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Kalendár opäť
strieborný

ÚVODNÍK

O sile
tradícií		

(2)

Od rána je prvý jarný deň, aj keď nie
je bohvieaký a ešte včera pod čerstvým
snehom to vyzeralo, že nebude žiadny. No
na Malacky predsa už dopadajú slnečné
lúče pod uhlom 41°30´, Slnko kotví v jar
nom bode v súhvezdí Rýb a jar nikto ne
zastaví. Kedysi som v tento deň posielal
priateľom gratulačné pohľadnice (a neja
ký čas som ich dokonca pri tejto príležitos
ti dostával) bez toho, aby som si uvedo
moval, že pokračujem v jednej z najstar
ších tradícií ľudstva, zabudovanej už do
megalických stavieb. Jarná rovnodennosť
je vynikajúci dôvod k oslave. Toto je najdô
ležitejší dátum z celého roka, pretože spo
lu s prirastajúcim dňom sa znovu začala
zväčšovať nádej na prežitie. A život je naj
krajšia zo všetkých tradícií, ktoré udržiava
me. Niektoré tradície dokážeme vystopo
vať presne až ku dňu ich vzniku, no treba
mať na pamäti, že aj tie, ktoré sa nám zda
jú odveké, musel niekto vymyslieť a zaviesť
ako prvý. Niekto musel kedysi pred tisícom
rokov ako prvý dvihnúť slamenú Morenu
a nakoniec spolu s ňou spáliť a utopiť svoj
strach zo zimy a smrti, ktorá ju sprevádza
la. Všetko musí začať niekto ako prvý a už
jeho súčasníci rozhodnú o tom, či je ho
den nasledovania. Hlúposť zanikne sama,
alebo hneď pri najbližšej príležitosti (aj keď
až príliš mnoho výnimiek potvrdzuje toto
pravidlo). V tomto duchu je 21. marec
okrem iných medzinárodných dní, ktoré
sa v ňom tlačia, i svetovým dňom zdravé
ho spánku. Jeho milovníkom len pripomí
nam, že v Antarktíde sa práve začala po
lárna noc a ráno bude až na jeseň. My ale
musíme vstať, nadýchnuť sa z plných pľúc
a stihnúť zo života čo najviac, pretože všet
ko ubehne a o chvíľu je tu zima so svojimi
hlúpymi otázkami o lete.
Stano Bellan,
v Malackách na začiatku jari

Na výjazdovom zasadnutí
o strategickom plánovaní

Od vízie
ku kaštieľu

Jasenie, Nízke Tatry – výjazdové
zasadnutie Mestského zastupiteľ
stva v Malackách, ktoré sa usku
točnilo 15. – 16. marca v Jasení na
strednom Slovensku, dalo príleži
tosť novozvolenému poslanecké
mu zboru pripraviť sa v praxi na
kolektívne plnenie úloh nadchá
dzajúceho volebného obdobia.
Dokumenty, ktoré udávajú smer
rozvoja mesta (Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja a Prioritné úlohy
mesta na roky 2007 – 2010), už poslanci
schválili na tohtoročných úvodných zasadnutiach. Cieľom výjazdového zasadnutia bolo hľadať spoločne s primátorom
Jozefom Ondrejkom a manažérmi mestského úradu cestu, ako sa čo najefektívnejšie k týmto cieľom dostať.
Pokračovanie na 2. strane
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V jubilejnom 15. ročníku prestíž
nej súťaže, jedinej svojho druhu –
Najkrajšie kalendáre Slovenska,
ktorú organizuje Klub fotopubli
cistov Slovenského syndikátu no
vinárov, obsadil malacký historic
ký kalendár vo svojej kategórii
striebornú priečku. Vyššie sa opäť
ako vlani dostal len kalendár His
torické litografie z Piešťan, tretí
skončil kalendár Skalice.

Reflexná samolepka či pásik môže zachrániť ľudský život. O význame ich nosenia presviedčali príslušníci Policajného zboru SR
15. marca aj deti zo ZŠ M. Olšovského. O tom, aké je dôležité vidieť a byť videný, informuje projekt s rovnomenným názvom, ktorý začiatkom mesiaca odštartovalo ministerstvo vnútra. Jeho cieľom je predísť závažným dopravným nehodám, ktorých účastníkmi sa
najmä vo večerných hodinách stávajú ťažko viditeľní chodci – najmä deti a dôchodcovia. Len v uplynulom roku zaznamenala polícia
na slovenských cestách viac ako 62-tisíc dopravných nehôd, z toho 2210 dopravných nehôd s účasťou chodcov. 194 chodcov pri nich
zahynulo, 492 sa ťažko zranilo a vyše 1360 utrpelo ľahšie zranenia. Náklady na distribúciu reflexných pomôcok, ktoré majú znížiť
alarmujúce čísla, predstavujú 5,5 milióna korún. 						
Foto: T. Búbelová

Zo zeleného „parku”
priemyselný

Od septembra 2002, kedy bol položený základný kameň Priemyselno-techno
logického parku Záhorie – Eurovalley (PTPZ), neboli Malačania svedkami takej
rozsiahlej prípravy pôdy na príchod investorov ako v posledných mesiacoch.
Borovicové lesy v pásmach určených na priemyselnú zástavbu im miznú priamo
pred očami. Pravdou je, že pred niekoľkými rokmi boli vyňaté z lesného pôd
neho fondu a väčšina pozemkov aj v katastri Malaciek je už vo vlastníctve reali
zátorov PTPZ. Po niekoľkoročnom sklze prác na prípravu pozemkov sa začalo
odlesňovanie zhodou okolností vo viacerých zónach súbežne. V zóne C súvisí
s budovaním infraštruktúry – ciest a pozemkov na umiestnenie hál, v zóne D
s prípravou oddychovej zóny – golfového ihriska.

Porota zložená z odborníkov z oblasti
polygrafie, výtvarného umenia, historikov a fotografov hodnotila celkom 56 ná
stenných, stolových, plagátových a iných
kalendárov od 41 vydavateľov v 12 kate
góriách. „V tomto ročníku stúpol najmä
počet kalendárov, ktoré vydali slovenské
mestá a obce pre svojich občanov. Ešte
viac teší, že sa zvýšila ich kvalita,“ zhodli
sa hodnotiaci.   
Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa
uskutočnilo 8. marca v ŠVK Banská Bystrica a zároveň tu otvorili výstavu, v ktorej sa kolekcia Najkrajšie kalendáre Slovenska 2007 predstavila verejnosti.
-lucy-

Sladké koláče, ohybné korbáče,
vodu studenú, šunku údenú,
veľa radosti a málo starostí.
Maľované vajíčko, pekný úsmev na líčko,
k tomu zdravia moc a moc
a veselú Veľkú noc.

Redakcia

Najbližšie číslo Malackého hlasu nájdete
vo svojich schránkach až
po veľkonočných sviatkoch od 10. apríla.

Ochranári si nepomohli
O prehodnotenie zámeru výstavby
parku žiadali ochranári či aktivisti občianPokračovanie na 2. strane
VÝZVA

Celý týždeň
aktívne

Precvičujete pre verejnosť niektorý
z kondičných, relaxačných alebo silových športov, ako sú napríklad aerobic,
tae-bo, kalanetika, spinning? A chcete
sa zviditeľniť? Mesto Malacky vám
ponúka bezplatnú možnosť spropagovania vašich aktivít v letáku Celý
týždeň aktívne, ktorý vyjde prvýkrát
koncom marca.
Informácie o názve športu/aktivity,
ktorú precvičujete, mieste konania cvičení, dňoch a presných časoch tréningu a cene služby nahláste do 31. mar
ca v turisticko-informačnej kancelárii.
Kontakt:
TIK Malacky, Bernolákova 1/A (budova inkubátora), t. č.: 034/772 20 55,
e-mail: info@tikmalacky.sk.
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SPRAVODAJSTVO
JEDNOU VETOU
• 6. a 7. marca sa vo Vysokých Tatrách usku
točnilo 1. zasadnutie Rady ZMOS-u v no
vom zložení, ktoré vzišlo z regionálnych
snemov združenia. Záhorie v rade zastupu
jú J. Ondrejka, primátor Malaciek, Ľ. Parízek,
primátor Senice a P. Pobuda, starosta obce
Mokrý Háj. Rada rokovala aj o návrhu na
čestné členstvo bývalých prezidentov SR
M. Kováča a R. Schustera v združení.
• Primátor J. Ondrejka rokoval 14. marca so
zástupcami františkánov o odkúpení kaš
tieľa Pálfiovcov do majetku mesta. Do aprí
la je kaštieľ na predaj prostredníctvom rea
litných kancelárií. Prioritou rádu je odpre
daj kaštieľa jednorazovo za hotovosť, keďže
zo získaných prostriedkov chce rekonštru
ovať ďalšie cirkevné objekty na Slovensku.
• 21. marca zasadalo predstavenstvo Spol
ku pre podporu Pomoravia, členom ktoré
ho je aj Mesto Malacky (na zasadnutí ho re
prezentoval Ing. J. Bulla, zástupca primáto
ra). Predstavenstvo sa zaoberalo prípravou
dokumentov pred valným zhromaždením.
Medzi najdôležitejšie výsledky práce spol
ku patrí pripravované otvorenie prístaviska
v Skalici (1. mája), ktorým sa Baťov kanál do
stane až na územie Slovenska.
• Malacké OZ Albatros plus pripravuje kam
paň na podporu zriadenia strednej školy
na Juhu. 21. marca navštívil štatutár združe
nia M. Merc Mesto Malacky ako vydavateľa
mestských médií so žiadosťou o podporu
jednotlivých aktivít kampane.
• 19. marca sa pod záštitou primátora Mala
ciek J. Ondrejku uskutočnilo stretnutie ma
nažérov 11 najväčších firiem v regióne pod
názvom Manažérsky deň. Na podujatie pri
jali pozvanie aj predstavitelia piatich orga
nizácií, v ktorých má mesto Malacky ob
chodný podiel, a prednosta obvodného
úradu L. Balla.		
              -ipo-

Vaša slobodná voľba
– vsaďte
na vzdelanie!

