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Malacká
hudobná jar
ponúka
lahôdky

ÚVODNÍK

Obal či obsah

Často sa nám stáva, že siahame po tovare zásluhou lákavého obalu. Mnohokrát sa
sklameme tým, čo nájdeme pod obalom,
v obale.
Nie je to tak i s inými vecami?
Nie je to tak i s ľuďmi?
Obdivujeme úžasné diela architekta rodinných domov. A je naozaj čo obdivovať,
ale stáva sa, že v pekných domoch nie vždy
musí vládnuť harmónia. A naopak v domčeku navonok ošarpanom majú bývajúci k sebe veľmi blízko. Aké ľahké je niekedy vypustiť
z úst poznámku o tom, aký je dom nemožný
a ako sa nestarajú o vzhľad domu a okolia.
Položme si otázku. Čo je dôležitejšie? OBAL
a či OBSAH? V rámci nepoznaného ,,odpíšeme” aj živého tvora – človeka. Krátky pohľad
a už sme schopní posudzovať. Kto sme? Máme vôbec právo posudzovať druhého? Hovorí sa: neodsudzuj, pokiaľ si aspoň jeden
deň nechodil v topánkach toho druhého. Je
síce pravdou aj to, že šaty robia človeka – nepopieram, ale niekedy len navonok zostáva
človek – človekom.
Skúste si predstaviť, aké by to bolo, ak by
sa viditeľné skrylo a neviditeľné zviditeľnilo.
Akými farbami by hýril svet? Aké šaty by sme
nosili, keby už z diaľky bolo vidieť, čo sme za
ľudia. Všetko by bolo možno jednoduchšie.
Nikto by sa neskrýval za nádherný šat.
Bolo by to správne? Náš stvoriteľ vedel,
prečo sú naše duše neviditeľné. Každý z nás
má možnosť nájsť si priateľa a zistiť, aký ten-ktorý človek je, a nesmieme posudzovať
podľa výzoru, ale podľa toho, čo skrýva tam,
kde my nedovidíme. Veď ani iné predmety
neposudzujeme podľa obalu. Musíme rozbaliť, ochutnať a až potom komentujeme.
Tak prečo tak vzácny dar, ako je človek,
sme niekedy schopní odsúdiť iba v priebehu
niekoľkých sekúnd.
Je obdobie pôstu. Čas nielen drobných
odriekaní, ponorení sa do seba, čas dobrých
skutkov, ale i čas otvorenia sa pre druhého.
Skúsme pridať i to, že sa budeme snažiť o to,
že prv než odsúdime – posúďme, či aj my
sme na100 %.
Hľadajme v každom človeku dobro a budeme vidieť, ako sa v našich očiach a dušiach stane svet krajším a voňavejším.

26. marca o 17.00 h bude v SD MCK
koncertom The swiss trio odštarto
vaný ďalší ročník tradičného poduja
tia organizovaného Mestským cen
trom kultúry Malacky – Malacká hu
dobná jar.
„Malačané“, načúvajme jeden druhému! Aspoň tak ako malí herci z Detského divadelného štúdia DNH na fotografii, ktorí tento mesiac
odpremiérovali svoj darček pre osemstoročné Malacky – pásmo pod názvom Nedajme sa, Malačané, ktorý je mozaikou úsmevných
príbehov zo Záhoria. „Ej, aj ked chudoby biuo, dobre sa žiou. Vtedy ludé nekukali na obal, ale na obsah.“
-lucy-, foto: S. Osuský

Bojujeme o Oskara
Po roku sa mesto Malacky opäť po
kúša o zisk prestížneho ocenenia
Oskar bez bariér – hlavnej ceny
projektu, ktorý pripravili Združenie
miest a obcí Slovenska, Nadácia Mar
kíza v spolupráci s Ministerstvom
práce, sociálnych vecí a rodiny SR
a Ministerstvom kultúry SR pod zá
štitou prezidenta SR Ivana Gašpa
roviča.
Odbornú komisiu, ktorá vybrala šesť
zo šestnástich do súťaže prihlásených samospráv, zaujali minuloročné počiny Malaciek, ktoré zlepšili životné podmienky
zdravotne postihnutých občanov v meste.
Malacky si nomináciu vybojovali za
bezproblémový prístup do verejných bu-

Anna Beňková

Ďalšie dobrodružstvo Miloša Kuchárka		

I. časť

Nová Guinea – krajina
vysokých hôr
a hlbokých pralesov
Mesiac (od 28. 1. do 25. 3. t. r.) v „raji“
– na druhom najväčšom ostrove sve
ta nachádzajúcom sa od severných
brehov Austrálie v Novej Guinei – za
žili členovia medzinárodnej expedí
cie zloženej z troch Čechov a jedné
ho Slováka – malackého horolezca
Miloša Kuchárka.
Dodnes sa nad touto časťou sveta vznáša tajomstvo nepoznaného. Len nedávno
obletela svet správa, že medzinárodná vedecká expedícia objavila v severozápadnej
časti ostrova v horách Foja Mountains StraMALACKÝ HLAS
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dov, vybudovanie a otvorenie Klientskej
kancelárie Kancelárie prvého kontaktu
Pokračovanie na . strane

Podujatie sa uskutoční pod záštitou
švajčiarskeho veľvyslanectva a predstavia
sa v ňom hrou na flaute Paul Haemig, na
gitare Midori Dumermunt a v rytme tanca
Daniela Hodel. Odznejú nielen tóny klasiky – Mozart, Paganini, de Falla, Midori, Haeming, Bizet, ale aj ľudové piesne.
Už druhýkrát sa v Malackách predstaví
2. apríla o 17.00 h v SD MCK Martin Bies so
Pokračovanie na . strane

Na zasadnutí komisie sa zúčastnili zástupcovia mesta Malacky, Vojenských lesov a majetkov SR, Národnej diaľničnej spoločnosti, Slovenského vodohospodárskeho podniku,
š. p., Bratislava, OZ Bratislava - Závod Povodie Moravy, Správy Chránenej krajinnej oblasti Záhorie, OÚ v Malackách, OR Hasičského a záchranného zboru v Malackách.

K protipovodňovým
opatreniam

tený svet. V tejto rajskej záhrade bez akýchkoľvek ciest a príznakov civilizácie objavili
nové druhy rastlín živočíchov. Štyria dobrodruhovia však mali pred sebou iný cieľ –
vykonať mimoriadne obtiažny trek divočinou Novej Guiney z mestečka Wamena
a zavŕšiť ho výstupom na vrchol hory Carstensz Pyramid 4884 m n. m. (Viac v cestopise Miloša Kuchárka.)
Namiesto z Ilagy z Wamena
Obvyklé východzie miesto na vrchol je
osada Ilaga, odkiaľ po prílete lietadlom hoPokračovanie na . strane

14. marca na MsÚ v Malackách zasadala Komisia na vyhodnotenie povodňovej
situácie, úlohou ktorej bolo navrhnúť riešenia vedúce k predchádzaniu povodní
v súvislosti s vyhlásením III. stupňa povodňovej aktivity na území mesta z konca
februára. Podľa hydrologických údajov išlo o takzvanú päť- až desaťročnú vodu.

Po štyroch týždňoch na malackej stanici.
Expedíciu predčasne ukončili partizáni.
Miloš Kuchárek na fotografii R. Webera sa
vrátil s plnými batohmi zážitkov. Len sa
začítajte.

Stretnutie viedol hostiteľ primátor
RNDr. Jozef Ondrejka, ktorý v prezentácii
stručne zhodnotil príčiny povodní (rozdelil
ich do skupín – klimatické – zamrznutá

zem, zrážky a prívaly vody z topiaceho sa
snehu, technické – parametre mlynského
náhonu i ľudské – „krízová“ regulácia toPokračovanie na . strane

• Čítate nás už 15 rokov! •


SPRAVODAJSTVO
JEDNOU VETOU
• 1. marca zasadala Správna rada Inkubátora Malacky, n. o., ktorá schválila rozpočet
organizácie na tento rok a prijala nových
klientov.
• S informáciou o realizácii projektu, v rámci
ktorého osadia na území mesta niekoľko informačných tabúľ venovaných pamätihodnostiam Malaciek, navštívili 1. marca primátora mesta Jozefa Ondrejku členovia občianskeho združenia M.L.O.K.
• S hlavnou kontrolórkou mesta Ing. Ľubicou Čikošovou rokoval 2. marca Jozef Ondrejka o výsledkoch troch kontrol hospodárenia rozpočtových organizácií mesta.
• 7. marca sa konala veľká porada primátora
J. Ondrejku s vedúcimi oddelení MsÚ a riaditeľmi rozpočtových a príspevkových organizácií. V ten istý deň sa konala pedagogická porada pracovníkov MsÚ a riaditeľov
mestských škôl.
• 9. marca sa stretli predseda Združenia
miest a obcí záhorskej oblasti J. Ondrejka
a podpredseda Ľ. Parízek, primátor Senice,
v súvislosti s prípravou zasadnutia Rady
ZOZO (uskutoční sa 22. 3. v Malackách)
a zvolaním snemu ZOZO (20. apríla v Ska
lici).
• Valné zhromaždenie Eurovalley, a. s., sa konalo 10. marca. Prišlo na ňom k personálnym zmenám v dozornej rade a ďalších orgánoch spoločnosti.
• 14. marca uskutočnil pracovnú návštevu
MsÚ a Mestského centra sociálnych služieb
poslanec NR SR Róbert Fico.
• O deň neskôr sa konalo zasadnutie Zastupiteľstva BSK, na ktorom sa zúčastnili aj poslanci za okres Malacky – M. Haramia, P. Dub
ček, R. Kazarka, A. Foltýnová a J. Ondrejka.
• 15. marca zasadala aj Spoločná komisia
MsZ v Malackách. Predmetom zasadnutia
bolo pripomienkovanie materiálov pripravených na rokovanie MsZ.
             - ipo -

Rokovanie MsZ
na dvakrát

JEDNA

JPP

PANI

AGENTÚRA

-tabu-

Z Bratislavy na Záhorie je
policajtom veľmi ďaleko
Obhliadka terénu

Dokončenie z . strany
kov), vývoj kalamitnej situácie a pozitívne
jej zvládnutie.
Na jeho vystúpenie nadviazal Ing. Vladimír Slaninka. Ten podotkol, že povodne tu
vždy boli aj budú, môžeme sa proti nim len
brániť. Z histórie vypichol niektoré fakty –
prvá zmienka o záplavách na tomto území
pochádza z roku 1833, za najväčšiu možno
považovať z roku 1957, kedy sa „pretrhli“
všetky štyri rybníky nad Malackami. Vodný
živel ukázal svoju silu aj v roku 1997 a 1999.
Vtedy sa pravý breh koryta Maliny znížil,
a tým sa zvýšilo nebezpečenstvo prietoku
do mlynského náhonu. „Bol síce vypracovaný koncept protipovodňových opatrení
s investičnou náročnosťou 1 miliarda Sk
s minuloročným ukončením prác. Do projektu sa však územie neďaleko diaľnice nad
Malackami, kde problém prednedávnom
vznikol, nedostalo,“ poznamenal.
V odbornej diskusii sa aj ostatní zástupcovia štátnych správnych a bezpečnostných zložiek vyjadrovali k možným opatreniam, ktoré by zabránili opakovaniu živelnej pohromy. Z navrhovaných alternatív je pre všetkých najprijateľnejšie vybudovanie asi 200 metrov dlhého valu
medzi ihličnatým lesom a stavidlom, ktoré
stojí na mieste, kde Malina vchádza do
mlynského náhonu. Ten odkloní prebytočnú vodu a vráti ju späť do koryta. Bude
nutné vypracovať projektovú dokumentáciu, ktorá určí kvantitu nákladov na realizáDO POZORNOSTI
Najbližší zvoz separovaného papiera sa
uskutoční 7. 4. v 1. obvode, 28. 4. v 2.
obvode.  Aktuálne informácie nájdete
vo videotexte eM TV a v eMtexte na s.
156.  Ak máte záujem o kompletný celoročný harmonogram, môžete si ho
vyzdvihnúť v Klientskej kancelárii KPK
v MsÚ u V. Lapinovej z oddelenia životného prostredia.	                               -mh-

Fámy sa dokážu šíriť neuveriteľnou rýchlosťou. Veď koľkokrát
ste počuli z úst ostatných: počula si, že... Je to pravda, či nie je to
pravda. Často sa však i s nepravdou stotožníme. Aj to bol jeden
z podnetov, prečo sme uviedli do života rubriku s príznačným
názvom JEDNA PANI POVEDALA. Jej cieľom je vyvrátiť, či po
tvrdiť to, čo sa dostalo do našej redakcie alebo vám do uší.

