektu dosiahli výšku 17 471 EUR.
ZOZO sa na sume podieľalo 10-percentnou spoluúčasťou a zvyšok bol vyfiPokračovanie na 5. strane

Malacké brko
pozná víťazov
V znamení literatúry a príjemných zážitkov z umeleckého slova sa 13. júna v Malackách nieslo popoludnie
venované slávnostnému vyhodnoteniu literárnej súťaže gymnazistov z mestských gymnázií Malacké
brko 2005.

V súťaži rezonovali dve témy –
pre poéziu Srdce pre teba a pre
prózu Keď menej znamená viac.
Súťaž pravidelne vyhlasuje primátor mesta a ocenením pre
tých, ktorí svojimi prácami zaujmú odbornú porotu, je už tradične keramické brko z dielne keramikárky Rozálie Habovej, ale aj
finančná odmena vo výške
1500 Sk za 1. miesto, 1000 Sk za
2. miesto a 500 Sk za 3. miesto,
ktorú do súťaže venuje Tatra ban- Držiteľ ocenení v kategóriách poézie i prózy Michal Jáka.
noš poďakoval svojej slovenčinárke PaedDr. Márii DršPokračovanie na 4. strane kovej za to, že vycibrila jeho lásku k literatúre.

Kto otextuje znelku mesta?

Poslanci MsZ počas zasadnutia MsZ 16. 6. s potešením prijali iniciatívny návrh
primátora Malaciek Jozefa Ondrejku vypísať verejnú anonymnú súťaž na otextovanie znelky mesta. Najvyšší predstaviteľ Malaciek svoju myšlienku prvýkrát prezentoval počas odovzdávania ocenení súťaže Malacké brko 2004.
Pokračovanie na 2. strane
DO POZORNOSTI

Súťažiaci František Paluška a Monika Nemčeková z redakcie Slovenskej brány počúvajú znenie úlohy v súťaži Novinár roka 2005 – zaspievať Išeu Macek. Nakoniec sa Ferko spevácky
blysol a získal najväčší počet bodov. Monika sa vyjadrila, že sa drží zásady, čo neviem, to nerobím a text piesne originálne odrecitovala.

Redakcia

oznamuje občanom, že počas letných
mesiacov vychádza Malacký hlas len
raz do mesiaca, a to: 6. júla (s uzávierkou materiálov 27. 6.) a 10. augusta
(s uzávierkou materiálov 1. 8.).

SPRAVODAJSTVO

Odchádzam s Hippokratom

SÚŤAŽ

Kto otextuje
znelku mesta?

8. júna zaklopala na dvere primátora Malaciek vzácna návšteva. Prof. Karol Virsík
v sprievode spisovateľa Ladislava Ťažkého, prof. Ladislava Hegyiho a rozhlasového
redaktora a zástupcu vydavateľstva Nebojsa Mgr. Petra Strelingera.

Rodený Malačan Karol Virsík je zakladajúcim riaditeľom Národného ústavu tuberkulózy a respiračných chorôb a popri ostatných významných oceneniach je od roka
2003 nositeľom štátneho vyznamenania
Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne významné zásluhy v oblasti medicíny. Táto
osobnosť sa podpísala nielen pod rozvoj
oblasti ftizeológie a pneumológie, ale aj
geriatrie. Ako o ňom hovoria niekdajší spolupracovníci, jeho cieľavedomosť, vynaliezavosť a charizma sú obdivuhodné. Mimoriadna je i skutočnosť, že práve v tomto ro-

v ktorom vydáva svedectvo o svojom živote. Cez úsmev i slzy v nej hovorí o svojej
celoživotnej službe pacientovi v mene lásky k človeku ako k svojmu blížnemu
a Hippokratovej prísahy, ktorú celý svoj lekársky život uznáva ako svoje krédo.
V úvodnej časti svojho románu sa vracia
i do obdobia svojho detstva a dospievania,
ktoré prežil práve u nás v Malackách.
Ústrednou témou rozhovoru vzácnych
hostí s najvyšším predstaviteľom mesta bolo zistiť, aké sú možnosti, ako predstaviť
autobiografiu i malackému publiku. Po doDožiť sa vyše 70 rokov bol pre nich v roku 1950 vzdialený a hmlistý cieľ. Dnes je to realita. Veľmi
konkrétna. Sú tu, mladí srdcom. V prvom rade prvý sprava iniciátor stretnutia Anton Baláž.

So zelenou stuhou
po 55 rokoch

Zľava: Peter Strelinger, Karol Virsík, Ladislav Ťažký a Ladislav Hegyi.

ku, kedy bude oslavovať svoje 90. narodeniny, vychádza jeho autobiografická kniha
Odchádzam s Hippokratom. Viac než
300–stranový životopisný román vybavený
dokumentárne vzácnymi fotografiami,

hovore s riaditeľkou ZCK Janou Zetkovou
sa na slávnostnú akadémiu, venovanú významnému malackému rodákovi Karolovi
Virsíkovi a jeho dielu, budeme môcť tešiť
až po prázdninách.
text a foto: –lucy–

Lavice rehoľného slovenského Gymnázia františkánov v Malackách opustili ako čerství maturanti v júni 1950.
Mladí, úprimne naivní, plní životného
optimizmu, chuti niečo dokázať a zužitkovať obrovskú devízu získaného
kvalitného vzdelania. Podarilo sa. Stali sa z nich lekári, umelci, vedci, akademici... – tvorcovia diel, na ktorých
stavajú súčasné generácie. Nikdy sa
však neprestali hrdo, s úctou a vďakou hlásiť k svojej alma mater. Ani po
dlhých 55 rokoch.

11. júna prijal v obradnej sieni MsÚ
v Malackách primátor mesta Jozef Ondrejka 25 zo 63 niekdajších absolventov františkánskeho gymnázia. „Ste pre mňa sym-

130 rokov pomoci
blížnym
Dokončenie z 1. strany

Floriána z tridsiatych rokov 20. storočia (socha bola v minulosti na budove, ktorá musela ustúpiť výstavbe železničného
nadjazdu). Pred zničením ju zachránil pán Peter Mládek
a reštauroval docent Ján Gavula z Vysokej školy výtvarných
umení. Reliéf neskôr nájde dôstojné miesto na budove MsÚ, v ktorej 130-ročný
zbor získal nové priestory.

bolom vzdelanosti. Váš spoločenský prínos
je obrovský a nepopierateľný. Môže byť
príkladom pre súčasnú mládež,” povedal.
Počas slávnostného obradu odznela i správa o snahe prinavrátiť poslanie vzdelanosti
kultúrnej a historickej pamiatke Malaciek
– Pálfiovskému kaštieľu za predpokladu,
že sa v jeho priestoroch etabluje vysoká
škola. Táto myšlienka sa právom stretla
s nadšením.
Po tom, čo sa prítomní zapísali do Pamätnej knihy mesta Malacky, sa o slovo
prihlásil i iniciátor stretnutia Anton Baláž.
K svojim spolužiakom prehovoril aj slovami básnika:
55 rokov preč odvial čas,
koľko stužiek zelených zdobilo nás.
A všetky tie roky,
či jarné bujaré,
ktoré nám vrásky
vrývali do tváre.
Keď pozrieš dozadu
v nádhernom majestáte
týčia sa do výšok,
jak mesto stovežaté.
Z každého povieva
zelená zástava,
Gaudeamus znie
a hudba vyhráva.
A práve hymna študentstva Gaudeamus
igitur ukončila slávnostné popoludnie.

MILAN SOUKUP,
foto: autor

–lucy–, foto: S. Osuský

Pamätné listy boli jedny
z mnohých ocenení, ktoré sa
počas slávnosti odovzdávali.
Tieto si vyznamenaní prevzali
od predsedu DHZ Ivana Šíru.

Vždy
aktuálne
informácie
nájdete v

Stručné fakty z histórie hasičského zboru v Malackách

2

• Okresnú hasičskú jednotu (OHJ)
v Malackách založili 6. januára 1924 s číslom 13. Mala 1 400 členov v 25 hasičských
zboroch, čo je priemerne viac ako 50 členov v zbore; v roku 1931 mala OHJ Malacky 31 hasičských zborov.
• V r. 1931 sa v Malackách konala posviacka automobilovej striekačky.
• V r. 1934 sa pri príležitosti 10. výročia
trvania OHJ číslo 13 v Malackách konala
hasičská slávnosť za účasti 20 zborov a 400
hasičov z okresu Malacky.
• Hasičské hnutie preberá viaceré vojenské prvky. Veľa spoluobčanov hľadelo na
hasičov vždy s úctou a obdivom. To dokazuje aj veľká účasť občianskej verejnosti na
hasičských podujatiach a vždy vzorné vystupovanie hasičov.
• Miestni hasiči sa zúčastnili hasenia
najväčších požiarov v meste Malacky;
(v roku 1888 požiar veže kláštora po údere
blesku, v roku 1889 požiar synagógy, ďalšie

požiare – obytných budov a rodinných domov sa stali v rokoch 1891, 1896, 1898,
v roku 1910 požiar strechy kostola a kláštora trval celý týždeň; v roku 1913 hasiči
z Malaciek hasili aj veľký požiar židovskej
štvrte v Bratislave, ako aj ďalšie požiare
v okrese).
• Viaceré OHJ nemali ani štvrtinu členov ako okres Malacky. Podľa Stanov člen
zboru skladal členský sľub.
• V roku 1935 sa v meste Malacky postavila nová požiarna zbrojnica na Sokolovskej ulici, ktorá však v 60. rokoch musela
ustúpiť výstavbe komunikačnej siete.
• V povojnových rokoch pri hasičskom
zbore na požiarnej zbrojnici mesto zamestnávalo plateného vodiča automobilovej
požiarnej striekačky.
• Miestna jednota ČSPO mala v roku
1954 338 členov, z toho 48 žien.
• V 60. rokoch v Malackách pôsobili aj
závodné požiarne zbory v týchto organi-

záciách: Liehovar, Nafta, Vojenské lesy, Vinohrádok.
• V deň vzniku samostatnej SR 1. januára 1993 sa samostatným právnym subjektom stala Dobrovoľná požiarna ochrana
SR, ktorá združuje dobrovoľné hasičské
zbory celého Slovenska.
• V súčasnosti DHZ Malacky zameriava
pozornosť na výkon preventívnych prehliadok v obytných budovách a v malých prevádzkach podnikateľov vrátane výkonu následných dohliadok.
• DHZ Malacky úspešne už viac rokov
rozvíja priateľskú spoluprácu s hasičmi v Rakúsku; (Angern, Gänserndorf, Strasshof...).
• Nedávno sa uzatvorila dohoda o spolupráci medzi DHZ Malacky a miestnou
odbočkou Zväzu vyslúžilých vojakov gen.
Štefánika, ktorá v meste pôsobí už viac ako
70 rokov.
FRANTIŠEK ŠIMONÍK,
tajomník DHZ v Malackách