Ak sa budete rozhodovať, komu poskytnete finančný príspevok do výšky 2 % z daní za rok 2006 – venujte
ich na rozvoj vzdelávania.
OZ Združenie rodičov pri ZŠ Dr. J. Dé
rera Malacky svoju činnosť zameriava
na zvyšovanie a skvalitňovanie mate
riálno-technických podmienok vý
chovno-vzdelávacieho procesu v ško
le. Vaše finančné prostriedky použije
me na vybavenie odborných učební
modernými učebnými pomôckami.
Názov:
Združenie rodičov
pri ZŠ Dr. J. Dérera
Ul. gen. M. R. Štefánika 7
901 01 Malacky
IČO: 30851602
Číslo účtu: 0019192540/0900
Za všetkých ďakuje
Výbor Združenia rodičov
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ZAUJALO VÁS
Milí čitatelia,
ak nám napíšete do 3. apríla na adresu
redakcie, ktorý príspevok vás zaujal, budete mať šancu získať nový historický kalendár. 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
Úrad ako živý organizmus, Odrazový
mostík k rekonštrukciám, Ako sa zo
svetobežníka NAJ UČITEĽ stal a iné.
V tomto čísle odmeníme Annu Ferency
ovú zo Záhoráckej ulice z Malaciek.

✒

ZAUJALO MA V ČÍSLE

18

Medzi silné stránky poslaneckého zboru podľa jeho členov patria dobrá vnútorná ko
munikácia, pozitívne vekové zloženie a hľadanie vecných riešení. Vzdelávanie pracovní
kov MsÚ i poslancov je podľa primátora J. Ondrejku ďalšou príležitosťou na zlepšenie
práce samosprávy.

Od vízie ku kaštieľu
Dokončenie z . strany
Pobyt so školením v oblasti strategic
kého plánovania získalo mesto Malacky
za zapojenie verejnosti do formovania
klientskej kancelárie MsÚ v Malackách,
ktorým si vyslúžilo 2. miesto v súťaži O ľu
ďoch s ľuďmi – Cena za podporu miestnej
demokracie. Súťaž organizuje VOKA – Vi
diecka organizácia pre komunitné aktivi
ty, ktorá hradila náklady spojené s poby
tom i školením. Jej lektorka M. Heretová
zároveň facilitovala proces strategického
plánovania.
Formulovanie poslania a vízie, no pre
dovšetkým analýza súčasného stavu
prostredníctvom silných a slabých strá
nok, príležitostí a ohrození ukázali, že cieľ
poslancov i pracovníkov samosprávy je
rovnaký. Je ním prosperita mesta. Rozdiel
ny je však pohľad na naliehavosť riešenia
konkrétnych problémov. Za najväčšie
problémy samosprávy, ktoré je potrebné
riešiť paralelne so strategickými cieľmi,

účastníci stretnutia označili legislatívne
medzery, chýbajúcu odbornosť pri posu
dzovaní materiálov predkladaných na za
sadnutia MsZ (významnú úlohu tu podľa
poslancov majú zohrať komisie ako po
radný orgán MsZ) a apatiu občanov.
Okrem školenia, ktorého úlohou bolo
zážitkovou metódou nájsť spôsob stme
lenia celého realizačného tímu, sa na vý
jazdovom zasadnutí poslanci a pracovníci
samosprávy zaoberali aj najbližšími inves

Rád menších bratov františkánov ponúka
Pálfiovský kaštieľ za komerčnú cenu. Po
slanci hovorili aj o možnostiach ďalšieho
využitia objektu. Podľa poslanca V. Morav
číka (vpravo) je rovnako dôležité riešiť
spôsob odkúpenia i nasledujúce financo
vanie prevádzky kaštieľa.

tíciami mesta, návrhom postupu rekon
štrukcie verejného osvetlenia i špeciálne
ho osvetlenia priechodov pre chodcov,
odkúpením Pálfiovského kaštieľa, zastú
pením mesta v obchodných spoločnos
tiach a návrhom na prijatie etického kó
dexu členov MsZ. Neformálna atmosféra
stretnutia umožnila vidieť tieto súvislosti
v inom svetle.
Ivana Potočňáková
Foto: autorka

ČOSKORO PROBLÉMOM NA STOPE
Nastal čas, aby si po úspechu vo voľbách vysúkali poslanci rukávy a popasovali sa
za nás s konkrétnymi problémami, ktoré trápia každý zo šiestich volebných ob
vodov Malaciek. PROBLÉMOM NA STOPE je názov novej rubriky, v ktorej sa bu
deme venovať aktuálnym otázkam života v meste. To, čo vás znepokojuje, nielen
vypátrame, ale postupne dáme priestor na prezentáciu konkrétnych návrhov rie
šení všetkým poslancom. Otázky a podnety čakáme aj od vás aktívnych občanov.
Tak neotáľajte a pridajte sa k pátraniu. 034/796 61 73, 0910/97 21 47, malackyhlas@malacky.sk. V najbližšom Malackom hlase a budeme venovať 1. volebnému
obvodu. 						
Redakcia

Už viete, komu venujete 2 % z dane?
Do 31. marca tohto roku môžete
rozhodnúť o tom, komu venujete
svoje 2 % z dane. Ide o rôzne nadácie, občianske združenia a neziskové organizácie, ktorým získané peniaze pomôžu lepšie a efektívnejšie
realizovať svoju činnosť.

„Ak vypĺňate daňové priznanie pre fy
zické osoby – typ A – zamerajte sa na VIII.
oddiel s názvom Vyhlásenie o poukázaní
podielu zaplatenej dane z príjmov fyzic
kých osôb podľa § 50 zákona,” ponúka ná
vod na poukázanie dane internetová
stránka www.dvepercenta.sk. „Ak vypĺňa
te daňové priznanie pre fyzické osoby –

typ B – venujte pozornosť XII. oddielu s ná
zvom Vyhlásenie o poukázaní podielu za
platenej dane z príjmov fyzických osôb
podľa § 50 zákona.” Internetová stránka
tiež uvádza, že do príslušných kolónok
treba uviesť sumu 2 % z vašej dane, IČO,
právnu formu, názov a sídlo subjektu.
Ak ste zamestnaní, požiadajte svojho

Mesto Malacky prijme do trvalého
pracovného pomeru s miestom výkonu práce na MsÚ Malacky:

PROJEKTOVÉHO
MANAŽÉRA
Podmienky prijatia:
• minimálne stredoškolské vzdelanie
• prax so spracovaním a podaním projektov z EÚ
• občianska bezúhonnosť
Výhodou sú:
• p rax v oblasti verejnej alebo štátnej
správy
• znalosť anglického alebo nemeckého
jazyka slovom i písmom
• skúsenosť s prácou v tíme
Nástup: podľa dohody
Žiadosti s profesijným životopisom, dokladom o dosiahnutom vzdelaní zasielajte na adresu:
Mesto Malacky, Mestský úrad Malac
ky, sekretariát prednostu úradu, Rad
linského 2751/1, 901 01 Malacky v ter
míne do 5. apríla.
Bližšie informácie: ☎ 034/796  61 55.
zamestnávateľa o vykonanie ročného
zúčtovania preddavkov na daň z príjmov
a o vystavenie potvrdenia o zaplatení da
ne. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 %
z dane, uveďte vaše meno, rodné číslo,
bydlisko a sumu 2 % z dane.
Nasleduje posledný krok – najneskôr
do 30. apríla 2007 pošlite (doručte) formu
láre daňovému úradu.
A ktorým organizáciám sídliacim v Ma
lackách môžete korunky darovať?

Organizácia

IČO

Adresa

Ćíslo účtu

Právna forma

1. SFC ARTEMIS

30847010

Jánošíkova 68

7083283/5200 (OTP banka, a.s.)

Občianske združenie

Atletický klub AC Malacky

31873901

Záhorácka 95

0019193666/0900 (Slovenská sporiteľňa)

Občianske združenie

Boxing Club - Robotnícka telovýchovná jednota

36065048

1. mája 108

1685611051/0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)

Občianske združenie

Detské centrum VÁNOK

36071081

Martina Rázusa 30

1460506007/8080 (HVB Bank Slovakia, a.s.)

Občianske združenie

Fond pre rozvoj výchovy a vzdelávania „n.f.“

31782990

1. mája 8

0180046347/0900 (Slovenská sporiteľňa)

Neinvestičný fond

FORNIX

31813500

Kláštorné námestie 3

3252928001/5600 (Dexia banka Slovensko, a.s.)

Občianske združenie

Klub vojenskej histórie - CARPATHIA

31809979

Jesenského 5

8047911/1200 (Uni banka, a.s.)

Občianske združenie

MANSVET

31803156

Kláštorné námestie 1

0181135317/0900 (Slovenská sporiteľňa)

Občianske združenie

Mestský stolnotenisový klub Malacky

31793851

Sasinkova 73

0180285663/0900 (Slovenská sporiteľňa)

Občianske združenie

Mladí Ľudia Organizujú a Komunikujú

31800963

Kláštorné námestie 3

3223430001/5600 (Dexia banka Slovensko, a.s.)

Občianske združenie

Nadácia Pro Malacky

30798345

Radlinského 2751/1

3269551001/5600 (Dexia banka Slovensko, a.s.)

Nadácia

Poľovnícke združenie MALAČAN

34008543

Hollého 60

0019192655/0900 (Slovenská sporiteľňa)

Občianske združenie

Rodičovské združenie pri MŠ, Štúrova 139, Malacky

17319617

Štúrova 139

3252063001/5600 (Dexia banka Slovensko, a.s.)

Občianske združenie

Slovenský skauting, 69. zbor M. R. Štefánika Malacky

31801901

Robotnícka 1

0181420556/0900 (Slovenská sporiteľňa)

Občianske združenie

Slovenský zväz telesne postihnutých, Okresné centrum

36068209

Štúrova 12

0181597992/0900 (Slovenská sporiteľňa)

Občianske združenie

Športový klub Žolík Malacky

31817769

Jozefa Kubinu 15

01460554009/8080 (HVB Bank Slovakia, a.s.)

Občianske združenie

Telovýchovná jednota Strojár Malacky

17642639

Sasinkova 73

0019192508/0900 (Slovenská sporiteľňa)

Občianske združenie

Záhorácky letecký klub Malacky

30852447

Ľudovíta Zúbka 1178/9

2627860257/1100 (Tatra banka, a.s.)