POVEDALA

Počula si, vraj chcú františkáni za Pálfiovský kaštieľ viac ako päťdesiat
miliónov? Je to pravda?
V telefonickom rozhovore nám P. Ing. Juraj Mihály potvrdil, že súdnoznalecký odhad
ceny nehnuteľnosti je vo výške 54 miliónov Sk. „Ide o tabuľkový odhad, hoci trhová cena
môže byť vyššia i nižšia. S mestom rokujeme. Viem, že zohnať tento obnos peňazí je pre
samosprávu náročné. Pristupovali sme k tomu pragmaticky a zo získaných peňazí sme
chceli zrekonštruovať ostatné objekty. Momentálne vôbec neviem, či sa nám podarí objekt predať. Máme však jedného veľmi seriózneho záujemcu, ktorý si dal vypracovať
expertízu a zistil, že sa mu oplatí kaštieľ kúpiť. Za akú cenu? Okolo tej odhadovanej.
4. apríla sa definitívne vyjadrí. Ak by svoj záujem o odkúpenie nepotvrdil, budeme ďalej
rokovať aj s mestom.“



„Centrum Bratislavy sa
„vyčistilo“, avšak za cenu zvýšenia kriminality
a trestnej činnosti v priľahlom regióne, kde nastalo božie dopustenie!“ L. Polka sa chytal
za hlavu pri počúvaní
skúseností starostov.
Nechajme sa prekvapiť,
ako sa bezpečnostná situácia v okrese zmení
po predvolebných návštevách politikov z rôznych strán politického
spektra.
Foto: S. Osuský

ciu, a požiadať príslušné štátne orgány o finančnú dotáciu. Pre mesto Malacky vyplynula ďalšia úloha - dopracovať povodňový
plán a zakomponovať ho do Územného
plánu mesta.
Účastníci stretnutia sa potom priamo
v teréne dohovorili aj na podpornom operatívnom opatrení – vykopaní odvodového kanálu pozdĺž diaľnice, ktorý spojí koryto Maliny a mlynského náhonu. Administratívne je nutné požiadať o povolenie
Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s., pretože pôjde o zásah v ochrannom pásme diaľnic. Jej predstaviteľka však na mieste tento
krok odobrila. V záujme ochrany pred povodňami podporili konštruktívne opatrenia všetci a dohodli sa na vzájomnej spolupráci. „Zrážky a problémy s jarnou vodou
z topiaceho sa snehu z Malých Karpát nás
ešte len čakajú, no v prípade hrozby budeme rýchlo reagovať a vzájomne komunikovať, aby sme situáciu zvládli bez škôd,“
zhodli sa.
Text, foto: LUCIA POLÁKOVÁ

ZAUJALO VÁS
Milí čitatelia,
ak nám napíšete do 28. marca na
adresu redakcie, ktorý príspevok vás zaujal, budete mať šancu získať kalendár
mesta. 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
Kompostáreň na dobrej ceste, Trikrát
a dosť?, Polmiliónová škoda na zámockej bráne, Historický úspech hádzanárov a iné.
Spomedzi všetkých sme vyžrebovali
Vladimíra Spustu z Mierového námestia v Malackách.

✒

Aj na riadnom zasadnutí MsZ 16. 3. sa
poslanci zaoberali nepriaznivou bezpečnostnou situáciou v okrese Malacky. Podľa
prítomného riaditeľa Okresného riaditeľstva Bratislava IV. plk. JUDr. P. Dleska je situácia u nás zvládnuteľná a väčší počet policajtov nie je ani v Bratislave. Po dlhej diskusii a konkrétnych argumentoch poslancov
napokon poslanecký zbor prijal uznesenie,
v ktorom schvaľuje žiadosť o zriadenie Okresného riaditeľstva policajného zboru
v Malackách. MsZ podporilo aj investičný
zámer rekonštrukcie kotolne a jej čiastočný prechod na spaľovanie biomasy.
Rokovanie MsZ primátor J. Ondrejka
prerušil po prednesení správy o právnych
sporoch mesta pre nedisciplinovanosť poslancov, ktorí v čase hlasovania z rôznych
dôvodov neboli v rokovacej sále, čím sa
plénum staloneschopným uznášania. Termín pokračujúceho zasadnutia je 23. marca. Viac v budúcom Malackom hlase.

K protipovodňovým
opatreniam

ZAUJALO MA V ČÍSLE
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Zlou bezpečnostnou situáciou v na
šom okrese sa zaoberal aj Klub sta
rostov Malackého okresu, ktorý pra
cuje v rámci Združenia miest a obcí
záhorskej oblasti a 3. marca zasadal
v priestoroch veľkej rokovacej miest
nosti MsÚ. Na zasadnutí sa zúčastnili
aj bratislavský župan Vladimír Bajan
a poslanec Národnej rady Ladislav
Polka (na obrázku).
„Máme ešte prísť?“
Podľa slov primátora Jozefa Ondrejku,
ktorý rokovanie viedol, Malacký okres hádam najviac zo všetkých slovenských doplatil na reformy, ktorými prechádzajú jednotlivé rezorty. Argumentoval zrušením
okresného súdu, prokuratúry i riaditeľstva
policajného zboru. „V sobotu popoludní
sme nahlásili poškodenie kultúrnej pamiatky (brána do Zámockého parku, ktorú poškodili ťažké mechanizmy pri rekonštrukcii
parku – pozn. aut.). Polícia sa ozvala až na
druhý deň o 18.00 h s otázkou, či vôbec má
prísť na obhliadku miesta,“ krútil hlavou J.
Ondrejka.
MsP v úlohe komparzistu
Podobné skúsenosti pridali ďalší primátori a starostovia. Boris Šimkovič, Záhorská
Ves: „Občania, ktorým vykradli dom či chatu, už nehlásia takéto trestné činy polícii.
Rezignovali. Ľudia vedia, že policajti prídu
s 24-hodinovým oneskorením a aj tak nič
nevyriešia.“ Ľubica Havranová, Zohor: „Pred
voľbami sa ministri predháňajú v návštevách, už traja nám sľúbili pomoc. Situácia
sa však nemení.“ Ján Beleš, Stupava: „Situácia sa mení – ale k horšiemu. Naši príslušníci mestskej polície suplujú štátnych poli-

Zavádzajúce čísla
Účastníci stretnutia sa zhodli v názore,
že v období fungovania Okresného riaditeľstva PZ v Malackách bola podstatne vyššia informovanosť i úroveň komunikácie zo
strany policajného zboru. Z Bratislavy, kde
v súčasnosti sídli Okresné riaditeľstvo PZ, je
podľa nich na Záhorie veľmi ďaleko... Starostovia označili štatistiky, ktoré vykazujú
zvyšujúce sa percento objasnenosti trestných činov, za zavádzajúce.
Čisté mestá
Predseda BSK Vladimír Bajan označil náš
región ako ekonomicky silne aktívny, čo so
sebou prináša aj riziko trestnej činnosti. Podobne sú podľa neho na tom aj ostatné okresy samosprávneho kraja. Ladislav Polka
pripomenul efekt „čistých miest“, ktorým sa
v Bratislave či Košiciach podarilo dosiahnuť, že z centier kriminalita zmizla, v oveľa
väčšom rozmere sa však preniesla do okrajových častí a priľahlých regiónov.
Pomôže interpelácia?
Účastníci zasadnutia prijali uznesenie,
ktorým skonštatovali, že bezpečnostná situácia v Malackom okrese sa stala neúnosnou. Hlavy samospráv žiadajú o prehodnotenie reformy PZ, v dôsledku ktorej bolo
v Malackách zrušené Okresné riaditeľstvo
PZ, a jeho obnovenie v plnom rozsahu. Toto uznesenie tvorilo východisko interpelácie, s ktorou sa poslanec Polka mal obrátiť
na zasadnutí parlamentu 16. marca na ministra vnútra Martina Pada.
Ivana Potočňáková

Mestská polícia žiada o spoluprácu
V súčasnom období sa v Malackách
rozšírila protispoločenská činnosť. Rôzne
dvoj- či trojčlenné skupiny pohybujúce sa
po meste s kárami alebo na bicykloch  pod
zámienkou zberu železného šrotu neoprávnene vnikajú do súkromných areálov,
dvorov rodinných domov,  záhradkárskych  

Opäť výborné hodnotenie pre eMtext
Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INECO pravidelne hodnotí ekonomic
ké a sociálne opatrenia v regiónoch. Informačné, občianske, osvetové a aktivizač
né poslanie, ktoré šíri teletext malackej eM TV, posunulo projekt informačného
teletextu mestskej televízie v Malackách na 4. priečku v hodnotení najlepších.

Komisia takmer 30 expertov najvyššie
ocenila predĺženie úradných hodín mestských úradov v Nových Zámkoch a Prievidzi
aj na sobotu. S vysokou pozitívnou odozvou sa stretlo aj zriadenie fotodokumentácie výstavby a úprav verejných priestorov
na webstránke Bernolákova. Komisia víta
toto rozhodnutie mesta smerom k transparentnosti nakladania s majetkom, a to ob-

cajtov, avšak bez kompetencií. Doslova sa
dostávajú do úlohy komparzistov.“

zvlášť preto, lebo práve to je často miestom
pre korupciu a neefektívne míňanie peňazí.
Tretím najhodnotnejším opatrením štvrťroka bolo podľa komisie zriadenie centra sociálneho poradenstva vo Vranove nad Topľou, ktoré pomáha občanom nielen s problémami v kompetencii mesta, ale aj pri záležitostiach týkajúcich sa iných úradov.
-tabu-

osád, kde kradnú predmety zo železa alebo farebných kovov. Rovnako sa vlámu do
rôznych objektov, kde  kradnú všetko, čo
sa dá  dodatočne speňažiť.  
Žiadame občanov o spoluprácu pri
pátraní po takýchto osobách a pri ozna
movaní podozrivého správania takých
to skupín na známom telefónnom čísle
159. Hliadka MsP vykoná na základe oznámenia potrebné opatrenia, prípadne sa
pohyb podozrivých osôb zaznamená kamerovým systémom, ktorý prevádzkuje.
Ján Fabo, zástupca náčelníka MsP

POĎAKOVANIE
Poďakovanie patrí občianke, ktorá telefonicky oznámila na linku 159, že po Partizánskej ul. sa pohybujú dve podozrivé osoby a prehliadajú si odstavené motorové
vozidlá. Na základe jej oznamu a zákroku
MsP sa podarilo podozrivých pristihnúť pri
pokuse o odcudzenie predného nárazníka
zo zaparkovaného motorového vozidla.
MALACKÝ HLAS
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Okresný dopravný inšpektorát Bratislava IV.

Stačí či nestačí
aj pre Malacky

V roku 2005 sa v Malackom ok
rese riešilo 693 nehôd (v r. 2004
– 727), počas nich boli usmrtené
4 osoby (o tri menej ako v roku
predchádzajúcom), počet ľahko
zranených osôb bol 26 (v r. 2004
– 35) a ťažko 91 (v r. 2004 – 84).
Škody sa vyšplhali v roku 2005
na 48 306 900 Sk oproti pred
chádzajúcemu s bilanciou
55 969 500 Sk.

Januárová dopravná nehoda na „levárskej“. Pri zaistení miesta pomáhali aj malackí mestskí policajti.

Zvyšovanie bezpečnosti na cestách
– jedna z deklarovaných priorít Poli
cajného zboru SR nevyznieva pre
svedčivo, ak zmapujeme situáciu,
ktorá v súčasnosti ovplyvňuje vyšet
rovanie dopravných nehôd a sledo
vanie plynulosti cestnej premávky
v našom meste.