POSLANCI SA PÝTAJÚ ZA VÁS

Na zasadnutí MsZ v apríli 2005, odzneli
viaceré interpelácie poslancov. Z odpovedí vyberáme.
Znížia rýchlosť na 40 km/h na Ul.
gen. M. R. Štefánika?
Zníženie rýchlosti musí odsúhlasiť Slovenská správe ciest, Bratislava ako správca komunikácií ciest I. triedy. Mesto Malacky však
podá návrh na požadované zníženie rýchlosti. Ten môže i nemusí byť akceptovaný.
Kedy sa „zazelenie” Záhorácka?
Obnova zelene na Záhoráckej ulici je úzko spätá s celkovou obnovou, resp. vybudovaním nových chodníkov. Pre Záhorácku ul.
je spracovaná štúdia od hlavnej križovatky
po Pribinovu ul., v ktorej sa s budovaním nových chodníkov počíta. Podľa Ing. G. Rehákovej, vedúcej OÚRD, by sa mali práce na
úseku od AFK po HVB banku začať už v roku 2005. V závislosti od investičnej náročnosti rekonštrukcie a finančných možností
mesta budú dokončené v tomto roku alebo
v priebehu roka 2006. Potom sa pristúpi k sadovým úpravám – k výsadbe nových stromov, kríkov a trávnatých plôch.
–mh–
ZAUJALO VÁS

Milí čitatelia,
ak nám napíšete do 28. júna na adresu
redakcie, ktorý príspevok vás zaujal, budete mať šancu získať tričko 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
Revolučné škrtanie autobusov zatiaľ
odložili, Zámocký park čaká ďalšia rekonštrukcia, Lúče medzinárodného
priateľstva rozzžiarili oblohu nad Malackami, Tvorivosť bez obmedzenia
a iné. Spomedzi všetkých sme vyžrebovali Drahu Kohútovú z Malaciek, ktorá
získava hrnček mesta.
–red–

✒

• Rozvoj organizovanej požiarnej ochrany
(PO) ovplyvnilo až zrušenie nevoľníctva roku
1785 a následný hospodársky rozmach, ktorý vystupňoval nebezpečenstvo požiarov.
• Do dejín PO sa zapísal aj cisár Jozef II.,
ktorý 26. júna 1788 podpísal požiarno-policajný poriadok pre Uhorsko.
• 15. februára 1875 bol v Malackách založený hasičský zbor. Už v tomto roku
obec Malacky zakúpila vo Viedni pre hasičský zbor štvorkolesovú ručnú striekačku.
• V histórii mesta Malacky sú zaznamenané nielen ničivé požiare, ale aj povodne
a ďalšie prírodné kalamity; (povodne sa stali
v r. 1876, 1884, 1890, 1900, 1901; snehové
kalamity 11. mája 1865, 11. augusta 1894;
veľké suchá v r. 1904).
• V júli 1919 z požiarnej stráže DHZ
v Bratislave vzniklo hasičstvo z povolania;
ich súčasnými pokračovateľmi v Malackách
sú príslušníci OR HaZZ a príslušníci zboru
HaZZ.

Na MsZ boli zároveň schválené i súťažné podmienky v nasledujúcom znení:
• otextovanie sa týka plnej verzie znelky mesta,
• navrhovaný text predloží účastník súťaže v slovenčine, v záhoráckom nárečí
alebo v kombinácii slovenčiny so záhoráckym nárečím dvojmo,
• súťaž nie je obmedzená bydliskom
účastníka súťaže a ani inak podmienená,
• súťažné návrhy predložia účastníci
súťaže na MsÚ Malacky, Radlinského ul.
1, sekretariát primátora v obálke označenej TEXT ZNELKY MESTA; v tejto obálke
bude zalepená obálka obsahujúca meno
a priezvisko autora/-ov, adresu bydliska
s telefonickým kontaktom a zvlášť pripojený písomný súhlas autora/-ov s postúpením – v prípade víťazstva v súťaži – autorských práv na Mesto Malacky,
• lehota na predloženie súťažných návrhov je do 31. 8. 2005 do 15.00 h,
• konečná odmena autorovi/-om víťazného návrhu 3 000 Sk je splatná do 30
dní po vyhlásení výsledkov súťaže výberovou komisiou, menovanou primátorom
mesta.
Prezentácia víťazného návrhu bude predvedená na prvom zasadnutí MsZ
po prázdninách 22. septembra 2005.
Tak neváhajte a zapojte sa! Možno
práve váš súťažný návrh bude tým pravým „mauackým” a stane sa neoddeliteľnou súčasťou znelky mesta.
–mh–

ZAUJALO MA V ČÍSLE
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312 – OŽP
Ing. František Klíma
796 61 80, kl. 230
• vedúci
• informácie o činnosti odboru

Technická infraštruktúra

II. POSCHODIE VĽAVO*:
313 – OSŠ
Mgr. Alena Kmecová
796 61 20, kl.120
• vedúca
• poradenské služby

Technická infraštruktúra

106 – OÚRD
Ing. Viliam Konček,
Jozef Bátory
796 61 64, kl. 214
• doprava
• malé obecné služby

104 – OSŠ
Antónia Miklošová
Marie Jurdáková
7966118 kl. 118
• sociálna pomoc • sociálno-právna ochrana • poradenstvo
• správa Linky dôvery

Technická infraštruktúra

102 –EO
Ľubica Gbelcová
796 61 63, kl. 213
• pokladnica, fakturant

Rokovacia miestnosť primátora

Rokovacia miestnosť primátora

128 – OSŠ
Katarína Krišková, Annamária Horváthová
796 61 21, kl. 121
Marta Ferenčáková
796 61 19, kl. 119
• matričná agenda a matričná činnosť • overovanie listín a podpisov
• evidencia obyvateľstva • prihlasovanie, odhlasovanie, zmeny

103 – OSŠ
Anna Brádlová
796 61 79, kl. 229
• sociálna pomoc, pomoc a starostlivosť o starých a zdravotne
postihnutých občanov • rodinné
prídavky a záškoláctvo

Technická infraštruktúra

211
Jana Černá
796 61 69, kl. 219
• referent útvar hlavného
kontrolóra
cerna.j@malacky.sk

Malá rokovacia miestnosť

310 – SP
Jana Slobodová • personálne
796 61 58, kl. 208
Marta Slobodová • mzdy
796 61 53, kl. 203
slobodova.j@malacky.sk
slobodova.m@malacky.sk

419 – OŽP
Ing. Jozef Slezák
Viera Lapinová
kl. 231
• vývoz TKO • údržba zelene •
cintorínske služby • rybárske lístky

418 – OŽP
RNDr. Božena Orgoňová,
Ing. Karol Oreský
796 61 72, kl. 222
• odpadové hospodárstvo
• ochrana prírody, krajiny, ovzdušia a vodného hospodárstva
311 – KPK
Mgr. Ivana Potočňáková
796 61 23, kl. 123
• vedúca
• tlačový hovorca MsÚ
media@malacky.sk

410 – EO
Alžbeta Petrášová
Margita Stachovičová
796 61 61, kl. 211
Antónia Bernhauserová
796 61 62, kl. 212
• účtovníctvo • štatistika

411 – OSŠ
Mgr. Alexandra Hrnková
Anežka Kujanová
796 61 17, kl. 117
• školský úrad
• koordinácia škôl a školských
zariadení

Technická infraštruktúra

408 – KPK
Mgr. Tatiana Búbelová
Stanislav Osuský
796 61 74, kl. 223
• redakcia eMTV
master@malacky.sk
media@malacky.sk

Elena Červenková
informátor

110 – podateľňa
Ján Kurnát
796 61 00, kl. 100

111 – KPK
Jana Matúšková, Barbora Ballová
796 61 78, kl. 228
• referát dokumentácie

113 – OÚRD
Ing. Mária Preisová,
Helena Feriancová
796 61 56, kl. 206
• stavebný úrad pre Malacky
• spoločný obecný úrad pre Gajary, Jakubov, Kostolište

Technická infraštruktúra

*SCHÉMA ZNÁZORŇUJE VŽDY POHĽAD OD SCHODISKA.

112 – EO
Ing. Jozef Stanek,
Darina Melicharová
796 61 26, kl. 126
Dana Puškáčová, Eva Kašubová 796 61 25, kl. 125
• miestne dane a poplatky

Rokovacia miestnosť primátora

205 – SP
Marián Šurina
František Šimoník
796 61 76, kl. 226
• technik PO, vodič
• CO a BZOP

204 – SP
Ing. Michal Šišolák
796 61 28, kl. 128
• projektový manažér

203 – SP
Ing. Pavol Hallon
796 61 77, kl. 227
• projektový manažér

305 – OÚRD
Ing. Gabriela Reháková
796 61 70, kl. 220
• ved. oddelenia • záväzné stanoviská pre stavby, územný plán,
obstarávanie ÚP dokumentácie
urazp@malacky.sk

405 – SP
Ing. Eva Sokolová
796 61 57, kl. 207
• referát verejného
obstarávania

Technická infraštruktúra

207
Ing. Jozef Bulla
796 61 32, kl. 132
• štatutárny zástupca v prípade neprítomnosti primátora
zastupca@malacky.sk

304 – OPM
Ing. Zuzana Danišíková
796 61 65, kl. 215
• vedúca oddelenia
opsm@malacky.sk

308
Ing. Dušan Vavrinec
796 61 55, kl. 205
• prednosta
• riadi a koordinuje chod MsÚ
prednosta@malacky.sk

404 – OURD
Věroslav Orgoň
796 61 59, kl. 209
• stavebný dozor
• príprava rekonštrukcií
a investícií mesta

407 – KPK
Mgr. Lucia Poláková, Milan
Soukup, Mgr. Eva Žilavá (ext.)
796 61 73, kl. 223
• redakcia Malackého hlasu
polakova.l@malacky.sk
media@malacky.sk

206 – KP
Marta Hanzlíková
796 61 10, kl. 110
• asistentka primátora

303 – EO
Ing. Ladislav Adamovič
796 61 60, kl. 210
• vedúci oddelenia
ekonom@malacky.sk

Legenda:
KP – Kancelária primátora • SP – sekretariát prednostu • OPM – oddelenie právne a správy majetku • KPK – Kancelária prvého kontaktu •
OPM – oddelenie právne a správy majetku • OSŠ – oddelenie sociálne, školstva a matrika • OE – oddelenie ekonomické • OÚRD – oddelenie územného rozvoja, dopravy a služieb • OŽP – oddelenie životného prostredia

PRÍZEMIE VPRAVO*:

Technická infraštruktúra

I. POSCHODIE VPRAVO*:
206
RNDr. Jozef Ondrejka
796 61 10, kl. 110
• primátor
msu@malacky.sk
primator@malacky.sk

302 – SP
Ing. Jozef Landl
796 61 66, kl. 216
• úvery zo Štátneho fondu
rozvoja bývania (ŠFRB)

II. POSCHODIE VPRAVO*:
307 – SP
Andrea Baťková
796 61 11, kl. 111
• asistentka prednostu, voľby, referendum

Technická infraštruktúra

III. POSCHODIE VPRAVO*:
409 – KPK
Ing. Vladimír Zapletal
796 61 24, kl. 124
• správca siete

S MsÚ môžete komunikovať aj elektronicky. E-mailove adresy pracovníkov MsÚ sú vo forme: priezvisko@malacky.sk (odlišná forma e-mailovej adresy je uvedená priamo v schéme).

