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Pravidlo
pravej nohy

Vstúpite do výťahu, stlačíte voľbu poschodia a v momente, keď sa dvere jednoznačným pohybom začínajú zatvárať, zbadáte pobehujúceho nešťastníka, ktorý vám
mávaním rukou i vystrašeným pohľadom
signalizuje vehementnú snahu stihnúť práve tento výťahový „spoj“. Záchranný manéver trvá sekundu. Zamávate pravou nohou
pred senzorom, ktorý spôsobí spätný chod
dverí. S úsmevom privítate zadychčaného
spolucestujúceho, ktorého ste zachránili
pred meškaním na poradu, a máte dobrý
pocit, že možno aj kvôli vám nebude musieť robiť drepy z omeškania pre rozmar zúrivého šéfa. Obaja máte hneď o čosi krajší
deň, ku ktorému vás posunula vaša pravá
noha.
Je na nezaplatenie mať pevnú pôdu
pod nohami. Rovnako dôležité je byť majiteľom kolien, ktoré sa len tak nepodlomia.
Oba dary sú predpokladom na to, aby človek slobodne a zodpovedne narábal svojou
pravou nohou. Veď diabolské pokušenia
podraziť ňou nohy inému či, prepytujem,
nakopať niekoho do zadku, sú na dennom
poriadku. Takáto voľba ovládania vlastných končatín však nesie v sebe veľké riziko.
Všetko nekalé, čo vykonáš inému, sa ti vráti.
A možno aj prostredníctvom jeho pravej
nohy. Aj preto je lepšie pomáhať otvárať
dvere výťahu.
Ivana Potočňáková

V LETE LEN RAZ
V MESIACI
Milí čitatelia,
váš dvojtýždenník nájdete vo svo
jich schránkach po 9. auguste s uzávierkou 31. júla.
Horúcim slnkom zaliate dovolenkové
a prázdninové dni naplnené oddychom, rodinnou harmóniou a skvelými
dobrodružstvami vám želajú redakcie

malackyhlas@malacky.sk • www.malackyhlas.sk

• Čítate nás už 15 rokov! •

Farebný svet
detí
„V takomto horúcom počasí jemný
vánok osvieži,“ povedal 26. júna pri
slávnostnom otvorení detského ih
riska v priestoroch Centra voľného
času na Rázusovej ulici primátor Jo
zef Ondrejka a dodal: „Ďakujem ľu
ďom vo vedení DC Vánok, ktorí do
kážu pretvárať nápady na skutoč
nosť. Netreba zabúdať ani na spon
zorov, ktorí ich v tom podporujú.“
Pestrofarebné drevené detské ihrisko
bude v lete sprístupnené do 20.00 h. Ako
povedala štatutárna zástupkyňa DC Alena
Chamrazová: ihrisko je určené najmä pre
najmenšie deti z Vánku a CVČ, neskôr by
sme chceli zaviesť permanentky pre malých z okolia. „Symbolické spoplatnenie
vstupu na ihrisko je prevenciou pred prípadným poškodením zariadenia. Stojí to
nemalé peniaze i námahu, a to by si mal
každý uvedomiť,“ povedala. V budúcnosti
sa uvažuje o rekonštrukcii susediaceho ihriska od sídliska i o prepojení oboch z nich,
čím by sa vytvorili podmienky pre aktívne
trávenie voľného času detí.
Text, foto: LUCIA VIDANOVÁ

Od konca júna presviedčame turistov i domácich:

TIK-á na včasné
a presné informácie
29. júna bola v priestoroch Inkubá
tora Malacky za účasti zástupcov
mestskej aj štátnej správy slávnostne
uvedená do prevádzky turisticko-in
formačná kancelária. Financie vo výš
ke 601 050 Sk (vrátane 5 % finančnej
spoluúčasti mesta, pozn. aut.) na jej
zriadenie získalo Mesto Malacky
v rámci grantového kola operačného
programu Jednotný programový do
kument NUTS II – Bratislava Cieľ 2,
o ktoré sa uchádzalo ešte na sklonku
roka 2004, hoci rozhodnutie o schvá
lení projektu prišlo až 30. 8. 2005.

Zatiaľ pod KPK
TIK bude dočasne organizačne začlenený pod mestský úrad a jeho Kanceláriu
prvého kontaktu (KPK), ktorej vedúcou
je práve odborná garantka projektu

Pokračovanie na . strane

Podporte
vydanie
mestského
kalendára

Po mimoriadnom úspechu toh
toročného historického kalendára
vydaného pri príležitosti 800. výro
čia prvej písomnej zmienky o Malac
kách sme sa rozhodli v tematike po
kračovať aj v roku 2007.
Opäť vyzývame všetkých Malačanov –
pamätníkov, aby načreli do rodinných albumov na dno škatúľ so starými snímkami
a poskytli originálne fotografie zákutí, ktoré už dnes možno neexistujú. Spolu tak vyskladáme originálnu mozaiku malackej
histórie.
Ste podnikatelia a chcete vydanie

kalendára fi
nančne podporiť? V kalendári, ktorý sa bude nielen predávať, ale aj
využívať na propagačné účely, môžete mať
logo vašej spoločnosti a získate i alikvótnu
časť nákladu pre seba.
V prípade, že vás ponuka zaujala, kontaktujte sa osobne u PhDr. Lucie Vida
novej, č. d. 407 na MsÚ v Malackách alebo
na t. č. 034/796 61 73, e-maile vidanova@
malacky.sk. 		              -mh-

K CERO Streetfest Malacky 2006

Mesto ovládla
hudba a šport

Malacky opäť po roku zachvátil najväčší letný festival v našom meste, známy
ako Streetfest Malacky. S množstvom noviniek, športových zápasov, smečov,
trojok, gitarových rifov, piva a kofoly, cigánskych pečienok, vody, stanov, nafu
kovacích atrakcií, významných hostí, ale najmä spokojných návštevníkov. Ako
vyzeral tohtoročný Streetfest?

Dopoludnie – plno na športoviskách
Do Zámockého parku prúdia davy návštevníkov už zrána. Na hlavnej ploche ešte
panuje relatívny pokoj. Hlavný K-CERO stage i vedľajší Energy 69 stage sú pripravené
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a technici dokončujú posledné úpravy.
Z obrích reproduktorov sa už ozýva hudba, zvukári sa činia. Úmorné teplo sužuje
návštevníkov už doobeda a personál vo
Pokračovanie na . strane



SPRAVODAJSTVO

Vodič z miesta
nehody ušiel,
polícia po
ňom pátra
26. júna o 20.50 h prišlo na štátnej
ceste I/2 v km 44,100 medzi obcami
Veľké Leváre a Malacky k dopravnej ne
hode, pri ktorej sa zrazilo osobné mo
torové vozidlo a motocykel. Vodič auta
zozadu narazil do motocykla – Babeta.
55-ročný vodič motocykla podľahol na
mieste zraneniam. Vodič osobného vo
zidla z miesta nehody ušiel, polícia po
ňom pátra. Išlo pravdepodobne o vo
zidlo Škoda 105 alebo 120 bledomod
rej farby, predná značka s evidenčným
číslom visela, a preto môže aj chýbať.
Pomôcť môže i verejnosť. Ak ste si
všimli takto poškodené vozidlo po
dopravnej nehode, volajte bezplatnú
tiesňovú linku polície 158. Vyšetrovateľ
začal trestné stíhanie vo veci pre trest
ný čin usmrtenia a pre trestný čin ne
poskytnutia pomoci.
Alena Toševová, KR PZ v Bratislave

JEDNOU VETOU
• 13. júna zasadala rozpočtová komisia za
stupiteľstva Bratislavského samosprávne
ho kraja, členom ktorej je aj primátor Ma
laciek a poslanec BSK Jozef Ondrejka.
• 15. júna dorazila na MsÚ v Malackách
kontrola z Ministerstva výstavby a regionál
neho rozvoja SR, ktorá od tohto dňa vyko
náva kontrolu rozpracovaných projektov.
• V ten istý deň sa v sídle BSK konalo za
sadnutie predstavenstva a dozornej rady
Regionálnej rozvojovej agentúry Záhorie.
Otázkou dňa sa stalo hľadanie ďalšej formy
fungovania agentúry.
• Podpis zmlúv na realizáciu ďalších dvoch
projektov, podporených Európskou úniou
prostredníctvom Jednotného programo
vacieho dokumentu , vykonal 16. júna pri
mátor J. Ondrejka.
• 20. – 21. júna zasadala v Pribyline Rada
Združenia miest a obcí Slovenska.
• Valné zhromaždenie spoločnosti TEKOS,
s. r. o., sa uskutočnilo 21. júna. Bola na ňom
schválená účtovná závierka firmy za minu
lý rok i spôsob prerozdelenia zisku.
• Kontrola realizácie opráv a údržby mest
ských komunikácií sa uskutočnila 23. júna.
Vzišiel z nej odhadovaný rozpočet nákla
dov a harmonogram ďalšieho postupu
opráv, súčasťou ktorého budú aj práce na
Sadovej ul. (dokončenie chodníka a vyrov

nanie úrovne) i Pribinovej ul. (oprava rozbi
tého chodníka oproti Modrému domu).
• S ponukou na spoluprácu pri vydaní Al
manachu miest a obcí Slovenska navštívili
primátora mesta zástupcovia spoločnosti
Hamaro.
• Obyvatelia rodinných domov na Stupav
skej ulici boli v ostatných týždňoch postih
nutí povodňami. 26. júna v spolupráci
s pracovníkmi Železníc SR vykonali zamest
nanci MsÚ obhliadku terénu a zmapova
nie sietí. Ich spoločným záujmom je hľada
nie riešenia na odstránenie príčin častého
presakovania spodnej vody.
-ipo-

Hľadá sa spoločná reč
Po tom, čo vláda Slovenskej repub
liky neodsúhlasila prevod objektu
bývalého naftárskeho učilišťa na síd
lisku Juh v Malackách do majetku
mesta, vyvinula samospráva niekoľ
ko krokov na zvrátenie rozhodnutia
štátnych úradníkov.
Takmer štyritisíc podpisov občanov
pod petíciou, návšteva Úradu vlády i celo
slovenská medializácia problému prispeli
k tomu, že hľadanie riešenia problému sa
posunulo o krok ďalej. Napriek verejne
deklarovanému definitívnemu rozhodnu

Neplatiči pomaly splácajú
Od 19. júna sa zmenil systém vyplácania dávok v hmotnej núdzi a príspevku k dáv
kam pre 32 Malačanov, ktorých mesto eviduje ako neplatičov. V súlade so zákonom
o pomoci v hmotnej núdzi požiadalo mesto Úrad práce a sociálnych vecí v Malackách
o výkon inštitútu osobitného príjemcu. V praxi to znamená, že dotknuté osoby si dávky
znížené o časť dlhu vyberajú namiesto úradu práce v pokladnici Klientskej kancelárie KPK
na MsÚ. Ako osoby, ktoré majú podlžnosti najmä na poplatkoch za vývoz a likvidáciu
odpadu, daň z nehnuteľnosti či na nájomnom v mestských bytoch, na nový systém rea
gujú? „Bezproblémovo, bez hádok. K dnešnému dňu (28. júna) si peniaze vyzdvihlo
30 z 32 neplatičov,“ povedala Ľubica Gbelcová z pokladnice. Podľa slov zamestnankýň
sociálneho referátu: podaktorí neplatiči zmenu privítali. – Ich dlhy nerastú, práve naopak,
pomaličky klesajú, – vyjadrili sa viacerí z nich. 				  -lucy-

O čom rokovali poslanci MsZ na zasadnutí 22. júna?



• informáciu o zámere zástavby Miero
vého námestia zo strany družstva SBD –
Mierové námestie na základe predloženej
vizuálnej štúdie (varianty zástavby),
• informáciu o rekonštrukcii hviezdico
vých rozvodov v KBV mesta prednesenú
konateľom spoločnosti Progres Malacky, s.
r. o., Jánom Držkom.