Po reorganizácii PZ SR od 1. 1. 2004 Malacky patria pod OR PZ Bratislava IV. a k nemu prislúchajúci Okresný dopravný inšpektorát. Ten rieši dopravné nehody na cestách
(okrem diaľničných úsekov) v obvode Bratislava IV. a okrese Malacky (po Plavecké Podhradie, Závod, Studienku). Podľa našich zistení počas služby územie sleduje dvojčlen-

ná hliadka s jediným vozidlom! Situáciu
ozrejmil kpt. J. Šimora, vedúci oddelenia do
pravných nehôd pre okres Malacky a Bratislava IV.
Železná trpezlivosť
J. Šimora priznáva, že jedna hliadka pri
súbežných nehodách nestačí. V Malackách

a okolí väčšinou dôjde vodičom čakajúcim
na „dopravákov“ trpezlivosť. Ak výška škody
nepresiahne desaťnásobok minimálnej
mzdy, dohodnú sa účastníci nehody aj bez
policajného zápisu. Takýchto prípadov nie
je málo. Chystá sa zmena, ktorá situáciu vylepší? V Malackách je v súčasnosti sústredené len prerokovanie priestupkov a pre občanov správne služby. Ako nám prezradil J.
Šimora, k 30. 6. 2006 by mala byť znovuzriadená „nehodovka“ v Malackách.
Kaskadéri nepostihnuteľní?
Nepružnosť mechanizmu riešenia dopravných nehôd, spôsobený poddimenzovanými kapacitami, je len jedným z mnohých problémov, ktoré občanov v súvislosti
s prácou dopravnej polície trápia. Denne
nás i seba ohrozujú svojím nedisciplinovaným správaním cestní piráti, ktorí nedodržiavajú predpísanú rýchlosť pri riadení vozidiel na cestách. Sú „nepostihnuteľní“? Por.
Ing. Marián Linduška, vedúci oddelenia výkonu služby, ktorá primárne zabezpečuje
dohľad nad bezpečnosťou cestnej premávky, nám prezradil, že merania rýchlosti sa
v Malackách vykonávajú len sporadicky.
„Mám k dispozícii 10 policajtov, päť je vo výkone služby od 6.00 do 14.00 h a ďalší od
13.00 do 21.00 h.“ Dohliadajú však najmä na
bratislavské úseky. „Hliadku posielam na Záhorie každý deň,“ dodáva. „Dvaja policajti
mapujú Lozorno, Pernek, Stupavu, Malacky...“ Stačí to? „Evidujeme sťažnosti od primátorov aj starostov, no kapacitne nedokážeme situáciu zvládať k spokojnosti.“
LUCIA POLÁKOVÁ, foto: archív

Žiadame o opätovné zriadenie OR PZ v Malackách

Štátni verzus mestskí, kde končia kompetencie?
Spojenie mimobratislavských okre
sov s bratislavskými v rámci reorga
nizácie Policajného zboru SR spred
dvoch rokov (od 1. 1. 2004, pozn.
red.) neprispelo k zlepšeniu bezpeč
nostnej situácie v našom okrese,
skôr naopak. Začlenením do okresu
Bratislava IV. sa spravované územie
podstatne rozšírilo a naň prislúcha
júci počet uniformovaných prísluš
níkov na OO PZ, ktorí môžu bezpro
stredne zasiahnuť v mieste spácha
nia trestného činu alebo narušenia
verejného poriadku, nestačí. To má
negatívny dopad na prácu mestskej
polície.

Za dva roky eviduje 300 prípadov,
v ktorých musela na požiadanie štátnej
zasahovať. K 6. 3. už ich štatistiky vykazujú ďalších 35. Dôvod? Vo veľkej väčšine sa
hliadka OO PZ na miesto nemohla dostaviť. Len v ojedinelých išlo o spoločný zákrok. Čo s tým?
Kto robí poriadky?
„V mnohých prípadoch vykonávajú
príslušníci MsP úkony, ktoré má prioritne
plniť Policajný zbor SR. Tak majú menší
priestor na plnenie úloh, pre ktoré je MsP
zriadená – na zabezpečovanie verejného
poriadku, ochranu ŽP v meste a plnenie
úloh vyplývajúcich zo VZN mesta, z uz
nesení MsZ a z rozhodnutí primátora,“
hovorí náčelník MsP Mgr. Ivan Jurkovič.
JUDr. plk. Pavol Dlesk, riaditeľ OR PZ Bratislava IV. priznáva, že spolupráca s MsP
musí byť prehodnotená. „Prijali by sme
viac ľudí, no tabuľky a nedostatok financií v našom rezorte nás nepustia. Verte,
že iné OO PZ musia pri rovnakých počtoch zamestnancov pokrývať i väčšie
územie.“
Rozdielny pohľad
Ivan Jurkovič však dodáva: „Je alarmujúce, že sa hliadka PZ nebola schopná ani
takmer po troch hodinách od oznámenia
dostaviť sa na miesto nálezu mŕtvoly. Na
miesto spáchania krádeže vlámaním sa
MALACKÝ HLAS
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Koncom decembra bol v Malackách spustený kamerový monitorovací systém. Dnes
fungujú štyri kamery, ktoré monitorujú svetelnú križovatku na Kláštornom námestí,
roh Nádražnej a Radlinského ulice, Zámocký park a Pribinovu ulicu a Malé námestie.
V r. 2005 bolo do systému preinvestovaných
1 127 443 Sk. Mesto má záujme pokračovať
v zriaďovaní ďalších kamerových miest
s prioritou rozšíriť ho najmä na sídlisko JUH.
15. 3. odišla z MsÚ žiadosť na Ministerstvo
vnútra SR i predsedu Rady vlády SR pre prevenciu kriminality o poskytnutie finančného príspevku na tento účel. Kapacitne môže
byť až šestnásť kamier. Koľko ich bude? Záleží na výške štátnej dotácie a na objeme
schválených financií zo strany poslancov
MsZ pri prípadných zmenách v rozpočte
mesta na tento rok.

nedostavila ani po hodine. To sú fakty nepochopiteľné aj z pohľadu občana.“ Záver je jednoznačný. Ak sa má situácia
zlepšiť dobrou organizáciou, ale aj kontrolou zložiek PZ, je potrebné, aby sa Okresné riaditeľstvo PZ vrátilo späť do Malaciek. A. Toševská, zástupkyňa hovorcu
Krajského riaditeľstva PZ SR, vo svojom
stanovisku síce uvádza, že zrušenie alebo
opätovné zriadenie OR PZ v Malackách
by nemalo žiaden vplyv na plnenie stano
vených úloh, lebo tieto sa plnia na výkon
ných súčastiach PZ. Domáci si však právom myslia opak.             LUCIA POLÁKOVÁ

Uspokojivá štatistika?
Podľa Aleny Toševovej je vývoj bezpečnostnej situácie na teritóriu bývalého
Okresného riaditeľstva PZ Malacky je sledovaný a pravidelne vyhodnocovaný. Zmenou organizačnej štruktúry prišlo k čiastočnému zvýšeniu počtu trestných činov
(oproti roku 2004 o 18 skutkov), naopak na úseku priestupkového konania je zaznamenávaný pokles počtu priestupkov a zvyšuje sa ich objasnenosť.
V územnej pôsobnosti OO PZ Malacky došlo v roku 2004 k 721 trestným činom
(z toho objasnených viac ako 37 %), v roku 2005 ich bolo 703 (z toho objasnených
viac ako 45 %). Štatistiky vykazujú zaznamenaných 703 priestupkov v roku 2005
(z toho objasnených viac ako 45 %), v roku 2004 ich bolo 673 z nich sa podarilo objasniť viac ako 35 %. Podľa A. Toševovej je toto (pozitívnym) dôsledkom odčlenenia
trestného konania od služby poriadkovej polície.

Foto: S. Osuský, T. Búbelová

• 22. decembra 2004 bola na OO PZ
v Bratislave IV zaslaná žiadosť o trvalé zabezpečenie hliadky na území mesta. 18.
1. 2005 bolo doručené zamietavé stanovisko s odôvodnením, že po zrušení OO
PZ v Malackách bol v rámci reorganizácie
útvarov znížený tabuľkový stav príslušníkov OO PZ na 16 (neskôr o 3 viac) a pri
tomto počte musí OO PZ Malacky zabezpečovať i 7 priľahlých obcí.
• Rovnaká žiadosť bola zaslaná aj na
Ministerstvo vnútra SR. V marci 2005 MV

NIEKTORÉ FAKTY
odpovedalo, že trvalé zabezpečenie
hliadky len na území mesta nie je z hľadiska súčasných možností realizovateľné.
• 3. marca 2006 účastníci Klubu starostov, ktorý pracuje v rámci ZOZO, prijali
uznesenie, ktorým skonštatovali, že bezpečnostná situácia v okrese sa stala neúnosnou. Žiadajú v ňom o prehodnotenie reformy PZ, v dôsledku ktorej bolo
v Malackách zrušené OR PZ.

• 8. marca 2006 poslal primátor Malaciek RNDr. Jozef Ondrejka list predsedovi
BSK Ing. Vladimírovi Bajanovi so žiadosťou, aby sa zasadil o opätovné zriadenie
OO PZ v Malackách. „V období, než bolo
okresné riaditeľstvo zrušené, sme vnímali
situáciu v Malackách a blízkom okolí
omnoho priaznivejšie, ako je tomu v súčasnosti, rovnaký názor zdieľajú aj starostovia okolitých obcí vrátane primátora
Stupavy,“ píše sa v závere listu.

Anketa
Cítite sa v Malackách bezpečne?
Ste spokojný s prácou štátnej polície?
Pavol Masaryk (21),
zástupca vedúceho
predajne:
„Pred rokom ma priamo
tu na križovatke zrazilo
auto. Bol som v bezvedomí, ale dozvedel som sa,
že na policajtov čakali dobré tri hodiny. Kamarát mal tiež haváriu, pre zmenu čakal až
päť hodín, do tretej do rána. Šoféri si niečo
vytrpia. Sme okresné mesto a nemáme ani
vlastných dopravných policajtov, smiešne
a smutné zároveň. V Malackách sa necítim
vôbec bezpečne. Neviem, či môj pocit zmierni nainštalovanie kamerového mestského
systému .“
Peter Ledník (25),
zamestnanec
v súkromnej firme:
„Podľa mňa polícia
nefunguje dobre. Mnohí
vodiči nedodržujú dopravné predpisy, a polícia
s tým nič nerobí. Hovorím zo skúseností.
„Dopraváci“ by mali na miesto nehody prísť
do 15 minút, ale čakal som na nich takmer
tri hodiny. Bol by som určite za to, aby sa dopravná polícia vrátila do Malaciek. Mestská
polícia často supluje štátnu. Podľa mňa by
mala mať aj rovnaké právomoci, a nie obmedzené.“
Anna Jurigová (66),
dôchodkyňa:
„Myslím si, že tu nie je nejaký väčší problém, čo sa
týka kriminality alebo
nejakých prepadov. Som
z Moravského Sv. Jána
a do Malaciek chodím často. Zatiaľ som sa
s ničím negatívnym nestretla. Nemám teda
do činenia ani s políciou. Ak je človek čestný,
tak by nemal byť problém. Čo by som však
prízvukovala, to je väčšia odbornosť u niektorých príslušníkov policajného zboru. Pri
výberových konaniach by mali byť prísnejší,
aby sa nestávalo, že niekto zneužíva „uniformu“ na vyvyšovanie sa pred ostatnými.“
Anna Novoveská (64),
dôchodkyňa:
„Robila som v minulosti
v bufete na stanici. Necítila som sa v nebezpečí,
ani som nezaregistrovala
zvýšenú trestnú činnosť.
Ale večer by som von nešla, necítim sa tam
bezpečne. O kamerovom systéme nič neviem. Kriminalita tu však je a možno aj narastá. Minule vykradli školu, rozbili stánok
na stanici, je to slabo strážené.“
Margita Huberová
(27), predavačka:
„Cítim sa v Malackách
bezpečne, nemám problém. Ale štátna polícia by
mohla byť v Malackách.
Viem aj o kamerovom
systéme. Štátnych policajtov tu tak často nestretávam. Ktoré miesta sú podľa mňa nebezpečné? V okolí hotela Tatra alebo Atria.“
Ján Jánoš (54), lesník
„Cez deň sa cítim bezpečne, večer som v lese. Nepoznám problematiku
večerného pohybu v Malackách a kriminality.
Podľa mňa by mala mať
mestská polícia väčšie právomoci a mala by
razantnejšie zasahovať. Štátna polícia – tá je
mimo dosahu. Ak potrebujete policajtov
k nejakej dopravnej nehode, kým prídu, trvá
im to aj tri hodiny. O bezpečnostnom kamerovom systéme neviem, ešte som ho nezaregistroval.“		
Text, foto: -lucy-, -jaki-
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Triediť už môžeme plasty i plechovice od piva

Nastupuje žltá!
Občania, všimli ste si nové žlté kontajnery, ktoré od marca pribudli v našom meste? Ak áno, zrejme viete, že
sú určené na plastové výrobky. Sklené fľaše na mlieko či minerálku sú
takmer minulosťou, plasty sú takmer
všade. Výrazne tak zaťažujú životné
prostredie, a preto je z hľadiska udržiavania prírodných hodnôt, ako
i efektívneho využívania materiálu
potrebné vyradiť plastové výrobky
do samostatného sektora. A tým je
v tomto prípade žltý kontajner.
Čo do žltých kontajnerov patrí? Plastové PET fľaše (zošliapnuté), tégliky od jogur-

tov (najlepšie umyté), fólie a igelitové tašky. Pozor, nevyhadzujte iné veci, napr. fľaše
od čistiacich prostriedkov, polámané hračky, plastové rúry. Tie budú v mieste triedenia vyradené na bežnú skládku, ale svojou
precíznosťou uľahčíte robotu iným. Vyhadzujte, prosím, len to, čo bolo spomenuté.
Firma A.S.A. Zohor však hodlá v budúcnosti zaviesť na zoznam vyhadzovaných
plastov i tieto, zatiaľ nežiaduce. A ešte jedna novinka... do kontajnerov na sklo začíname separovať aj kovové obaly: plechovky od nápojov a konzervy (tiež vypláchnuté). Kontajnery sú označené symbolom (ná
lepka s plechovkami).
-jaki-, -lucy-

Nakladanie s odpadmi vyjadrené v hmotnostných jednotkách:

Druh odpadu
Zmesový komunálny odpad /t/
Objemový odpad /t/
Drobné stavebné odpady /t/
Separovaný zber papiera /t/
Separovaný zber skla /t/
Opotrebované pneumatiky /t/
Žiarivky a výbojky /kg/
Kovy /t/
Elektronický odpad /t/
Ostatné nebezpečné odpady /t/

Rok 2004

Rok 2005

Rozdiel v %

3515,56
582,37
668,97
124,83
120,40
19,46
63,00
37,38
6,79
0,20

3470,57
479,93
778,80
155,43
150,16
5,10
95,00
19,50
4,44
0,50

–1,28
–17,60
16,42
24,51
24,71
–55,66
50,79
–12,95
–7,50
150,00

Takto nie! Plasty patria do žltej zbernej nádoby.