105 – OÚRD
Makytová Anna
796 61 71, kl. 221
• povoľovanie drobných stavieb,
stavebných úprav, reklamných,
smerových a informačných zariadení • súpisné čísla

Technická infraštruktúra

PRÍZEMIE VĽAVO*:

Zasadacia miestnosť
Malá zasadačka

214

212
Ing. Ľubica Čikošová
796 61 75, kl. 225
• hlavný kontrolór mesta
kontrolor@malacky.sk

Technická infraštruktúra

Technická infraštruktúra

I. POSCHODIE VĽAVO*:
213 – KPK
Jana Sedláková
796 61 22, kl. 122
• spoločenské činnosti – ZPOZ

412 – OPM
Mgr. Petr Kaňa
JUDr. Gabriela Žilavá
796 61 68, kl. 218
• pohľadávky • majetkovo-právne vysporiadanie • prideľ. bytov
zilava.g@malacky.sk

III. POSCHODIE VĽAVO*:
413 –OPM
Iveta Sprušanská
Mária Hájková
Mgr. Jana Černá
796 61 67, kl. 217
• prenájmy
• majetok
• priestupky
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PUBLICISTIKA
MALAČANIA RADIA

Kam by ste radi zašli
alebo poslali iných prežiť peknú
dovolenku a prečo?
Anna Veselá (68),
dôchodkyňa:
Ja mám rada teplú vodu, takže chodievame
do Čalova (Veľký Meder), tam sa mi veľmi
páči. To je tak pre starších. Tam sa dobre vyhrejú, je tam aj veľmi pekné prostredie. Tohto roka sme si
tam zabezpečili týždenný pobyt koncom
leta.
Ingrid Raková (34),
učiteľka:
Kam zájsť za oddychom? Na Slovensko,
lebo treba poznať aj
Slovensko. Mne sa páčia kúpeľné mestá
ako Trenčianske Teplice, Bojnice, Turčianske Teplice.

Mladí atléti opäť bodovali
27. 5. sa na štadióne AŠK Inter v Bratislave uskutočnili Majstrovstvá kraja
ZŠ v atletike. Svoje zastúpenie tu mali
i žiaci ZŠ Záhorácka, ktorým sa podarilo zvíťaziť hneď v štyroch disciplínach.

Renáta Fajtáková zvíťazila v šprinte na
60 m, Ján Beňa v behu na 1 000 m, Alexandra Štuková v behu na 800 m a Martina Kocáková nenašla premožiteľku na
trati dlhej 300 m. Vyhrala i štafeta žiačok
v zložení Kocáková, Štuková, Schildová
a Fajtáková.
Na strieborný stupienok vystúpila Renáta Fajtáková v behu na 300 m a Alexandra Štuková v šprinte na 60 m. Bronz si
„vyhádzal” Lukáš Walter v kriketke a „vy-

skákala”si ho i Miriama Štaffenová v diaľke. Jediný zástupca ZŠ M. Olšovského
Rudolf Rusňák, ktorý súťažil v šprinte na
60 m, skončil rovnako tretí.
V súťaži družstiev dominovali žiaci
z OŠG Ostredkova a vrátili tak Malackám
prehru z Ceny Večerníka. Naši chlapci sa
umiestnili na treťom mieste a dievčatá
boli o stupienok lepšie.
Všetkým žiakom, ktorí reprezentovali
naše mesto, patrí poďakovanie za bojovné výkony.
Na základe výsledkov v rámci kraja na
Školské M SR v atletike do Banskej Bystrice postúpili Renáta Fajtáková, Alexandra
Štuková, Martina Kocáková a Ján Beňa.
PETR FILIP a VLADIMÍR HANDL,
tréneri

Do Pamätnej knihy mesta sa podpisuje absolútna víťazka Malackého brka 2005 a držiteľka
ceny poroty Kristína Hýroššová za prítomnosti porotcov – sprava Karola Horvátha a Silvestra
Lavríka.

Malacké brko
pozná víťazov

Gita Jurkovičová (63), dôchodkyňa:
Nikam, pretože je tu všade plno špiny,
nepekných búd okolo Malaciek. Škaredé
námestie, nič sa mi tu v Malackách nepáči, hoci mám 63 rokov a žijem tu celý život. Ak by som však mala predsa len dať
tip, bol by to Liptovský Mikuláš alebo
Zvolen, Banská Bystrica, kde majú námestia, pešie zóny, potôčiky, fontány,
alebo Žilina, to je báseň...
Dušan Šimulčík (48),
Prezídium hasičského zboru:
Na Slovensko. Na Slovensku je krásne, máme tu čarovné kúty,
napríklad Stužický
prales, o ktorom ani
veľa Slovákov nevie.
Je to úplne na východnom Slovensku pri hranici s Poľskom
a Ukrajinou.

Text, foto: –ms–

DO POZORNOSTI

V júni 2005 vzniklo v regióne Malacky
občianske združenie

TEPLO
DOMOVA,

ktoré má za cieľ pomáhať a poskytovať komplexné služby v oblasti starostlivosti o deti, starých, chorých a hendikepovaných ľudí.
Toto dobrovoľné združenie sa chce
aktívne podieľať na širokej škále služieb
pre všetkých členov rodiny. Rodičom
umožní lepšie sa sústrediť na pracovný
výkon a kvalitne relaxovať, deťom zabezpečia niekoľkohodinovú alebo celodennú starostlivosť, plnenie si povinností, vzdelávanie. Pre starých, chorých
a hendikepovaných poskytnú bezpečnosť, komplexnú starostlivosť aj spoločenský kontakt v čase, keď sú ich príbuzní a blízki zaneprázdnení.
Služby budú poskytovať v pracovných dňoch a podľa potrieb i cez víkend
alebo sviatky. Plánujú tiež poskytovať
právne poradenstvo pre sociálne slabšie
rodiny a dôchodcov.
Členovia OZ Teplo Domova aj touto
cestou vyzývajú svojich sympatizantov,
aby im svojimi postrehmi, návrhmi
a pripomienkami pomohli skvalitniť ich
činnosť.
Kontakt:
Ľudmila Horváthová – 0903/9183 69,
Oľga Dobrovodská – 034/772 48 03,
0902/69 10 36,
Iveta Lončeková – 034/772 47 27.
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Zľava – Renáta Fajtáková, Miriama Štaffenová, Alexandra Štuková, Erika Schildová a Martina
Kocáková.

Lucia Neužilová
na Hviezdoslavov Kubín

Víťazkou 4. kategórie krajského kola v prednese poézie a prózy, ktoré sa uskutočnilo
9. júna v Modre, sa stala Malačianka Lucia Neužilová.
Báseň Z absolútneho denníka od Miroslava Válka predniesla podľa predsedu hodnotiacej komisie Mikuláša Fehéra na profesionálnej úrovni a právom si vybojovala postup
do celoslovenského kola Hviezdoslavovho Kubína, ktoré sa uskutoční v septembri.

–lucy–

OZNAM

MACEK – spolok pre kultúrnu, spoločenskú, ekologickú a informačnú
aktivitu Záhoria vás pozýva
na 8. ročník medzinárodného hudobného festivalu

COUNTRY MLYN 2005,

ktorý sa uskutoční 24.–25. júna 2005 na Kamennom mlyne pri Malackách.
PROGRAM
Piatok, 24. jún:
17.00 h – otvorenie, 17.10 h – L.P.S. (SK), 18.15 h – Wabi Daňek a Miloš Dvořáček (CZ),
19.15 h – Jana Kirschner (SK), 20.15 h – Pacifik (CZ) a Country Limit (SK), 22.30 h –
František Nedvěd (CZ), 23.40 h – Belasí (SK), 1.30 h – Gitarová dvorana (SK).
Sobota, 25. jún:
9.00–12.30 h – Pódium nádejí, amatérska súťaž, 13.00 h – otvorenie popoludňajšieho
programu, 13.10 h – Gailard (SK), 14.30 h – Nowy Rownak (SK), 15.30 h – Country
Team (SK), 17.05 h – Hrdza (SK), 18.10 h Kalumet Flash (SK), 19.05 Jumpingdrums I
(CZ), 20.00 Václav Neckař a – Bacily(CZ), 21.30 h – Jumping drums II (CZ), 22.00 h
– YO YO Band (CZ), 23.30 h – Vít Tučný (CZ), 0.40 h – Bukasový masív (SK), Country
diskotéka do 2.00 h.
Ceny vstupeniek:
Permanentka v predpredaji 250 Sk, na mieste 400 Sk, jednodňová vstupenka 250 Sk.
Vstupenky si môžete zakúpiť v recepcii hotela Rozália – Kamenný mlyn (t. č. 034/
779 32 79) či v Malackách v kníhkupectve Ľubica, CK Satur, v bufete na peróne na
železničnej stanici.
Pripravený je i sprievodný program pre deti – indiánska dedina
a beach volejbalový turnaj.

Neváhajte a príďte sa zabaviť na COUNTRY MLYN 2005!

Dokončenie z 1. strany
Čestné predsedníctvo v porote Malačania prisúdili svojmu rodákovi a úspešnému
mladému prozaikovi, dramaturgovi, dramatikovi a novinárovi Karolovi Horváthovi.
Ďalšími členmi poroty sú Silvester Lavrík –
dramatik, prozaik a režisér, a Mária Jenčíková, novinárka redakcie kultúry v denníku
Pravda. Dôkazom úprimného záujmu Malačanov o cibrenie literárneho vkusu mladej dorastajúcej generácie potenciálnych
autorov bola aj možnosť pracovného stretnutia s porotcami, ktorú organizátori poskytli súťažiacim vôbec po prvý raz. Na neoficiálnej pôde tak študenti získali cennú
spätnú väzbu, poučenie a vzácne rady
v prístupe k slovám položeným na papier.
TATIANA BÚBELOVÁ
Foto: S. Osuský

Primátor mesta Jozef Ondrejka pri
príležitosti odovzdávania ocenení
v súťaži mladých literátov vyhlásil
i témy pre budúci jubilejný 5. ročník
Malackého brka – pre prózu MÔJ
SVET a v oblasti poézie budú môcť
mladí poeti tvoriť na VOĽNÚ TÉMU.

Všetky ocenené práce sú z pera študentov Gymnázia sv. Františka Assiského
v Malackách. Víťazom a všetkým oceneným srdečne blahoželáme. Sú to:
Poézia I. kat.:
1. Monika Jursová
2. Soňa Lavrovičová
3. Michal Jureňa
Michaela Spuchláková
Próza I. kat.:
1. Tamara Šefčovičová
2. Romana Pišková
3. Nina Nováková
Poézia II. kat.:
2. Michal Jánoš
Próza II. kat.:
1. Kristína Hýroššová
2. Daniel Zámečník
3. Michal Jánoš
Cena poroty:
Kristína Hýroššová

Občianske združenie malackých hokejbalistov hľadá hráčov pre doplnenie floorballového družstva.