Členkami návrhovej komisie MsZ boli (zľava) Ing. M. Tedlová a Ing. G. Peťková.

gen. M. R. Štefánika 7 na prenesené kom
petencie 13 161 000 Sk, ZŠ Štúrova ul. 142/
A na prenesené kompetencie 10 949 000
Sk, ZŠ Záhorácka ul. 95 na prenesené kom
petencie19 056 000 Sk, ZUŠ na originálne
kompetencie 7 948 000 Sk, CVČ na origi
nálne kompetencie 3 748 000 Sk,
• Plán činnosti útvaru hlavného kontro
lóra na 2. polrok 2006,
• Rámcový plán činnosti Mestského za
stupiteľstva Malacky na 2. polrok 2006,
• pre komunálne voľby 2006 v meste
Malacky šesť trojmandátových volebných
obvodov, t. j. celkom 18 poslancov mest
ského zastupiteľstva pre funkčné obdobie
2007 až 2010,
• dni na výkon občianskych obradov
počas dovolenkového obdobia júl – au
gust 2006 v meste: v júli – sobota 1. júla
a 8. júla, v auguste – sobota 19. augusta,
• pre obchodnú spoločnosť Progres
Malacky, s. r. o., nájomné na prenájom ne
bytových priestorov na Mierovom námestí
vo výške 1000 Sk/m²/rok s platnosťou od
1. 1. 2006,
• poskytnutie odmeny voleným funk
cionárom mesta s prihliadnutím na nároč
nosť a kvalitu výkonu verejnej funkcie, a to
primátorovi a zástupcovi primátora vo výš
ke 20 % súčtu ich platov za obdobie január
– jún 2006.
MsZ neschválilo:
• prenájom nebytových priestorov – pa
vilón č. 4 na letnom kúpalisku v prospech
Financ progres, s. r. o., Malacky za účelom
využívania prenajatých priestorov po úp

rave ako predajňu osobných automobilov,
• zámenu pozemku vo vlastníctve druž
stva SBD – Mierové námestie za pozemok
mesta v tejto lokalite (priestor parkoviska
na Mierovom námestí).
Zobralo na vedomie
• ústne prednesenú správu poslancom
J. Bullom, predsedom komisie menovanej
primátorom pre vyhodnotenie ponúk záu
jemcov o kúpu nehnuteľnosti mesta, na
chádzajúcej sa na Záhoráckej ul. 54 v Ma
lackách,
• stanovisko členov právnej komisie
MsZ k forme a obsahu kúpnej zmluvy na
predmet kúpy,
nehnuteľnosti mesta, nachádzajúcej sa
na Záhoráckej ul. 54 v Malackách,
• správu hlavného kontrolóra o výsled
koch kontroly dodržiavania kúpnych
zmlúv mesta za obdobie rokov 2003 –
2005,
• informáciu o prenájme športových za
riadení vo vlastníctve mesta,
• informáciu o výsledkoch inventúry vý
vozu TKO od podnikateľských subjektov
v meste,
• informáciu o výsledkoch procesného
auditu na MsÚ Malacky prednesenú pred
nostom úradu Ing. Dušanom Vavrincom,
• informáciu o príprave hlavných osláv
k 800. výročiu prvej písomnej zmienky
o Malackách, plánovaných na 11. – 17. sep
tembra,
• informáciu o zahraničných vzťahoch
zástupcov mesta za obdobie október 2005
– jún 2006,

Uložilo mestskému úradu
• riadne vybaviť interpeláciu poslanky
ne Z. Tomkuliakovej k povinnosti vybudo
vať parkovisko pri záhradnom centre AP
RO a odpočet ekonomických úspor z trans
formácie spol. TEKOS,
• bez meškania vrátiť neúspešným záu
jemcom o kúpu nehnuteľnosti na Záho
ráckej ul. 54 na účet mesta zloženú zábez
peku (každý z nich po 100 000 Sk)
• na zasadnutí MsZ v septembri t. r. po
dať informáciu o vykonaných opravách,
údržbe, resp. vybudovaní detských ihrísk
v meste Malacky,
• nepretržite sledovať situáciu exekuč
ne vymáhaných pohľadávok a pohľadávok
mesta vôbec a pri výpadku platby podľa
zmluvného rozpisu bez meškania podnik
núť účinné kroky na zabezpečenie riadnej
úhrady vrátane hrozby ukončením nájom
ného vzťahu,
• vypracovať a na rokovanie mestského
zastupiteľstva predložiť návrh VZN
o zmluvných prevodoch vlastníctva majet
ku mesta, ktoré bude obsahovať postupy
pri predaji nehnuteľného majetku,
• zabezpečiť v kúpnych zmluvách Mes
ta Malacky také ochranné mechanizmy,
ktoré znížia riziko mesta na minimum,
• zistiť aktuálny stav a úroveň likvidácie
tekutých odpadov najmä v neodkanalizo
vanej časti mesta a predložiť návrh na mo
tiváciu dotknutých občanov k ekologické
mu spôsobu likvidácie odpadov,
• prerokovať s kompetentnými orgánmi
VO Záhorie otázku zaradenia voličov z uli
ce Na majeri do zoznamu voličov mesta
Malacky.
MsZ uložilo náčelníkovi
mestskej polície
• pripraviť a na rokovanie mestského
zastupiteľstva v septembri 2006 predložiť
ekonomickú analýzu zameranú na zistenie
podmienok pre vytvorenie miesta operá
tora pultu centralizovanej ochrany s cie
ľom zvýšiť počet na PCO zapojených abo
nentov.

IVANA POTOČŇÁKOVÁ

MsZ uložilo hlavnej kontrolórke
• vykonať kontrolu v spol. s r. o. Progres
Malacky zameranú na overenie schopnosti
splácať záväzky voči banke a správu o vý
sledkoch kontroly predložiť mestskému
zastupiteľstvu v septembri tohto roka.
MsZ splnomocnilo
primátora mesta
• podpísať kúpnu zmluvu o odplatnom
prevode vlastníckych práv k nehnuteľnosti
mesta na Záhoráckej ul. 54 v zmysle uzne
senia,
• podpísať zmluvu o odplatnom prevo
de vlastníckych práv k nehnuteľnosti mes
ta – parcela č. 2108/3 v prospech Mgr. Ka
taríny Gajarskej v zmysle prijatého uznese
nia,
• podpísať nájomnú zmluvu s a. s. Ne
mocničná na prenájom prístroja EKG Car
diovit AT•104 P v zmysle prijatého uznese
nia.
MsZ vyhlásilo
• cena za káblové prípojky, budované
v rámci hviezdicových rozvodov, zodpove
dá nákladom s týmito prácami spojenými
a Mesto Malacky ako majoritný spoločník
v obchodnej spoločnosti Progres Malacky,
spol. s r.o., nemá v úmysle ceny za pripoje
nie zvyšovať.
MsZ zvolilo
• za člena Rady školy pri ZŠ Záhorácka
ul. 95 poslanca Ota Divínskeho.
Spracoval: Anton Pašteka

ZAUJALO VÁS
Milí čitatelia,
ak nám napíšete do 20. júla 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 Z „plotu
slobody“ napokon „železná opona“,
S novým logom a pôvodným nadšením, Od 23. júna sa začína Kultúrne
leto 2006 a iné.
Spomedzi všetkých sme vyžrebovali
Veroniku Hlásničková z Rohožníka.

✒

MsZ schválilo
• kontrolu plnenia uznesení mestského
zastupiteľstva s tým, že vypustilo zo sledo
vania 15 uznesení ako úlohy splnené,
v jednom uznesení upravilo termín plne
nia a v dvoch upravilo ich znenie,
• Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve na te
pelné zariadenia mesta TZ 01/98, uzatvo
renej medzi Mestom Malacky a a. s. Term
ming Bratislava s pripomienkami,
• odplatný prevod vlastníckych práv
k nehnuteľnosti mesta – budova a pozem
ky na Záhoráckej ul. 54 za kúpnu cenu
8 500 000 Sk pre stavebnú firmu STAVA
Veľké Leváre,
• odplatný prevod vlastníckych práv
k pozemku – parc. č. 2108/3, orná pôda
o výmere 361 m² k. ú. Malacky vo vlastníc
tve mesta v prospech Mgr. Kataríny Gajar
skej za cenu 1.500 Sk/m²,
• žiadosť občianskeho združenia Never
land o zníženie nájomného za užívanie
nebytových priestorov mesta o výmere
133,4 m² na Záhoráckej ul. 54 v Malackách
z doterajších 2700 Sk/m²/rok na 1 Sk/m²/
rok za obdobie od 1. 1. 2006 do 31. 5. 2006
s tým, že refakturované náklady za energie
v rokoch 2005 a 2006 uhradí OZ Neverland
v plnej výške,
• návrh nájomnej zmluvy s a. s. Nemoc
ničná, Pezinok na prístroj EKG Cardiovit
AT–104 P, ktorý je majetkom Mesta Malac
ky, pričom nájomné činí 12 000 Sk/mesiac,
čas nájmu je od 1. 7. 2006 do 30. 6. 2012
a všetky náklady spojené s užívaním prí
stroja si hradí nájomca, ktorý tiež zabezpe
čí poistenie prístroja a vybavenie prevádz
kovej miestnosti bezpečnostným systé
mom,
• správu o čerpaní rozpočtu za 1. štvrť
rok 2006,
• návrh zmeny rozpočtu Mesta Malacky
na rok 2006, pričom bežný rozpočet je
zostavený ako prebytkový s príjmami
217 299 000 Sk a výdavkami 211 391 000
Sk, kapitálový rozpočet je zostavený ako
schodkový s príjmami 330 247 000 Sk a vý
davkami 364 411 000 Sk, finančné operá
cie príjmové sú rozpočtované v objeme
33 424 000 Sk a finančné operácie výdav
kové sú rozpočtované v objeme 5 168 000
Sk; schodok kapitálového rozpočtu je kry
tý prebytkom hospodárenia z roku 2005
a z prebytku bežného rozpočtu na rok
2006,
• návrhy zmien rozpočtu rozpočtových
organizácií mesta na rok 2006, a to ZŠ Ul.

tiu ministra zdravotníctva Rudolfa Zajaca
umiestniť v objekte zdravotnícke inštitúcie
napokon po viacerých naliehaniach zo
strany malackého primátora Jozefa On
drejku v stredu 21. júna minister primátora
prijal na osobnom stretnutí. Účastníkom
rokovania bol aj Ján Mazag, riaditeľ Štátne
ho ústavu pre kontrolu liečiv. Práve táto
inštitúcia by podľa zámeru ministra mala
nájsť svoje sídlo v Malackách. Keďže zatiaľ
neboli vykonané žiadne stavebné úpravy
v objekte učilišťa ani vyvolané ďalšie in
vestície, Rudolf Zajac súhlasil s tým, že ak
malacká samospráva nájde iné riešenie
pre umiestnenie archívu ŠÚKL v objekte
patriacom štátu v Malackách, ministerstvo
odstúpi od zámeru umiestniť ho v budove
na Juhu. Tento ústretový krok je úspechom
malackej samosprávy. Na marcovom za
sadnutí vlády totiž napriek evidentnej
chybe ministerských úradníkov získal R.
Zajac podporu pre svoj návrh od ostat
ných členov vlády. Nastáva teda čas hľa
dania alternatívy a rokovania. Boj o stred
nú školu v Malackách, ktorá má po uvoľ
není objektu na sídlisku Juh armádou
vzniknúť v tomto priestore, teda pokra
čuje.

ZAUJALO MA V ČÍSLE
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Od konca júna presviedčame turistov i domácich:

TIK-á na včasné
a presné informácie

dúca KPK. Do septembra by malo padnúť
rozhodnutie, či bude TIK pracovať pod
MsÚ alebo sa organizačne začlení pod inú
mestskú inštitúciu.
Z Malaciek je všade blízko
Hlavnou náplňou TIK-u bude najmä poskytovanie služieb a informácií o ubytovacích a stravovacích zariadeniach, kultúrnych pamiatkach, spoločenských, kultúrnych a športových podujatiach, turisticky
zaujímavých miestach, o kontaktoch na
úrady, inštitúcie a ostatné zariadenia v mes
te Malacky a okolí. „Od 29. júna dávame
do obehu nové propagačné materiály,
ktoré prezentujú nielen Malacky, ale aj šir-

Dokončenie z . strany
Mgr. I. Potočňáková. „Spustením prevádzky turistickej kancelárie sa propagácia
mesta a jeho okolia sprofesionalizuje,“ verí.
„TIK bude zabezpečovať aj účasť mesta
a regiónu na veľtrhoch cestovného ruchu
a komunikovať s inštitúciami, ktoré poskytujú priame služby turistom,“ dodáva ve-

Vystúpenie
malackých
mažoretiek
bolo súčasťou
otvorenia
TIK-u.
Otvorenie turistickej sezóny sprevádza
vydanie nových propagačných predmetov mesta.