Bojujeme o Oskara
Dokončenie z . strany
v MsÚ, inštaláciu šikmej schodiskovej plošiny pri vstupe do budovy úradu. Za podporu mimovládnych organizácií združujúcich občanov so zdravotným postihnutím,
najmä dlhodobý prenájom mestských budov za symbolickú korunu, vďaka čomu
bolo na Ul. 1. mája sprevádzkované Centrum podporných sociálnych aktivít OZ
Svitanie a na Juhu sa pripravuje otvorenie
azylového centra Betánia.
Ako Malacky obstoja v konkurencii
miest – Piešťany, Hlohovec, Nové Zámky a mestská časť Bratislava-Petržalka?
Dozvieme sa počas slávnostného galakoncertu, ktorým súťaž vyvrcholí. Za účasti
predstaviteľov nominovaných miest sa

Oddelenie ŽP MsÚ:
„Ďakujeme všetkým občanom, ktorí
vynaložia námahu a aktívne sa zapoja
do separovania odpadu. Pomáhate
nám všetkým!“
Odpadové hospodárstvo mesta
v roku 2005 s pozitívnymi zmenami
• Žiaci základných škôl začali zbierať
tetrapakové obaly.
• Elektronický odpad už nie je súčasťou
komunálneho odpadu a za jeho likvidáciu
nesie zodpovednosť výrobca. Zber robí
prostredníctvom vybraných predajní s elektronikou. Odber starého spotrebiča sa robí
pri kúpe nového (toho istého druhu). Naďalej je však možné voziť takýto odpad na odpadové dvory (Hlboká a Partizánska ul.)
• Ďalšou pozitívnou novinkou je množstvo vyseparovaného papiera, skla, i iných
zložiek komunálneho odpadu (zvlášť nebezpečných - autobatérie, farby, pozri v tabuľke). Tým, že občania pomôžu oddeliť
tieto zložky, podporujú zníženie nákladov
za uloženie na skládku i  finančný zisk z odpredaja vytriedeného odpadu a dotácií
z Recyklačného fondu.
• V roku 2005 sa znížilo množstvo vyzbieraných objemných odpadov, ale vzrástol drobný stavebný odpad. Najmä betón
sa dal drviť, neskôr sa môže účinne využiť
na spevňovanie plôch.
• Okrem klasického zberu komunálneho odpadu, separovaného zberu a prevádzky odpadových dvorov, zrealizovalo
OŹP i Kalendárový zvoz nadrozmerných
odpadov a likvidáciu tak nepopulárnych
čiernych skládok (na Továrenskej ul., Družstevnej ul., smer V. Leváre i na Stupavskej,
smer Vampíl).
• OŽP urobilo i prieskum v zapojení občanov do systému vývozu komunálneho
odpadu. „Máme záujem podchytiť všetkých
nezačlenených a zabrániť tak vytváraniu
nelegálnych skládok,“ znie vyjadrenie oddelenia. V domácnostiach, kde bolo zistené, že chýba smetný kôš, bola vykonaná
kontrola. Občania boli upozornení na dodržiavanie platného VZN mesta Malacky
č.6/2001 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu.
-mh-

Jedna z účastníčok kurzu Vlaďka Procházková so svojím obrazom. Pod vystavovanými
dielami sme našli mená ostatných účastníkov kurzov. Mnohé boli návštevníkom známe,
„neznámy“ - teda skrytý bol len výtvarný talent spojený s menami ako: Drahomíra
Lőrincziová, Marta Chmelová, Anna Kaderová, Gabriela Peťková, Jaroslava Zdražilová,
Marianna Juríčková, Jozef Šimek, Ľubica Gavurová, Magdaléna Palkovičová, Janka Cabadajová, Lenka Kubíčková, Ingrid Burclová, Alexandra Nováková, Michal Režný.

Láska známych
neznámych
Učiteľky, študentky, ekonómka, žena na materskej, poslankyne MsZ... skupina zdanlivo rôznorodých ľudí.
Spája ich však jedno – láska k výtvarnému umeniu. Pravidelne každý piatok podvečer merajú svoje kroky do
malackej synagógy, kde už štvrtý
rok organizujú učiteľky výtvarného
odboru ZUŠ Ruženka Habová a Evka
Režná Kurz výtvarného umenia pre
dospelých.
Pre mnohých sa tieto stretnutia stali
útočiskom pred každodennými starosťami, oddychom stráveným dnes už v kruhu
priateľov, no s reálnymi kontúrami času
zhmotneného v hodnotných dielach.
Bolo by škoda neukázať ich svetu, a tak
sa 10. 3. v galérii MCK na Záhoráckej ulici

Šikovným deťom a tvorivej mládeži pripomíname, že práce do výtvarnej súťaže Malacká paleta môžete odovzdávať
do 31. marca 2006 v recepcii MsÚ alebo v Knižnici MCK v Malackách. Viac informácií o súťaži nájdete na informačných letákoch v školách a na www.malacky.sk v časti Kultúra. Tešíme sa na
všetky vaše práce!

Text, foto: LUCIA POLÁKOVÁ

Z úradu i na úrad sa pohodlne vyveziete.
Ak by ste mali problém s obsluhou plošiny,
zazvoňte na recepčnú, ktorá vám ochotne
pomôže. Pani Pavlíková na fotografii si ju
vyskúšala neraz.

Opravujem chladničky
a mrazničky,
MONTUJEM KLIMATIZÁCIE
Pavol Šišolák, Závod 663
tel.: 034/779 94 35, 0903/75 06 12
MH 06 F7



Text, foto: -lucy-

uskutoční 24. marca v novej opere Slovenského národného divadla. Záznam z neho
odvysiela Slovenská televízia 2. apríla v popoludňajších hodinách na Dvojke.
Projekt Oskar bez bariér vychádza zo
snahy prostredníctvom celoročnej osvetovej a propagačnej súťaže viesť mestá a obce k výraznejšej angažovanosti v oblasti
starostlivosti o zdravotne postihnutých
a sociálne slabých občanov. Organizátori
kladú dôraz na bezbariérové sprístupňovanie úradov, kultúrnych a športových podujatí, zdravotníckych centier a na skvalitnenie práce domovov sociálnych služieb či
útulkov pre bezdomovcov.

DO POZORNOSTI

Nezabudnite odovzdať práce
do výtvarnej súťaže

uskutočnila slávnostná vernisáž výstavy
Známi – neznámi. Až do 2. apríla majú
možnosť  Malačania vzhliadnuť skutočné
skvosty – pastelových, temperových obrazov, grafík, perokresieb, fotografií a iných
umeleckých diel amatérskych výtvarníkov.
Všetka energia, ktorú sme vydali pri inštalácii obrazov, sa nám vrátila z vašich očí
a radosti, ktorá z nich srší,“ povedala na
vernisáži Ruženka Habová niekoľkým z desiatok návštevníkov. Ak ste medzi nimi neboli, tak neváhajte a choďte sa pozrieť do
MCK v Po - Pia: 9.00 h – 12.00 h, 13.00 –
17.00, So - Ne: 14.00 – 17.00 h.  Od 7. apríla
bude inštalovaná výstava s názvom Meditácie, kde nájdete diela Stanislava Dusíka,
Jozefa Dusíka, Gabriely Horáčkovej a Libuše Čtverákovej.

Neverili by ste, čo všetko sa dá zužitkovať. Stačilo prejsť dielničkou a inšpirácií ste mali
viac ako dosť.

Na jeseň 2005 bolo na Ul. 1. mája otvorené Centrum podporných sociálnych aktivít združenia Svitanie (CPSA). Jej súčasťou je i dielnička, ktorú už navštevujú dospelí klienti v rámci zácviku na pracovné
činnosti. Ruch v nej zachytilo aj oko kamery, keď bol 10. marca prípravný štáb
točiť zábery, ktoré budú odvysielané pri
predstavovaní ašpirantov na hlavnú cenu Oskar bez bariér.
OZ Svitanie – ZPMP v Malackách dnes
združuje ľudí s mentálnym postihnutím,
ich rodiny, priateľov a odborníkov až
z 19 obcí malackého regiónu. Otvorením
CSPA, ktorého existencia by bez poskytnutia výhodného prenájmu nebola možná, sa nepomerne zlepšili podmienky pre
využívanie voľného času a vzdelávacie
aktivity členov i nečlenov združenia.

MALACKÝ HLAS
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Ďalšie dobrodružstvo Miloša Kuchárka		

I. časť

Nová Guinea – krajina
vysokých hôr a hlbokých
pralesov

okolo pása. Stretli sme sa tu aj s niečím pre
nás dosť nepochopiteľným. So strachom
vstúpiť na územie cudzieho kmeňa. Indonézska vláda síce v 60. rokoch 20. storočia
zakázala kanibalizmus, ale zasa na druhej
strane si človek nemôže byť istý, či sa táto
správa dostala všetkým domorodcom do
uší. Najväčšie problémy a nezhody panujú
medzi bezprostrednými susednými kmeň-

náčelníka. Preliezame cez kruhovú ohradu
z kolov a vnútri nás vítajú ženy do pol pása
nahé, so sukňami z listov orchideí. Múmia
je čierna, vyúdená nad ohňom v skrčenej
sediacej polohe. Muži odetí do kotekov
sú ozbrojení lukmi a šípmi.
Na našu počesť chceli zabiť prasa, ktoré
tu voľne pobiehajú po okolí a svojou farbou i telom pripomínajú naše divé svine.

MILOŠ KUCHÁREK, foto: archív M. K.

Ako pokračovala expedícia?

Dokončenie z . strany
rolezci vychádzajú na trek v dĺžke 4 – 6 dní.
Naše východzie miesto bolo vzdialené od
hory 210 km vzdušnou čiarou. To predstavovalo v divokom reliéfe hôr a ťažko priestupnom dažďovom pralese veľký otáznik.
Dodnes neexistujú seriózne mapy ostrova
a nepresnosť existujúcich je rádovo okolo
sto kilometrov. V teréne, kde je každý meter draho vybojovaný brodením v hlbokom bahne alebo balansovaním na hnijúcich vlhkých kmeňoch stromov, je takáto
nepresnosť životne dôležitá. Denný priemer nášho dvanásťhodinového pochodu
pralesom bol okolo 15 kilometrov. Pády
s ťažkými batohmi na chrbte mali na svedomí aj pár zranení. Jód a antibiotiká boli
naším denným chlebíčkom. A začiatok?
Prílet do nového sveta
Začiatkom februára prilietame do hlavného mesta Novej Guiney – Jayapury. Pohyb cudzincov po ostrove je prísne kontrolovaný. Preto sa hneď ideme zahlásiť na
policajné riaditeľstvo. Tu dostávame Surat
Jalan – povolenie na cestu, v ktorom je
presne určená trasa, po ktorej sa môžeme
pohybovať. Policajti nás varujú pred separatistickým hnutím OPM (Organisaci Papua Merdeka), ktorého členovia bojujú za
osamostatnenie krajiny od Indonézie. Príslušníci tohto hnutia vedú partizánsky boj
v pralesoch ostrova.
Po vybavení formalít odlietame nasledujúci deň do vnútrozemia, do mestečka

v prevažnej miere vegetariánska strava je
totiž tak bohatá na vodu, že si ju už nepotrebujú dopĺňať pitím. My sme však boli
pravým opakom. V tropickej klíme pralesa
bola naša spotreba tekutín minimálne štyri litre na deň. Museli sme ale dávať veľký
pozor na jej dezinfekciu, aby sme sa nenakazili nejakými baktériami alebo vírusmi.