Vďaka
za profesionálny
prístup
Ocitnúť sa na nemocničnom lôžku
a byť odkázaný na pomoc iných nie je nič
príjemné. Ak však ochrannú ruku nad pacientom držia odborníci, zmení sa pobyt
v nemocnici na cestu za hľadaním zdravia.
Ďakujem VŠETKÝM pracovníkom oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny
Nemocnice s poliklinikou v Malackách,
ktoré pracuje pod vedením primára
MUDr. Ireneusza Przewlockého, za profesionálny prístup k pacientovi.
Zároveň želám MUDr. Petrovi Jergušovi, riaditeľovi Nemocničnej, a. s., aby sa mu
darilo na všetkých oddeleniach NsP sformovať tímy ľudí, ktorí aj pomocou modernej techniky v každom pacientovi uvidia
predovšetkým človeka.
S vďakou
IVANA POTOČŇÁKOVÁ

Floorball

je sálový hokej, ktorý sa hrá s plastovou
hokejkou a s dierkovanou plastovou loptičkou. Je to bezkontaktný šport, pochádzajúci zo Škandinávie. V poslednom čase je
veľmi atraktívny hlavne medzi školskou mládežou. Na rozdiel od hokejbalu sú pre tento
šport podmienky v našom meste ako stvorené a navyše nie je tak finančne nákladný,
pretože pre hru vám stačí len floorballová
hokejka. Preto vyzývame aj hokejbalistov,
ktorí by mali záujem, nech sa prídu pozrieť.
Skúsenosti nerozhodujú, dôležitá je chuť
venovať sa tomuto športu, zúčastňovať sa
súťaží a pravidelných tréningov. Treba tiež
počítať s vlastnými financiami pri cestovaní
a prípadnom doplňovaní výstroja.
Podmienky:
1. kategória muži – vek od 16 rokov
kategória žiaci – vek 12–15 rokov
2. mať floorballovú hokejku
(pri kúpe poradíme)
Viac informácií podáme osobne vždy na
tréningu v nedeľu od 10.00 do 12.00 h
v telocvični cirkevnej ZŠ na Kláštornom
námestí 13 v Malackách alebo na t. č.
034/772 62 49, 0908/60 70 08.
MALACKÝ HLAS

12/2005

PUBLICISTIKA

Záhorie má svoju
publikáciu
Dokončenie z 1. strany
nancovaný z programu PHARE CBC SK–
AT. Vydanie a distribuovanie publikácie,
ktorá vyšla v náklade 3000 kusov, prispeje
k zlepšeniu propagácie Záhoria. Každá
obec a mesto na Záhorí aj v oblasti Weinviertel obdrží určený počet publikácií, pri-

čom časť výtlačkov bude poskytnutá miestnej knižnici a ďalšia sa využije na reprezentačné účely. Pozitívne ohlasy krátko po
predstavení publikácie verejnosti môžu byť
signálom toho, že sa v budúcnosti objaví
i na pultoch kníhkupectiev.

text a foto: –lucy–

Vzrušujúcu hodinu zažili deti v ZŠ Štúrova, ktoré sa veru nevyhli ani otázkam zvedavých novinárov.

Išeu Macek... v podaní novinárov
Zľava: Viliam Selko – autor fotografií a spoluautor ich textov, Júlia Lauková – spoluautorka
textov a prekladateľka, Hermann Hansy – projektový partner – riaditeľ Weinviertel Management. Autorom úvodného textu publikácie je Štefan Moravčík.

NA KRSTE POVEDALI:
Júlia Lauková:
„Vždy mi bolo ľúto, že Záhorie nemá spoločnú publikáciu, ktorou by mohlo osloviť svojich nemecky hovoriacich partnerov. Tak som si zaumienila, že raz musí vyjsť. Pri hľadaní
možností, ako vyfinancovať jej vydanie, podali pomocnú ruku Weinviertel Management
v Zistersdorfe a ZOZO, ktorých som oslovila začiatkom roka 2004, a možnosť realizovať
dobrú myšlienku nabralo rýchly spád. Snažili sme sa v nej zachytiť Záhorie tak, aby zaujalo zahraničné publikum a dúfame, že sa nám to podarilo.”
Viliam Selko:
„Fotografie vznikali niekedy v ťažkých podmienkach, ale mal som šťastie. Podarilo sa mi
zachytiť krásne a typické motívy regiónu, vzácnu faunu a flóru, akú nenájdete nikde inde, iba na Záhorí. Nech i Rakúšania poznajú kus našej krásnej prírody.”
–lucy–

Dokončenie z 1. strany
konferencia primátora Jozefa Ondrejku a riaditeľa Inkubátora Malacky Valentína Magdolena. Zvedaví novinári poctivo zapisovali do
zápisníkov dôležité momenty histórie mesta
i fakty o podnikateľskom inkubátore. Po prehliadke budovy tejto inštitúcie nasledovala
návšteva Základnej školy Štúrova ul., sprievodcom sa na chvíľu stal jej riaditeľ Dušan Šuster.
S mediálne známym poznaním, že ide o najmodernejšiu školu na Slovensku, nevychádzali z údivu pri vstupe do vestibulu školy či
odborných učební.
Poslanie Mestského centra sociálnych služieb, ako jedného z nástrojov sociálnej politiky mesta, priblížila zástupkyňa riaditeľky Vlasta Galovičová. Prázdne taniere po chutnom
obede boli svedectvom, že nielen láska, ale aj
sociálna politika môže ísť cez žalúdok.
Z výrobných závodov sa súčasťou bohatého programu stala návšteva akciovej spoločnosti Tower Automotive. Moderný systém
efektívneho riadenia veľkej spoločnosti zaujal
predovšetkým redaktorov – mužov; vylisované komponenty poskladané do skeletu bu-

dúceho auta boli zase vďačným doplnkom
pre zhotovovanie portrétov prítomných
dám.
Súčasťou programu bola aj tradičná súťaž
Novinár roka, ktorú tentoraz v ženskej kategórii vyhrala Magda Babčanová z Partizánskeho, medzi mužmi bol úspešný Viktor Tretina zo Žiliny. Ocenenie víťazom odovzdali
Jozef Vatrál, vedúci Katedry žurnalistiky FF
UK v Bratislave, a Ján Sand, docent z tej istej
katedry. Víťazom zablahoželala aj predsedníčka Slovenského syndikátu novinárov Zuzana Krútka. Len na okraj – jednou zo súťažných disciplín bolo aj spievanie piesne Išeu
Macek do Mauacek, ktorej sa súťažiaci zhostili naozaj svojsky.
Novinársky večer patril kultúre – hre S tvojou dcérou nikdy v podaní Divadla na hambálku. „Také kvalitné ochotnícke divadlo sme
ešte nevideli,” uznanlivo prikyvovali redaktori
a potriasali ruku režisérovi.
V posledný deň stretnutia jeho účastníci
na chvíľu opustili hranice Malackého okresu
a v neďalekých Sekuliach navštívili dielňu sekuľskej keramiky u manželov Húškovcov. Mú-

Milióny ľudí sú im vďační
51 mnohonásobných darcov krvi si 14.
júna v zasadačke Mestského úradu
v Malackách z rúk riaditeľky Územného spolku Slovenského Červeného kríža Bratislava-okolie Ing. Márie Halásovej prevzalo symbolické ocenenia
za ľudskosť.

„Svetový deň darcovstva krvi – na výročie narodenia objaviteľa krvných skupín A,
B a O Karla Landsteinera, sa aj u nás stal
globálnou oslavou tých, ktorí bez nároku na
odmenu dávajú kus zo seba, aby iní mohli
žiť,” povedala za Zbor pre občianske záležitosti pri odovzdádaní bronzových, strieborných a zlatých Janského plakiet Jana Sedláková.
„Ďakujeme vám aj v mene neznámych

príjemcov červenej tekutiny,” rezonovalo
na slávnosti, ktorú kultúrnym programom,
recitáciou a spevom spestrili deti z malackej špeciálnej základnej školy.
V pol stovke ocenených bolo aj 17 Malačanov. Medzi nimi i trojica zlatých darcov
za 40-krát prejavenú humanitu darovaním
krvi – Vladimír Belan, Jozef Hovanec a Michal Sirný, držitelia striebornej Janského plakety Jana Blažíčková, Jozef Kondrk, František Závoník, Alexander Škopek, Mária Škrabáková a ocenení Janského plaketou bronzového lesku Adrián Boškovič, Vladimír
Gembeš, Miroslav Hečko, Veronika Hurbanová, Anna Martinkovičová, Ľubomír Orgoň, Dušan Pullman, Zdeno Vlček a Miroslav Šmatlo.

Text, foto: MILAN SOUKUP

Lákadlom tohto letného festivalu je aj najväčší beachvolejbalový turnaj na Slovensku (130–192 družstiev). Hrať sa
bude v dvoch kategóriách – muži a mix. Neváhajte a prihláste sa aj vy, pretože turnaja sa môžu zúčastniť aj rekreační
MALACKÝ HLAS
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IVANA POTOČŇÁKOVÁ
Foto: L. Poláková, M. Soukup

O barbarskej noci
V sobotu 11. júna sa v priestoroch bývalého františkánskeho kláštora v Malackách uskutočnilo vydarené a veľmi
zaujímavé spomienkové stretnutie
pod názvom Vyvezenie bratov františkánov z Malaciek v noci z 13. na 14.
apríla 1950.
Organizovala ho Konfederácia politických väzňov Slovenska (KPVS) a Oblastná
organizácia malokarpatská so sídlom v Pezinku.
Podujatia sa zúčastnilo mnoho vzácnych
hostí, medzi inými i provinciál rehole menších bratov františkánov na Slovensku páter
Juraj Andrej Mihály so spolubratmi z Bratislavy či predseda KPVS Karol Noskovič i ďalší
významní hostia z celého Západoslovenského kraja. Stretnutie osobitným listom pozdravil emeritný biskup trnavský Mons. Štefan
Vrablec. Hlavný prejav V dokumentácii o likvidácii františkánov v Malackách predniesol
MUDr. Eduard Kožuch. Seminár mal vysokú
odbornú a organizačnú úroveň a stretol sa
so širokým záujmom i ohlasom u viac ako
sto prítomných poslucháčov.
–mh–
RECEPT PANI VOZÁROVEJ

Vladimír Belan pri preberaní zlatej Jánskeho plakety.

Poďte s nami na Summerbeach 2005 na Rudave!
Agentúra Maverick Rock Production pre všetkých fanúšikov hudby a športu pripravila už 9. ročník jedinečného podujatia na Záhorí – Summerbeach 2005.
Hudobno-športový festival sa uskutoční 22.–24. júla
pri Malých Levároch (za Malackami) v krásnom
prostredí rekreačného strediska Rudava.

zeum záhoráckej kultúry i možnosť „pričuchnúť” k výrobe z hliny zamestnala novinárske
mysle a perá na celé dopoludnie.
Novinári zo všetkých kútov Slovenska sa
stretávajú už po tri desaťročia, aby v priateľskej atmosfére hovorili o svojej práci a podmienkach, v ktorých dnes žije, či skôr živorí
regionálna tlač. Ďalšie 34. stretnutie by sa malo v júni budúceho roka uskutočniť v Žiline –
hostiteľom mienkotvorcov bude redakcia Žilinský večerník.