šie okolie. Presviedčame nimi návštevníkov, že Dolné Záhorie má turistom čo ponúknuť. Z Malaciek je všade blízko,” myslí
si I. Potočňáková. Ak máte záujem o propagačné materiály mesta či reklamné predmety s motívom Malaciek, ktoré môžu byť
vhodným darčekom pre vašich blízkych,
môžete ich získať v turisticko-informačnej
kancelárii.
Kedy bude TIK otvorený:
Po – Pia  9.00 – 16.00 h,
So 10.00 – 14.00 h
LUCIA VIDANOVÁ
Foto: S. Osuský

Odišla opora ZOZO
Združenie miest a obcí záhorskej oblasti je stavovskou organizáciou, cieľom
ktorej je spoločným úsilím riešiť problémy samosprávy. Minulý týždeň navždy
odišla opora ZOZO, dlhoročný tajomník Vladimír Vydarený. Bývalý prednosta Okresného úradu v Senici a pracovník Mestského úradu v Skalici odovzdával svoje skúsenosti primátorom a starostom s jemu vlastným šarmom
a neprehliadnuteľnou dávkou humoru. Posledná rozlúčka so zosnulým sa konala v piatok 23. júna na cintoríne v Skalici. Združeniu miest a obcí záhorskej
oblasti i všetkým, ktorí ho poznali, bude veľmi chýbať.
Česť jeho pamiatke.

SÚŤAŽ LETA
Chystáte sa navštíviť atraktívne miesta? Stanete sa svedkami nečakanej
udalosti, ktorú zvečníte svojím fotoaparátom? Budete súčasťou príbehu, ktorý napíše sám život a vy ho prerozprávate?

Redakcia Malackého hlasu vyhlasuje „dvojsúťaž“ o

Najkrajšiu fotografiu leta
a

Najlepší príbeh leta.
Jednotlivé príspevky sa budú posudzovať individuálne, ale nevylučuje sa ani alternatíva, že by spolu súviseli.
Súťaž bude vyhodnotená v rámci podujatí osláv osemstoročnice mesta, kedy pätnáste výročie od vzniku oslávi aj niekdajší mestský mesačník Malacký hlas.
Svoje fotografie a príbehy zasielajte na adresu redakcie Malacký hlas, Radlinského
2751/1, 901 01 Malacky, prineste osobne do budovy MsÚ, kancelárie č. 407 alebo
vhoďte do schránky redakcie na MsÚ do 31. augusta.
Súťažiť budete o atraktívne a hodnotné ceny. Viac o nich v budúcom čísle.

PROJEKT MESTA
– PREZENTÁCIA NA ÚROVNI

Od 1. októbra 2006 do 30. septembra
2008

Názov priority:
Podpora hospodárskej činnosti a trvalo
udržateľného rozvoja cieľového územia
Názov opatrenia:
1.4 Podpora spoločných služieb v oblasti cestovného ruchu a rekreácie

Projekt umožní:
• účasť mesta regiónu na veľtrhoch cestovného ruchu
• posilniť marketingové aktivity regiónu
• zostaviť akčný plán propagácie cestovného ruchu a prijať stratégiu CR na ďalšie
obdobie
• komplexne predstaviť región ency
klopedickým pohľadom prostredníctvom
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Čo očakávate
od turisticko-informačnej
kancelárie?
Jaroslav Piskor (26),
zvárač
„Turisticko-informačná
kancelária je iste dobrá
vec. Najmä pre návštevníkov, ktorí mesto ani
okolie dobre nepoznajú.
Čo by som im ja odporúčal? Veľa vám nepoviem, nie som tunajší. Pochádzam z Prešova.
Jój, v Prešove je toho veľa. Každý si niečo nájde. Jedných zaujme historické centrum, múzeum či divadlo, iní majú radšej modernejšie
časti mesta. Turisticko-informačnú kanceláriu v Malackách však určite navštívim. Teraz
budem mať v lete dovolenku, tak tam snáď
nájdem nejaké tipy na výlet či kultúrne podujatie.“
Martin Šišolák (23),
projektový manažér
junior
„V TIK-u by som rád našiel
komplexné informácie
o kultúrnych a spoločenských podujatiach či
praktické údaje o otváracích hodinách naríklad v ŠH Malina. Mala by informovať
o všetkých aktualitách, poskytovať tipy, kde
a ako sa dá v Malackách stráviť voľný čas.
Kam by som zaviedol turistov? Určite do Zámockého parku, kláštora a mladších do kina. TIK som navštívil v Pezinku len kvôli prospektom, ale aktívne som turisticko-informačné centrá nikdy nevyhľadával. Skôr ako
som niekde vycestoval, zohnal som si informácie na internete.“
Mária Nimschová (76),
seniorka
„Do inkubátora chodím
často za vnukom. Je výborné, že TIK bude práve
tu. Umiestnenie je výhodné – v centre, na prízemí
v budove, kde sa zdržiava veľa ľudí. Kam
by som návštevu zaviedla? Určite do Zámockého parku, ktorý je skutočne nádherný.“
Leopold Trenčanský
(85), senior
„Chodievam vedľa do kaviarne, to je výborné, že
tam bude turisticko-informačná kancelária.
Človek, či už domáci, alebo príchodzí, by tam mal nájsť všetko. Nezáleží na tom, aká malá je miestnosť, ale kto
tam sedí. Či vie dostatočne informovať
a povedať turistovi aj to, na čo sa nepýta.
Jednoducho nás spropagovať. Záleží na
tom, o čo budú mať návštevníci záujem,
podľa toho treba nastaviť ponuku. Všetko
by sa však malo dať vybaviť na jednom mieste. Väčšiu propagáciu by si zaslúžila aj oblasť kultúry. Ak návštevník dostane informácie o pripravovaných podujatia a dokonca
si bude môcť na mieste aj zakúpiť vstupenky,
to bude výborné.“
Text, foto: LUCIA VIDANOVÁ

Prezentácia Dolného Záhoria na veľtrhoch cestovného ruchu

OP Jednotný programový dokument
NUTS II Bratislava cieľ 2

Základné údaje o projekte:
Realizácia:

Doteraz sa Malacky spolu s ostatnými mestami Dolného Záhoria úspešne prezentovali
na výstave cestovného ruchu ITF Slovakiatour. Vďaka projektu s názvom Prezentácia
Dolného Záhoria na veľtrhoch cestovného ruchu, ktorý realizuje samospráva s podporou EÚ, sa Malačania zúčastnia vyhľadávaných veľtrhov v Brne, Poznani (Poľsko) a Miškolci (Maďarsko). Kalendár podujatí, o ktorý bol veľký záujem, nájedete v TIK-u.

Anketa

3D prezentácie a  farebnej publikácie propagujúcej atraktivity regiónu
• zapojenie súkromného sektora do
rozvoja CR
Prínosy projektu:
Oblasť cestovného ruchu  je v regióne
Záhorie málo rozvinutá, mestá a obce ju
realizujú na vlastné náklady, často neodborne a nekoncepčne. Obrovskou slabinou je aj nízka kooperácia s podnikateľským sektorom a nekoordinovanie aktivít

v oblasti cestovného ruchu zo strany samosprávy a poskytovateľov služieb.
Hlavný prínos projektu je v sprofesionalizovaní práce v cestovnom ruchu,
vzniku akčného plánu a stratégie rozvoja  
a vytvorení databázy subjektov, ktoré budú zapojené do rozvoja cestovného ruchu
v regióne.
Základnými výstupmi
projektu bude:
• vypracovanie Stratégie rozvoja ces-

tovneho ruchu Dolného Záhoria (okresu
Malacky)
• multimediálna DVD-prezentácia Dolného Záhoria (od geológie po povrch, od
histórie po súčasnosť – prierezovo územím
okresu s možnosťou prechádzky po okrese
cez počítačovú simuláciu)
• propagačné pohľadnice a info-publikácia o Malackách a okrese
• účasť na štyroch výstavách cestovného ruchu v štyroch krajinách
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Varín pri Žiline – dejiskom 34. stretnutia novinárov

Novinári v kraji
Juraja Jánošíka

Po minuloročnej návšteve Malaciek hostila 22. – 24. júna redakcia Žilinského
večerníka 34. ročník celoslovenského stretnutia novinárov regionálnej a podni
kovej tlače. V kempe Varín - pár kilometrov od Žiliny - si „murári písanej tvorby“
vymieňali skúsenosti z práce redakcií z rôznych kútov Slovenska.
Záhorský región na
stretnutí zastupovala ako
jediná redakcia dvojtýždenníka Malacký hlas.
Program, ktorý účastníkom
pripravili hostitelia, nebol
pevne „zošnurovaný a nabitý“ ako pred rokom, novinári však stihli navštíviť
Mobis Slovakia – subdo
dávateľa Kia Motors Slovakia, či podaktorí Tepličku
nad Váhom, kde v kostole
odpočíva slovenská svätica
Žofia Bosniaková.
23. júna v podvečer privítal novinárov hlavný kontrolór Varína – dedinky s
3500 obyvateľmi – Ing. Jozef Rovnian. Malačanov
zaujali dva údaje: prvá písomná zmienka o obci –
donačná listina kráľa Ondreja II. z roku 1223 (rovnako ako o Malackách, no
z roku 1206, pozn. aut) či
fakt, že vo varínskom kostole bol pokrstený národ
ný hrdina – zbojník Juraj
Jánošík.
Na druhý deň ráno sa
všetci rozlúčili so slovami:
uvidíme sa o rok na 35. jubilejnom stretnutí, ktoré
zorganizuje redakcia Slovenská brána so šéfre
daktorkou PhDr. Monikou
Nemčekovou, ktorá je rov-

nako predsedníčkou Klubu
regionálnej a podnikovej
tlače Slovenska pri Sloven-

skom syndikáte novinárov.
Text, foto:
LUCIA VIDANOVÁ

Žofia Bosniaková sa narodila 2. 6. 1609. Mala 20 rokov, keď
si ju za manželku zobral o 5 rokov starší František Vesselényi a presťahovala sa do kaštiela v Tepličke nad Váhom.
S jeho súhlasom zriadila útulok pre chudobných a nemocnicu. Chudobným rozdávala malé chlebíky, dodnes sa im
hovorí bosniaky. Za svojho života požívala veľkú úctu medzi ľudom aj šľachtou. Spisovateľ barón Alojz Medňanský
(1784-1844) o nej napísal: „najušľachtilejšie stvorenie pod
slnkom, ktorého pamiatku ako svätice dosiaľ ešte uctievajú“. Zomrela 28. 4. 1644. V roku 1689 dali preskúmať ruiny
Strečna a v kaplnke objavili rakvu s telom Žofie Bosniakovej. Od jej smrti uplynulo takmer polstoročie a jej telo nepodľahlo rozkladu. Bolo premiestnené z hradu do kostola
v Tepličke nad Váhom. Vystavené bolo v roku 1729. Tam sa
dá Žofia Bosniaková vidieť dodnes – na obraze ako mladá
krásavica a v pôvodnej rakve, v čiernych šatách – tri a pol
storočia po smrti.

Prekvapením piatkového večera bol príchod slovenského hokejového
útočníka, v súčasnosti pôsobiaceho v klube tohtoročného majstra
MsHK Žilina, Michala Hreusa. Michal bol členom petrohradského strieborného tímu z roku 2000, skóroval aj vo finále proti Česku. Podpisové
kartičky s autogramom si odnášal aj Ján Sand z Katedry žurnalistiky
FF UK z Bratislavy a Gabika Rerková z Levoče.

Avizovaná prehliadka závodu Kia Motors Slovakia „padla“ pre ministerskú návštevu, a tak sa novinári museli uspokojiť len s prezentáciou projektu s komentárom hovorcu spoločnosti Dušanom Dvořákom a návštevou hlavného dodávateľa Mobis Slovakia. Kórejčania si prísne strážia výrobné postupy. Fotografovanie v interiéri závodu bolo prísne zakázané.