Občianske združenie

Združenie DETÍ DeD a DSS pre deti

30846307

Rakárenská 50/900

1713544651/0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)

Občianske združenie

Združenie rodičov pri ZŠ Dr. J. Dérera

30851602

Gen. M. R. Štefánika 7

0019192540/0900 (Slovenská sporiteľňa)

Občianske združenie
Zdroj: www.dvepercenta.sk
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SAMOSPRÁVA

Zo zeleného „parku”
priemyselný
Dokončenie z . strany
skeho združenia Zelené Záhorie ešte v za
čiatkoch. Svoje pripomienky dokonca ad
resovali vtedajšiemu ministrovi životného
prostredia Lászlóvi Miklósovi aj premiérovi
Mikulášovi Dzurindovi. Odpoveď však ne
dostali. Podľa zástancov ochrany zelene
nebol vtedy dostatočne spracovaný inven
tarizačný a neskôr ekozoologický výskum,
ktorý by objektívne zohľadnil stav vzácnej
bioty. Spochybnili aj odpredaj pozemkov.
Veď lokalita bola pre investora zaujímavá
tým, že dostal pôdu za štátne – a nie za tr
hové peniaze.
Mesto na čistom
„Vieme, že otázka rozsiahleho odlesňo
vania pozemkov je pre občanov citlivá, ale
kladné rozhodnutia dotknutých strán,
územný plán,... sú pre nás záväznou nor
mou. Neexistuje žiadny právny dôvod na
zmenu,” hovorí primátor J. Ondrejka. Bu
dovanie PTPZ bolo už niekoľko volebných
období jednou z hlavných priorít mesta.

2/3 aktívneho obyvateľstva dochádza za
prácou a v budúcnosti by mohlo nájsť
uplatnenie v priemyselnom parku. „Celá
štúdia výstavby parku prešla rozsiahlym
verejným pripomienkovaním. Vyjadrovali
sa k nej desiatky dotknutých inštitúcií aj
z radov ochranárov. Všetci projekt schválili.
Investori tak v zmysle stavebného plánu
požiadali o povolenie a dostali ho,” dodá
va. „Čo sa týka výrubov, povolenia tohto
druhu nedáva mesto ale obvodný úrad ži
votného prostredia. V prípade zóny E, kto
rá je v katastri obce Plavecký Štvrtok, už
mesto prístup k dokumentácii nemá a ne
zasahuje do rozhodovacieho procesu.“
Výrub pre cesty
„Realizujeme objednávku zo strany in
vestora. S výrubom nič iné nemáme,“ rea
govali stručne kompetentní z Vojenských
lesov a majetkov v Malackách. Do júla 2007
bude dokončená infraštruktúra v zóne C
PTPZ – Eurovalley. Vybuduje sa cesta III.
triedy spájajúca Továrenskú ulicu a cestu

Nie je vám ľahostajná tvár nášho mesta?

O 2%

z vašich daní sa uchádza nadácia

PRO MALACKY
Nadácia vznikla v roku 2005 s cieľom podporovať rozvojové projekty s trvalým prínosom pre
mesto Malacky. Prioritné oblasti,
na ktoré sú zamerané grantové
kolá, sú kultúra, športová a spoločensko-záujmová činnosť, cezhraničná spolupráca, cestovný ruch.
Podľa zákona č. 295/2003 o daniach
z príjmov môžu fyzické i právnické oso
by poskytnúť 2 % z dane v prospech vy
branej neziskovej organizácie. Daňov
ník musí daň z príjmu zaplatiť celú a je
na jeho slobodnej vôli, či dve percentá z
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nej pôjdu do štátneho rozpočtu alebo
na podporu ním vybranej neziskovej or
ganizácie. Celý proces garantuje ano
nymitu a ochranu osobných údajov dar
cu. Práve možnosť získať tieto prostried
ky od občanov, podnikateľov i firiem na
podporu činnosti neziskového sektora
v meste Malacky bolo hlavným motí
vom na založenie nadácie.
Prečo Pro Malacky?
Pro (z latinského jazyka) je prvou
časťou zložených slov s významom pre,
za, určený na dačo, navyše táto predlož
ka má dôležité postavenie v našom ná

II/503, na ktorú sa napojí
cez novovybudovaný
kruhový objazd pod diaľ
ničným napájačom. Roz
počet projektu, ktorý
mesto realizuje s podpo
rou EÚ, je 192 miliónov Sk.
V jeho ďalších etapách
vzniknú ďalšie zónové
komunikácie, most cez
potok Malina a prípojky
na inžinierske siete.
„Mesto dodávateľsky za
bezpečilo výrub len pod
cestami,“ ozrejmuje ve
denie. Ďalší projekt za 127
miliónov Sk zo štátneho
rozpočtu je zameraný na

fondu vyňatých 200 hektárov lesa a asi po
lovica bude pre potreby výstavby techno
logického parku vyrúbaná. Treba však zdô
razniť, že ide o bežný hospodársky les, kto
rý sa podľa lesného hospodárskeho plánu
pravidelne rúbe a vysádza,” prezradil ho
vorca spoločnosti M. Sedlák.
Bude sa prostredie rekultivovať?
„Stromy, ktoré je možné ponechať
a ktoré sú schopné v novej situácii prežiť,
ostanú zachované. Následne vysadíme ná
hradnú výsadbu podľa platného staveb
ného povolenia. Pomer stavieb k zeleni
je 50:50. Za vyrúbané stromy spoločnosť
Eurovalley zaplatila stratu na produkcii
v zmysle zákona o lesoch. Náhradu dostal
správca, ktorým je štátny podnik Vojenské

ná tri-  až päťtisíc nových pracovných
miest. Od roku 2008 bude kontinuálne
rásť aj príjem z miestnych daní mesta Ma
lacky (napríklad daň z nehnuteľnosti).
Komunikujeme naďalej
Investorský ruch pod vedením Euro
valley, a. s. na pozemkoch za Malackami
je neustále pod drobnohľadom verejnos
ti. Práve vývoj v tejto oblasti môže na bu
dúce desaťročia natrvalo ovplyvniť kvali
tu života občanov. Téma je stále živá,
a preto sa jej budeme na stránkach Ma
lackého hlasu priebežne venovať. Pozi
tívny je prísľub ochoty komunikovať zo
strany kompetentných.
LUCIA VIDANOVÁ
Foto: archív

OZNAM

výstavbu zónového rozvodu splaškovej
kanalizácie. Dotknuté územie patrilo do
nedávna armáde. Tá sa ho vzdala na civil
né účely.
Eurovalley reaguje
„Výrub v lokalite sa netýka len spoloč
nosti Eurovalley. V rámci svojho lesného
hospodárskeho plánu sa realizuje výrub
stromov pod taktovkou Vojenských lesov,
š. p. V roku 2005 bolo z lesného pôdneho

rečí; názov mesta v názve je signálom
pre darcov i širokú verejnosť, na podpo
ru ktorého mesta bola nadácia založe
ná. Ak vám nie je ľahostajná tvár nášho
mesta, venujte svoje 2 % nadácii Pro
Malacky.
NÁZOV: Nadácia Pro Malacky
IČO:
30798345
č. účtu: 3269551001/5600
Bližšie informácie:
Nadácia Pro Malacky
Radlinského 1
901 01 Malacky
www.malacky.sk
promalacky.malacky.sk
034/796 61 00

lesy. Eurovalley realizuje v súlade so záko
nom o ochrane prírody a krajiny a v spolu
práci s miestnymi ochranárskymi združe
niami aj náhradné výsadby ako kompen
zácie za vstupy do tých častí porastov, kto
ré sú zaradené do zoznamu biotopov rôz
nej úrovne,” dopĺňa vo vyjadrení. Podľa
kompetentných bude kompletná infra
štruktúra v zóne C hotová do konca tohto
roka. Investori by mali park naplniť v hori
zonte troch rokov. Pre Malacky to zname

V zmysle platného VZN č. 4/2006
o miestnych daniach a o miestnom
poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady a jeho do
datku č. 1 pre rok 2007 sa oproti roku
2006 menia termíny splátok
miestnej dane za psa a miestneho po
platku za komunálny odpad.
Miestna daň za psa bude vyrubená
platobným výmerom do 15. mája
a splatná je do 15 dní odo dňa doruče
nia platobného výmeru.
Poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady je pre fy
zické osoby splatný v troch splátkach,
a to:
1. splátka
31. 5. 2007
2. splátka
31. 8. 2007
3. splátka
30. 11. 2007
Termíny splátok budú uvedené na
platobných výmeroch, ktoré budú do
ručené do 15. mája. Stanovené ter
míny splátok sa týkajú aj tých poplat
níkov, ktorí uhrádzali poplatok v roku
2006 prostredníctvom SIPO.
Termíny splátok pre daň z nehnuteľnosti sú totožné ako pri
miestnom poplatku.

Nadácia PRO MALACKY
vyhlasuje GRANTOVÉ KOLO
na predkladanie projektov s trvalým prínosom pre mesto Malacky
v oblastiach: kultúra, športová a spo
ločensko-záujmová činnosť, cezhraničná spolupráca, cestovný ruch.