športovci. Večerným programom ulahodíme hudobným
priaznivcom, hlavne fanúšikom skupín Desmod, Mňága
a Žďorp (cz), Para, Ska-Pra Šupina, Ska2tonics, Vetroplach,
Polemic, Nocadeň, Chiki Liki Tu-a, Zina & Stereophonic
Punx (cz), No Gravity, The Bridge, Puding Pani Elvisovej, Cliché a mnoho ďalších. Summerbeach dáva priestor i začínajúcim hudobným hviezdam prostredníctvom súťaže Makez
Star 2005 (12 kapiel), takisto speváckym hviezdam v Karaoke show. Pripravená je celá hromada sprievodných súťaží
a akcií ako turnaj v hádzaní šípok na tekutý terč, pľuvanie
čerešňovou kôstkou, Pretiahni ma na Rudave!, Miss Bikiny,

vodný futbal, dve nočné diskopárty trvajúce až do skorého
ranného svitania. Rodičia, svoje ratolesti si môžete „odložiť”
v detskom kútiku, kde bude pre deti pripravený pestrý
program. Na všetky súťaže (aj volejbal) sa môžete prihlásiť už
vopred na festivalovej stránke www.rudava.sk prostredníctvom formulára. Kto sa príde zabaviť na Rudavu, určite neoľutuje. Denná vstupenka na mieste bude stáť 150 Sk, trojdňová permanentka bude stáť na mieste 280 Sk, v predpredaji
len 230 Sk. Predpredaj v sieti Ticketportal a Eventim, taktiež
v kníhkupectve Ľubica (Malacky) a v predajni Almako (Veľké Leváre, na križovatke).
–pr–

Čokoládové guľky
SPOTREBA

125 g lieskových orechov, 100 g čokolády, 100 g masla, 100 g práškového
cukru, 50 g kakaa, 2 lyžice rumu
POSTUP

Postrúhané oriešky opražíme za stáleho miešania na suchej panvici. Necháme
vychladnúť. Maslo vymiešame s cukrom,
kakaom, postrúhanou čokoládou a orieškami. Dochutíme rumom, hmotu vložíme
do chladničky. Po stuhnutí z hmoty formujeme guľky. Niekoľko obalíme v strúhanej
čokoláde, zvyšok v kokosovej múčke. Uložíme do papierových košíčkov.
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SERVIS ČITATEĽOM / INZERCIA
POĎAKOVANIE
Za vytrvalosť pri starostlivosti o stromčeky na trávnatej ploche Malého námestia
ďakujú spoluobčania pánovi

ROMANOVI POLÁČKOVI
z vchodu č. 12.
OZNAM

Školská jedáleň pri ZŠ M. Olšovského
(cirkevná škola) Kláštorné námestie 1
oznamuje rodičom, že

bude počas školských prázdnin
variť pre deti
všetkých malackých škôl,

ktoré o to prejavia záujem. Záujemcovia
sa môžu prihlásiť do 24. júna 2005 na
t. č. 0905/47 57 61 alebo osobne v kancelárii ŠJ pri ZŠ Olšovského u pani Klempovej v čase od 8.00 do 14.00 h.

Kúpim BYT, DOM alebo POZEMOK
v Malackách a okolí.
Kontakt: 0905/421 728
e-mail: roland.z@centrum.sk
MH 05 F10

DROBNÁ INZERCIA

• Hľadám prácu údržbára, zámočníka, strojára či upratovača na 5 hodín dopoludnia. Mám
vyštudovanú SPŠ strojnícku, odbor strojárstvo. Kontakt: 034/772 38 49 alebo 0902/
88 80 12.
• Ponúkam prácu, vysoké ohodnotenie, nie
dílerstvo. Kontakt: 0905/58 28 64.
• Prenajmem veľký 1-izb. byt v MA, aj dlhodobo. Kontakt: 0905/20 45 46.
• Predám 3-izb. RD v Gajaroch so všetkými
inžinierskymi sieťami a s 10 á pozemkom na
Hlavnej ulici. Kontakt: 034/772 22 37.
• Prenajmem zariadený 2-izb. byt v Malackách aj dlhodobo. Kontakt: 0904/17 35 58.
• Dám do dlhodobého prenájmu RD v Malackách – 2 izby, garáž.
Kontakt: 0903/42 80 19

Poradňa pre osamelé matky
Po priaznivých skúsenostiach z prevádzky rovnakej poradne v Bratislave sa starostlivosť a poradenstvo pre osamelých rodičov,
pretože klientmi nie sú výlučne ženy, presúva aj do tohto okresného mesta. Opodstatnenosť vzniku zariadenia ozrejmila predsedníčka združenia Ing. Ľubica Holešová tým,
že na rozdiel od poradní iba pre týrané ženy
aktivisti združenia sa usilujú podať pomocnú
ruku v problémoch osamelých rodičov komplexne – od psychologických rád cez pomoc
právnika až po praktické písanie dokumentov, vybavovanie hmotných dávok či výživného pre tých, ktorí si ich sami nie sú schopní vykomunikovať. Na slávnostnom otvorení
odzneli aj slová chvály a poďakovania funkcionárom z Malaciek za to, že sa osobne zasadzovali o vznik poradne, ktorá pozdvihne
úroveň sociálnej starostlivosti o osamelých
rodičov v meste a v regióne. Podpredseda
BSK Milan Vaškor pripomenul, že cieľom
a ambíciou BSK je podporovať podobné zariadenia, ktoré zapadnú do pripravovaného
projektu komunitného plánovania, teda presne vymedzeného systému organizovania sociálnych služieb počas istého obdobia.
Doterajšie skúsenosti ukázali, že problémy, s ktorými sa klienti na prvú poradňu v Bratislave obracajú, sú rozličné – aktuálne problémy, ktoré sa riešia za asistencie polície, akti-

Optické centrum Evergreen nájdete na Sasinkovej ulici 1/A
(vedľa Ľudovej banky) v Malackách

☎ 034/772 20 37
MH 05 F3

ČÍTAJTE A VYHRAJTE

Ing. Ľubica Holešová

visti na žiadosť klientov monitorujú avizovanú
zaujatosť sudcov pri rozvodoch, kde si zámožný manžel údajne kupuje partnera, ale
radia aj v chúlostivých prípadoch, akým je
napr. to, či zapísať do rodného listu dieťaťa
ako otca ženatého muža. Možnosti využitia
poradenstva sú široké a je na Malačanoch,
aby využili ponúknutú príležitosť.

Poradňu pre osamelé ženy môžu navštíviť v prístavbe budovy MsÚ na Radlinského ul. 2751/1 vedľa MsP v pondelok od 10.00 do 13.30 h a vo štvrtok
od 12.00 do 17.00 h.
Poprípade si môžu pomoc či radu vyžiadať na t. č. 0903/31 41 36.

TATIANA BÚBELOVÁ

„Ja a on (nie je to o mne). Slová v záMilovníčky Vasilkovej, ak chcete súťažiť
tvorke píšem zámerne, pretože viem, že či- o predstavovanú knihu, vystrihnite kupón,
tateľky ma rady hľadajú v hrdinkách mo- pripíšte nám, prečo sa vám páčia jej romájich románov”, povedala Táňa Keleová-Va- ny a pošlite do redakcie do 28. júna.
silková o svojom najnovšom románe, ktorý
Kníhkupectvo Ľubica
máte možnosť vyhrať. Tentoraz je jeho príOC hotela Atrium, telefón: 772 67 34
beh vystavaný na obrazoch z manželského
Po–Pia 9.00–17.30 h
života Leny a Michala. Vykresľuje v ňom
So 9.00–12.00 h
dni všedné, prelínajúce sa s tými krajšími
a teplejšími, a tiež premenu hlavných hrdinov, ktorí sa brali veľmi mladí, plní snov
a ideálov, z ktorých však postupne museli
skresávať, prispôsobovať ich jeden druhému, deťom, okolnostiam. Lena s Michalom
postupne zisťujú, že len láska nestačí a ak
chcú spolu žiť, musia sa to naučiť. Aj za cenu ústupkov, kompromisov a zriekania sa
vlastných snov. Veď láska za to stojí...
Knihu 32 týždňov šialenstva ... alebo čo
sa dialo v zákulisí (Slovensko hľadá SuperStar) získavajú manželia Kotúhovci z L.
Svobodu 25 v Malackách. Prosíme, aby sa
ohlásili v redakcii na Radlinského ul. 2751/1
na 3. poschodí č. d. 407.

KUPÓN

KNÍHKUPECTVO ĽUBICA
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Ceny Holcimu
za rozvoj Záhoria

UČITEĽA/UČITEĽKU

všeobecnovzdelávacích predmetov
pre II. stupeň na predmety SJ–AJ.
Nástup možný od 1. 9. 2005.
Bližšie informácie na 034/772 38 62.
NÁŠ TIP NA NÁKUP

v supermarkete

MH 05 B4

centrum

Klikni na www.optickecentrum.sk a dozvieš sa viac.

ZŠ ZÁHORÁCKA 95 V MALACKÁCH
prijme do zamestnania

TÝŽDEŇ OD 24. 6. DO 7. 7. 2005
• Olej Raciol, 1 l za 39,90 Sk • Káva štandard, 250 g za 18,90 Sk • Dusená šunka
strojová, 1 kg za 139,00 Sk

Optické

Poradňu pre osamelé matky od 8. júna v Malackách otvorilo občianske
združenie Fórum osamelých matiek
FOMA pod garanciou Bratislavského
samosprávneho kraja (BSK).

11. 6. navštívila v rámci celoslovenského turné Malacky skupina vyznávačov Falun Gong, najrozšírenejšieho čchi-kungu na svete. Priamo v centre mesta prezentovali toto tradičné čínske
cvičenie a rozdávaním letákov sa snažili upozorniť verejnosť na kruté prenasledovanie Falun
Gong v Číne, ktoré trvá už šiesty rok. Veľké plagáty upozorňovali na neľudské zločiny, ktorých sa dnes dopúšťa čínska vláda na ľuďoch v nútených pracovných táboroch. Prívrženci Falun Gong sa stretli so zvedavými i pozitívnymi reakciami obyvateľov, z ktorých mnohí svojím
podpisom podporili celosvetovú petíciu za skončenie prenasledovania Falun Gong v Číne.