Jedna etapa rekonštrukcie sa končí, ďalšia sa začne

Zámocký park opeknieva
Myšlienka vytvorenia siete prihra
ničných parkov s názvom Veľké zá
hrady, ktorá bude aktívnym spojiv
kom medzi mestami v Rakúsku, Ma
ďarsku a na Slovensku, vznikla u na
šich západných susedov. V rámci
projektu Obnova a rekonštrukcia
Zámockého parku – II. a III. etapa, sa
k nej pripojili Malacky a v tom mo
mente začal rásť kredit jedného zo
skvostov v našom meste.

Projekt za projektom
Zachovaná mapa parku z roku 1793
prezrádza, že v období svojho vzniku bol
koncipovaný ako honosná záhrada
s geometrickým členením, fontánami,
studňami, ovocným sadom i ružovou záhradou. Zašlú slávu anglického parku okolo
Pálfiovského kaštieľa začala oprašovať malacká samospráva už koncom 90. rokov.
Prvá etapa rekonštrukcie, zameraná na ľavú časť parku a podporená Európskou úniou prostredníctvom fondu Phare, sa zavŕšila v roku 2000. Plynule na ňu nadviazala
ďalšia rekonštrukcia, ktorá sa chýli k záveru. V jej rámci boli na ploche 66 percent
celkovej rozlohy parku vykonané sadovnícke úpravy, zlepšená kondícia porastov a
zväčšená plocha na aktívne využitie a relax. Čísla prezrádzajú, že odborníci z oblasti dendrológie a pamiatkarstva inventarizovali 3500 stromov, odstránili 840 chorých, poškodených či nebezpečných drevín a 500 náletových stromov.



Ďalšie dva projekty, ktoré bude mesto
realizovať v Zámockom parku s cieľom vytvoriť vyhľadávané miesto oddychu a stretávania sa Malačanov i produkt cestovného ruchu, budú rovnako náročné ako
predchádzajúce. Dôležité bude zároveň
vedieť ustrážiť prírodnú a pamiatkovú
hodnotu parku, a predovšetkým zabrániť
tomu, aby sa tento klenot mesta stal centrom vyčíňania vandalov.

S podporou EÚ vznikne v Zámockom
parku rekreačný areál s ľadovou plochou,
rekonštrukcia čaká hádzanárske ihrisko
s hospodárskou budovou i oddychovú zónu s tanečných parketom pri hlavnej tribúne. Zároveň sa začne ďalšia etapa rekonštrukcie pravej časti parku zameraná na
obnovu zámockého múra, drobnú architektúru a sadovnícku výsadbu.
Text, foto: Ivana Potočňáková

Účastníkmi workshopu boli aj študenti malackých gymnázií.

Zhodnotenie výsledkov projektu bolo
cieľom pracovného workshopu, ktorý sa
konal 27. júna v Inkubátore Malacky. Asi
tridsiatka účastníkov stretnutia si pozrela
letecké snímky zaznamenávajúce stav
pred rekonštrukciou a po nej i bohatú fotodokumentáciu z vykonaných prác.
Rakúski partneri projektu hodnotili
spoluprácu i riešenie spoločných problémov parkov v Marcheggu a Brucku - Harrachparku. Profesor Temel z Archívu mesta
Marchegg hovoril o podobnostiach a od-

lišnostiach zámkov v Marcheggu a v Malackách.
Ani nevieme, čo máme
Park vytvorený v anglickom prírodno-krajinárskom slohu je pamiatkovo chránený a je kultúrnym dedičstvom. Jeho
drevinnú kostru tvorí dub, lipa, javor
a hrab, z ihličnanov borovica. Malačanom
dobre známe platany sú dovezeným druhom, podobne ako pagaštan či brestovec.
Z exotických stromov sa v parku nachádzajú ľaliovníky, tisovce a kladrastisy.

Projekt realizuje Mesto Malacky s podporou Programu iniciatívy
spoločenstva INTERREG III A Rakúsko-Slovenská republika.
Bližšie informácie o priehraničnej sieti parkov na internetovej adrese:
www.diegrossengaerten.at

16. júna sa v ZŠ v Lábe uskutočnilo obvodné kolo súťaže mladých záchranárov. Zorganizoval ho odbor krízového riadenia Obvodného úradu v Malackách. Úroveň teoretických
aj praktických vedomostí si v šiestich disciplínach zmeralo osem družstiev zo siedmich
ZŠ. Nechýbala napríklad streľba zo vzduchovky či previerka v poskytovaní prvej pomoci
zranenej osobe. Zvíťazilo družstvo zo ZŠ Studienka pred ZŠ Láb a ZŠ Stupava. Všetci postupujú do krajského kola súťaže mladých záchranárov, ktoré sa uskutoční v septembri
v Piešťanoch.
Ing. Viliam Petráš, odbor krízového riadenia Obvodného úradu v Malackách
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K CERO Streetfest Malacky 2006

Zorkou Novotovou otvárajú maratón koncertov, ktoré potrvajú až do neskorých
nočných hodín. Po hodine prichádza skupina Chimera, priestor pod pódiom sa utešene plní. Počas vystúpení účastníkov Slovensko hľadá SuperStar – Sama Tomečka
a Adama Ďuricu, je priestor pre divákov
„natrieskaný“ a v tomto trende pokračuje
i kapelka Smola a Hrušky. Čochvíľa sa prebúdza i vedľajší stage, hip-hopové rytmy
dávajú o sebe vedieť. Prvá formácia, ktorá
za hukotu nielen hip-hoperov prichádza
na pódium, sa volá Figi KO & IQ. Od týchto
chvíľ sa raperi starajú doslova o peklo vo
svojom sektore. Prichádzajú ďalší a ďalší
hudobníci s typickými širokými nohavicami a šiltovkami. Sem-tam niekto utrúsi poznámku smerom k vedľajšiemu pódiu.

Mesto ovládla
hudba a šport

Popoludnie – zábava sa začína
S pribúdajúcim časom sa plní i hlavná
plocha na škvarovom ihrisku. Ozývajú sa
prvé reálne tóny pri skúške hudobných nástrojov. Zapĺňajú sa lavičky pri výčapných
stanoch. Na tvárach návštevníkov vidieť
spokojnosť. Bazén, pôvodne určený na
vodný volejbal, je v permanentnom vyťažení, podobne ako nafukovací hrad a iné
atrakcie pre deti. Na pódium prichádza prvá formácia. Malackí No Perfect s líderkou
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UJ TB QSFE OÈWÝUFWPV PCKFEOÈWB
KÞOBUFMŘBMFCP
OB0CKFEOÈWBOJF
QBDJFOUPWOBOBKCMJäÝÓWPűOâUFS
NÓO KF #&;1-"5/² 1BDJFOUJ TB
NÙäVPCKFEOÈWBƃEFOOFPE
EPI
O 0E  KÞOB KF QBDJFOUPN L EJT
QP[ÓDJJOPWÏBNCVMBOUOÏPEEF
MFOJF  LUPSÏIP TÞŘBTƃPV TÞ UJFUP
BNCVMBODJF
o HZOFLPMPHJDLÈ
o BOFTUÏ[JPMPHJDLÈ B BMHF[JPMP
HJDLÈ
o JOUFSOÈ
o HBTUSPFOUFSPMPHJDLÈ
o PGUBMNPMPHJDLÈ
o LBSEJPMPHJDLÈ
o BMFSHJPMPHJDLPJNVOPMPHJDLÈ
o EFSNBUPWFOFSPMPHJDLÈ
o VSPMPHJDLÈLMJOJDLÈDIJSVSHJB
O 0GUBMNPMPHJDLÈBNCVMBODJBSP[
ÝJSVKFPSEJOBŘOÏIPEJOZQSFTWP
KJDIQBDJFOUPW
1P o %S"MBLÝPWÈ
6U o %S-JDIWÈS
4US o %S"MBLÝPWÈ
1JB o %S-JDIWÈS

Spokojnosť z tváre
možno čítať u hlavného organizátora Braňa
Ortha, rovnako aj
u divákov.

Fotografia na pamiatku. Mladé malacké basketbalistky s hokejistami Slovana Bratislava.

Večer davy rozvlnil Janko Kuric z Vidieka.

JAKUB VALACHOVIČ, foto: F. Fiľakovský

MPNPäOÏW[IűBEPNOBWZŘFSQBOJFQMÙDI
[BNFTUOBODBNJ/BWZÝF BKWśBLBQFOJB
[PN[BQBSLPWBOJFTBOÈNWNÈKJQPEB
SJMPQPMPäJƃOPWâBTGBMUPWâQPWSDIOBWP
LâDI JOäJOJFSTLZDI TJFUÓ  USWBMJ OFDFMÏ USJ [PWLZBKDIPEOÓLZ LUPSÏTJWZäJBEBMJWZÝF
NFTJBDFBEJBMJTB[BQMOFKQSFWÈE[LZOF UJT4L,FśäFQBDJFOUJBK[BNFTUOBODJ
NPDOJDF$FMLPWÏOÈLMBEZOBSFLPOÝUSVL QPDIPQJMJ EÙMFäJUPTƃ PSHBOJ[ÈDJF EPQSB
DJVQSFETUBWPWBMJUBLNFSNJM4L7FSÓN  WZ W BSFÈMJ OFNPDOJDF  [WBäVKFNF [NF
äFOBÝJQBDJFOUJUJFUPOPWJOLZ[BSFHJTUSP OVWTZTUÏNFQMBUJFCW[ÈWJTMPTUJPEEŰäLZ
WBMJBQSJWÓUBMJoVäJOWFTUPWBOâDIQSJCMJä ŘBTVQBSLPWBOJBTPISBOJŘFOÓNNBYJNÈM
OF  NJM 4L EP QSÓTUSPKPW  [BSJBEFOJB OFKQMBUCZ[BQBSLPWBOJF
B[IPEOPUFOJBCVEPWZ LUPSÏTNFPE[B
ŘJBULVOÈÝIPQÙTPCFOJBWZOBMPäJMJ EPLÈ O "BLÏTÞWBÝFQMÈOZWśBMÝPNSPLV
äV QP[JUÓWOF PDFOJƃ /BQPWFEÈ UPNV BK QÙTPCFOJB
GBLU  äF QPJTUFODJ7ÝFPCFDOFK [ESBWPUOFK 3BEJCZTNFQPLSBŘPWBMJWQPTUVQOFKSF
QPJTƃPWOF /FNPDOJŘOÞ  BT  [ IűBEJTLB LPOÝUSVLDJJQSJFTUPSPWBPUWPSJMJOPWÏPE
TQPLPKOPTUJTLWBMJUPVEFOOFK[ESBWPUOFK EFMFOJF o KFEOPULV JOUFO[ÓWOFK TUBSPTUMJ
TUBSPTUMJWPTUJ VNJFTUOJMJ EP QSWFK PTNJŘ WPTUJ ,V LPODV SPLB CZ TNF SBEJ VWJFE
LZ OB 4MPWFOTLV 5P OÈT UFÝÓ B [BWÊ[VKF MJ EP QSFWÈE[LZ ÞQMOF OPWÏ QSBDPWJTLP
[ÈSPWFŵ
NBHOFUJDLFK SF[POBODJF 1MÈOVKFNF UJFä
W TFQUFNCSJ PUWPSJƃ BNCVMBODJV 03- ŘJ
O /JFLUPSÏ[NFOZWÝBLQBDJFOUJ
EPLPOŘJƃ SFLPOÝUSVLDJV QSJFTUPSPW DFO
OFWOÓNBMJPE[BŘJBULVQSÈWFQP[JUÓWOF USÈMOFK TUFSJMJ[ÈDJF B PEEFMFOJB MBCPSB
5âLBMPTBUPOBQSÓLMBE[BWFEFOJB
UØSOFK EJBHOPTUJLZ $IDFMJ CZ TNF  BCZ
QBSLPWBDJFIPQPQMBULV"LPIPEOPUÓUF TB L OÈN PCZWBUFMJB .BMBDJFL B SFHJØOV
UPUPPQBUSFOJFTPETUVQPNŘBTV
;ÈIPSJB
,BäEÈ[NFOB BQSFEPWÝFULâNUBLÈ LUP W S B D B M J
SÈOÈNTJBIBEPWSFDLB TJäJBEBJTUâŘBT B PCSB
1PUSFCVKFUFÓTƃLMFLÈSPWJ
OBv[BäJUJFEPCFäOÏIPäJWPUBi5PTBUâLB DBMJTBOB
MPBKQBSLPWBDJFIPQPQMBULV1BDJFOUJ BLP OÈTTEÙ
BK [BNFTUOBODJ /FNPDOJŘOFK  BT  QMBUJB W F S P V 
QPQMBUPLJCBQSJQSFLSPŘFOÓIPEWTUV 5P N V UP
QV EP BSFÈMV CF[ PIűBEV OB EŰäLV ŘBTV  DJFűV QSJ
BWP[JEMÈ LUPSÏQSJWÈäBKÞQBDJFOUPW;ł1  TQÙTPCÓ
0CKFEOBKUFTBCF[QMBUOF
TBWQÞÝƃBKÞCF[QMBUOFBEPÝQFDJÈMOFQSF NF WÝFU