Uzávierka predkladania projektov je
13. apríla. O dotáciu môžu požiadať ne
ziskové organizácie (nadácie, združenia,
neinvestičné fondy) a fyzické osoby, kto
ré majú trvalý pobyt alebo sídlo v meste
Malacky. Projekty v jednom origináli
a dvoch kópiách zasielajte výlučne poš
tou, rozhodujúci je dátum poštovej pe
čiatky. Formulár žiadosti v elektronickej
podobe sa nachádza na internetovej
stránke mesta www.malacky.sk v sekcii
Nadácia Pro Malacky. Možno si ho vy
zdvihnúť aj v turisticko-informačnej kan
celárii v budove inkubátora denne v čase
od 9.00 h do 16.00 h, v sobotu od 10.00
do 14.00 h. Maximálna výška podpory

pre jeden projekt je 50 000 Sk. O udelení
dotácie na projekty rozhodne po vyhod
notení všetkých podaných žiadostí
Správna rada nadácie Pro Malacky. Vý
sledky grantového kola budú zverejne
né v dvojtýždenníku Malacký hlas a na
internetovej stránke www.malacky.sk.
Adresa na zasielanie projektov:
Nadácia Pro Malacky
Radlinského 1, 901 01 Malacky
B ližšie informácie o nadácii
a grantovom kole:
www.malacky.sk
promalacky.malacky.sk
034/796 61 00
Partnerom grantového kola je
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Kalendár podujatí v meste Malacky
1. 4. o 16.30 h – II. koncert Malackej hudobnej jari (MHJ) – Storočnica Gejzu
Dusíka, Helena Veselská – soprán, Tomáš Šelc – barytón, sprievodné slovo – Igor
Berger, SD MCK
1. 4. o 19.00 h a 20.00 h – Nadstavbová časť okresnej ligy vo futsale, ŠH Malina
7. 4. o 19.00 h a 20.00 h – Nadstavbová časť okresnej ligy vo futsale, ŠH Malina
8. 4. o 19.00 h a 20.00 h – Nadstavbová časť okresnej ligy vo futsale, ŠH Malina
13. 4. o 9.00 h – ZÚBKOVE PRAMENE, okresná súťaž v prednese poézie a prózy
v SD MCK, org. CVČ Malacky
13. 4. o 17.00 h – vernisáž výstavy MOSTY POMORAVIA, v spolupráci so Záhorským múzeom v Skalici, galéria MCK
13. 4. o 18.00 h – VYHLÁSENIE NAJLEPŠÍCH ŠPORTOVCOV A ŠPORTOVÝCH
KOLEKTÍVOV MESTA MALACKY ZA ROK 2006, SD MCK
15. 4. o 16.30 h – III. koncert MHJ – Klavírny recitál Juraja Růžičku, hudobná
spolupráca: Katarína Danihelová – spev, Petra Prievozníková – korepetícia
program: Chopin, Rachmaninov, Liszt, Prokofiev, M.de Falla, synagóga
15. 4. o 19.00 h a 20.00 h – Nadstavbová časť okresnej ligy vo futsale, ŠH Malina
18. 4. o 15.00 h – Akadémia III. veku , Čaj o tretej, posedenie pri hudbe Františka
Růžičku
21. 4. od 8.00 – 12.00 h – Zberateľská burza, SD MCK
21. 4. o 19.00 h – Jozef Moravčík: Rajda Majda, divadelné predstavenie malackých ochotníkov v záhoráčtine na motívy bratov Mrštíkovcov Rok na dedine,
SD MCK
21. 4. o 19.00 h a 20.00 h – Nadstavbová časť okresnej ligy vo futsale, ŠH Malina
22. 4. o 16.00 h – IV. koncert MHJ – Rozprávková nedeľa: Malacká hudobná jar
deťom, hudobná rozprávočka pre najmenšie detičky, SD MCK
22.4. Otvorenie 7. cykloturistickej sezóny na Záhorí – cyklojazda na Devín,
SCK Záhorák
25. 4. o 20.00 h – Filmový klub MCK: SPOVEDÁM SA (I confess), horor legendárneho Alfreda Hitchcocka z roku 1953, SD MCK
29. 4. o 16.30 h – V. koncert MHJ – CANTALE DOMINO
účinkuje: Slovenský spevácky zbor ADOREMUS, františkánsky kostol
29. 4. – Záhorím k rieke Morave a priehrade Tomky, 51 km, SCK Záhorák
Výstavy
EVA MRÁZOVÁ A BARBORA JURKOVIČOVÁ – odevný designe, otvorená do
4. 4.
Od 13. apríla do 6. mája výstava MOSTY POMORAVIA, v spolupráci so Záhorským
múzeom v Skalici, Po – Pia 9.00 – 17.00, So – Ne 14.00 – 17.00 h, galéria MCK
SLOVAKIA – BRITISH ISLAND TOUR 2006 80 days/ 8000 km 19. 6. – 8. 9. 2006,
členovia expedície – Peter Patsch, Ľuboš Horňák, Jozef Bočko, Braňo Sýkora
Po – Pia 10.00 – 18.00, So 10.00 – 13.00 h, SCK Záhorák, Knižnica MCK
Knižnica MCK
Otvorené: Po – Pia 10.00 – 18.00 h, So 10.00 – 13.00 h
Múzeum Michala Tillnera
Otvorené: Po – Pia 9.00 – 17.00 h, So – Ne 14.00 – 17.00 h
Krypty pod františkánskym kostolom
Otvorené na požiadanie na t. č. 034/772 2110
Pravidelné aktivity MCK:
Pondelok: Detské divadelné štúdio, Divadlo na hambálku, Tanečné štúdio Saltatrix
Utorok: Tanečné štúdio Saltatrix, anglický jazyk, Pilates, hudobná rytmika
Streda: Detské divadelné štúdio, anglický jazyk, orientálne tance
Štvrtok: Pilates, orientálne tance,
Piatok: Tanečné štúdio Saltatrix, Divadlo na hambálku
Kalendár podujatí spracovala TIK v Malackách. Prosíme usporiadateľov akýchkoľvek podujatí, ktorí chcú mať svoje podujatie zverejnené v nasledujúcich kalendároch, aby dodávali informácie na nasledujúci mesiac vždy do 15. dňa práve prebiehajúceho mesiaca.
KONTAKT: TIK, Malacky, tel. 034/772 20 55, info@tikmalacky.sk;
MCK, tel. č. 034/772 21 55, 034/772 21 10, zckma@mailt-com.sk

Deviataci si otestovali vedomosti
13. marca predpoludním sa na všet
kých ZŠ na Slovensku uskutočnilo ce
loplošné testovanie vedomostí žia
kov deviatych ročníkov MONITOR 9.

Do lavíc k 90-minútovému testu z matematiky a a 60-minútovému testu zo slovenského jazyka a literatúry zasadlo aj
250 deviatakov zo štyroch malackých
škôl. Testovania sa zúčastnili všetci, nikto
teda nebude musieť písať monitor v náhradnom termíne. Dodržiavajúc pokyny
administrátora – domáceho učiteľa a za
sprísneného externého dozoru vypĺňali
najskôr test z matematiky.

Ďalšie programy
až po dokončení hviezdic
Redakciu eM TV si Mala
čania neraz mylne spája
jú s vysielateľom a pre
vádzkovateľom káblo
vých rozvodov v Malac
kách – firmou PROGRES
Malacky, spol. s r. o. Prá
ve preto sem neraz sme
rujú otázky, podnety či
pripomienky abonentov
mestskej káblovky. Ak sa
týkajú obsahu a kvality vysielania
eM TV, ktorú redakcia pre PROGRES
vyrába, odpovedáme ihneď. Názor
mi divákov sa zaoberáme a usiluje
me sa urobiť všetko pre ich spokoj
nosť. Odpovede na podnety, ktoré
k nám z času na čas zablúdia, no
patria výlučne do kompetencie vy
sielateľa, sme hľadali u Jána Držku,
konateľa spoločnosti

Zdá sa, že Malačania sú nedočkaví
a s napätím striehnu, kedy a čo dosta
nú za zvýšený poplatok za príjem káb
lovej televízie. Niektorým sa zdá, že ak
sa ceny zvýšili len na základe doplne
ných programov CNN, NOE, Film+ a Via
Na parádnu výstavu s názvom Móda našich starenek, ktorú v MCK pripravili členky
Jednoty dôchodcov a Klubu dôchodcov v Malackách, zapožičali svoje kroje ochotné ženičky zo Studienky, Vysokej pri Morave, Zohora, Lozorna či Závodu, ale aj z Lakšárskej Novej Vsi a Sekúľ. Kroje nášho regiónu verejnosti odborne priblíži pracovníčka Záhorského
múzea v Skalici PhDr. Mária Zajíčková. Na jej prednášku sa môžeme tešiť 28. 3. o 17.00 h
Text, foto: -tabuv MCK na Záhoráckej ul. Výstava však potrvá až do 1. apríla.



Dlhšia príprava pomohla, ale i nie
„Matematika bola pomerne jednoduchá,“ zhodli sa testovaní. Niektorým robili
problémy rovnice, iným počítanie objemov a povrchov.
Slovenčina a literatúra ich neprekvapila, veď sa mali možnosť pripravovať o viac
ako mesiac dlhšie. Rezort totiž testovanie
pre chrípku posúval zo 6. februára až na
marec. Niektorí odklad využili na douče
nie, iní tvrdili, že pozabúdali.
„Väčšina bola psychicky nastavená na
testovanie vo februári, bolo ich treba opäť
motivovať,” zhodli sa viacerí pedagógovia.
„A to naoko ľahké z daných úloh sa nie

sat history, je to málo. Kto
rozhoduje o tom, kedy aké
programy pribudnú?
O zaradení spomenutých
štyroch programov rozhodlo
valné zhromaždenie. Všetky
kanály sú platené, okrem
programu NOE, no aj za ten
platíme autorským zväzom.
Meniť skladbu kanálov nie je
jednoduché. Ak niektorý vyberieme, uzatvárame zmluvu na 3 – 5 rokov. Nemôžeme ho ľubovoľne vyradiť.
Výber je vecou konateľov a valného
zhromaždenia, no rešpektujeme aj pripomienky obyvateľov mesta. Naším zámerom je, aby sme mali pokryté verejnoprávne programy (STV, ČT, ORF), šport
(EUROSPORT), hudbu (MTV), detský kanál (JETIX), dokumenty (Spektrum, Viasat history), kanály v angličtine a v nemčine (CNN, ORF) a satelitné stanice.
Prečo ste pri výbere športových ka
nálov uprednostnili Eurosport pred
Galaxiou?
Galaxiu sme už mali a ohlasy boli negatívne pre malý záber športových podujatí. Vysiela iba basketbal – NBA, hokej –
NHL a futbal. Obľubujú ju najmä tipujúci.
Eurosport je oveľa všestrannejší.

Telesne postihnutí bilancovali
Začiatkom marca sa uskutočnila výročná členská schôdza Slovenského zväzu telesne postihnutých, ktorá má 291 členov. F. Orth, podpredseda zväzu, privítal nielen
domácich, ale aj hostku z NR SR Moniku Vrábelovú. O činnosti organizácie v oblasti
kultúry i športu informovala predsedníčka V. Janečková. Veterán Trio zase prinieslo
všetkým prítomným trošku zábavy a mužské pokolenie obdarilo ženy pri príležitosti
marcového sviatku kvietkom. 					
    -ao-

kedy vyfarbí ako dobrý chytáčik,“ to tvrdia
zase z dlhoročnej praxe práve učitelia.