Predstavitelia spoločnosti Holcim, najväčšieho výrobcu stavebných materiálov na
Slovensku, 9. júna odovzdali pol milióna korún dotácií víťazným desiatim spomedzi 23
prihlásených projektov, ktoré majú prispieť
ku skvalitneniu života obyvateľov Záhoria.
Do súťaže sa mohli zapojiť mimovládne organizácie, školy, skupiny občanov a jednotlivci z obcí Rohožník, Kuchyňa, Sološnica
a z mesta Malacky. Prihlásené projekty reprezentovali kreatívne nápady najmä z oblasti ochrany životného prostredia, práce
s mládežou a sociálne slabšími skupinami
obyvateľstva, obnovy verejne využívaných
priestorov a ďalších aktivít podporujúcich
rozvoj občianskych komunít v regióne Záhorie. Medzi ocenenými dotáciou 50-tisíc
korún bolo aj Rodičovské združenie pri Materskej škole Kollárova Malacky „za úpravu
a sprístupnenie detského ihriska v priestoroch škôlky v lokalite Domky potrebám verejnosti“. Záhorské centrum kultúry získalo

30-tisíc korún na Projekt reinštalácie Expozície Múzea Michala Tillnera v Malackách,
zrušenej roku 2000, ktorá bude obnovená
v budove ZCK (bývalý MsÚ). Ocenenými
bol tiež 69. zbor gen. M. R. Štefánika Slovenského skautingu za projekt skautského tábora zameraného na ochranu lesov, spoznávanie Slovenska a putovanie dejinami. Podobne ako skauti 30-tisíc korún si vyslúžilo i občianske združenie Medzi hranicou a hrádzou
s projektom Úsmev deťom za úpravu Detského domova v Malackách mladými umelcami, a to namaľovaním detských motívov
na steny spoločenskej miestnosti. Podľa riaditeľa závodu v Rohožníku Mariána Tkáča
Spoločnosť Holcim je presvedčená, že vybrané projekty prispejú k šíreniu princípov
trvalo udržateľného rozvoja, ku skrášleniu
a spríjemneniu života ľudí na Záhorí a vedomosti a zručnosti, ktoré budú šíriť, im umožnia žiť kvalitnejší osobný i pracovný život.“

sávaj 9 srdcový sval 10 značka na ozdobných perách; zhluk ľudí; hliník 11 Národná
asociácia; staroegyptský boh Slnka; jestvuj
12 polia – zastarane; názov futbalového
klubu Dunajskej Stredy 13 rímskych 1000;
lieh po česky; obidve 14 pretlač na bývalých čs. známkach; meno Mojsejovej; Fedor 15 tajnička č. 2; popevok; daruje 16

kyprenie pôdy; jestvujem 17 veľa včiel pohromade; jednohrbá ťava.

–ts–

KRÍŽOVKA

Známe pútnické miesto s cca 950 obyvateľmi ležiace na juhozápadnom okraji
Malých Karpát poznáme pod názvom Marianka. Obec sa prvý raz spomína v roku
1367 ako Vallis Mariae. Uhorský kráľ Ľudovít I. Veľký sa práve v tomto roku formou
darovania postaral, aby obec vlastnila (tajnička č. 1), ktorá mala sídlo v miestnom
kláštore. V 14. storočí sa obec označovala
ako (tajnička č. 2) a neskôr ako (tajnička č.
3). Slovenský názov obce Marianka sa používa až od 15. storočia.
Do obce priťahuje pútnikov hlavne zázračný prameň a mnohé umelecké pamiatky, ako Kostol narodenia Panny Márie, neskorobarokové sochy sv. Jána Nepomuckého a sv. Antona Pustovníka, kaplnka sv.
Anny a šesť kaplniek krížovej cesty vedúcej k prameňu.
Obec sa preslávila tiež ťažbou v miestnych baniach a výrobou tabuliek (tajnička č. 4) pre školákov. Začiatkom 19. storo-
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čia obec kúpil Alexander Schwarzenberg.
Návšteva tejto krásnej obce s bohatou históriou bude určite nevšedným zážitkom
pre všetkých, ktorí v nej ešte neboli a rozhodnú sa pre pekný výlet.
VODOROVNE
A pozostáva z častí; drahý kameň; hnacia
časť automobilu B je cítiť po daždi; ešte nie
je; ypsilon; tajnička č. 3; pokrik toreadora C
znoj; nástroj na kosenie; predložka; mesto
na Morave; spoluhlásky slova lobuje D spojka; tajnička č. 1; rímskych 50 E kartársky
výraz; morský živočích; mladá tráva; postava
zo Ženského zákona; zvratné zámeno F latinský pozdrav; príslušník kmeňa Alánov; spor
– zastarane; obojživelník; stavba G svadobná kvetina; tajnička č. 4; vymyslený chýr.
ZVISLE
1 vrkoč; liehovina z kvasenej ryže 2
grécky bájkar; Adamova žena 3 biblická

postava; podmienková spojka; španielsky
slovesný člen 4 osobné zámeno; malá
sliepka; začiatok abecedy 5 draslík; jestvoval; americká letecká základňa 6 pripravuje
stravu pod pokrievkou; slovenská obec 7
meno herečky Rapaičovej; citoslovce pobádania; ŠPZ Nitry 8 samohlásky v slove
naše; citoslovce – výzva na stíchnutie; na-

Pripravil: JUDr. Marián Polakovič

Ak nám do 28. júna pošlete správne vylúštenie tajničky krížovky spolu s nalepeným
kupónom, budete mať šancu súťažiť o román Christiana Jacqa Čierny faraón.

Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali
správne vylúštenie tajničky – 1. Znojša,
2. rybárov, 3. parný, 4. mlyn, sme vyžrebovali Ľudmilu Julenyiovú z Novej
ulice v Malackách.

MALACKÝ
HLAS

MALACKÝ HLAS
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Martin Benka
na poštových známkach

Farebný nedeľný sprievod „krojovancov” viedol do kina, kde bol odštartovaný viac ako dvojhodinový folklórny program.

Folklór na výslní
Veselí nad Moravou – partnerské mesto Malaciek, ožilo druhý júnový víkend detským folklórom. Už po štrnástykrát sa tu uskutočnil tradičný medzinárodný detský folklórny festival Štěpy 2005, na ktorý prijali v nedeľu 12.
júna pozvanie i zástupcovia Malaciek
na čele s prednostom MsÚ Dušanom
Vavrincom.

„Vďaka Medardovi, ktorý nám tento rok
doprial dažďa, sa ťažiskový program prehliadky neuskutoční, ako bolo plánované
v zámockom parku, ale v priestoroch kina.
Slniečko nám však bude svietiť z vystúpení
detí,” povedal starosta hostiteľského mesta

Slovenská Steelová
v Malackách

Cena za voľnosť, Manželky, Túžby, Mama pre Veroniku, Čriepky, Okienko do
snov, Slzy a smiech, Pozlátka, Čaro
všednosti, Siete pavučín, Tichá bolesť,
Cukor a soľ a najnovšie Ja a on – trinásť
románov momentálne najúspešnejšej
slovenskej spisovateľky Táne Keleovej-Vasilkovej, v ktorých zachytáva životné
osudy ženských hrdiniek. Vďaka kníhkupectvu Ľubica sa 7. júna mali možnosť
stretnúť so svojou obľúbenou autorkou
jej obdivovateľky ajv Malackách.

Počas takmer dvojhodinovej autogramiády spojenej s prezentáciou jej tohtoročného
románu Ja a on sa vytvoril priestor i na úprimnú a živú diskusiu. Prítomné dámy sa samy zdôverili so svojimi často spletitými životnými príbehmi, ktoré Táňu pri písaní inšpirujú. Azda aj preto si svojím prejavom získava
srdcia čitateliek, veď mnohé z nich označili
romány tejto pôvodným povolaním novinárky, ktorá žije v Devínskej Novej Vsi, za knihu
ich života z pera slovenského autora. Také
boli výsledky hlasovania v súťaži, ktorú vyhlásil Slovenský rozhlas v tomto roku.
Spisovateľka odchádzala z Malaciek spokojná a prisľúbila, že sa sem ešte vráti. V jeseni by sme sa s ňou mohli stretnúť na besede
v knižnici ZCK.
–lucy–

RNDr. Jaroslav Hanák. Počas festivalu sa
predstavili domáci súbor Štěpnička, moravský foklór reprezentoval aj Soláňek z Hutiska – Solance, Valášek zo Zlína a tradíciu,
zvyky a obyčaje z oblasti Kyjovska predviedli deti z detského folklórneho súboru
z Vracova Lipinka.
Nezahanbilo sa ani Slovensko. Jeden
z najlepších výkonov popoludnia podal
atraktívny a temperamentný Kopaničiarik
z Myjavy či súbor Lieska zo Žiliny, ktorý sa
môže pochváliť tridsaťročnou tradíciou.
Nádych orientu, exotiky a odlišnosti mali
vystúpenia súborov Bulgarce z bulharského Slivenu a Kugarsen z ruského Ekaterimburgu.
text a foto: –lucy–
ZABÁVA NÁS PÁN BAKLÍK

– Tak co vás to, tecičko Bjetko, bolí?
– Velice, pane dochtore, za krkem.
– A nemáte v noci moc pod huavú?
– Ani né, pane dochtore, enem tricettisíc.
•••
V autobusi:
– Chuapče, uvolňi místo strýcovi Franckovi z akváriem!
– A de máte to akvárium?
– V bruchu pjet piv a tri kyseué ryby.
•••
– Čovječe, vám sa moseuo ňeco strašné
stat pri roboce!
– A proč, šéfe?
– No proto, že sa í tak strašné bojíte!
•••
– Nechodz dneskaj do šenku, já sa tu
budem samá nudit, – prosí Lenka muža.
– Ale, Lenko, ked ostanem doma, tak
budeme dvá, co sa budú nudit!
•••
Syn odchádza z domu a hledá baterku.
Otec sa ho pýta: – Kam ideš, synu?
– Na rande.
– Já sem na rande baterku nebrau.
– Tak sa podzívaj, co sis dovédeu dom!
•••
– Slečno, pomýlili ste sa o padesát korun,
– vyprávjá Francek prodavačce.
– To ste mjeli povidat hned, fčil už je neskoro!
– Nuž, co sa dá robit. Tak si ich nechám.

28. júna uplynie už tridsaťštyri rokov
od úmrtia významného slovenského
umelca, maliara, grafika a ilustrátora
Martina Benku. Táto významná postava slovenského výtvarného umenia je
rodákom z neďalekého Kostolišťa. Zaujali hlavne jeho monumentálne krajiny s figurálnymi skupinami, kde zachytával slovenský ľud i prírodu. Známe sú diela Rieka Orava, Jeseň na
Spiši, Horský roľník, Dve ženy, Otec
so synom, Na poli, Horehronie...