Dozviete sa v ďalšom Malackom hlase
Viac na
www.carstenz.expedition.sk

Guinea v skratke

Domorodec z kmeňa Lani. Možno ho spoznať podľa koteky. Príslušníci kmeňa Dani
ju majú neurezanú, dlhú a tenkú a kmeňa
Lani zase urezanú, hrubú a krátku. Muž na
fotografii má na hlave perie z kasuára –
vtáka podobného pštrosovi.

Wamena. Hneď po prílete predkladáme
v kancelárii letiska povolenia na pobyt získané v Jayapure.
Prvý stret s domorodcami
Pred budovou letiska stretávame prvých domorodcov oblečených len do koteky – puzdra z tekvice, ktoré majú nastrčené na prirodzení a prichytené šnúrkou

Odpočinok pred hostinou. Účastníci expedície dorazili do Wameny pätnásť minút pred
tým, ako sa malo podávať jedlo. Pozvali ich na sladké zemiaky – bataty a zeleninu. Domorodci varia bez korenín, tak Európanom dobre padli koreniny, ktoré si priviezli so sebou na ochutenie jedál.

mi. Tie vzdialenejšie medzi sebou bez
problémov obchodujú a udržiavajú priateľské vzťahy.
Návšteva osady známej múmiou
Neďaleko Wameny, v údolí rieky Baliem
leží osada kmeňa Dany – Jilika. Je známa
tým, že v nej uchovávajú múmiu svojho

Pri popise zabíjačky sme s ňou však radšej
nesúhlasili. Prasa sa zabije ranou šípom do
srdca. Potom sa zahrabe do jamy a na ňom
sa rozloží oheň. Takto sa vlastne prasa dusí
vo vlastnej šťave a je sa bez akýchkoľvek
prísad, ako je soľ a korenie, ktoré domorodci nepoznajú. Je tiež veľmi zaujímavé,
že domorodci nepijú vôbec vodu. Ich

Ostrov objavil v roku 1526 Jorge de
Menezes. Španiel Inigo Ortiz de Retez
mu dal neskôr meno Nová Guinea,
pretože mu obyvatelia pripomínali
domorodcov z africkej Guiney. Žije tu
asi 270 etník, ktoré hovoria 700 jazykmi. Ide o najbohatšiu jazykovú rôznorodosť na svete.
V roku 1828 začali pobrežie kolonizovať Holanďania, neskôr jednotlivé
časti obsadili Nemci, Angličania a Aus
trálčania. Po 2. svetovej vojne bol ostrov rozdelený na dve polovice. Východné územie pripadlo Austrálii
a dostalo meno Papua – Nová Guinea.
Dnes má nezávislosť v rámci Britského spoločenstva národov. Indonézia
získala vládu nad západnou – holandskou Novou Guineou, ktorá sa v súčasnosti nazýva Západná Papua – Nová Guinea, tiež Irian Jaya. Nad viacerými domorodými kmeňmi v neprístupných pralesoch však nikto vládu
doteraz neprevzal a ani v 21. storočí
nepoznajú našu civilizáciu a žijú doslova v dobe kamennej.

Bowling – šport ako zábava
Od marca 2005 majú Malačania možnosť aktív
ne tráviť svoj voľný čas a zároveň sa zabaviť
s priateľmi v príjemnom prostredí Caffe bo
wling na Kollárovej ulici v Malackách. Našlo si
hranie bowlingu v našom meste svojich priaz
nivcov a čo všetko tento druh športu ponúka?
Porozprávali sme sa s jedným z majiteľov zaria
denia Martinom Koreničom.

Ako po roku hodnotíte úspešnosť hrania bow
lingu v Malackách?
Myšlienka sprístupniť pre Malačanov tento druh
športu vychádzala z toho, že v meste je málo zariadení, kde by ľudia mohli aktívne tráviť voľný čas. Zašportovať si a zabaviť sa s kamarátmi. Toto všetko bowling
ponúka. Ide o fyzicky nenáročný šport, ktorý oslovuje
stále viac ľudí.
Počet priaznivcov bowlingu teda narastá. Orga
nizujete už pre nich aj súťaže?

Samozrejme. Dnes máme pevnú základňu asi 50
registrovaných hráčov, ktorí pravidelne každú sobotu
doobeda u nás trénujú. Pre nich organizujeme každý
mesiac turnaje miestnej bowlingovej ligy.
Môže sa do ligy zapojiť skutočne každý, bez roz
dielu veku?
Áno, ale musí nahrať minimálne 150 bodov. Hra je
pomerne jednoduchá, ale treba disponovať určitou
dávkou sily, koncentrácie a taktiky. Zaujímavosťou je,
že v pomere zúčastnených lepšie výkony podávajú
ženy.  Hráčom je prispôsobená hmotnosť bowlingových gúľ – detské vážia 1,5 kg, pre dospelých sú určené od 3,6 do 7,2 kg. Keďže tréning zaručuje úspech,
prispôsobili sme otváracie hodiny a zvýhodnili ceny
pre tých, ktorí majú čas doobeda. Každý deň v týždni
od 10.00 h do 14.00 h stojí 1 h/dráha – 199 Sk. Ideálne
je trénovať vo štvorici. Za necelých 50 Sk na osobu, tak
možno športom utužovať telo,  ducha i kamarátstvo.
			                  -pr-

Malacká hudobná jar
ponúka lahôdky
Dokončenie z . strany
svojou skupinu El Flamenco Clan, ktorú si založil v roku 1997. Hlavný protagonista sa venuje hre na gitare
od svojich 13 rokov. V technike flamenco gitary nadviazal na tradíciu flamenco gitarovej školy Paca Penu
a veľkých španielskych gitaristov. Aj v našom meste bude
prezentovať kreácie z vlastnej
tvorby, ako aj ním aranžované
skladby najslávnejších gitaristov flamenca. Pôjde o jedinečnú syntézu flamenco gitary,
spevu a tanca, ktorú by ste si
nemali nechať ujsť.
V sobotu 8. apríla o 17.00 h v kine Záhoran priví
tame vokálnu skupinu Close Harmony Friends. Zažili
ste už rock, pop a jazz bez použitia hudobných nástrojov? Táto formácia, ktorá vznikla pred šestnásti
mi rokmi, si vystačí len so svojimi hlasmi. Keď pri poMALACKÝ HLAS
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čúvaní ich skladieb zavriete oči, nepocítite, že sa ani
raz nedotkli strún gitary, blany bicích alebo náustka
trúbky. Všetky zvuky nástrojov napodobnia. Sú iluzio
nisti, ktorých skladby sa dotýkajú ľudského srdca.
Tohtoročnú Malackú hudobnú jar zavŕšia vystúpením domáci – speváci malackého zmiešaného speváckeho cirkevného zboru Vox
Humana, ktorý pracuje pod
vedením dirigentky Ing. Gabriely Peťkovej. Na ich koncert
môžete prísť do kostola Ne
poškvrneného počatia Panny
Márie v nedeľu 23. apríla
o 17.00 h.
Vstup na všetky predstavenia je voľný. Symbo
lickú vstupenku si môžete vyzdvihnúť v MCK na
Záhoráckej ulici.
		           LUCIA POLÁKOVÁ
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Petrov zdar
na rybárskej schôdzi

PODPORTE
SVITANIE
Občianske združenie Svitanie pomáha tým najzraniteľnejším – ľuďom
s mentálnym postihnutím, dnes už
v dvoch neštátnych zariadeniach. V Dome Svitania v Jakubove pracujú mladí
ľudia v troch chránených dielňach –
kníhviazačskej, krajčírskej a v dielni
montáže a balenia. Centrum podporných sociálnych aktivít v Malackách ich
pripravuje na zamestnanie a v tréningovom byte na chránené bývanie. Deti
tu navštevujú školičku, mladí ľudia vydávajú časopis, pracujú v keramikárskom ateliéri. Vaše 2 % z daní nám veľmi pomôžu pri financovaní týchto zariadení, sú pre nás výrazom vašej podpory a pochopenia. Vopred vám za
vašu pomoc ďakujeme.
Potrebné údaje:
SVITANIE – Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, Malacky, Námestie SNP 7, IČO: 34004742, č. ú.:
0019193658/ 0900, právna forma: občianske združenie.
Formuláre a informácie:
Ing. I. Hlavenková, predsedníčka
Svitania, tel.: 0905/65 39 68,
domsvitania@stonline.sk alebo
centrum.svitania@stonline.sk.
MH 06 H8

Výzva
Slovenský Červený kríž vyzýva

všetkých nad 18 rokov, ktorí nemajú
zdravotné ťažkosti, aby prišli a vykonali

šľachetný čin,

od ktorého neraz závisí záchrana života. Harmonogram odberov krvi –
4. 4., 25. 4., 9. 5., 23. 5., 6. 6. a 20. 6.
od 8.00 do 11.00 h v malackej ne
mocnici.
K odberu si treba priniesť preukaz
poistenca a občiansky preukaz.
DO POZORNOSTI

DC Vánok organizuje v sobotu 25.
marca od 16.00 do 18.00 h vo svojich
priestoroch na M. Rázusa 30 v Malackách
(v sídle CVČ) burzu detského a tehoten
ského ošatenia. Bližšie informácie na t. č.
0905/89 50 24 alebo na 772 69 34.

Cukráreň Hviezda

Ul. 1. mája 87, 901 01 Malacky
Otvorené denne od 9.00 do 19.30 h.

Oslaďte si život s HVIEZDOU!
MH 06 B3

Začiatkom marca sa v MsÚ uskutoč
nila výročná členská schôdza jednej
z najväčších záujmových organizácií
v Malackách – Okresnej organizácie
Slovenského rybárskeho zväzu (OO
SRZ), ktorá eviduje až 222 členov.
Prinášame z nej niektoré fakty.

Majstrovstvo „čertových
obrázkov”

V priestoroch staničnej reštaurácie sa
v sobotu 4. marca konal 1. ročník otvorených Majstrovstiev Malaciek  vo volenom
mariáši. Usporiadateľmi boli Malacký klub
hráčov mariášu (J. Vaškor a J. Liška) a reštaurácia Staničná (J. Šrámek). Keďže išlo
o otvorené majstrovstvá, za stolmi bolo vidieť nielen kartárov z Malaciek, ale aj zo
Senice, Holíča, Gbelov, Kopčian, Sološnice,
Jablonice, Bukovej a Koválova. Usporiadateľov trocha sklamali Malačania, ktorí najskôr deklarovali o podujatie veľký záujem,
no nakoniec neprišli. Pre tých, ktorých „čertove obrázky“ priťahujú niekoľko podrobnejších informácií.
Turnaje sa konali podľa pravidiel Slovenského zväzu mariášových klubov. Hral
sa korunový mariáš v piatich kolách po 50
minút so systémom nad sto, pod sto a čer-

vené drahšie. O poradí rozhodovali body
v jednotlivých kolách a vyhrané peniaze
pri rovnosti bodov.
Najlepším majstrom „čertových obrázkov“ sa stal Jozef Heteš z Holíča pred Mariánom Rigáňom z Malaciek a Júliusom Labašom z Koválova. Z turnaja si odnášali
poháre, finančné odmeny z vkladov štartujúcich a vecné ceny od sponzorov a mesta Malacky.
Budúci ročník majú organizátori v pláne organizovať podľa vzoru okolitých obcí ako Putovný pohár primátora mesta.
Ich snaha sa už v prvom ročníku premietla vo vydarenom podujatí, ktoré prispelo
k rozšíreniu ponuky aktivít pre voľný čas
v našom meste, za čo im patrí poďakovanie.
Anton Pašteka, foto: Ľ. Palkovič

V roku 2005 členovia malackej organizácie na čele so Z. Frühaufom čistili lokalitu
Centnúz od nežiaduceho odpadu. Aj v tom
to roku sa uskutoční spoločná brigáda s or
ganizáciou zo Záhorskej Vsi. Rybári sa venujú aj čistote vôd a jej kontrole. V minulom
roku sa zamerali na Lábske jazero, Jakubov
I., Záhorský kanál a kanál Malina.
V lokalitách patriacich do MO Záhorie
bolo na zarybnenie použitých 167 q kapra
K3 a 60 q kapra K2. V revíre Malacky to bolo
zarybnenie kaprom K3, a to vo vodnej nádrži Centnúz 7 q a v kanáli Malina II. 3 q. Medzi
najväčšie úlovky uplynulého roka patrili 91
cm kapor, s hmotnosťou 12,20 kg či 82 cm
šťuka s hmotnosťou 4 kg.