V Malackách bez problémov
Podľa Mgr. A. Hrnkovej z malackého
školského úradu sa uskutočnil monitor
bez problémov. Hoci tento rok vznikol prípad s otvorením zapečatených obálok na
niektorých školách ešte pred prvým termínom, malacké školy boli disciplinova
né. Testy z matematiky a materinského
jazyka rozdali žiakom už po piaty raz. Vý
sledky ministerstvo oznámi do 28. marca.
Text, foto: LUCIA VIDANOVÁ

Diváci upozorňujú, že pri niekto
rých programoch vysielaných stereo
majú príjem mono. Čím to je?
Problém príjmu stereo vysielania je
v modulátoroch, ktoré sa chystáme vymeniť.
Kedy sa v Malackách dočkáme ďal
šieho spestrenia programovej ponu
ky?
Určite po dokončení prác na hviezdicových rozvodoch. Naša spoločnosť hľadá možnosti, aby to bolo čo najskôr. Hlavné vetvy sú už vymenené. V týchto dňoch
pracujeme na periférii. Celkovo sa signál
zlepšil a na jeho kvalitu nemáme takmer
žiadne sťažnosti. Problémové sú ešte ulice Olšovského a Kukučínova, kde budeme káble meniť v najbližšom čase.
Tatiana Búbelová

DO POZORNOSTI

Štatistické
zisťovanie
Štatistický úrad SR realizuje štatistické zisťovanie o príjmoch a životných
podmienkach domácností (EU SILC
2007) v 6000 náhodne vybraných
domácnostiach SR, teda aj v Malackách. Externí spolupracovníci Štatistického úradu SR môžu občanov
osloviť od 2. do 30. apríla. Pritom sú
povinní preukázať sa poverením na
uvedené zisťovanie.
V niektorých prípadoch štatisti opätovne navštívia domácnosti, ktoré
sa zisťovania zúčastnili v rokoch 2005
a 2006.
Viac informácií získate
na t. č.: 02/69 25 04 69, 400
eMtext na strane 554
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Milku zo Susedov
má Pánbožko rád
Drobné žieňa s iskrou v očiach, ši
balským úsmevom, spontánnou
veselou povahou a pevným hlbo
kým hlasom zo susednej dediny
Láb hrá v populárnom sitcome
Susedia. Skôr chlapčenskú, otcom
Františkom rozmaznávanú dcéru
Milku. Tretiačka zo Štátneho kon
zervatória v Bratislave v odbore
herectvo v dvojkolovom kastingu
porazila asi šesťdesiatku uchádza
čiek. Pritom je to jej prvá veľká skú
senosť. Doteraz sa venovala diva
delnému herectvu, s ktorým začí
nala v malackom „dramáku“. Kris
tína Pírová (17).
Herecké začiatky
v malackej synagóge
„Ako prváčka som začala chodiť do
malackej „zušky“ na tanečný a literárno-dramatický odbor. S prvým som skončila
po roku, herectvo ma odvtedy už nepustilo. Boli to krásne roky. Najviac sa mi páčilo, keď sme si v synagóge na Vianoce pri
zhasnutom stromčeku rozprávali strašidelné príbehy. Učili ma najskôr Janka Zetková, potom Vlado Zetek, po ňom Naďka
Tučková a nakoniec Katka Trenčanská. Posledné dve ma pripravovali aj na konzervatórium. Na hudobnú teóriu som chodila k pani učiteľke Dagmar Norisovej a tanečnú prípravu som absolvovala u pani
učiteľky Michaely Súľovskej. Všetko sú to
skvelí ľudia,“ spomína Kristína.
Malacky sa jej predovšetkým spájajú
so synagógou. „Keď som po troch rokoch
zavítala na „dramák“, jej typická vôňa ma
hneď vrátila o pár rokov späť. Veľmi som
to tam milovala. Chýba mi to.“

�
Jednodňová zdravotná

starostlivosť (JZS) v oblasti otorinolaryngológie (ORL):
– v rámci JZS riešime chorobné
stavy, ktoré nie je možné riešiť
jednorazovou návštevou ambulancie, ale zároveň si nevyžadujú
ani niekoľkodňový pobyt na nemocničnom lôžku.
– JZS zahŕňa endoskopické operácie prínosových dutín a mikroskopickú chirurgiu stredného
ucha (rekonštrukčné operácie
sluchových kostičiek).
Operačné výkony realizuje
MUDr. Tibor Barta, PhD.

Upozornenie
�
Od marca sa konajú v priestoroch

Nemocnice v Malackách stavebné
úpravy. Vzhľadom na to je:
– prijímacia kancelária dočasne presťahovaná do priestorov ambulantného oddelenia,
– vstup do budovy možný cez ambulantné oddelenie (oranžová chodba) alebo cez vstup pri RTG.
�
Lekáreň NEMOCNIČNÁ funguje bez
obmedzenia.
�
Predpokladaný termín ukončenia
stavebných prác (v priestoroch
vstupnej haly) je určený na 13. apríl.
�
Za dočasné obmedzenia sa ospravedlňujeme a za pochopenie ďakujeme.

Záhorákom ide žreb
Kika – ako ju väčšina kamarátov volá,
nie je prvou Záhoráčkou, ktorej sa začína
dariť v oblasti šoubiznisu. Pred rokom do
neho vhupla jej terajšia spolužiačka Barbora Balúchová z Malaciek. Ďalšia Malačianka Mirka Partlová je už na Novej scéne muzikálovou stálicou a v talóne sú ďalšie adeptky, štvrtáčky Diana Kamenistá

a Simona Dermeková. „V každom ročníku
je šikovný Záhorák,“ rozhovorí sa.
Absolventka piatich rokov na malackom 8-ročnom gymnáziu sa pred troma
rokmi rozhodla odísť na konzervatórium.
Čo na to rodičia? „Rešpektovali ma. Veľmi
ma podporujú, nemôžem na nich povedať ani pol slova. Vždy som dostala všetko, čo som potrebovala a som im za to
vďačná. Nikdy mi v živote nič nechýbalo.“  
Slzy šťastia
Konkurz do seriálu bol v januári. „Na
základe fotografie z agentúry nás pozvali

na kasting. Dostali sme papier s dialógom, ktorý sme robili s Petrom Marcinom. Stihla som sa ho za päť minút naučiť naspamäť. V druhom kole nás skúšali
z improvizácie,“ rozpamätáva sa mladá
herečka. „Kedy som sa dozvedela, že som
uspela? Bola som doma a ležala s chorobou v posteli, keď zvonil telefón. Chcú
vás, oznámil mi neznámy hlas. Nechápala som. Zišla som za maminou so slzami
v očiach. Pánbožko ma má rád. Bola to
obrovská radosť. Rovnako aj zodpovednosť,“ hovorí. Dnes už má za sebou prvé
dni nakrúcania. Ako sa jej so štábom
a ostrieľanými komikmi spolupracuje?

„Veľmi dobre. Vládne tam uvoľnená atmosféra. Všetci sú veľmi milí.“
Milka verzus Kika
„Meno Milka vo mne asociuje čoko
ládu, a tú mám rada. Milka má spoločné
s Kristínou veľmi veľa. Je športový typ. Nenosí sukne, veľmi sa nešminkuje a oco ju
rozmaznáva,“ rozhovorí sa Kika, ktorej
v podstate meno Milka sedí ako uliate.
Priznáva, že pri písaní podtextov do scenára sa často pristihne pri tom, že by rovnako reagovala aj v reálnom živote. „Som,
dá sa povedať, chlapčenský typ, ale mama nemá rada, keď to hovorím,“ smeje sa
najstaršia z troch sestier (Agátka (3) a Justínka (7)), ktorá priam neznáša žltú. Rovnako kôpor. Z vlastností klamstvo, pokrytectvo a faloš. Naopak má rada ľudí okolo
seba, svoju rodinu a teraz prácu. A hudbu.
Nám prezradila, že rok spievala v jednej
bratislavskej kapele a už sa teší na malacký StreetFest.
Byť namyslená, na čo?
Kristína nepripustí, aby jej sláva stúpla
do hlavy. „Na čo mám byť namyslená?
Svetská sláva – poľná tráva.“
Budúci rok maturuje, no neplánuje, čo
ďalej. „Chcela by som si urobiť šesť rokov
konzervatória. No možno si podám prihlášku na vysokú. Je to ďaleko,“ tvrdí. Každý deň si chce vychutnávať naplno a verí
v silu sugescie. „Zatiaľ som sa venovala divadelnému herectvu, teraz mám príležitosť zabŕdnuť do televízneho. Je to úžasná skúsenosť.“ A čo tréma? „Človek si jednoducho musí veriť. Verím v silu sugescie
a Murphyho zákonom. Ak si poviem, že
budem mať dobrý deň, tak taký bude.
Keby som bola pesimisticky naladená, ani
nevstanem z postele,“ myslí si herečka,
ktorej počas celého rozhovoru nemizne
úsmev z tváre. Nuž držíme palce.

V roku 2004 Kristína, ako nenápadné dievčatko, recitovala na
slávnostnom odovzdávaní cien literárnej súťaže Malacké brko.