OJDIWZUWPSFOâDIQBSLPWBDÓDIQSJFTUPSPW LZ OBÝF

0QBUSFOJF IPEOPUÓN DFMLPWP QP[JUÓWOF  BLUJWJU Z
LFśäF QSJTQFMP L [WâÝFOJV CF[QFŘOPT B TOB
6OÈTTBOFŘBLÈ VOÈT
TBTUBSÈNFPWBÝF[ESBWJF
UJ QPIZCV DIPEDPW W BSFÈMJ OFNPDOJDF  äFOJB BK
#F[QMBUOFWÈTPCKFEOÈNF
[BCF[QFŘFOJV NPäOPTUJ [BQBSLPWBƃ QB W CVEÞD
OBOBKCMJäÝÓWPűOâUFSNÓO
DJFOUPNŘPOBKCMJäÝJF ŘPQSFEUâNOFCP OPTUJ
XXXOFNPDOJDOBTL
XXXNFEJSFYHSPVQTL

/FNPDOJŘOÈTBTUBSÈVäESVIâSPLPWBÝF[ESBWJF

O 7

XXXOFNPDOJDOBTL
XXXNFEJSFYHPVQTL

Noc – zábava graduje
Zmráka sa. Na hlavnom pódiu sa postupne vystrieda slovenská punková legenda Slobodná Európa, zlatá slávica Zuzana Smatanová a Vidiek. To už je hustá
noc, Janko Kuric z Vidieka sa však stará
o skvelú zábavu. V nastolenom trende dokonale pokračuje alternatívna skupina Para. Na vedľajšom pódiu to medzitým „rozbalilo“ trio hip-hoperov – inak známych
ako Drvivá menšina. Návštevníci sú absolútne spokojní. Prichádzajú najväčšie hviez
dy celého festivalu. Skupina Peha s líderkou Katkou Knechtovou, resp. vrchol hiphopového večera v podaní bratislavských
A.M.O.. Večer ako stvorený pre zábavu a po
hodu sa zďaleka nekončí. Poslednou kapelou, ktorá prichádza na hlavné pódium, je
HEX s Yxom Dohňanským. Hip-hoperi obďaleč zase vyzývajú všetkých prítomných,
aby nikam nechodili, že zábava sa stále ešte len začína. O dobrej nálade a skvelej atmosfére najväčšieho festivalu v Malackách
svedčí fakt, že aj hlboko po druhej hodine
počet prichádzajúcich vysoko prevyšuje
počet odchádzajúcich.

/BTMPWÓŘLPTy
.6%S3BEPTMBWPN
#BSEÞOPN
SJBEJUFűPN
/FNPDOJŘOFK BT

/FNPDOJDBW.BMBDLÈDICPMBWKÞMJ
OB [ÈLMBEF WâCFSPWÏIP LPOBOJB #SBUJ
TMBWTLÏIP TBNPTQSÈWOFIP LSBKB EBOÈ
EP QSFWÈE[LZ BLDJPWFK TQPMPŘOPTUJ /F
NPDOJŘOÈ BT1SÈWFWUâDIUPEŵPDIUFEB
PTMBWVKFSPLQÙTPCFOJB0QâUBMJTNFTB
KFKSJBEJUFűB ŘPTBJN[BVQMZOVMâSPLQP
EBSJMPBBLÏNÈNBOBäNFOUTQPMPŘOPTUJ
/FNPDOJŘOÈ[ÈNFSZEPCVEÞDOPTUJ
O

1ÈOSJBEJUFű ŘPTB[BQPTMFEOâSPL
W/FNPDOJDJ.BMBDLZ[NFOJMP
;BOBKEÙMFäJUFKÝJFQPWBäVKFN[NFOZ LUP
SÏQPDÓUJMJOBWMBTUOFKLPäJOBÝJQBDJFOUJ5P
[OBNFOÈDFMLPWÏTLWBMJUOFOJF[ESBWPUOFK
TUBSPTUMJWPTUJ  LUPSÏ TB QSFKBWJMP PUWPSF
OÓN OPWâDI PECPSOâDI BNCVMBODJÓ  QP
TUVQOPV SFLPOÝUSVLDJPV B NPEFSOJ[È
DJPV QSJFTUPSPW OFNPDOJDF  [BWFEFOÓN
KFEOPEŵPWFK [ESBWPUOFK TUBSPTUMJWPTUJ
BPUWPSFOÓNMFLÈSOF/&.0$/*ė/«+FUV 
TBNP[SFKNF  WFűB [NJFO  LUPSÏ QBDJFOUJ
OFWJEJB QSJBNP  ŘJ QPDÓUJB JCB TQSPTUSFE
LPWBOF  BLP OBQSÓLMBE GBLU  äF TB OÈN
QPEBSJMPWZCVEPWBƃNPEFSOÏPEEFMFOJF
QBUPMØHJF TP ÝQJŘLPWâN QFSTPOÈMOZN BK
UFDIOJDLâN WZCBWFOÓN  LUPSÏ QPTLZUV
KF TWPKF TMVäCZ PECPSOâN BNCVMBODJÈN
[ DFMÏIP SFHJØOV #SBUJTMBWTLÏIP TBNP
TQSÈWOFIPLSBKB

O

7SÈƃNFTBLBNCVMBODJÈN"LÏOPWÏ
BNCVMBODJFNÙäVQBDJFOUJOBWÝUÓWJƃ
;B QPTMFEOâ SPL TB OÈN QPEBSJMP UFDI
OJDLZ WZCBWJƃ B QFSTPOÈMOF [BCF[QFŘJƃ
QSFWÈE[LVPSUPQFEJDLFK EJBCFUPMPHJDLFK 
LBSEJPMPHJDLFK  SFVNBUPMPHJDLFK  ESVIFK
OFVSPMPHJDLFK  QTZDIJBUSJDLFK  HBTUSPFO
UFSPMPHJDLFK BNCVMBODJF B BNCVMBODJF
GVOLŘOFK EJBHOPTUJLZ 3PCÓNF WÝFULP
QSFUP  BCZ TNF VNPäOJMJ OBÝJN QBDJFO
UPN OBWÝUÓWJƃ ŘP OBKÝJSÝJF TQFLUSVN ÝQF
DJBMJTUPWUVW.BMBDLÈDIBVÝFUSJMJJNUBL
DFTUPWBOJFEP#SBUJTMBWZ%OFTVäSFÈMOF
QSFWÈE[LVKFNF  BNCVMBODJÓ  ŘP KF
P  WJBD BLP W ŘBTF  LFś TNF [BŘÓOBMJ
" UP OFIPWPSÓN OBQSÓLMBE BK P QSFEMäP
WBOÓPSEJOBŘOâDIIPEÓOWNOPIâDIBN
CVMBODJÈDIWśBLB[ÓTLBOJVśBMÝJFIPMFLÈ
SBBMFCPQSFEŰäFOJVQSBDPWOâDIÞWÊ[LPW
EPUFSBKÝÓDIMFLÈSPW
O

1BDJFOUJTJWÝJNMJBKSFLPOÝUSVLŘOÏ
QSÈDFOBQSÓ[FNÓOFNPDOJDFėPCPMP
JDIÞŘFMPN
ėPNBNJNPSJBEOFUFÝÓ KFGBLU äFTBOÈN
QPEBSJMP mOBOŘOF [BCF[QFŘJƃ QPLSBŘP
WBOJF W [BŘBUPN USFOEF NPEFSOJ[ÈDJF
QSJFTUPSPW  LEF [ESBWPUOÞ TUBSPTUMJWPTƃ
QPTLZUVKFNF.JOVMâSPLTNFVWJFEMJEP
QSFWÈE[LZ LPNQMFUOF WZOPWFOÏ PEEF
MFOJF SÈEJPMØHJF  SP[ÝÓSFOÏ P $5 B ..(
TWZOPWFOâN64(QSBDPWJTLPN BKÞ
OBUPIUPSPLBTNFTMÈWOPTUOFVWJFEMJEP
QSFWÈE[LZ OPWÏ BNCVMBOUOÏ PEEFMFOJF
T  PECPSOâNJ BNCVMBODJBNJ 3FLPO
ÝUSVLŘOÏQSÈDF LUPSÏ[BIŻŵBMJLPNQMFUOÏ
TUBWFCOÏ ÞQSBWZ WSÈUBOF WâNFOZ WÝFU



Dokončenie z . strany
výčapných stánkoch čaká celodenná šichta. Prví návštevníci sedia a popíjajú vychladené nápoje.
Naplno to však žije o niekoľko sto metrov vyššie – na hádzanárskom ihrisku. To sa
premenilo na streetbalové, asfalt je pokrytý plastovým povrchom s osviežujúco
modrou farbou. Bojuje sa na siedmich ihriskách v tesnej blízkosti, moderátor s mikrofónom vytvára atmosféru. Žiadny náznak zákernej hry, všetko sa našťastie nesie
v duchu fair-play. Streetbal si prišli exhibične zahrať i hokejisti Slovana Bratislava. Na
vedľajšom volejbalovom ihrisku sa koná
súťaž vo volejbale v mixoch (muži a ženy).
Ide o novinku na streetfeste. Okolo obeda
zvoláva moderátor všetkých divákov na
jedno z ihrísk, pozýva na atraktívnu súťaž
v smečovaní. Opäť sa je na čo dívať. „Je
skvelé, ako dokáže šport a hudba spojiť ľudí,“ rozplýva sa fanúšička v červenej šiltovke. Ďalší spotení hráči opúšťajú ihrisko:
„Nasledujúci zápas máme o pol tretej, času
dosť, ideme sa napiť.“

MH 06 F4
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SERVIS ČITATEĽOM • INZERCIA

Chcete zvýšiť svoje uplatnenie na trhu práce?
Chcete získať odborné zručnosti?
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Malackách (úrad)
vám môže zabezpečiť vzdelávanie a prípravu pre trh práce
a zamestnaneckú prax prostredníctvom Národného projektu IIIA „Vzdelávanie a príprava pre trh práce a zamestnanecká prax“.

Čo treba urobiť:
1. Na úrade vyplniť prihlášku o zaradenie do vzdelávania
a prípravy pre trh práce.
2. Uzatvoriť písomnú dohodu s úradom o zabezpečení vzdelávania.

Čo je to vzdelávanie a príprava pre trh práce
Teoretická alebo praktická príprava, ktorá umožní uchádzačovi a záujemcovi o zamestnanie získať nové vedomosti a odborné zručnosti na účel pracovného uplatnenia vo vhodnom zamestnaní.