Využite služby
Linky dôvery

Už pred desiatimi rokmi bola v Malackách zriadená Linka dôvery, ktorá
poskytuje bezplatné poradenstvo.
Ak potrebujete poradiť aj vy, volajte

772 56 86

na tel. č.
,
v čase od 15.00 – 21.00 h.
K dispozícii sú vám odborníci: pondelok
– lekár, utorok – sociálny poradca,
streda – psychológ, piatok – právnik.

ČÍTAJTE A VYHRAJTE
Behrendta a Liz Tuccillovej vyhráva Mar
gita Králová z Partizánskej
ulice. Prosíme výherkyňu, aby sa ohlásila v redakcii na Radlinského ul.
2751/1 na 3. p., č. d. 407.
Ak chcete súťažiť o pub
likácie a potešiť nimi seba
či známych, pošlite do 10. 4.
kupón a možno sa na vás
šťastie usmeje.

Je marec – mesiac knihy,
a preto sme sa rozhodli odmeniť dvoch budúcich čitateľov týchto publikácií.
Román Zabudnutá prin
cezná od Laurenta Joffrina
je výnimočným príbehom napísaným na základe skutočnej
udalosti o pôvabnej indickej
princeznej Noor, ktorá sa počas
2. svetovej vojny zapojila na
strane Spojencov do boja proti
Nemcom do „najhoršej z bitiek,
ktorá sa bojovala bez uniformy
a bez zákona“.
Pre detských čitateľov je určená kniha Pipo, Vankúšik, Nitka
a ich zvierací kamaráti od Kvety
Daškovej. Trinásť čarovných príbehov
doplnených krásnymi ilustráciami Vladi-

Kníhkupectvo Ľubica
OC hotela Atrium,
telefón: 772 67 34
Po – Pia  9.00 – 17.30 h
So  9.00 – 12.00 h
míra Čápa si iste získa čestné miesto
v knižnici vášho dieťaťa či vnúčika.
Knihu Nie je z teba až tak paf od Grega

KUPÓN
kníhkupectvo Ľubica
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V Malackách je aktívny aj krúžok mladých rybárov, ktorý vedie V. Holenka a P. Jur
káček. Mladí záujemcovia o rybolov sa schá
dzajú pravidelne v priestoroch MsÚ, aby sa
zoznámili so Zákonom o rybárstve, Stanova
mi SRZ i rybárskym poriadkom. Na jar bude
činnosť krúžku zavŕšená praktickými skúškami a odovzdávaním rybárskych lístkov.
Prácu doterajšieho výboru na schôdzi
vyzdvihol predseda kontrolnej a revíznej
komisie Š. Pomšár. Prispel tým k bezproblémovej voľbe staronového výboru. Hlasovanie o uzneseniach, ktoré predniesol tajomník OO SRZ Ing. R. Hacajom, bolo jednomyseľné. Zohľadnili sa v nich pripomienky
z diskusie, počas ktorej vystúpili predseda
MO SRZ Záhorie P. Ruža a predseda rybárskej stráže MO SRZ Záhorie J. Kleštinec.
Anton Pašteka

DROBNÁ INZERCIA
• Predám satelitnú anténu s príslušenstvom za 3 tis. Sk. Treba vidieť. Kontakt:
034/772 38 49, 0902/88 80 12.
• Hľadám prácu údržbára - strojára, upratovača, zámočníka, robotníka na 6 hodín dopoludnia, mám vyštudovanú SPŠ strojnícku. Kontakt: 034/772 38 49, 0902 88 80 12.
• Predám Peugeot Partner 1.9 D, r. v. 2001,
cena dohodou. Kontakt: 0905/ 94 53 95
• Predám Fiat Punto 55s, 5-dv., r. v. 11/96, naj.
105 000 km, modrý, garáž., centrál, rádio s CD,
zimné a letné pneumatiky, elektróny, strešný nosič, reflektory, poťahy, servisná knižka,
cena dohodou. Kontakt: 0904/393 433.
• Predám garáž pri servise, prvý rad od cesty. Cena dohodou. Kontakt: 0904/50 51 18.
• Predám panelovú garáž aj s pozemkom
v OV, radová výstavba, dvojkrídlová železná brána na Ul. 1. mája, blízko cintorína.
Cena 130 000 Sk. T. č.: 772 61 30.
• Predám nenosené lyžiarske nohavice zn.
Milo, v. M, čierne, pôv. cena 3500 Sk, teraz
1500 Sk, modrú dámsku lyžiarsku súpravu
zn. K2, nosenú 1 sezónu, v. 38, za 2000 Sk,
treba vyskúšať. Tel.: 0904/10 72 71.
POĎAKOVANIE
Rád by som vyslovil hlboké poďakovanie za profesionalitu a príkladnú starostlivosť kolektívu lekárov a zdravotných sestier chirurgického oddelenia
malackej nemocnice, najmä primárovi
doc. MUDr. Michalovi Lesayovi, PhD,
MUDr. Oravskému, môjmu operatérovi,
vrchnej sestre na oddelení Anne Buzákovej a zároveň aj primárke z interného
oddelenia MUDr. Michalíkovej.
Hneď od začiatku mojej hospitalizácie som sa stretal s maximálnym úsilím zo strany personálu o moje skoré
uzdravenie. Ešte raz srdečná vďaka.
Ján Izakovič, vďačný pacient

Krížovka
Po vymretí rodu Balassovcov „po
meči“ sa panstvo Plaveč vrátilo do rúk
kráľa. Neskôr ho získava rod Pálfiovcov.
Slávu tohto panského rodu založil tzv.
Rábsky hrdina (tajnička č. 1) Pálfi. Pálfiovským rodovým erbom bol jeleň ležiaci na zlámanom kolese a rodovým sídlom bolo mestečko Marchegg v Rakúsku. Z jeho synov majetok rodu najviac
rozmnožil predovšetkým (tajnička č. 2)
Pálfi, ktorý získal panstvo Plaveč – Malacky v roku 1634. Z tradície zastával
funkciu vedúceho kráľovskej komory,
kráľovského radcu, župana i hradného
kapitána mesta Bratislavy. Kráľom bol
vymenovaný tiež za (tajnička č. 3), čo
bola najvyššia funkcia po samotnom
panovníkovi. Rod Pálfiovcov oddane
slúžil Habsburgovcom po celý čas trvania habsburskej monarchie. Posledným
Pálfiovcom, ktorý opustil Malacky dňa



2. novembra 1918 v uzavretom koči,
bol Mikuláš Pálfi XIII.
VODOROVNE – A strana; značka tónu; výbor pre energetiku; otep slamy;
hor! B symetrála; štyridsiate roky 19. storočia; turista so stanom; koralový ostrov;
zvratné zámeno C rímskych 50; jav – obrátene; domácke meno Olympie; rímskych 5; medzinárodná organizácia pre
elektrifikáciu dopravy; okresné centrum
poradenských služieb; rímskych 500; D
(tajnička č. 3) E vrť!; nadprirodzené bytosti; dĺžka v geometrii; nákres; zázrak F liehovina z kvasenej ryže; produkt včiel; národný bezpečnostný úrad; darujem; číselná lotéria G uhasínala; (tajnička č. 1); župan Bratislavského VÚC.
ZVISLE – 1 jestvoval; štát v USA 2 okresný súd; z hornej strany 3 draslík; býva-

lý čínsky vodca; fyzikálna veličina 4 nekrkvaj; ŠPZ Klatovy 5 kypria pôdu pluhom;
na toto miesto; spojka 6 značka ruských
lietadiel; mimo 7 samohláska; stred slova
atléti; rímskych 501 8 zločinec; praobyvateľ Peru 9 (tajnička č. 2); Bohumil – Uršuľa
10 požívajme tekutinu – obrátene; soľ po
česky 11 síra; staroveká zbraň; daruje 12

tu máš!; český hokejista 13 mužské meno; atletické centrum mládeže; prvá spoluhláska v abecede 14 uznanie; pojem
duše u starých Egypťanov 15 iniciálka
mena herečky Turzonovovej; trvá na niečom – po česky; sled udalostí 16 spoluhlásky slova laso; mesto na východe SR
17 africký štát; značka kozmetiky.

Na pomoc: C Ire;
Pripravil: JUDr. Marián POLAKOVIČ

Ak nám do 28. marca pošlete správne
vylúštenie tajničky krížovky spolu s nalepeným kupónom, budete mať šancu súťažiť o poukážku na nákup v COOP Jednota.
Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali správne vylúštenie tajničky – 1.
Serédy, 2. Salmovci z Neuburgu,
3. Fugger – sme vyžrebovali Vladimí
ra Veselého z Ul. Martina Benku
v Malackách, ktorý vyhráva poukážku
na nákup v COOP Jednota.

MALACKÝ
HLAS
MALACKÝ HLAS
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Kalendár podujatí v meste Malacky

Dňa 27. 3. 2006 uplynú 3 roky, čo nás opus
tila naša maminka
Cecília
Kučerová.
Spomínajú dcéra
a syn s rodinami

21. 3. 2006 uplynul
rok, čo dotĺklo srdce
nášho milovaného
manžela, otca a starého otca
Karola
Kovaniča
z Jablonového.
S láskou a úctou spomínajú manželka,
deti Peter, Pavol a Marta s rodinami.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
BLAHOŽELANIE
Nech ti láska
srdce hreje,
nech ti nikdy
smutno nie je,
nech ti Pán Boh,
ako sám vie,
ráči dopriať
pevné zdravie.
Všetko najlepšie k 70. narodeninám
otcovi Zdeňkovi Burdovi z Malaciek
praje dcéra Gabika s rodinou.

Písané našú rečú

alebo

okénko jak biuo,
jak je... a jak bude
Jak starenka išli pécit
Starenka Irenka jak muadá neviesta
sa sceli pochválit, že viedzá aj dobre pécit
makové a lekvárové buchty, a tak požádali svoju svokru Kaču, aby išli do blízkeho kšeftu Jožku Osleja kúpit do kvásku
ODMLAT – tak sa po oravsky vouaju kvasnice. Starenka Kača, protože rádzi klebecá a v obchodze dicky na nekoho natrefia, nemeškali: – A šak hnet budem spatky. Ešče enem otvírajú dvera a uš kričá:
– Ná, Joško, daj mi za korunu teho od
miaku. Chuďak pán Oslej hledzá jak vyoraná myš, co to tá Kača scú, aš zapomiel
aj hubu zavrít a pýtajú sa, nač to čudo
budú potrebovat. Ale Kača sa nedajú
enem tak vyvéscit z míry a vysvietlujú:
– Na, Joško, co ty nevíš, co je to odmiak,
ná šak prescajch je to, né. Po časi, ket zas
do obchodu došua neviesta Irenka, dozviedzeli sa od prodavača Osleja, jak starenka Kača pomíšali odmlat s odmiakem
a spolu sa na suovenčine starenky Kači
dobre pobavili.
Janka Kopková, Malacky

Janku Kopkovú, podobne ako každého, kto nám napíše svoj príbeh v záhoráčtine, odmeníme poukážkou na
nákup v predajniach Billa.