Rakovina
– novodobý
mor ľudstva?
Rakovina – jednoduché slovo, a predsa znamená tak veľa. Mení životy jednotlivcov i celých rodín. Od lekárov neustále počujeme, že jedine prevencia
nás môže ochrániť pred týmto ochorením, resp. môže ho odhaliť v jeho včasnom štádiu. Pýtame sa za vás lekárov
z Nemocničnej, a. s., na ich názor na
onkologické ochorenia a na skúsenosti v boji s nimi.
Tri najčastejšie onkologické ochorenia
sú karcinóm pľúc, karcinóm prsnej žľazy
a karcinóm hrubého čreva. Je všeobecne
známe, že riziko karcinómu pľúc môžeme
až 10-násobne znížiť tým, že jednoducho prestaneme fajčiť a budeme bojovať proti fajčeniu aj vo svojom okolí, pri
ostatných dvoch ochoreniach je situácia
zložitejšia.
MUDr. Peter Slezák – gastroenterológ a primár ambulantného oddelenia
Nemocničnej, a. s.: „Strach z ochorenia
hrubého čreva je opodstatnený, lebo výskyt
karcinómu sa v posledných 30-tich rokoch
neustále zvyšuje. Preto je namieste, že v roku 2002 sa začalo so skríningom (aktívne
vyhľadávanie choroby u ľudí bez príznakov) na odhalenie karcinómu hrubého čre-

Kristína Pírová – vychádzajúca televízna hviezdička, ružové okuliare nenosí. No optimizmus jej veru nechýba.

va.“ U nás, podobne ako v celej vyspelej
Európe, sa tento skríning realizuje cestou
obvodných lekárov, pomocou testu na
okultné (skryté) krvácanie v stolici.
„Dlhodobým sledovaním veľkých populačných štúdií sa ukázalo, že riziko rakoviny
hrubého čreva prudko vzrastá po 50-tom
roku života. Z tohto dôvodu má toto nenáročné vyšetrenie zmysel absolvovať každoročne po dovŕšení tohto veku. V prípade
pozitívneho nálezu ešte vôbec nie je dôvod
podliehať panike, ale malo by nás to motivovať na ďalšie vyšetrenia už u gastroenterológa. V odbornej ambulancii sa zistí príčina pozitívneho testu a určí sa aj ďalšia liečba,“ dodáva MUDr. Slezák.
Aj tento rok sa
vďaka iniciatíve
Ligy proti rakovine uskutoční
Deň narcisov – 13. apríla.
Každý z nás tak bude mať možnosť
prispieť do zbierky symbolickou kúpou
narcisu, ktorý sa už 11 rokov spája
s touto chorobou ako znak porozumenia,
spolupatričnosti a pomoci všetkým
onkologickým pacientom.
Zbierka bude venovaná
na pomoc a podporu ľuďom
trpiacim na rakovinu.
Viac informácií nájdete na
www.lpr.sk.

Je potrebné uvedomiť si, že len malé percento pozitívnych testov na okultné krvácanie je priamo vyvolané rakovinou.
Väčšinou ide o nálezy, ktoré sú riešiteľné
v ambulancii odborného lekára a pred-

chádza sa tak včas vzniku rakoviny hrubého čreva. Dnes už existujú veľmi jednoduché, efektívne a dostupné metódy, ako
tomuto ochoreniu predísť, resp. diagnostikovať ho v úplnom začiatku vývoja.
Ak aj prídete, ako sa hovorí „po hodine
dvanástej“, stále nie je nič stratené. Rakovina hrubého čreva v prvých štádiách,
ktorých odhalenie je vlastne jedným
z cieľov vyšetrenia na okultné krvácanie, „je plne liečiteľná až v 95 percentách
prípadov včasným chirurgickým zásahom. Operácie tohto typu sú bez problémov dostupné aj v Nemocnici v Malackách
s veľmi dobrými výsledkami,“ upresňuje
MUDr. Slezák.
Najčastejším nádorovým ochorením
u žien je rakovina prsníka a krčka maternice. Položili sme preto MUDr. Petrovi
Blaškovi, gynekológovi a primárovi gynekologického oddelenia Nemocničnej, a. s., niekoľko otázok v súvislosti s týmito ochoreniami.
„Preventívna zdravotná starostlivosť je najdôležitejším opatrením, ktoré dokáže predísť onkologickým ochoreniam. Pravidelná
preventívna prehliadka neochráni žiadnu
ženu pred samotným ochorením, ale diagnostika ochorenia v jeho počiatočných,
resp. predrakovinových štádiách jej môže
zachrániť život.“
Včasnej diagnostike karcinómu prsníka
významným spôsobom pomáha pravidelné palpačné samovyšetrovanie, USG
(sonograﬁcké) či MMG (mamograﬁc-

Bližšie informácie nájdete na: www.nemocnicna.sk, www.medirexgoup.sk alebo sa informujte na tel.: 034/ 28 29 111.

Text, foto: LUCIA VIDANOVÁ

Špeciálna ponuka
z lekárne NEMOCNIČNÁ
� Strepfen – pastilky

Znižuje bolesť a opuchy v hrdle pri angíne a zápale hltana. Má protizápalový
účinok.
126,80 Sk

99,90 Sk

ké) vyšetrenie. „Preventívne vyšetrenie
ultrazvukom je určené pre mladé ženy do
40-teho roku. U žien nad 40 rokov sa odporúča preventívne vyšetrenie pomocou
mamografu v dvojročných intervaloch,
ktoré dokáže zachytiť aj tie najmenšie podozrivé úkazy, ktoré by neskôr mohli vyústiť do samotného karcinómu,“ hovorí
MUDr. Blaško na základe svojich dlhoročných skúseností.
V prípade včasnej diagnostiky a adekvátneho chirurgického zákroku s následnou
liečbou, ak je potrebná, šanca na úplné vyliečenie rakoviny prsníka je veľmi vysoká.
Operácie prsníkov sa v Nemocničnej, a. s.,
vykonávajú už od októbra 2004, pričom sa realizovalo viac ako 220 operácií.
Doc. MUDr. Pavol Bazovský, CSc., jeden
z popredných slovenských odborníkov
v mamológii, vykonal v Nemocničnej, a. s.,
od februára 2006 už vyše 70 operácií.
Ospravedlnenie
MUDr. Anna Beláčková je lekárkou očnej ambulancie. Ospravedlňujeme sa
čitateľom za mylnú informáciu v IV. čísle, kde bola uvedená pod geriatrickou
ambulanciou.
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Obnoviteľné zdroje energie aj v Malackách
V roku 2005 Bratislavský samo
správny kraj pripravil projekt cez
hraničnej spolupráce s Rakúskom,
zameraný na vypracovanie Štúdie
technickej infraštruktúry obnovi
teľných zdrojov energie v oblasti
Priemyselno-technologického par
ku Záhorie, mesta Malacky a obce
Plavecký Štvrtok. Projekt je realizo
vaný s podporou Európskej únie
z programu iniciatívy spoločenstva
Interreg IIIA AT/SK.

gie z miestnych obnoviteľných zdrojov,
ako sú geotermálne zdroje a odpadová
biomasa priemyselných, športových a od
dychových, kúpeľných, rekreačných
a obytných zón Priemyselno-technologic
kého parku Záhorie.
• Negatívne vplyvy terajších energe
tických zdrojov využívajúcich fosílne pa
livá na životné prostredie regiónu a ná
hrada obnoviteľnými zdrojmi energie.
• Objavený a zatiaľ nevyužívaný geo
termálny zdroj v regióne.

Slovensko-rakúska spolupráca v oblasti využívania fondov
z Programu iniciatívy spoločenstva INTERREG III AT/SK.

štruktúry obnoviteľných zdrojov energie
v oblasti Priemyselno-technologického
parku Záhorie, mesta Malacky a obce Pla
vecký Štvrtok na báze skúseností rakúske
ho partnera v oblasti využívania obnovi
teľných zdrojov energie, zameranej na bu
dúcu realizáciu tohto projektu, ktorý bu
de slúžiť na dosiahnutie cieľov, ako sú:
• intenzívnejšie využitie obnoviteľ
ných zdrojov geotermálnej energie a ener
gie z biomasy,
• zmiernenie negatívnych vplyvov na
životné prostredie zavedením do prevádz
ky geotermálnej výmenníkovej stanice
a kogeneračnej kotolne na biomasu,

zdrojov energie a transfer technológií,
• zmiernenie dopadu rastu cien fosíl
nych palív (plynu).
Realizácia projektu trvala od marca
2006 do konca februára 2007.
Vedeniu mesta Malacky sa zapáčila
táto myšlienka a o zásobovaní mesta
teplom aj na základe skúseností rakús
kych partnerov sa uvažuje s reálnym
využívaním biomasy v podobe drevnej
štiepky. Na fotografii je pohľad na voľ
nú skládku drevnej štiepky na spev
nenej betónovej ploche. V jestvujúcej
kotolni K8 sa zapojili dva teplovodné
kotly na biomasu typu VESKO B 2,0

PONUKA PRÁCE
Talianska reštaurácia v Nemecku prijme

4 šikovné dievčatá
na prácu čašníčky.
Ubytovanie a strava hradené, plat 600 eur,
pracovné povolenie zabezpečené. Dĺžka
6 mesiacov, aspoň čiastočná znalosť nem
činy, ponúkam aj doučovanie. Kontakt:
0907/05 54 10, paukovicova@post.sk.

Pracovná príležitosť

pre ambicióznych a spoľahlivých
ľudí. Práca na Ž.L. BA
Kontakt: 0905/85 10 92
Recept pani Vozárovej

Kakaový „béleš”
SUROVINY:

300 g polohr. múky, 150 g práškového
cukru, 150 g ľubovoľnej marmelády,
2 vajcia, 2 dl mlieka, 1 kávová lyžička
sódy bikarbóny, 2 polievkové lyžice ka
kaa, citrónová kôra, trocha posekaných
orechov (môžete nahradiť kokosom)
POSTUP:

Všetky ingrediencie sa zmiešajú a zmes
sa na pekáči pečie cca 35 – 40 minút.
DO POZORNOSTI
Pohľad na dovezenú drevnú štiepku, uskladnenú na nezakrytom odkladacom priestore

Celkový pohľad na zdroj tepla zo strany odvodu spalín – komínov

Štúdia smeruje k riešeniu
týchto problémov:
• Nedostatočnosť energetických zdro
jov v regióne a s tým súvisiace zabezpeče
nie tepelnej a čiastočne elektrickej ener

• vybudovanie technickej infraštruk
túry využitia geotermálnej energie a ener
gie z biomasy,
• aplikáciu skúseností rakúskeho part
nera v oblasti využívania obnoviteľných

• Nedostatočná aplikácia skúseností
rakúskych partnerov v oblasti využívania
obnoviteľných zdrojov energie a transfer
technológií.
Vypracovanie štúdie technickej infra

Čítajte a vyhrajte
Ako darček k Mesiacu knihy pri
nášame upútavky na dve knihy,
ktoré môžete
vyhrať.
Najnovší
bestseller od
známej ame
rickej spisova
teľky Danielle
Steelovej Hry
lásky je určený
pre tých, ktorí
hľadajú a ktorí na
šli. Hlavná hrdinka
Paris Armstrongo
vá, manželka dob
re situovaného mu
ža a matka dvoch
detí, je zaskočená zradou partnera, po
ktorej stráca chuť žiť. Až v čarovnom San
Franciscu zisťuje, že odvážnej žene svet
ešte má čo poskytnúť.