Čo je to zamestnanecká prax
Je to krátkodobé pridelenie dlhodobo nezamestnaného uchádzača o zamestnanie k zamestnávateľovi za účelom obnovenia
alebo získania odborných zručností a pracovných návykov, vrátane otestovania vhodnosti uchádzača o zamestnanie na prijatie
do pracovného pomeru. Vykonáva ju uchádzač o zamestnanie
najmenej 6 pracovných hodín denne a najviac 40 pracovných hodín týždenne. Trvá min. 30 dní a max. 60 dní. Začiatok pracovného času a jeho rozvrh určuje zamestnávateľ.
Úrad poskytuje zamestnávateľovi príspevok na úhradu 50 %
celkovej ceny práce za zamestnanca, ktorý koordinuje výkon zamestnaneckej praxe 5 a viac dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie.
Ďalšie informácie získate na oddelení metodiky aktívnej politiky trhu práce a projektového riadenia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Malackách, Záhorácka 2942/60A.
Telefonický kontakt: 034/79 71 119,
e-mail: magdalena.pamulova@upsvar.sk
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Čo získate:
• Možnosť dokončenia si vzdelania na základnej alebo strednej škole, možnosť získania nových vedomostí a odborných zručností, možnosť zvýšenia, rozšírenia, zmeny alebo zachovania doterajšej kvalifikácie za účelom zlepšenia vašej schopnosti hľadať,
získať a udržať si zamestnanie.
• Úrad vám uhradí výdavky na stravovanie, ubytovanie a výdavky na cestovné z miesta trvalého alebo prechodného pobytu do miesta konania vzdelávania a späť a poskytne príspevok na služby pre rodinu s deťmi.
• Ak ste poberateľom dávok v hmotnej núdzi - aktivačný príspevok 1.700 Sk/mesačne po celú dobu trvania kurzu.

ŽATVA – zvýšené riziko požiarov

Obdobie žatevných prác a ďalších
činností súvisiacich so skladovaním
obilnín, sena a slamy predstavuje zvý
šené nebezpečenstvo vzniku požiarov.
V minulom roku vznikol v Malackom
okrese len jeden takýto požiar, keď sa
pri prevoze slama vznietila od výfuko
vého potrubia.
Ochrana úrody pred požiarmi sa týka
všetkých občanov, ktorí by mali byť v tomto období mimoriadne ostražití a opatrní.
Ponúkame čitateľom niekoľko rád, aby
predišli vzniku požiarov.
Dbajte najmä:
• na zabezpečenie miest výmlatu, stohovania slamy a sena dostatočným množstvom vody na uhasenie požiaru,
Náš tip na nákup

• na zákaz fajčenia pri kosení, žatve, zvážaní a skladovaní sena a obilia, nemanipulujte s otvoreným ohňom,
• na údržbu žatevnej techniky a techniky na spracovanie a skladovanie úrody,
• trvalé sledovanie neprimeraného zahrievania skladovaného sena, aby nedošlo
k jeho samovznieteniu – ak zistíte takýto
stav, treba seno ihneď rozhádzať a dosušiť,
• zvýšenú pozornosť venujte hlavne deťom, ktoré sa počas prázdnin pohybujú
bez dozoru v blízkosti polí a stohov slamy,
• ak vznikne požiar, snažte sa ho v zárodku uhasiť, alebo privolajte hasičskú jednotku – linka tiesňového volania 150.
 Okresný Hasičský a záchranný
zbor v Malackách

Náš tip na nákup

v supermarkete

v supermarkete

Ste zamestnávateľ a máte záujem o vzdelávanie
svojich zamestnancov?
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Malackách vám
ponúka možnosť poskytnutia nenávratného finančného
príspevku na vzdelávanie a prípravu pre trh práce zamestnancov v rámci realizácie Národného projektu č. XI „Teoretická a praktická príprava zamestnancov na získanie nových vedomostí a odborných zručností“.

tieto miesta prijmú minimálne 50 % zamestnancov z radov evidovaných uchádzačov o zamestnanie
• Zamestnávatelia, ktorí realizáciu projektu vzdelávania
a prípravy pre trh práce zamestnancov uskutočňujú ako súčasť
opatrení, ktoré umožňujú predísť hromadnému prepúšťaniu alebo obmedziť hromadné prepúšťanie s tým, že výška príspevku je:
• najviac 90 % oprávnených nákladov na vzdelávanie a prípravu pre trh práce zamestnanca
• maximálne 50 000 Sk na jedného zamestnanca
• maximálne 10 mil. Sk pre jedného zamestnávateľa
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Cieľové skupiny, ktorým má projekt pomôcť:
Zamestnanci:
• Zamestnanci s dosiahnutým stredoškolským a nižším vzdelaním
• Zamestnanci ohrození hromadným prepúšťaním alebo organizačnými zmenami
• Hromadne prepúšťaní zamestnanci
• Zamestnanci vo veku 39 a viac rokov
• Znevýhodnení pracovníci
• Osoby usilujúce sa o zmenu zamestnania
• Zamestnanci štátnej správy a verejnej správy
• Skupiny obyvateľstva ohrozené stratou zamestnania
Zamestnávatelia:
• Zamestnávatelia, ktorí v súvislosti s realizáciou projektu
vzdelávania vytvoria nové pracovné miesta s podmienkou, že na

Čo treba urobiť
1. Predložiť žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku na vzdelávanie a prípravu pre trh práce zamestnancov.
2. Uzatvoriť s úradom dohodu o príspevku na vzdelávanie
a na prípravu pre trh práce zamestnanca.
Ďalšie informácie získate na oddelení metodiky aktívnej politiky trhu práce a projektového riadenia Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny v Malackách, Záhorácka 2942/60A.
Telefonický kontakt: 034/79 71 119,
e-mail: magdalena.pamulova@upsvar.sk
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DROBNÁ INZERCIA
TÝŽDEŇ OD 10. DO  17. 7. 2006
• Riscossa, cestoviny, 500 g za 19,90 Sk
• Budiš, minerálna voda, 2 l za 13,90 Sk
• Red Bull, dvojbalenie za 79,90 Sk

MH 06 B4

TÝŽDEŇ OD 30. 6. DO  13. 7. 2006
• Limohit, 5 l nízkoenergetický sirup, za
39,90 Sk • Špekáčiky, 1 kg za 69,00 Sk •
Raciol, olej, 2 l za 79,90 Sk

MH 06 B4

• Predám 2-kolesový benzínový malo
traktor s vlečkou a príslušenstvom, naftový
motor slávia, šrotovník, kotol, 2 kotliny,
mlynček na hrozno a demižóny.
Kontakt:  0904/36 41 88.

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

Krížovka
V 1. svetovej vojne vyhaslo 10 miliónov
životov. Začala sa v júli 1914 a skončila v novembri 1918. Malacky – okrem strachu,
hladu a biedy – stála vojna 122 životov.
Pomník padlých je ich pamiatkou. V okrese
Malacky zahynulo spolu v nezmyselnej 1.
svetovej vojne asi 1209 ľudí. Najviac ich
padlo z Gajár 107, Lozorna 90, Kuchyne
a Perneka 95, Záhorskej Vsi a Suchohradu
84, no obete boli aj v ostatných obciach.
Po skončení vojny predložil Ivan Dérer
dňa 10. 12. 1918 návrh zákona, aby Slovensko spravoval zmocnenec slovenskej
vlády. Stal sa ním MUDr. (tajnička č. 1). Neskôr 29. 5. 1919 sa tento zmocnenec vlády
spolu s generálom Piccionim zúčastnili v
Malackách na veľkej slávnosti (tajnička č. 2)
a na počesť ukončenia 1. svetovej voj
ny, ako symbol lepšej budúcnosti, zasadili
(tajnička č. 3) za účasti členov slovenskej
vlády. Bola to pre Malacky veľká udalosť.



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

Pripravil: JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

Tento pamätný strom dnes už nestojí, necitlivo ho vyrúbali pri výstavbe panelákov
na sídlisku v strede mesta.
VODOROVNE – A nová zvesť; jedna zo
zložiek múky; naša záhorácka rieka B známy muzikál o manželke prezidenta; náter;
kyslík; remíza v šachu; poľnohospodárska
úžitková plodina C moc; listnatý strom;
zmyslový orgán; spoluhlásky v názve mesta Revúca; vták – symbol múdrosti D obec
v Rakúsku; tajnička č. 3; sonda E hliník;
platy a mzdy; domácke meno Adolfa; spojka; Európan; vedecko-technická revolúcia;
okrem iného F druhá časť tajničky č. 1;
mestečko vo Švajčiarsku; tajnička č. 2 G
antagonizmus zriedkavo; objavuje sa pri
požiaroch; český dabingový herec hovoriaci za komisára Moulina.
ZVISLE  – 1 niesla po česky; časť slova
šašo 2 ovanul; roľnícke noviny 3 honosný

dom; znoj 4 stred slova vitaj; zvieracia noha 5 tu máš!; rímskych 501; čarodejník 6
spojka; zväčšuje obraz; písmeno gréckej
abecedy 7 slovenský herec; dusík 8 koncovka zdrobnenín; symetrála; Ázijec 9
ukryté truhlice so zlatom alebo drahými
kameňmi 10 primát; značka múky; maďarský zápor 11 vývojové obdobie Zeme;

rímskych 1000 12 Mária; bytosť; tak po
nemecky; 13 pretlač na bývalých čs.
známkach; kompaktný disk; plť v Čechách
14 odchytáva túlavých psov; umelecké
diela znázorňujúce krásu ženského tela –
obrátene 15 rázovitá časť Slovenska; hrob
básnicky 16 prvá časť tajničky č. 1; francúzsky slovesný člen 17 Odyseova vlasť –

obrátene; milánsky futbalový klub.
NA POMOC: F Anden
Ak nám do 20. júla pošlete správne vylúštenie tajničky krížovky spolu s nalepeným kupónom, budete mať šancu získať vstupenky
na Summerbeach Rudava 2006. Pozor, nezabudnite pripísať telefónne číslo, aby sme
vás mohli v prípade výhry kontaktovať.
Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali
správne vylúštenie tajničky – 1. Mar
cheček, 2. sklady uhlia, 3. Pernek –
sme vyžrebovali Antona Slobodu z Rázusovej ulice, ktorý získava reklamné
predmety mesta.

MALACKÝ
HLAS
MALACKÝ HLAS
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Písané našú rečú

alebo

okénko jak biuo,
jak je... a jak bude
Jahody z výpraskem
Je tu sezóna zbjeru jahod a mne napadua príhoda, kerá sa mi staua, ked sem
biua maué dzífča. Volakedy nebiuo vidzet
jahody jak dnes. Dnes ich dostanete aj na
Vánoce, pjekne čerstvé jak vymalované.
Ve škole mi spolužáčka povidaua, že či
nescem ít na jahody, aby sme išli spolem,
lebo ona ví, de sú. Tak odpoledňa došua
pro mňa a sme išli. Dovédua mňa za dedzinu, de biui vysadzené vinohrady a tam
v jedném medzi rádkama mjeli zasadzené aj jahody. Hned sme sa do nich puscili,
kde sme začuli krik a tecina išua pro nás.
Moseua tam byt nekde skovaná, lebo
sme pred tým nikoho nevidzeli. Dali sme
sa utekat, ale aj ona za nama. Dobjehli
sme k takej búdce, co mjeli po vinohradoch, a tam sme sa skovali. Mysleli sme si,
že nás nevidzeua, ale opak biu pravdú.
Otevreua dvera: – A ven! Po jednej sme
moseli vyjít, ale medzi dverama nám každej naládovala na prdel. Tak sa skončiu
náš zbjer jahod.
Irena Hefková, Malacky

Irenu Hefkovú, podobne ako každého,
kto nám napíše svoj príbeh v záhoráčtine,
odmeníme poukážkou na nákup v pre
dajniach JEDNOTa.
RECEPT PANI VOZÁROVEJ

Srbský guláš
SPOTREBA:

400 g hovädzieho mäsa z nôh, 40 g
masti, 40 g cibule, 200 g rajčín, 150 g ze
lenej papriky, 10 g hladkej múky, soľ,
červená paprika, voda
POSTUP:

Na masti zapeníme cibuľu, pridáme
mäso pokrájané na kocky, popražíme, pridáme červenú papriku, posolíme, podlejeme vodou a dusíme. Pred dodusením pridáme umytú zelenú papriku pokrájanú
na rezance a rozštvrtené rajčiny. Po udusení zaprášime múkou a necháme prejsť
varom. Podávame s knedľou, ryžou alebo
zemiakmi.