Úspešné Malačianky – zľava Katarína Danihelová a Zuzana Winklerová

Malacké slávice zaujali porotu
Na 9. ročníku súťaže spevákov amatérov
populárnej piesne Malokarpatský slávik
2006, ktorý sa uskutočnil 4. marca v Kultúrnom dome v Modre pod organizátorskou
taktovkou, mali svoje zastúpenie i Malacky.
Do súťaže, ktorú pravidelne organizuje Malokarpatské osvetové stredisko v Modre,
BSK v spolupráci s Mestským kultúrnym
strediskom v Modre, sa tento rok prihlásilo
48 spevákov, z toho sa do finále po výbere
poroty (Mgr. art. A. Vargicová, hudobná pedagogička, M. Sandtnerová, muzikologička,
PhDr. J. Palkovič, hudobný redaktor SRo, J.
Žigo, hudobný pedagóg, a P. Sámel, producent a líder skupiny Metalinda, pozn. aut)
prebojovalo 28 súťažiacich zaradených do 4
vekových kategórií – I. kat. 10 – 14 rokov, II.
kat.15 – 18 rokov, III. kat. 19 – 29 rokov, IV.
kat. 30 rokov a vyššie.
Z troch speváčok zo ZUŠ v Malackách,
ktoré pripravovala Mgr. Oľga Ballayová, sa
RECEPT PANI VOZÁROVEJ

Krehké jablkové rezy
SPOTREBA – 300 g hl. múky, 130 g margarínu, 50 g práškového cukru, 1 vajce,
500 g jabĺk, 30 g strúhanky, 100 g cukru,
20 g cukru na posypanie, škorica, soľ,
prášok do pečiva

Do preosiatej múky rozdrobíme
tuk, pridáme cukor, trochu soli, na koniec
noža prášku do pečiva, vajce a vypracujeme. Cesto rozdelíme na dva rovnaké diely,
ktoré rozvaľkáme na pomúčenom lopári
asi na hrúbku stebla. Jeden diel dáme na
suchý plech, posypeme očistenými pokrájanými jablkami, strúhankou, cukrom,
škoricou a prikryjeme druhým dielom.
Okraje dookola postláčame a cesto popicháme vidličkou, aby pri pečení unikla
para z jabĺk. Rezy pečieme v stredne teplej
rúre. Po upečení ich posypeme cukrom.
POSTUP –

Európa v škole v 53. ročníku
V  marci sa uskutočnilo vyhodnote
nie okresného kola výtvarnej a lite
rárnej časti v samostatnej tvorbe
v slovenskom, nemeckom a anglic
kom jazyku v súťaži Európa v škole.
Výsledky v umeleckej časti: I. kat.
6 – 9 r., II. kat. 10 – 12 r., III. kat. 13 – 15 r.
I. kat.: 1. T. Vápeník, ZŠ Štúrova, 2. M.
Matúšková, ZŠ Štúrova, 3. K. Pšenicová, ZŠ
Štúrova; II. kat.:1. Z. Horylová, ZŠ Štúrova
a V. Havlíková, ZŠ Dr. J. Dérera, 2. A. Berka,
Špeciálna zák. škola Malacky, 3. A. Lonček,
MALACKÝ HLAS
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ZŠ M. Olšovského; III. kat.: 1. J. Janotková,
2. N. Chabadová, 3. N. Hrnková – všetky ZŠ
Dr. J. Dérera, 3. I. Smejová, Vysoká pri Morave, Lenka Papežová
Výsledky – písomné práce
SLOVENSKÝ JAZYK – I. kat. 1. M. Mercell, ZŠ M. Olšovského, 2. S. Ščepánková,
ZŠ Dr. J. Dérera, 3. R. Pavlačičová, ZŠ Dr. J.
Dérera; II. kat. 1. P. Habová, ZŠ Dr. J. Dérera,
2. M. Elšíková, ZŠ Štúrova, 3. L. Dospivová,
ZŠ Dr. J. Dérera; III. kat. 1. K. Votrubová, ZŠ
kpt. J. Nálepku Stupava, 2. K. Išpold, ZŠ Dr.
J. Dérera, 3. S. Mundoková, ZŠ Dr. J. Dérera;

najviac darilo Zuzane Winklerovej (12 r.). Tá
si v I. kategórii vyspievala 2. miesto pesničkou od L. Bílej Amor magor a od Tweens
Tak sa neboj, mama.
Ďalšiu cenu si odniesla Malačianka Katarína Danihelová (22 r.), študentka cirkevného konzervatória. Získala 3. miesto v III.
kat. pesničkou od S. O.́ Connor Nothing
Compers To You. Porota ju zároveň nominovala do projektu Neznámi, ktorý sa vysiela v Slovenskom rozhlase.
Raritou súťaže Malokarpatský slávik
2006 bola účasť najstaršieho súťažiaceho –
87-ročného R. Somíka z Pezinka. Porota ho
za jeho výkon odmenila 3. miestom za pieseň Nervózna família a mladší súperi si ho
uctili dlhým a burácajúcim aplauzom. Záver večera patril hudobnej skupine Metalinda, ktorá svojím koncertom urobila bodku za celodenným súťažným snažením.

1. apríl Sen noci svätojánskej, Divadlo na hambálku, 18.00 h, SD MCK
	Sklapni a zastreľ ma! – čierna komédia, 18.00 h, kino Záhoran
2. apríl	Martin Bies: Flamenco clan, 17.00 h, 2. koncert MHJ, SD MCK
	Sklapni a zastreľ ma! – čierna komédia, 18.00 h, kino Záhoran
	Známi – neznámi, výstava prác Kurzu výtv. umenia pre dospelých ZUŠ
Malsport – Športka, futsal, 14.00 h, ŠH Malina
5. apríl	Akadémia III. veku, netradičná trvalá, 14.00 h, SD MCK
	Utópia – najviac ľudí žije v Číne, FK, 20.00 h, kino Záhoran
6. apríl	Zlomené kvety, komédia, 18.00 h, kino Záhoran
7. apríl Meditácie – vernisáž výstavy, 17.00 h, MCK Záhorácka ul.
	Zlomené kvety, komédia, 18.00 h, kino Záhoran
8. apríl	CLOSE HARMONY FRIENDS, 3. koncert MHJ, 17.00 h, kino Záhoran
9. apríl Rozprávková nedeľa: Hračky, divadlo LUDUS, 16.00 h, SD MCK
Panic je na nic, komédia, 18.00 h, kino Záhoran
Florbalová liga na Záhorí – 1. ročník, ŠH Malina (herný systém 5 + 1)
12. apríl	Stvorení pre lásku, FK, 20.00 h, kino Záhoran
15. apríl 	Malacká hokejbalová liga – 3. ročník: play-off, hádzanárske ihrisko, Zámocký park
16. apríl 	 Malsport – Haky, futsal, 16.00 h, ŠH Malina
19. apríl Návrat, FK, 20.00 h, kino Záhoran
20. apríl 	Babinec v galérii, 17.00 h, MCK Záhorácka
Oliver Twist, filmová dráma, 18.00 h, kino Záhoran
21. apríl 	Zúbkove pramene, okr. kolo v prednese poézie a prózy, 8.00 h, SD MCK
(org. CVČ)
Štúdio mladých, premiéra DNH, 17.00 h, SD MCK
Oliver Twist, filmová dráma, 18.00 h, kino Záhoran
22. apríl	Zberateľská burza, Klub filatelistov Malacky, 8.00 – 12.00 h, SD MCK
	Ženský zákon, DNH, 18.00 h, SD MCK
Hostel, filmový horor, MP 18 r., 18.00 h, kino Záhoran
23. apríl	Kvetinová šou Silvie Danihelovej, 15.00 h, SD MCK
	VOX HUMANA, 4. koncert MHJ, 17.00 h, františkánsky kostol
Hostel, filmový horor, MP 18 r., 18.00 h, kino Záhoran
	Cyklojazda na Devín, otvorenie 6. cykloturistickej sezóny na Záhorí,
10.00 h, odchod od synagógy (SCK Záhorák)
24. apríl 	Skaut v obraze, otvorenie výstavy Skautského zboru M. R. Štefánika, MCK
Záhorácka
26. apríl 	Kandahár, FK, 20.00 h, kino Záhoran
27. apríl Dawnov syndróm, cyklus prednášok, 17.00 h, MCK Záhorácka
	Krajina mŕtvych, horor, MP od 15 r., 18.00 h, kino Záhoran
28. apríl Najlepší športovec roka mesta Malacky za rok 2005, 18.00 h, SD MCK
	Krajina mŕtvych, horor, MP od 15 r., 18.00 h, kino Záhoran
	Stretnuties filmom pre MŠ a ŠK: Karcoolka, 10.00 a 14.00 h, kino Záhoran
29. apríl 	Kinečko: Karcoolka, 16.00 h, kino Záhoran (MCK)
Florbalová liga na Záhorí – 1. ročník, ŠH Malina
Cyklovýlet do Viedne – 10.00 h, odchod od synagógy (SCK Záhorák)
30. apríl 	 Odhalenie sochy Milana Rastislava Štefánika v Malackách
	Karcoolka, 16.00 h, kino Záhoran (MCK)

Text, foto: S. Osuský

Zabáva nás pán Baklík
Zrazá sa dvje auta. Šofér z prvního vyskočí a uteká k druhému.
– No jasné, ženská za volantem!
Čujte, robili ste vy nekedy šoferák?
Pravdaže! A určite víckrát jak vy!
•••
Vráci sa Anča z divadla a ceuá radostná oznamuje Gustovi:
– Predstav si, Gusto, jeden herec sa ceué predstavení kukau enem na mja a ešče sa aj usmívau!
– No ani sa temu nečudujem. Šak sis
nedaua dúle z huavy nátačky!
•••
– Enemsa kukni, Evičko, - povída Lenka kamarádce.
– Ten pjekný chuapec, co sedzí oproci,
mi ide strašne na nervy!
– Ná a proč, šak si ťa ani nevšíma?
– No šak proto!
NEMECKÝ JAZYK – II. kat. 1. K. Trajlínková, ZŠ Vysoká pri Morave, 2. Z. Šteflovičová, ZŠ Stupava, 3. Z. Orthová, ZŠ Stupava; III. kat. 1. J. Trajlínek, ZŠ Vysoká pri Morave, 2. K. Išpold, ZŠ Dr. J. Dérera, T. Kimlička, Vysoká pri Morave, 3. B. Verbych,
Stupava, L. Kalinová, ZŠ V. Leváre;
ANGLICKÝ JAZYK – II. kat. 1. K. Poláko
vá, ZŠ Sološnica, 2. M. Besedová, M. Olšovského, 3. K. Kordošová, P. Štvrtok; III. kat.
1. L. Slezáková, ZŠ Stupava, 2. D. Juhászová,
M. Olšovského, K. Votrubová, Stupava, 3.
M. Poláková, Sološnica, N. Tyrpáková Stupava.
Z každej kategórie postupujú do ce
loslovenského kola prvé 3. miesta.

Šéf záhoráckej tajnej služby SI AJ NEJSI, spisovateľ, básnik a najmä milovník záhoráčtiny
a neúnavný šíriteľ jej krásy Jozef Moravčík prijal pozvanie do marcového Babinca, ktorý
sa uskutočnil 16. 3. v galérii MCK. Spolu s ním si s publikom „zauákaui” aj hostia – novinárka a spisovateľka Natália Murat Oravcová, ilustrátorka Marta Anderly (na fotografii
zľava) a architekt Andrej Sršeň – nefalšovaný „paštekár”. Viac v budúcom MH.

DO POZORNOSTI

Pozorujte čiastočné zatmenie Slnka
s členmi astronomického krúžku
V novembri minulého roka začal svo
ju činnosť astronomický krúžok pri
Gymnáziu sv. F. Assiského v Malackách.
Pod záštitou pani profesorky Zajičkovej
si niekoľko študentov na pravidelných
stretnutiach prehlbuje svoje vedomosti v poznaní krás nočnej oblohy a vesmírneho priestoru. Súčasťou stretnutí sú aj
pozorovania nebeských objektov dostupnou astronomickou technikou.

Pripomíname, že v stredu 29. marca
2006 bude zatmenie Slnka, z nášho územia pozorovateľné ako čiastočné. Napriek
tomu sa za jasného počasia uskutoční pozorovanie tohto úkazu zo školského dvora
Gymnázia sv. F. Assiského na Kláštornom
námestí. Pridajte sa aj vy!
Všetci záujemcovia o účasť na pozorovaní nájdu viac informácií na webstránke
http://astrozahorie.klik.sk.
Tomáš Dobrovodský



ŠPORT
Hokejbalu, ale hlavne
florbalu svitá v Malac
kách na lepšie časy.
29. apríla sa na palu
bovke ŠH Malina zač
ne bojovať o titul v pr
vom ročníku Malackej
florbalovej ligy.
V minulom čísle sme
priniesli stručné informácie
o rozbiehajúcej sa súťaži.
Niektoré fakty sa odvtedy zmenili. Registrácia účastníkov sa predĺžila až do 17. apríla. V rozhovore s predsedom OZ Malackí
hokejbalisti, prezidentom a trénerom flor-

Ako by malo vyzerať
play-off, resp. nadstav
bová časť súťaže, kde sa
už bude bojovať o me
daily?
Klasicky, štyri najlepšie
družstvá zohrajú semifinále, víťazi postupujú do finále a porazení do boja
o bronzovú priečku. Zostáva i semifinálový systém víťaz po základnej časti hrá
so štvrtým a druhý s tretím. I družstvá, ktoré nepostúpia do play-off, budú ešte hrať
o konečné umiestnenie.
Myslíte, že florbal, a konkrétne ma

Dávid Klíma a Igor Bakan pokračujú v love titulov

Boxeri roka 2005
majstrami Slovenska
Dávid Klíma a Igor Bakan – vďaka zhodným výsledkom sa od 11. februára, kedy
sa konala už 14. výročná členská schôdza Boxing Clubu RTJ, obaja pýšia titulom
Boxer roka 2005. Spoločne sa koncom roka zaradili do širšieho výberu repre
zentantov SR, zvíťazili na M SR a dvakrát sa postavili na stupeň víťazov aj na
medzinárodných turnajoch. Chuť víťazstva si okúsili opäť spoločne aj na nedáv
nom turnaji – na Majstrovstvách SR v boxe žiakov, ktoré sa uskutočnili 4. marca
v Nitre.