Titul Kto uniesol žriebä Faraóna?
od Thomasa Brezinu
poteší najmä deti a mlá
dež. Sám autor dnes pa
trí k najúspešnejším po
nemecky hovoriacim
autorom.
V tomto príbehu
tajný pes Bello
Bond – bystrý te
riér ovládajúci
množstvo tri
kov, tentoraz
privedie svo
jich priateľov
na horúcu
stopu. Ve
die priamo
do jazdiarne, kde odhaľujú hrôzo
strašnú záhadu...
Knihu Kamenná žena od Petra Ur
bana vyhráva Štefan Hlásniček z Ro
hožníka.

Prosíme výhercu, aby sa ohlásil v re
dakcii na Radlinského ul. 2751/1 na
3. poschodí, č. d. 407.

zovali muflóny na Slovensku. Z počiatoč
ných 4 jedincov dosahuje jeho dnešný
stav 1500 kusov. V lesoch v okolí Topoľ
čianok bola v roku 1906 založená zverni
ca s chovom jeleňov a stádom zubrov.
V súčasnosti je jej rozloha takmer 12 000
hektárov a patrí ku klenotom európske
ho poľovníctva.

váčky Rolincovej; nikto; meno Chačaturia
na; domácke meno Nataše.

Ak chcete súťažiť
o Kamennú ženu, po
šlite do 3. apríla nale
pený kupón a možno
práve na vás sa usmeje
šťastie.
Kníhkupectvo
Ľubica
OC hotela Atrium,
telefón: 772 67 34
Po – Pia 9.00 – 17.30 h
So 9.00 – 12.00 h

a VESKO B 3,0 s menovitými tepelnými
výkonmi jednotlivých kotlov
Q1 = 2 000 kW a Q2 = 3 000 kW.
Bratislavský samosprávny kraj
– realizátor projektu

DROBNÁ INZERCIA
• Predám perfektné pianíno Petrof.
Kontakt: 0903/60 32 95.
• Predám lacno závesné plynové piecky
do komína v dobrom stave.
Kontakt: 0905/66 52 06
• Podporné centrum predaja pre Alizee
(predtým World) je na Ul. B. Němcovej 11.
Kontakt: 0902/12 70 49
• Opravy a úpravy odevov expresne rých
lo. Kontakt: 0903/40 95 47, 0908/32 01 69
• Dám do prenájmu zariadený 3-izbový
byt v OV v centre Malaciek.
Kontakt: 0903/46 57 39

Príďte darovať krv
do MsCSS

V stredu 11. apríla od 8.00 h do 11.00 h
sa uskutoční prvýkrát odber krvi v objek
te MsCSS na Ul. 1. mája 9 oproti gymná
ziu. Treba zdôrazniť, akú významnú úlohu
zohráva bezplatné darcovstvo pre kvalit
nú zdravotnú starostlivosť. Záchrana ži
vota závisí neraz od transfúzie, ktorú majú
nemocnice iba vďaka mimoriadnej šľa
chetnosti ľudí, ktorí krv darovali.
SČK chce osloviť aj mládež, aby sa čo
najviac zdravých mladých ľudí stalo prvo
darcami. Odberu sa môže zúčastniť zdra
vý človek vo veku od 18 rokov. Deň pred
odberom by to mala byť ľahká strava –
nemastné jedlá, ráno v deň odberu vypiť
aspoň pol litra nealkoholických nápojov
a zjesť ľahké raňajky. Neodporúčame prísť
po fyzickej alebo psychickej záťaži.
K odberu si treba priniesť kartu pois
tenca a občiansky preukaz.
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Krížovka
Pohorie Tribeč sa tiahne severový
chodným smerom nad mestom Nitra. Na
západnej strane ho ohraničuje rieka Nit
ra, na severovýchode susedí s pohorím
Vtáčnik. Najvyšším vrchom pohoria je
(tajnička č. 1) s výškou 829 m n. m.
Pohorie Tribeč patrí medzi jadrové
pohoria a je súčasťou Chránenej krajin
nej oblasti Ponitrie. Veľkú časť pohoria
pokrývajú krásne listnaté lesy, v ktorých
dominuje dub a hrab, primiešaný je i buk.
V oblasti dúbrav sú charakteristické po
četné kremencové hôrky, ktoré výrazne
vystupujú nad svoje okolie. Tribeč je zná
my vo svete bohatým výskytom a cho
vom (tajnička č. 2) zveri. Žijú tu srnce,
jelene, daniele, muflóny i diviaky. V minu
losti sa tu úspešne aklimatizovali muflóny
i cudzokrajné jelene. Zaslúžil sa o to gróf
(tajnička č. 3), vďaka ktorému sa od roku
1868 pod hradom Jelenec s pôvodným
názvom (tajnička č. 4) úspešne aklimati



VODOROVNE
A český baletný umelec; spoluhlásky
slova nekos; obec na Záhorí B fluór; otrok;
dokonči; časť vajíčka; draslík C označenie
bývalých československých lietadiel; žni;
násyp obrátene; spojka; mrknutie; odo
beraj; hlas husí D výrastok na hlavách nie
ktorých zvierat; tajnička č. 1; rieka v Ne
mecku E elitná vojenská skupina; výkon
futbalistu; označenie intenzity vo fyzike;
maďarská televízia; produkt žatvy F ne
veľká obrátene; tajnička č. 2; trávnatá
púšť G africký štát; umelecké meno spe

ZVISLE
1 vodík; tajnička č. 3 2 abvolt; austrál
sky medvedík 3 spiatočník; historická stav
ba 4 Azovské more; bývalá skratka nemec
kej meny; rímskych 500 5 cestovný do
klad; samohlásky slova mela; staroegypt
1
A
B
C
D
E
F
G

2

3

4

5

6

7

8

ský boh Slnka 6 arabský slovesný člen; tvr
dá a mäkká spoluhláska; pohrebná hos
tina 7 síra; štát v USA 8 aktuálny; kód na
aktiváciu mobilného telefónu 9 ľudia po
ukazujúci na chyby10 vynikajúci český he
rec; tekutina 11 Jano; kozmetická potreba
niekdajších mužov 12 potom; kilobit; dô
veruj 13 časť ľudskej kostry; tón „e“ zníže
ný o poltón; moja osoba 14 unikni; Lasica
9

10 11 12 13 14 15 16 17

– Satinský; rímskych 1000 15 borovicový
les; záchrana 16 všetko v poriadku z angl.;
tajnička č. 4 17 predložka; druh nábytku
na leňošenie.
Pripravil: JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

Ak nám do 3. apríla pošlete správne vylúštenie
tajničky krížovky spolu s nalepeným kupónom, budete mať šancu získať sadu hudobných CD Zlaté časy a ako bonus knižku Najlepšie koktaily z knižnice Ženského magazínu.
Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali
správne vylúštenie tajničky – 1. Myjava,
2. U kopcov, 3. Bradlo, 4. Stará Myjava
– sme vyžrebovali Martina Besedu zo
Záhoráckej ulice z Malaciek, ktorý vy
hráva reklamné predmety mesta.

MALACKÝ
HLAS
MALACKÝ HLAS
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Sloboda prišla pri východe
slnka z východu
5. apríla oslávime už 62. výročie
oslobodenia nášho mesta vojskami Červenej armády (ČA). Veľkonočné sviatky z roku 1945 si pamätá len zlomok obyvateľov, aj
preto redakciu navštívil Ladislav
Malášek, ktorý so sebou priniesol
fotografie a úryvok z mestskej
kroniky či jeho prejavu k výročiu
oslobodenia. Zo zaujímavostí vyberáme:

Peter s diplomami a svojou učiteľkou Má
riou Kurekovou.

Malý jazykový
génius
12. marca sa uskutočnil 17. ročník
celoštátneho kola olympiády v an
glickom jazyku a farby mesta a Bra
tislavského kraja tu obhajoval sied
mak Peter Havran (13) zo ZŠ Dr. J. Dé
rera. V tvrdej konkurencii suverénne
zvíťazil. „Učím tu sedemnásť rokov
a takýto talent som ešte nestretla. Je
to malý génius,” tešila sa Petrova ja
zykárka Mgr. Mária Kureková. „Dlho
tu taký talent nebude,” dodala.
Za dva roky víťaz – neuveriteľné!
Peter sa učí angličtinu len rok v škole
a predtým sa jej rok venoval doma. Na
perfektnú prípravu na celoštátne kolo vy
užil prázdniny. Učiteľka ho počas nich pri
pravovala. Gramatiku mu pritom stačí vy
svetliť údajne len raz a hneď ju pochopí.
Dnes je už na úrovni gymnazistov. Petrovi
nerobil problém rozprávať pred porotou
vymyslený príbeh či zapájať sa do dialó
gu. „Horší bol odposluch, keď ma rušili
zvuky starého magnetofónu,” priznal sa.
Siedmak je na jazyky skutočne talent. Aj
v nemčine bol na kraji tretí a pracuje od
tretieho ročníka v triede s rozšíreným vy
učovaním cudzích jazykov pod starostli
vým dohľadom Mgr. Eleny Gubovej. Zau
jímavosťou je, že pred niekoľkými rokmi
vyhral celoštátne kolo v nemeckom jazy
ku jeho brat Tomáš.
Kamaráti z rôznych krajín
„Zdokonaľujem sa pri počítačových
hrách. Cez internet sa rozprávam s an
glicky hovoriacimi kamarátmi,” odhalil ta
jomstvo úspechu Peter.„Najčastejšie s jed
ným 21-ročným Bulharom.” Oveľa jedno
duchšie tak vysvetľuje rodičom, ktorí svoj
ho syna maximálne podporujú, prečo trá
vi toľko času za počítačom. Popri jazykoch
sa Peter stíha venovať aj hre na gitare. Prá
ve dokonalý sluch je jeho pomocníkom
pri inojazyčných odposluchoch. Mladý
Malačan je ctižiadostivý a talentovaný.
„Dokázal by sa pokojne naučiť do roka
ďalší cudzí jazyk,“ hovorí učiteľka.
Ako zúročí svoj talent?
Či bude študovať napríklad na jazyko
vom gymnáziu, Peter zatiaľ nevie. Prav
dou je, že s predmetmi matematika či slo
venský jazyk si tak vrúcne „netyká“. Vie
však, že ak chce svoj jazykový talent zú
ročiť, musí na sebe tvrdo pracovať. Veď
v budúcom školskom roku už bude sú
ťažiť vo vyššej kategórii so staršími žiakmi.
A konkurencia nespí. Veľkou pomocou
na ceste za úspechmi sú mu nielen učiteľ
ky, ale aj rodičia, ktorí sú na svojho syna
právom hrdí.
Text, foto: LUCIA VIDANOVÁ
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KOMU VĎAČÍME
ZA OSLOBODENIE?
Československo bolo po Sovietskom
zväze druhým štátom, na ktorého území
trvali najdlhšie oslobodzovacie boje.
Počas 2. sv. vojny prišlo o svoje životy
360 000 občanov ČSR, na území ČSR pad
lo 140 000 príslušníkov ČA. Malacky boli
oslobodené ČA v rámci bratislavsko-br
nianskej operácie vojskami druhého
ukrajinského frontu, ktorému velil mar
šal Malinovský.
Pri bojoch o naše mesto za našu slo
bodu padlo 67 sovietskych vojakov, no
pochovaných bolo 153, ktorí zomreli
v nemocniciach zriadených na území
mesta. Podľa výnosu bývalého Povere
níctva vnútra všetci padlí príslušníci ČA
boli vo februári 1946 exhumovaní a pre
vezení na bratislavský Slavín. Zo 153 je
podľa mena známych 92 a 61 je bez
menných. V meste zostal pochovaný len
major Ing. Alexander Dubovskij, ktorý
padol 17. apríla 1945 v Rakúsku, no na
žiadosť spolubojovníkov je pochovaný
v slovanskej zemi.
Do roku 1975 sme nevedeli, ktoré vo
jenské jednotky sa priamo zúčastnili
oslobodenia Malaciek. Až veteráni vojny
kpt. V. Sirenko, seržanti Vladimír Musa
tov a Sergej Feďájev nás informovali, že
oslobodenia Malaciek sa zúčastnili voj