Jeho diela neušli pozornosti tvorcov známok, ba dokonca sám
národný umelec bol autorom poštových známok.
Ako autor sa predstavil na
známkach Slovenska. V roku 1939 bol autorom návrhov trojznámkovej série Ľudové motívy. Na známke
v hodnote 2 Ks je zobrazená
krojovaná vyšívačka, na hodnote 4 Ks drevorubač s pílou
a na najvyššej hodnote 5 Ks dievča pri
prameni. V období
existencie vojnového Slovenska sa
stal i autorom štvrtej známky, a to
v sérii Kultúra
v roku 1943, ktorá bola vydaná
v prospech kultúrnych ustanovizní. Bola
to známka
s hodnotou 1,30 Ks s príplatkom 2 Ks a zobrazený bol mládenec v kroji.
Počas existencie Československa sa jeho
obraz S batohmi zo zbierky Slovenskej národnej galérie objavil až po jeho úmrtí v roku
1988 na známke č. 2870 v hodnote 2 Kčs,
ktorá vyšla v sérii Umenie aj na počesť 100.
výročia jeho narodenia (narodil sa 21. 9.
1888). Jeho prínos pre známkovú tvorbu za-

O zvyšujúcej sa úrovni diel detí, náročnosti uspieť v tvrdej konkurencii i o zložitej
úlohe poroty vybrať víťazov svedčí tohtoročný počet prihlásených súťažných príspevkov – vo výtvarnej časti bolo odprezentovaných z 211 škôl 2660 prác a v lite-

28. 7. o 19.30 h – Pocta J. S. Bachovi, koncert pri príležitosti
255. výročia smrti J. S. Bacha vo františkánskom kostole
3. 7. – Divadlo Piki, Elá a Hop
ZCK
– Koncert pre dospelých – Jazmann Peter Lipa a band
24. 6. o 18.00 h – premiéra DDŠ ZCK, Herecké jednohubky, réžia:
10. 7. – Divadlo Piraňa a Žihadlo
B. Reifová
– Javorina šedivá – Lieskované – krojovaná muzika
27.–28. 6. o 9.00 h, 11.00 h – výchovný koncert DDŠ pre ZŠ a SŠ,
17. 7. – Teátro Nelline – Danka a Janka
Herecké jednohubky
– Kúzelnícka show – Duo Devils
18.–23. 7. denne 9.00–13.00 h – Kurz výtvarného umenia pre do- 29.–30. 6. o 18.00 h – I. a II. premiéra, Strašidelný zámok, muzikál,
réžia: Zuzana Maďarová, CVČ
spelých
29. 6. – ukončenie kurzu nemeckého jazyka
24. 7. – Divadlo Piraňa – Ako vodníkovi vyschol rybník
30. 6. – ukončenie kurzu anglického jazyka
– Annabál – hrá skupina LTF, ľudová veselica
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M. Benka zomrel v Malackách 28. 6. 1971.
S exponátmi z jeho života a diela sa na požiadanie možno stretnúť v Pamätnej izbe
v jeho rodisku v Kostolišti.
Kontakt na sprievodcu je 0908/78 67 81.

Zo slávnostného vyhlasovania výsledkov 27. ročníka celoslovenskej prehliadky detskej výtvarnej a literárnej tvorby Detský výtvarný a literárny Trenčín 2005 (13. júna)
neodišli malackí ZUŠ-kári naprázdno. Víťazom I. kategórie literárnej časti sa stal
žiak literárno-dramatického odboru ZUŠ v Malackách Marek Menke, úspešne si
počínali výtvarníci. Grafiky od Lucie Oreskej a Marcely Kubincovej patrili medzi
sto najlepších.

Malacké kultúrne leto 2005 – program na júl

MALACKÝ HLAS

ANTON
PAŠTEKA

Marek Menke chce byť
radšej hercom

VYZUJTE SI PAPUČE A PRÍĎTE ZA KULTÚROU

31. 7. – Divadlo Pimprlo – O zlatej rybke
– Kapely mladých – Requiem, Maiden pain, Black dream
Zámocký park – každú nedeľu od 17.00 h – program pre
deti, od 18.00 h – program pre dospelých

chytila ďalšia československá známka č.
3000 z roku 1991. Vyšla pri príležitosti Dňa
čs. poštovej známky a zachytávala portrét
umelca, ako aj už spomenutú slovenskú
známku s obrazom drevorubača s pílou.
Na známkach terajšej Slovenskej republiky sa na túto významnú postavu nášho regiónu nezabudlo. V roku 1996 na známke s kupónom v hodnote 3 Sk je zobrazený maliar
– jeho autoportrét, a dva neprijaté návrhy na
poštové známky z jeho životného diela. Naposledy sa mali možnosť
jeho obdivovatelia i filatelisti stretnúť s obrazom
Krajina z Terchovej zo
zbierky Múzea Martina
Benku v Martine. Bol
zobrazený na 10-korunovej známke, ktorá
vyšla 15. 10. 1998
v slovenskej sérii
Umenie a bola vydaná i v tlačovom
liste pri príležitosti
50. výročia Slovenskej národnej
galérie.
Diela Martina Benku obohacujú
mnohé súkromné zbierky, slovenské i zahraničné galérie. Pre všetkých sú však najprístupnejšie práve
na malých obrázkoch, ktoré k nám
prichádzajú a prichádzali v podobe
poštových známok. A tak sa možno
pri prezeraní staršej korešpondencie
či zbierky známok potešiť pohľadom
na niektoré obrazy
z dielne Záhoráka,
majstra Martina
Benku.

ZCK – Knižnica:
v júni Po-Pia – 10.00–12.00 h, 13.00–18.00 h
v júli Po-Pia – 10.00–12.00 h, 13.00–16.00 h
Internet: 10 min. – 7 Sk

rárnej časti 254 zo 49 škôl v oboch vekových kategóriách (5–10 rokov a 10–15 rokov).
Úspech 10-ročného Mareka, ktorý zaujal porotu svojráznym spracovaním aktuálnej témy reality šou, potešil rodičov i učiteľku zo ZUŠ K. Trenčanskú, ktorá ho do
súťaže prihlásila.
„Odkedy som sa naučil písať, tak si vymýšľam príbehy,” prezradil o sebe malý víťaz. Zaujímavé je, že Bláznivú story sa mu
podarilo napísať narýchlo len za tri hodiny.
Prečo sa v zamotanom príbehu inšpiroval
reality šou? „Je to smutné, ale každý dnes
rozpráva len o nich.” Malý školák už dnes
pochopil, že podobné relácie „mútia” hlavy a neprinášajú človeku nič osožného.
Na našu otázku, či chce byť spisovateľom
však bez rozmýšľania odpovedal: „Chcem
byť hercom.” K splneniu svojho detského
sna podniká prvé kroky. Už dnes má úspešne za sebou konkurz do detskej rozhlasovej družiny, ktorej je od minulého roka
členom.

LUCIA POLÁKOVÁ

PÍSANÉ NAŠÚ REČÚ

alebo

okénko jak biuo,
jak je... a jak bude
Ožrauá kráva

Že sa čovjek ožere jak hovado, to ví preca každý. Ale že sa hovado ožere jak čovjek, to ví uš máuodo.
Moji rodičé s pribúdajúcima dzetma
usúdzili, že aj tých staroscí z jejich obživú
narostá. Jedna kráva uš pomálučky nestačí
ani na mléko, ani jak pomoc f poli. Rozhodli sa proto, že si kúpia ešče jednu. No
šak aj koze by sa zešli! Tak usúdzili, že f prvním radze mosá postavit maštal a krávu
kúpia aš potom. Aby nejaký ten grajcar
ušporovali, kamarádzi sa ím ponúkli, že ím
ju pomožú postavit. A aby sa ím láchčej
robiuo a robota ím išua ot ruky, mama sa
rozhodli, že napála lavórovicu. V maštali
do velikej bečky dali kvasit réž. Ras ráno,
ket išli dojit, vejdú do maštale, kráva strečkuje po maštali jak buázeň, okále vyvalené,
jazyčisko vyplazený a ocasem švihaua sem
a tam. Mama sa pravdaže nalakali a utekali
doňútra, chudera, aj puténku ot strachu
stracili. „Francku, pot friško do maštale, naša Keša sa zbuázniua!” Tata nemeškali
a utekali ceuý zestrašený, že co sa í mohuo
stat. Poprehlédali ju, aj po maštali sa rozhlédli a po chvílce povidajú: „Marišo, nechaj šecko tak, ideme nakuádat hnúj a já
ho odvezem ke Kameňu.” Mama sa furt
vypytovali, že proč sa starajú o hnúj, ket je
kráva nemocná. „Nefrfli, friško nakuádaj!”
Vúz byu co nevidzet nauožený, že aj kúň
by teho mjeu dost. Potom zapráhli Kešu,
kerá vyleceua ze dvora, jak keby do ní streliu, šak aj polovičku vrát vyvaliua. Tak s tým
hnojem leceua, že tata za ňú nestačili šváňat a ešče nikedy tak skoro k temu Kameňu nedojeli. Tam potom hnúj porozhadzovali, krávje dali nasuopat a takú ušvicovanú a ukonanú ju nechali chvílu otpočinút.
A potom s krotkú jak ovečkú jeli dom. Mama furt ničemu nerozumjeli a nemohli sa
dočkat, kedy ten tata konečne dojedú. Ten
ím potom vysvjetlili, že kráva sa odtrhua,
zacíciua kvasenú réž, s kerej si porádne lízua. Tá byua sčasci vykvasená, a tak sa
miuá kráva ožraua. Naščascí ju to potem
výlece prešuo. Takže nekedy to može byt
aj naopak, né enem ludé sa možú ožrat,
ale aj hovjátka.
JÁN SLOBODA
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
Jána Slobodu, podobne ako každého,
kto nám napíše svoj príbeh v záhoráčtine,
odmeníme poukážkou na nákup v predajniach COOP JEDNOTA.

Marek Menke, držiteľ Malého zlatého slniečka, jednej z deviatich cien udelených v literárnej časti súťaže.
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V ringu opäť horúco
V rámci 4. oblastného kola skupiny
Západ Slovenskej ligy boxu mali možnosť priaznivci boxu v letnom ringu A.
Reisenauera vidieť súboje 36 boxerov
zo 6 oddielov vo všetkých vekových
kategóriách, teda i mužov.

Súboje v ringu pod vedením hlavného
rozhodcu Jaroslava Jakubíka viedli Branislav
Mitošinka z Dubnice, Vladimír Skalický
z Trenčína, René Just z Piešťan a Ivan Somov
z Bratislavy.
V kategórii mladších žiakov si body za víťazstvo odnášali z Malaciek Roman Horváth,
Branislav Kuki, Adrián Rigo, Tibor Bugár, Nicolas Šimčík z BC Galanta a Patrik Rajczany

Tomáš Pilka z Hodonína pred dokončením
umelej steny, ktorá sa oficiálne nazýva bouldrovacia (odvodené z anglického pomenovania
balvan). T. Pilka vysvetľuje: „Lezie sa bez lana,
padá sa do matraca, pričom sa dajú robiť úseky zamerané na vytrvalosť, trénovať 5–10 pohybov, ktoré sú extrémne ťažké.”

ska František Gašparík, ktorý pripravoval aj
majstra sveta Franeka – päť súbojov v ringu.
U mladších si body pripísali Martin Labudík
z ŠKP Bratislava a Ladislav Czanik z OBK Tomášikovo, u starších Jozef Tavali a René Lakatoš z BC Galanta, ako aj Ivan Somov z BC
Slovakia Bratislava.
Po viacerých rokoch videli diváci i súboje
v nastaršej mužskej kategórii. A po prvý raz
sa predstavili i malackí borci. Napriek snahe
a bojovnosti svojim súperom podľahli na body. Tomáš Hrabovský prehral s Egonom
Raczom z BC Slovakia Bratislava a Róbert
Minárik s Ivanom Dimitrovom z toho istého
klubu. Tretím víťazom medzi mužmi bol Ľudovít Potz zo Zlatých Klasov.