ZO SPOMIENOK

ZABÁVA NÁS PÁN BAKLÍK

Naši učitelia
Na sklonku školského roka mi napadlo, že by nebolo na škodu zaspomínať si na učiteľov, ktorí prešli aj mojím životom a zanechali na ňom viditeľné stopy.
Moja prvá pani učiteľka ešte v Seni
ci, kde som začala navštevovať prvú
triedu, bola dnes už nebohá Vilma Ba
jusová. Učila ma tri roky a dodnes na
ňu s vďakou a úctou spomínam. Bola
vtedy mladá, ale vzťah k deťom mala
úžasný. Často ju vidím, ako sa usmieva
a s pochopením usmerňuje aj tých naj
väčších nespratníkov.
Triednou učiteľkou na druhom stup
ni v ZŠ v Malackách nám bola pani uči
teľka Berta Andrašková a dovolím si
povedať, že bola i našou mamou a pria
teľkou zároveň. Jej manžel Vojto An
draško bol tiež učiteľom. Spolu mali tri
deti, ale svoju lásku dokázali rozdávať
rovnakým dielom doma aj v škole. Boli
to skutoční páni učitelia.
Pani učiteľka Zemančíková, volali
sme ju „starena“ – nech mi odpustí toto
oslovenie, ak sa na mňa zhora pozerá,
nás učila ruský jazyk. Chlapci, ktorí ne
dávali pozor alebo sa nepripravili na
hodinu, určite nezabudli na jej „buch
náty“ na chrbát, ale hlavne jej slávnu
vetu pri trestaní: Ja viem, že ťa to nebo
lí, ale je to hanba!
Svojím zanieteným výkladom o rast
linkách nás vedela zaujať pani učiteľka
Šuchová a pán učiteľ Kalivoda nám
dievčatám neraz pomohol vyrobiť rôz
ne drevené veci na pracovnom vyučo
vaní.
Vtedy mladá, pekná a slobodná pa
ni učiteľka Slobodová mala veľkú vášeň
pre literatúru a túto preniesla aj na nás,
keď nám s talentom rozprávača opiso
vala život a dielo spisovateľov.
No a pán učiteľ Anton Putek – doň
ho boli zamilované všetky dievky v trie
de. S láskou nás všetky oslovoval Zuz
ka. Mal veľké pochopenie aj pre tých,
čo im matematika nevoňala a netrestal
ich zbytočne zlou známkou.
Rovnako si spomínam na hodiny ry
sovania s pani učiteľkou Trebulovou.
Bola taká milá, že nám počas nudného

rysovania „parkiet“ čítala z knihy Nevi
diteľný a určite nebolo vtedy pozornej
šej triedy v škole.
Medzi moje najvýraznejšie postavy
učiteliek nesporne patrila vtedy mla
dučká pani učiteľka Poláková. Keď
vkročila do triedy a postavila sa pred la
vice čakajúc na pozdrav, aj ten najväčší
nezbedník prestal z rešpektu dýchať.
Bola prísna, ale spravodlivá. Vždy na za
čiatku vyučovacej hodiny sa spýtala,
kto sa nepripravil a vylučovacou metó
dou usádzala jedného po druhom.
Skrátka, bola dobrý psychológ.
Zostala pekná spomienka na škol
ské roky.
Janka Kratochvílová,
žiačka V.B (1960) až IX. B (1965)

4. júla uplynulo 10
rokov od úmrtia
Ľubomíra
Kühtreibera.
Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí
v tento deň spolu s nami venovali pa
miatke nášho drahého manžela, otca,
dedka a pradedka tichú spomienku.
Manželka a deti s rodinami

20. 7. uplynú 3 roky, čo nás navždy
opustil náš dobrý a starostlivý manžel,
otec a dedko Svätopluk Makyta.
Odišiel si rýchlo, nečakane, ako keď
vietor v búrke stromy láme. Bolestný
bol pre nás tvoj odchod náhly, však
v spomienkach si stále s nami. Tí, ktorí
ste ho poznali, venujte mu tichú spo
mienku.	          Manželka, deti Miroslav,
Ľuboš, Peter a Janka s rodinami.

Spoločenská kronika
PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:
80 – Jolana Havlíková; Jozef
Hodek; Anna Živicová; 85 –
Alžbeta Huňadyová; Anna Ži
lavá; 90 – Ján Huska; Jozef Ondrovič
POVEDALI SI ÁNO:
Lenka Hladíková a František
Gajdár; Silvia Tomaškovičová a Miroslav
Baťko; Lucia Bilková a Juraj Knotek; Ľu
bomíra Truppová a Andrej Šíp; Alena
Margetiaková a Ľubomír Havlík

†

V máji a júni sa lúčia novopečení absolventi škôl, aby sa vydali na novú etapu života. No
v týchto mesiacoch sa naopak stretávajú aj tí, ktorí si radi na študentské dni v kruhu svojich niekdajších spolužiakov a učiteľov zaspomínajú. V malackej obradnej sieni sa slávnostných prijatí pri príležitosti výročia od ukončenia štúdia maturitou uskutočnilo hneď
niekoľko. Na fotografii sú absolventi Jedenásťročnej strednej školy, ktorí sa zišli 10. júna
po 45 rokoch. 24. júna sa zase po 40 rokoch stretli spolužiaci zo Strednej vysokej školy
-lucy-, foto: S. Osuský
v Malackách. 					

NIE SÚ MEDZI NAMI:

Anton Lorencovič, 1934, Malac
ky; František Sýkora, 1929, Ma
lacky; Katarína Kuttnerová, 1930, So
lošnica; Helena Bečárová, 1921, Malé
Leváre; Anton Kovačovský, 1926, Stu
pava; Mária Žalcová, 1937, Gajary;
Alojz Mikletič, 1936, Zohor; Peter Fabiánek, 1927, Bratislava; Jozef Krchňavý, 1952, Malacky; Anna Kamanová,
1936, Malacky; Mária Bušiková, 1913,
Malacky; Marián Gúth, 1954, Sekule;
Gabriel Zedek, 1957, Pernek; Rozália
Čermáková, 1925, Borský Svätý Jur;
Anastázia Stríbrnská, 1927, Lozorno;
Mária Besedičová, 1947, Borinka.
ANNAMÁRIA HORVÁTHOVÁ, matrikárka

Smrteľný výkrik rodáka z Malaciek
na zasadnutí Spoločnosti národov

KTO JE TO?

Pred 70 rokmi došlo v zasadacej
sieni Spoločnosti národov v Ženeve (predchodkyňa Organizácie
Spojených národov) k vzrušujúcej
príhode. Keď prekladali prejav španielskeho delegáta 3. júla 1936,
povstal na tribúne pre novinárov
neznámy muž a zvolal: – To je môj
ostatný čin! – a strelil sa z revolveru
do srdcovej oblasti.

V roku 2006 je ten správny čas, aby
sme načreli do svojich vedomostí
o histórii mesta. V rubrike Kto je to
budeme uverejňovať indície o významnej osobnosti. Spoznáte ju?
Narodil sa 12. júla 1907 v Malackách
v murárskej rodine. Po stredoškolských
štúdiách na Obchodnej akadémii v Brati
slave začal pôsobiť ako bankový úradník.
Netrvalo však dlho a stal sa z neho rozhla
sový redaktor a redaktor vydavateľstva Tat
ran. Tento významný prozaik, prekladateľ,
autor historických životopisných próz, lite
ratúry faktu a rozhlasových hier zomrel ne
MALACKÝ HLAS

– Co bys robiu, Francku, keby mja unéseu cudzí muž?
– Nikedy bych na tebja, Aničko, nezapomjeu!
•••
– Palo dojde dom a vidzí svoju ženu
v posteli z najlepším kamarádem a pri
posteli stojí rozpitá flaša borovičky.
Vytáhne revolver a skríkne: – Kamarád – nekamarád, na borovičku si sáhnut
nedám!
•••
Doktor vyšetruje pacienta a pýta sa
ho: – Pijete?
– No, né moc. Dvje až tri deci slivovice,
pjet až devjet piv…
– Dajte si pozor, máte enem jednu pečeň!
– A co majú byt dvje?
•••
Vyprávja Luboš v šenku kamarádom:
– Někdo sa miluje každý mjesíc, nekdo
každý týdeň, nekdo každý den. A já sa milujem, kedy sa mi zachce. Napríklad uonský rok sa mi nesceuo vúbec!

Spomienka

13/2006

čakane 23. 6. 1969 v Bratislave. Na jeho po
česť sa v roku 2005 prvýkrát uskutočnila
súťaž v umeleckom prednese poézie a pró
zy.  
Ak viete, ktorej osobnosti medailónik
údajov patrí, napíšte do 25. júla jej meno
a máte možnosť súťažiť o dve vstupenky
na predstavenie Divadla na hambálku.
V minulom čísle sme predstavili Petra
Straku (na fotografii). Vstupenky vyhráva
Mária Puškáčová zo Záhorackej ulice.
KUPÓN
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Po tomto čine ho ešte žijúceho
okamžite previezli do nemocnice a ro
kovanie prerušili, aby zistili dôvody sa
movražednej streľby. Vyšetrovaním sa
zistilo, že čin spáchal fotoreportér Pra
ger Presse Štefan Lux.
Podrobné skúmanie identity Š. Luxa
v Ženeve a Prahe preukázalo, že je ro
dák z Malaciek (jeho otec tam bol no
tárom), tamtiež príslušný židovského
vierovyznania, trvalým bytom v Prahe,
podľa dokladov spisovateľ a dramatic
ký režisér. Pôvodne pracoval v Berlíne,
ale po nástupe Hitlera k moci v sep
tembri 1933 sa vrátil do Českosloven
ska, lebo ako židovský intelektuál sa
obával internácie v koncentračnom tá
bore. Žil v Prahe, kde pracoval v rozlič
ných nemeckých novinách. Zachovalo

sa po ňom niekoľko fejtónov v „po
loúradnom” vládnom denníku Prager
Presse, ktorý vychádzal v rokoch 1921
– 1938.
Podľa informácií priateľov žil
v skromných pomeroch, staral sa o ro
diny a bol to človek mierny a tichý. Ako
jeden z mnohých v roku 1933 víťaz
stvom nacizmu postihnutých emigran
tov cítil, že je potrebné vyburcovať
svet, aby si uvedomil, aké nebezpečie
fašistický režim predstavuje. Po troch
rokoch zúfal nad svojimi obmedzený
mi možnosťami, pretože demokratické
štáty neustále váhali a nedokázali
energicky reagovať na to, čo sa dialo
v Nemecku (práve v Spoločnosti náro
dov sa rokovalo o agresívnej vojne fa
šistického Talianska proti Abesínii). Tak
došlo na bezvýchodne sa vlečúce za
sadnutia k samovražednému výstrelu.
Ten bol výkričníkom za listami, ktoré Š.
Lux pred svojím činom napísal niekto
rým štátnikom, politikom a žurnalis
tom. Svetová tlač sa odlišuje v adresá
toch, väčšinou sa uvádzajú anglický
kráľ Eduard VIII, generálny tajomník
Spoločnosti národov Avenovela, brit
ský minister zahraničia Anthony Eden,
sovietsky ľudový komisár zahraničných

vecí Maxim Litvinov, redakcia časopisu
Mancheszer Quardien a Times a šéfre
daktor Prages Presse Arne Laurin.
Štefan Lux v listoch upozorňoval
svet na nacistických zločincov a apelo
val na nutnosť spojenectva veľmocí
i malých štátov v boji proti fašizmu
a rasizmu. Vo večerných hodinách 3.
júla 1936 Štefan Lux v dôsledku vnú
torného krvácania zomrel. Posledná
rozlúčka sa uskutočnila 6. júla 1936
v Ženeve. Smútočného aktu sa zúčast
nili manželka a dvanásťročná dcéra.
Prehovoril zástupca Medzinárodného
združenia žurnalistov poverený čin
nosťou v Spoločnosti národov.
Odozva činu Š. Luxa bola veľmi silná
nielen vo Švajčiarsku, ale aj na celom
svete. Reagoval celý rad medzinárod
ných organizácií a všetky významné
svetové noviny, tlač vychádzajúca
v Československu. Žiaľ, vládnuce kruhy
v demokratických štátoch neprejavo
vali dostatočnú aktivitu pred likvidá
ciou fašistického nebezpečenstva,
a tak došlo k druhej svetovej vojne.
Jaroslav Červinka,
Bratislava
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Malačania
úspešní
v domácom
ringu
Letný ring Aliho Reisenauera bol 24.
júna dejiskom 5. oblastného kola
skupiny Západ v boxe. Diváci mali
možnosť zhliadnuť 23 zaujímavých
bojov – duely medzi ženami, žiakmi,
kadetmi, juniormi a seniormi, ktorých sa zišlo spolu 49 z 11 oddielov
aj z ČR.
Traja borci nemali
súpera, medzi nimi
aj Malačan Dávid
Klíma. Malačanov
reprezentovali dva
ja borci, kadet
v hmotnosti do 57
kg Igor Bakan a se
nior v hmotnosti do
64 kg Dávid Riška.
Bakan sa stretol s borcom z Galanty J.
Tankom. Duel mal veľmi rýchly priebeh
a Igorovi stačili na víťazstvo necelé dve
minúty z prvého kola. Súpera zasiahol sé
riou direktov, po čom prišlo rátanie
a ukončenie boja ringovým rozhodcom
z Dubnice B. Mitošinkom. Igor zvíťazil
verdiktom v 1. kole R.S.C.
Druhý z Malačanov – senior Dávid Riš
ka, ktorý vyboxoval svoj druhý duel v rin
gu, sa stretol s borcom z Galanty R. Buria
nom. Dávid ukázal pekný technický box
s tvrdými údermi. Prvé kolo bolo vedené
vo veľmi vysokom tempe, ktoré odobralo
obom veľa energie. Dávid zasahoval sú
pera čistými tvrdými údermi počas celé
ho duelu. Vo štvrtom kole prišla únava na
oboch stranách, no chuť po víťazstve náš
ho borca bola väčšia a svoje bodové ví
ťazstvo už nepustil. Zvíťazil verdiktom
3:0 n.b.
Ali Reisenauer, tréner

Najlepší
na šachovnici

V rámci slávnostného ukončenia
školského roka v priestoroch CVČ na
Ul. M. Rázusa boli v dňoch ........ ocenení najlepší šachisti základných
škôl Malackého okresu.