Štartuje Malacká
florbalová liga
balového klubu FBK CVEČKO Malacky Petrom Ševčíkom (na fotografii) sme sa dozvedeli i to, že pripravovaný ročník hokejbalovej ligy sa neuskutoční. V rozhovore
nám vysvetlil dôvody, pre ktoré sa nebude
hrať, ale i rôzne skutočnosti o florbalovej
lige.
Prečo sa neuskutoční hokejbalová
liga?
Na tento šport nie sú v Malackách dostatočne vyhovujúce podmienky. Dva malacké kluby HBK a KOBRA ani nehrávajú
v Malackách. Ak však budú mať hokejbalisti dobré ihrisko tu v meste, tento šport má
perspektívu. Florbal je zatiaľ v porovnaní
s hokejbalom o krok vpredu. Hokejbal
ostáva otvorenou kapitolou a naďalej budeme pracovať na tom, aby tento šport
mal v Malackách kvalitnú súťaž
Ako to vyzerá s florbalovou ligou?
S koľkými družstvami rátate do premié
rového ročníka?
Florbal ma  osobne veľmi zaujal a napadlo mi, že niečo takéto musí byť v Malackách. Navyše IBK Malacky sa veľmi aktívne podieľajú na tvorbe tejto súťaže. Zatiaľ kalkulujeme so šiestimi mužstvami.
Dve sú z Malaciek – IBK Malacky, ktoré hrávajú v súčasnosti Trenčiansku florbalovú
ligu, a FBK CVEČKO Malacky. Do súťaže rátame ešte s mužstvom Gajár, hráči tam
hrajú florbal na relatívne slušnej úrovni.
Ďalšie tímy nie sú vlastne ani z okresu –
Devínski jazdci a tím zo Skalice. Zo začiatku by malo hrať menej družstiev, podľa
prvého ročníka sa odvíja ďalší vývoj.
Máte predstavu o hernom systéme
v lige?
Hrací deň by mal byť raz za dva týždne.
Rátame s „dvojkolami“, t. z. každé mužstvo
odohrá  v hrací deň dva zápasy. Ocenia to
najmä hráči, ktorí prichádzajú z väčšej diaľky.
Chceli by sme zaviesť aj odvetné stretnutia. Družstvá tak v priebehu ligy na seba
narazia aspoň dvakrát.

lacká liga, bude natoľko atraktívnym
športom, aby plnil tribúnu v Maline?
Istotne, od súťaže si sľubujem stálu
a početnú divácku kulisu. Keď v Maline
hrali IBK Malacky priateľský zápas s Lanžhotom, tribúna bola z dvoch tretín zaplnená.
Čo ocenenia? Bude mať víťaz nejaký
putovný pohár, akúsi, ak to odvážne
prirovnáme, obdobu Stanleyho pohá
ra?
Rozmýšľame nad tým. Bolo by pekné
mať putovný pohár a každoročne doň vyryť názov víťazného klubu. Istotne poháre
budú, ale s putovným pre tento rok nerátame. Ocenení budú prví traja a dokonca
aj štvrtí v poradí. Hodláme oceniť i štatistiky jednotlivcov: najlepší hráč, brankár,
strelec a nahrávač.
K  zápasom neodmysliteľne patria
rozhodcovia. Ste vysporiadaný s touto
otázkou?
V Malackách máme rozhodcov. Finančne si nemôžeme dovoliť profesionálnych,
licencovaných rozhodcov z florbalovej
únie. Každé mužstvo by malo dodať i daného rozhodcu, ktorý by nepískal zápas,
v ktorom hrá družstvo, ktoré ho dodalo.
Keďže sa však pohybujeme v lokálnych
podmienkach, nemal by to byť veľký problém.
Pre akú vekovú kategóriu je súťaž
určená?
Tak napríklad Devínski jazdci – to sú
16-roční a starší. IBK disponuje hráčmi, ktorí majú i dvadsať rokov. Je to jedno. A ešte
dôležitá správa – dievčatá, nestráňte sa!
Liga je určená aj vám, keďže florbal je nekontaktný šport, nehrozia žiadne vážne
zranenia. Takže neváhajte a prihláste sa, registrácia sa predlžuje do 17. apríla.
Kontakt:
t. č.: 034/772 62 49 či 0908/60 70 08
alebo ozmh@centrum.sk.
JAKUB VALACHOVIČ, foto: L. Poláková

Kto bude najlepší?
Od 28. apríla budú Malačanom známe najúspešnejšie tvá
re malackého športu za rok 2005. Ich mená sa dozvieme
počas slávnostného galavečera, ktorý bude vyvrcholením
historicky I. ročníka podujatia Najlepší športovec roka
mesta Malacky za rok 2005. Organizátorsky ho pripravuje
Komisia školstva a športových činností pri MsZ v spolu
práci s Mestom Malacky.
Koľko bude ocenených? Ako sa uskutoční ich nominácia
a samotný výber najlepších športovcov uplynulého roka?
Odpovedá člen komisie a iniciátor uvedenej akcie
Ing. František Hlavatý:
„Trinásť – desať jednotlivcov v dvoch kategóriách – mládež
a dospelí, kde bude v každej z vybraných päť naj... športovcov bez
rozdielu veku a pohlavia a tri najúspešnejšie kolektívy. Do 10. apríla majú telovýchovné jednoty a športové kluby možnosť zasielať
nominácie v jednotlivých kategóriách. Nestačí len vypísať mená
nominovaných, návrh nominácie je potrebné odôvodniť.  Návratky s návrhmi budú sústredené v mestskom úrade u M. Jurdákovej.



cez rameno súpera). Duel presvedčivo vyhral 3:0 n. b. Zaslúžene získal po štvrtýkrát
titul majstra Slovenska.
Bakan – Csicso
Igor Bakan súperil s Karolom Csicsom
z OBK Tomášikovo. Malačan začal boxovať
opatrne. Prvé kolo viedol takticky, pričom
sa snažili odhaliť súperove slabé stránky.
V ďalšom zvýšil tempo a súpera zasahoval
častejšie. Tretie kolo trvalo len 20 sekúnd,
keď Igor zasiahol súpera prvýkrát pravým
direktom do hlavy. Po ňom prišlo počítanie a ukončenie zápasu. Igor Bakan zvíťazil
v III. kole R.S.C a z Nitry si odniesol už svoj
druhý titul majstra.
O skvelú atmosféru pre našich borcov
sa postarali aj traja naši fanúšikovia v hľadisku, ktorí pricestovali s výpravou. Otec
Dávida Klímu Ľuboš, Miro Kanďár a Elo
Menke. 	                  Ali Reisenauer, tréner

Podporte
malacký
box
Vedenie Boxing Club RTJ sa obracia
na svojich fanúšikov, sponzorov, fir
my s prosbou o poskytnutie spon
zorského daru, prípadne 2 % z daní
z príjmov FO a PO.

Mladí víťazi so svojimi trénermi – zľava A. Reisenauer, Dávid Klíma, Igor Bakan a Ján
Brandejs. 18. – 19. marca štartovali malackí žiacki majstri na M SR v Galante, tentoraz
už v kategórii kadetov.

Dvaja z Malaciek – obaja víťazi
Majstrovstiev sa zúčastnilo 38 boxerov
z 9 oddielov, ktorí boli rozdelení na mladších žiakov do 11 rokov a starších žiakov
od 12 do 14 rokov. Malackí tréneri Ali Reisenauer a Ján Brandejs mali v druhej kategórii „horúce želiezka“ – v hmotnosti do 48
kg D. Klímu a v hmotnosti do 50 kg I. Bakana. Obaja zvíťazili.

Klíma – Barabáš
Dávidovi Klímovi vyšiel žreb s Róbertom Barabášom z BC Galanta. Už od prvého kola nedal malacký borec svojmu súperovi šancu na rozvinutie akcie. Celé tri kolá
udával tempo. Protivníka zasahoval čistými priamymi údermi. Predchádzal ho rýchlosťou vo všetkých smeroch. Nádherne mu
vychádzali kontra údery, krosy (krížny úder

Potrebné údaje do vyhlásenia:
Obchodné meno: Boxing Club – Robotnícka telovýchovná jednota
Sídlo: Ul. 1. mája, 901 01 Malacky
Právna forma: nezisková organizácia
IČO: 36065048
V prípade potreby vyplnené tlačivá nájdete priamo v priestoroch BC RTJ.
Pre poskytnutie sponzorského daru nás
kontaktujte osobne alebo na e-mailovej adrese bcrtjma@gmail.com, kde
vám poskytneme všetky potrebné informácie. Ďakujeme.
Výbor BC RTJ
MH 06 H7

Sandra majsterkou Británie
Z atletických oválov z Birminghamu
k nám prišla skvelá správa. Repre
zentantka Slovenska a atlétka AC
Malacky Alexandra Štuková pridala
ďalší úspech do svojej zbierky.
Zúčastnila sa na otvorených (t.j. možnosť
štartu mali i zahraniční športovci ) Majstrovstvách Veľkej Británie a Severného
Írska atlétov do 17 rokov. Vo svojej disciplíne - v behu na 300 metrov, absolvovala najprv v sobotu 4. marca svoj kvalifikačný rozbeh a večerné semifinále. S najlepším dosiahnutým časom postúpila do

Vo finále komisia spolu so zástupcami mesta vyberie z predložených návrhov najlepších športovcov a kolektívy. Rozhodujúcim
kritériom v posudzovaní bude úspešnosť nominovaných na súťažiach v uplynulom roku. Kto zvíťazí, bude verejnosti odtajnené
počas slávnostného večera 28. apríla o 18.00 h v SD MCK. Už
dnes všetkých srdečne pozývame.“ 		                  -lucy-

Hlasujte aj vy!
Redakcia Malackého hlasu súbežne vyhlasuje anketu
o najobľúbenejšieho športovca a športový kolektív mes
ta. Môžete dať hlas športovcovi a športovému kolektívu
Malaciek, ktorý je vám najsympatickejší, resp. ktorého vý
kony najviac oceňujete v rámci malackého športu a repre
zentácie mesta.
Vystrihnite uverejnený anketový lístok a pošlite ho poštou na
adresu redakcie, prineste osobne na MsÚ do klientkej kancelá
rie M. Jurdákovej alebo jednoducho vhoďte do schránky
mestských médií pri schodisku do MsÚ. Spomedzi všetkých,
ktorí sa do ankety zapoja, bude počas slávnostného večera vyžrebovaných desať šťastlivcov – výhercov vecných cien.

nedeľného finále. V ňom sa vypla ku skvelému výkonu a prvýkrát v živote za
behla 300 metrov pod 40 sekúnd – 39,
93, stala sa celkovou víťazkou a získa
la titul majsterky Veľkej Británie.
Malacky teda zažiarili naplno vo vyspelej
atletickej krajine a potvrdili kvalitu tunajšej mestskej atletiky. Alexandru na medzinárodný šampionát katapultovali
skvelé výsledky na slovenskej bežeckej
scéne. Rozhovor s touto úspešnou športovkyňou prinesieme v niektorom z budúcich čísel Malackého hlasu.

Dievčatá, chcete
hrať basketbal?
Basketbalový oddiel TJ Strojár Malacky
pripravuje nábor na doplnenie do druž
stva dievčat o ročníky 97, 98, 99, ktoré
budú trénovať vždy v utorok a vo štvrtok
od 15.00 do 16.30 h v telocvični Sokolovňa
na Sasinkovej ulici v Malackách (oproti ŠH
Malina). Treba si so sebou priniesť športový úbor. Bližšie informácie získate na tel.
0903/95 35 21 alebo 0915/ 61 39 68.
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