•••

Miroslav Janotka na pieskovcovej veži v Prachove. Pieskovcové lezenie pre lezcov zo Slovenska
je spojené nielen so špecifikami zvláštnej skaly,
ktorej treba prispôsobiť techniku lezenia, spôsob istenia, ale aj so zvláštnou atmosférou,
akú možno zažiť len v pieskovcových skalných
mestách.
Foto: archív

Lezenie bez istenia

V ŠH Malina dokončujú novú modernú adrenalínovú atrakciu, ktorá
obohatí športovú ponuku Malaciek. Je ňou horolezecká boulderingová
stena s plochou 90 m2.

Dávidovi Klímovi radí tréner Aliho Reisenauera ml.

zo Zlatých Klasov. U starších sa predstavili
i dvaja Malačania a úspešne. Dušan Klíma
zvíťazil jasne na body nad Leopoldom Pilom
z Galanty a Igorovi Bakanovi sa súper Richard Sípos z OBK Tomášikovo vzdal hneď
v prvom kole. Ďalšie dve víťazstvá v tejto kategórii patrili Ľubošovi Ferdinandovi z OBK
Tomášikovo a Nicolasovi Tankovi z BC Galanta.
V dorasteneckých kategóriách videli diváci, medzi ktorými nechýbal ani dlhoročný
reprezentačný tréner juniorov Českosloven-

Napriek búrke, ktorá predchádzala súbojom v ringu, si diváci prišli na svoje. Nechýbali medzi nimi mnohí, ktorí obliekali malacký dres, či už Bartoš, Rupeld, bratia Jurigovci,
ale i mnohí ďalší. Turnaj bol dobrou pozvánkou na ďalšie podujatia, ktoré pre priaznivcov boxu chystajú organizátori z BC RTJ vrátane už 10. ročníka Putovného pohára Záhoria, kde by sa v septembri mali predstaviť
borci nielen zo Slovenska, ale i Chorvátska,
Česka a Maďarska.

ANTON PAŠTEKA, foto: S. Osuský

„Je určená na tréningy aj súťaže v horolezeckých výstupoch od ľahkých až po
extrémne ťažké. Bude mať 500 úchytov a okolo 2500 otvorov, ktoré umožnia
vytvárať rôzne kombinácie a podľa potreby ich prerábať,“ hovorí Tomáš Pilka,
majiteľ spoločnosti Kameny z Hodonína, ktorá od 23. 5. nové zariadenie montuje. Termín dokončenia je stanovený na 30. 6. tohto roka. „Je to znova niečo
atraktívne, čo zvýši záujem mladých o horolezectvo,“ komentuje očakávaný prínos investície za viac ako pol milióna korún Vladimír Mihočko, riaditeľ príspevkovej organizácie mesta Malacky AD HOC. Predseda Horolezeckého klubu IAMES v Malackách RNDr. Milan Valachovič – jeden z autorov myšlienky vybudovať stenu, dodáva: „Chceli sme ju postaviť v Sokolovni asi pred 5 rokmi, vtedy sa
však nepodarilo získať súhlas. Dnes je boulderingová stena, ktorá bude patriť
mestu a spravovať ju bude AD HOC, pred dokončením. V budúcnosti poslúži
nielen členom nášho klubu na tréningy a súťaže, ale počíta sa i s jej komerčným
využitím.“ V. Mihočko dopĺňa: „Prenajať si stenu bude možné obdobným spôsobom ako iné športoviská v Maline za určitú hodinovú sadzbu, ktorá pokryje aspoň prevádzkové náklady.“ Podľa M. Valachoviča sa budúcnosť využitia steny
odvinie aj od toho, čo všetko bude ŠH schopná ľuďom poskytnúť a ako napríklad zabezpečí požičiavanie lezeckých pomôcok. „Lezenie sa bude trénovať bez
istenia. Stále v previsoch. Horolezcom poslúži ako tréningový prostriedok hlavne
v zimnom období, ale skalolezci a boulderingoví špecialisti steny využívajú po
celý rok i na majstrovské súťaže. Umelá stena v Maline pomôže pritiahnuť k horolezectvu nové tváre. Tie sa potom uplatnia či už pri výškovom horolezectve,
ktoré naši najskúsenejší členovia realizujú tiež v Himalájach, Andách, v stredných horách Dolomitov, Álp a Kaukazu, na pieskovcových skalách Čiech alebo
hoci len na najbližších skalkách Malých Karpát,” dopĺňa M. Valachovič.
Text, foto: MILAN SOUKUP

PROGRAM NAY STREETFESTU MALACKY 2005
NAY StreetFest Malacky 2005 je už
predo dvermi. 25. júna o 8.00 h sa
otvoria brány pre všetkých návštevníkov. Organizátori pripravili podujatie
na vynikajúcej úrovni, o čom svedčia
pozvaní hostia, program, atrakcie a,
samozrejme, vystúpenia hudobných
skupín.

Ukáže sa i Robo Mikla, bude mať autogramiádu. Diváci si môžu zahrať vodný futbal a potom sa osviežiť v bazénoch Malimexu. Ak by náhodou spŕchlo, môžu sa návštevníci schovať vo veľkých pivných stanoch,
kde budú pripravené stánky s občerstvením,
ale aj s rôznymi zaujímavosťami, napr. opäť
nebude chýbať stánok McDonaldu. Lístky
možno kúpiť kníhkupectve Ľubica, na stanici vo videopožičovni VSC Video v Bratislave
u Dr. Horáka. Možno si ich zabezpečiť aj
v predpredaji. Predstavia sa hudobné telesá
ako Hex, Polemic, Mango Molas, Smola
a hrušky, Chikiliki tua, Skapra šupinu, Vanilla
club, No Gravity, Reel, AC+ alebo No Perfect. Skupinu Para nahradí skupina Zóna A,
takže aj priaznivci punku sa majú na čo tešiť. V areáli sa dá stanovať do nasledujúceho
dňa.
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Organizácia podujatia:

DOPRAVA
Do areálu sa nedostanú autom ani súťažiaci, vstup autom
je len pre organizátorov a pre účinkujúcich. Autá treba zaparkovať pri Bille, pri hoteli a na parkovisku pri Inkubátore na
Mierovom námestí.
VSTUP
Vstup na podujatie bude cez bránu pri Slovenskej sporiteľni. Pri bráne budú organizačné stánky, kde si treba vymeniť
vstupenky za pásky podujatia. Každý účastník prejde kontrolou cez druhú vstupnú bránu.
REGISTRÁCIA
Súťažiaci sa musia zaregistrovať pri vstupe, kde obdržia
rozpis, tričká StreetFestu. Stačí, keď registráciu uskutoční jeden
člen družstva. Ak sa družstvo prihlasovalo cez internet, musí
vyplatiť aj štartovné.
STREETBALL
Turnaj sa začína o 9.00 h. Dovtedy musia byť všetky družstvá zaregistrované. Súťažia len družstvá, ktoré sa prihlásili do
23. 6. 2005, pretože organizátori pripravujú podrobný rozpis.
Súťaž v streetballe je dvakrát prerušená zápasom hokejistov
a súťažami v smečovaní a v streľbe. Finálové zápasy vrcholia
o 16 h.
DIVÁCI a NÁVŠTEVNÍCI
Vstup do areálu je len na platnú vstupenku. Tú si možno
zakúpiť aj priamo na podujatí. Vstupenka bude vymenená za
registračnú farebnú pásku. Vstup nie je povolený autami.
KONCERTY
Vstup do areálu oprávňuje všetkých zúčastniť sa všetkých
koncertov. Po koncerte sa môžu stretnúť s hudobníkmi vo vy-

hradenej zóne. Koncerty hudobných skupín sa konajú na
hlavnej ploche, pódium je oddelené zábranami, ktoré treba
rešpektovať.
ATRAKCIE
V areáli sa nachádzajú rôzne atrakcie. Na niektoré je vstup
až od 15 rokov. Pri lezeckej stene a pri vodnom futbale je služba, ktorej sa treba nahlásiť. Vstup na ostatné atrakcie je voľný,
bez sprievodu rodičov. Vstup do detského sveta je určený najmenším deťom a na prezentácie automobilov je takisto voľný.
BEZPEČNOSTNÁ SLUŽBA
Celý objekt je strážený bezpečnostnou službou, ktorá zabezpečuje poriadok pri vstupe, počas koncertov, chráni miesta
iného vstupu. Bezpečnostná služba zabezpečuje aj miesto,
kde budú stanovať niektorí návštevníci.
SÚŤAŽ V SMEČOVANÍ A V STREĽBE NA KÔŠ
Do týchto súťaží sa môžu prihlásiť len súťažiaci na streetballe. Treba sa prihlásiť u hlavného organizátora športovej časti
v jeho organizačnom stánku do 11.00 h.
SÚŤAŽ V PITÍ PIVA NA RÝCHLOSŤ
Súťaž určená pre divákov. Treba sa prihlásiť u hlavného organizátora do 18.00 h. Organizátori vyberú 8 súťažiacich. Súťaž sa uskutoční pred koncertom Zóny A o 21.00 h.
STANOVANIE
Účastníci podujatia, návštevníci, ale i súťažiaci majú možnosť stanovať vo vyhradenom priestore športového areálu.
Stany treba odstrániť v priebehu ďalšieho dňa.
PÓDIUM A VEĽKOPLOŠNÉ OBRAZOVKY
Pódium a videoprojekcia koncertnej časti StreetFestu budú
umiestnené v hlavnej časti areálu vedľa hlavných ihrísk, kde sa
budú konať aj súťaže a tanečné vystúpenia.

8.00 h
9.00 h
9.00 h
10.00 h
11.00 h
12.00 h
12.00 h
12.40 h
13.00 h
13.40 h
14.00 h
14.00 h
15.00 h
16.00 h
16.00 h
16.00 h
17.00 h
18.00 h
18.00 h
19.00 h
20.00 h
21.00 h
21.00 h
22.00 h
23.00 h

Registrácia
Otvorenie
Zápasy v streetballe
Autogramiáda ROBA MIKLU
Zápasy v streetballe
Zápas hokejistov Slovana
Vystúpenie skupiny
REEL
Súťaž v smečovaní do koša
Vystúpenie skupiny
NO PERFECT
Súťaž v trojkách
Zápasy v streetballe
Vystúpenie skupiny
SMOLA A HRUŠKY
Vystúpenie skupiny
NO GRAVITY
Vystúpenie tanečných skupín
Finálové zápasy
Vystúpenie hudobnej skupiny
VANILLA CLUB
Vystúpenie hudobnej skupiny AC+
Vyhlásenie výsledkov súťaže
v streetballe
Vystúpenie hudobnej skupiny
SKAPRA ŠUPINA
Vystúpenie hudobnej skupiny
MANGO MOLAS
Vystúpenie hudobnej skupiny
CHIKILIKI TUA
Divácka súťaž v pití piva
Vystúpenie hudobnej skupiny
ZÓNA A
Vystúpenie hudobnej skupiny
HEX
Vystúpenie hudobnej skupiny
POLEMIC
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