Jednotlivci si prebrali diplomy a vecné
ceny z rúk riaditeľky CVČ Mgr. Alžbety Šu
rinovej a vedúceho šachového krúžku CVČ
Mgr. Miroslava Hruboša. Medzi chlapcami
zvíťazil Tomáš Chabada zo ZŠ Dr. J. Dérera
v Malackách pred Tomášom Matlovičom
zo Zohora a Marekom Rigáňom z Veľkých
Levár. Chuť víťazky z radov dievčat si vy
chutnala ôsmačka Kristína Očenášová zo
ZŠ Dr. J. Dérera, druhá bola Marcela Lisá
z Veľkých Levár a ako tretia sa umiestnila
Lenka Matúšková – tiež z „Dérerky“. Putov
ný pohár pre školský rok 2005/2006 získalo
družstvo ZŠ Dr. J. Dérera Malacky v zložení
Tomáš Chabada, Patrik Khun a Kristína
Očenášová, druhou najlepšou školou bola
ZŠ Veľké Leváre a tretia skončila ZŠ Rohož
ník.
Myšlienka oceňovať najlepšie školy
a jednotlivcov v rámci okresu za celoročné
výsledky sa realizovala po prvýkrát. V tom
to ročníku sa šachových súťaží zúčastnilo
56 chlapcov a dievčat z 9 škôl okresu Ma
lacky a keďže CVČ mapuje situáciu zapoje
nia sa detí do súťaží v šachu, predsavzalo
si, že počet súťažiacich sa v budúcnosti
zvýši.
ANTON PAŠTEKA



Malačania bojovali ako o život a víťazne.

Malacky po rokoch
v III. lige
V Malackách sa po piatich rokoch bude hrávať tretia liga
vo futbale. Tú naposledy hrávali vojaci z VTJ Malacky.
Rovnako pred piatimi rokmi však začal opätovne písať
svoju históriu seniorský výber FO ŠK Malacky. Spočiatku
hral v najnižšej regionálnej súťaži, v šiestej lige. Tú vyhral
a postupne sa vypracoval do štvrtej najvyššej súťaže.
Uplynulý rok vojde do dejín mestského
futbalu. Hráči vyhrali domáci duel s Dubo
vou 2:0 a postúpili do tretej ligy BFZ (Brati
slavského futbalového zväzu). O novej vý
zve malackých futbalistov sme sa rozprá
vali s trénerom ŠK Jozefom Čikošom (na
obrázku).
Po jesennej časti ste mali šesťbodový náskok pred druhým Slovenským

Grobom. V priebehu jari ste ho však
stratili a o postup ste sa museli biť až do
záverečných zápasov. Čo sa stalo?
Výpadok koncentrácie. Nevyšiel nám
zápas v Grinave (0:2) a domáce stretnutie
s Rohožníkom (2:3). Súperi sa na nás bodo
vo dotiahli a my sme museli zvládnuť ten
posledný dôležitý krok. V Limbachu sme
zápas nezvládli (0:1) a rozhodovalo sa do
ma s Dubovou.

www.rudava.sk

Na ktorý zápas z tohto ročníka štvrtej ligy najradšej – a naopak – najmenej
rád spomínate?
Po taktickej a fyzickej stránke sme veľ
mi dobre zvládli zápas v Slovenskom Gro
be. Zápas sa skončil 0:0 a dve minúty pred
koncom sme nepremenili jedenástku. Mla
dý kolektív v závere psychicky nezvládol
situáciu, ale inak to bol skvelý a dramatický
zápas. Sklamali ma však zápasy v Limba
chu a doma s Rohožníkom. Dá sa prehrať,
to beriem. Ale v týchto stretnutiach jedno
ducho chlapci nepodali dobrý výkon.
Ktorí hráči boli klasickou oporou, základnými kameňmi celého tímu?
Káder je veľmi mladý a v priebehu se
zóny dochádzalo k jeho rôznym obme
nám. Vyzdvihol by som však brankára Prei
sa, v strede poľa Režného a v obrane Ka
lanku.
Vekový priemer mužstva je veľmi
mladý. Ktorí hráči sú najstarší?
V tíme hráva súčasný prezident klubu
Jozef Štipanitz, ktorý má 46 rokov, Košický,
ten je 43- ročný a ja – 46-ročný.
Vy ešte aktívne hrávate?
Áno. I v poslednom zápase som hral.
My starší väčšinou zaskakujeme za mlad
ších, ktorí sú zranení alebo vykartovaní.
Snažili ste sa takýmto krokom zlúčiť
mladších a starších?
Určite, počas zápasu sme fungovali ako
prirodzení vodcovia, dirigovali sme ich.
Možno spomenúť raritu, ktorá sa často ne
vidí, ale v zápasoch nastúpili dvaja otcovia
s dvoma synmi v jednom tíme – Košický
starší a mladší a môj syn Tomáš. Nádherný
pocit.
Ste spokojný s celým mužstvom?
Čo sa týka výsledkov a postupu druž
stva do vyššej súťaže, som veľmi spokojný.
Inak hodnotím obraz hry. Sú viaceré fakto
ry, ktoré treba zmeniť, nebudem ich me
novať. Chlapci musia na sebe veľa popra
covať, tretia liga už je vyšší level. Po tech
nickej i taktickej stránke.

Ako hodnotíte mentalitu hráčov?
Produkovali maximum na splnenie cieľa?
U mladých chlapcov je to samozrej
mosťou. Boli rôzne úlety, prehýrené noci
ap. Mladých ľudí ťažko udržíte na uzde. My
starší máme dohliadať na disciplínu. Všte
pujem svojim hráčom, že treba robiť po
riadne to, na čo sa dali.
Budete pred 3. ligou posilňovať káder novými hráčmi?
S tým sa počíta. Nebudem konkretizo
vať, ale chceme dotiahnuť skúsených hrá
čov, ktorí už majú vžitú tretiu ligu a svoje
skúsenosti by mali zúročiť.
Aké máte vyhliadky do budúcna?
Aké sú vaše predstavy o vašom účinkovaní v tretej lige?
Udržať sa v lige. Iste, chceli by sme, aby
to bolo čo najlepšie, ale nemáme veľké oči.
Zostali v kádri hráči, ktorí stáli i pri
znovuzrodení ŠK?
Súčasný prezident Štipanitz a ja sme
hrávali od šiestej až po štvrtú ligu.
Budete vy dvaja hrať i v tretej lige?
To zatiaľ neviem, nechajme sa prekva
piť.
Kedy štartujete prípravu na tretiu ligu?
11. júla začíname trénovať a cez víken
dy odohráme prípravné zápasy. Vzhľadom
na rekonštrukciu trávniku budeme drvivú
väčšinu zápasov hrať zrejme na súpero
vých ihriskách.
Čo chcete dodať na záver?
V každom prípade chcem poďakovať
celému realizačnému tímu – prezidentovi
Jozefovi Štipanitzovi, podpredsedovi An
tonovi Ivanovi, tajomníkovi Františkovi
Hlavatému, masérovi Jánovi Fabovi, ďalej
hráčom, fanúšikom, sponzorom, usporia
dateľom i mestu, ktoré nás aktívne podpo
ruje. Slovom každému, kto sa pričinil o ús
pech nášho klubu.
Jakub Valachovič
Foto: S. Osuský

Letné osvieženie na kúpalisku
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Malé Leváre (za Malackami)
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Bláznivé súťaže: Pretiahni ma na Rudave!,
Prekonanie záhoráckeho rekordu v pľuvaní čerešňovou kôstkou, Hľadanie pokladu
na Rudave, Casting agentúry M-Choice, Detský kútik, Disko Night, kino, divadlo,
čajovňa, taeboo, kickbox aerobic.. bezplatná kyvadlová doprava zo žel. Stanice
Veľké Leváre – Rudava a späť, gastro-stánky, festivalové stanové mestečko,
parkovisko, autobusové zájazdy z celého Slovenska
GENERÁLNY REKLAMNÝ PARTNER:

TOP PARTNER:

>>
>>
>>

megaturnaj v plážovom volejbale

(220 družstiev)

turnaj v plážovom vodnom póle

(30 družstiev)

turnaj v plážovom futbale

(32 družstiev)

HLAVNÍ REKLAMNÍ PARTNERI:

OFICIÁLNY
REKLAMNÝ PARTNER:

GENERÁLNY MEDIÁLNY PARTNER:

HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI:

www.atlas.sk

Pod záštitou prezidenta SR Ivana Gašparoviča. Športová časť festivalu realizovaná za finančnej podpory Ministerstva školstva SR.

MEDIÁLNI PARTNERI:

V čase, keď sa ortuť teplomerov vyšplhá nad 25 stupňov, Malačania hľadajú letné osvieženie na kúpalisku. 27. júna tu namerali teplotu vody 27 stupňov.

Od 17. júna sa naplno rozbehla letná
sezóna na otvorenom kúpalisku na
Jesenského ulici, ktorého prevádzkovateľom je mestská príspevková
organizácia AD HOC. Po minuloročnom lete, keď nás počasie obdarilo
len ôsmimi slnečnými dňami, sa črtá
úspešnejšia sezóna.
„Kúpalisko má svojich pravidelných
návštevníkov, ktorí vedia oceniť neustále
zlepšovanie podmienok,“ hovorí Vladimír
Mihočko, riaditeľ organizácie. V snahe pri
spôsobiť sa potrebám klientov i aktuálne
mu počasiu nie je fixne vymedzený sani
tárny deň. „Tak sa napríklad stalo, že 22. jú
na bolo kúpalisko zatvorené, lebo sa zrána
črtalo zlé počasie. Keď sa vyjasnilo a ľudia
na kúpalisko prišli, otvorili sme a mali vstup
bezplatne.“ Mnohí Malačania sa pýtajú,

prečo bude v ŠH Malina od 3. 7. až 3. 9.
zatvorená krytá plaváreň. „Kvôli rekon
štrukcii. Budeme vďaka získaným granto
vým prostriedkom spevňovať palubovku
a strop plavárne. Po obnove sa budú môcť
opäť v Maline prevádzkovať športy so sil
ným dynamickým zaťažením na jedno
miesto, napríklad aerobic. Rovnako sa bu
de môcť hala využívať aj na spoločenské
podujatia s očakávanou vysokou návštev
nosťou,“ vysvetľuje riaditeľ.
-lucy-, foto: S. Osuský

Cenník služieb letného kúpaliska
nájdete v teletexte na s. 670
a na www.malacky.sk
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