Generálmajor S. Beljajev.

NÁVRAT DO MALACIEK
– 1975, 1980, 1985
Od roku 1975 pravidelne raz za päť
rokov do roku 1985 prišli na pozvanie
mestského národného výboru (MsNV)
do Malaciek vojnoví veteráni. Program
schválený MsNV pre nich pripravil a hos
tí sprevádzal aj L. Malášek, ktorý spomí
na: „Organizovali sa rôzne besedy v ško
lách, podnikoch, výlety na Slavín aj do
iných miest Slovenska. Pravidelne tu
chodievali Sirenko s Gadarovom. Boli to
veľmi dobrí kamaráti. Bývali od seba 600

COUNTRY
MLYN už po
desiatykrát
V areáli Kamenného mlyna sa od
29. do 30. júna uskutoční už 10.
ročník medzinárodného hudobného festivalu COUNTRY MLYN.
Organizátor – občianske združe
nie MACEK pripravil kvalitný prog
ram, v ktorom si návštevníci okrem
iných účinkujúcich vypočujú „hviez
dy hudobného neba“, ako napr. Wal
demara Matušku, Hanu Zagorovú,
Zuzanu Smatanovú, Vaša Patejdla,
nebude chýbať ani krstný otec festi
valu Wabi Daněk, Taxmeni...
Viac informácií na novej webstrán
ke www.countrymlyn.sk.
Vyššie náklady na prípravu festi
valu si vyžiadali zvýšiť aj cenu vstupe
niek. Predpredaj permanentiek
v cene 350 Sk je od 15. marca do 25.
júna u našich predajcov alebo v sieti ticketportal. V deň festivalu stoja
500 Sk. Jednodňové lístky ponúka
me za 350 Sk. Pre návštevníkov fes
tivalu z regiónu sú permanentky za
akciovú cenu 300 Sk v limitovanej sé
rií 1000 ks, ktoré sa budú predávať
len do 15. mája. Zakúpite ich iba v re
cepcii hotela Rozália na Kamennom
mlyne.		
	         -mmSpomienka

Vdova po majorovi Alexandrovi Dubovskom so synom Alexandrom pri hrobe svojho
manžela, ktorý je pochovaný na malackom cintoríne.

Na návšteve Slovenska. Sprava V. Beljajev (syn generálmajora S. Beljajeva), kpt. V. Si
renko, manželka mjr. A. Dubovského, V. Musatov a P. Gadarov.

ská 7. gardovej armády generálplukov
níka Šumilova, vojská 1. gardového jaz
decko-mechanizovaného zboru dvojná
sobného hrdinu ZSSR generálporučíka
Pijeva, v ktorej zostave bojovali 141. ky
jevská divízia Bohdana Chmelnického
– veliteľ generálporučík Sokolov; 8. gar
dová divízia – veliteľ generálmajor Pav
lov; 8. gardová divízia „Debrecinská“ –
velil jej generálmajor Chrusťakov; 13. gar
dová divízia s generálmajorom Bielouso
vom.
Priamo za oslobodenie mesta bojo
val 687. strelecký pluk. Meno veliteľa sa
nezachovalo, ale medzi nižšími veliteľmi
bol veliteľ roty kpt. V. Sirenko, ktorý naše
mesto navštívil niekoľkokrát a zúčastnil
sa aj osláv oslobodenia ako hosť.

hlavný železničný a cestný ťah. Treba
spomenúť, že Malacky i okolie patrili
pod nemeckú ochranu tzv. „ŠUT – ZO
NE“. Nemci sa pokúšali v Malackách klásť
odpor v snahe zdržať ČA pred vstupom
do Rakúska. To sa im nepodarilo.
Spád udalostí bol taký rýchly, že po
vniknutí hliadok do mesta ďalšie vojen
ské jednotky obchvatom obsadili celé
mesto v priebehu hodiny. Sloboda prišla
pri východe slnka a z východu 5. apríla
1945.“

OSLOBODENIE V KRONIKE MESTA
Kronikárka mesta opisuje dni oslobo
denia takto:
„1. a 2. apríla 1945 boli veľkonočné
sviatky – sviatky jari. Na Veľkonočný pon
delok nechodili šibáči, ako bolo zvykom.
Bol tu iný ruch. Niektorí občania cesto
vali na dediny, mnohí išli do lesov a tam
si kopali kryty. Bombardovanie mesta
sa stupňovalo. Prišla správa, že Nemci
berú chlapcov, a preto sa mnohí ukryli.
Citeľne boli Malacky bombardované 3.
a 4. apríla. Bombardovaním bola poško
dená železničná trať, vojenské transpor
ty, kasárne, pošta, verejné a súkromné
budovy.
Samotné Malacky boli zo strategické
ho hľadiska dôležité, lebo cez ne ide

km, ale každý mesiac sa stretávali.“ Oslo
bodzovacie boje mali aj po tridsiatich ro
koch v živej pamäti. Malacky boli pritom
oslobodené pomerne rýchlo. Tak do ho
diny. Jedna čata išla od židovského cin
torína ku kasárňam a ďalšia smerom na
Vinohrádok a dolný koniec. „Perličkou
bolo, že po príchode do Gajár Sirenkovi
zrazu chýbal vo výhľade komín. Starosta
vtedy ozaj potvrdil, že tam stál komín
pálenice,“ spomína L. Malášek. Pamätník
spomína aj na obdobie, keď boli v dome
MUDr. Jozefa Straku na dnešnej Hviez
doslavovej ulici vedľa kina ubytovaní vo
jaci 7. gardovej armády generála Šumi
lova. „Vtedy boli vysťahovaní domáci
obyvatelia v celom okruhu Hviezdosla
vovej a Bernolákovej ul. Boli tu vytvore
né strážené zátarasy. Na Hollého ulici
mali dokonca „Sovieti“ letisko, kde boli
pripravené štábne lietadlá U2 dvojploš
níky, ktorými vozili dôstojníkov,“ uzatvá
ra L. Malášek.
LUCIA VIDANOVÁ
Foto: archív L. M.

Historické polemiky
V publikácii Malacky 1206 – 2006 na
s. 65 je uvedený S. Beljajev ako armádny
generál, L. Malášek tvrdí, že v skutočnosti
zastával post generálmajora.
Rovnako je podľa L. Maláška nespráv
ne uvedený aj deň oslobodenia 4. apríl
namiesto 5. apríl. Dátum 5. apríl 1945 –
víťazný deň, je vytesaný do kameňa na
Pomníku padlým hrdinom Červenej ar
mády, ktorí občania mesta postavili zo
zbierok a slávnostne odhalili pri treťom
výročí oslobodenia v roku 1948 na znak
vďaky a úcty.

S bolesťou v srdci
sme si 17. marca pri
pomenuli 8. výro
čie úmrtia drahého
manžela a otca
Jozefa Kovaľa.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku. S láskou a úctou manžel
ka Vlasta a dcéry Daša a Andrea.
To, že sa rana zahojí,
je len klamné zdanie,
v srdci zostáva bolesť
a tiché spomínanie.
24. marca uplynulo
19 rokov od chvíle,
keď nás vo veku 50
rokov náhle opustil manžel, otec, krst
ný otec, brat a švagor
František Kleinedler.
S láskou spomínajú manželka Mária,
synovia Jozef, Ladislav, František, Ja
roslav s rodinami, 6 vnúčat a ostatná
rodina.
Spoločenská kronika
POVEDALI SI ÁNO:
Od 5. 3. do 19. 3. 2007:
Monika Kršková a Mgr. Peter Lippai;
Alena Hommerová a Stanislav Zajíc;
Eva Kováčová a Martin Žáček; Nadežda Žilavá a Milan Švrlo; Lucia Novotová a Ľubomír Hoďovský

†

NIE SÚ MEDZI NAMI:

Od 5. 3. do 19. 3. 2007:
Helena Jurkovičová, 1931, Ma
lacky; Mária Slobodová, 1930, Malac
ky; MUDr. Ernest Kožuch, 1927, Ma
lacky; Albert Bobák, 1944, Malacky;
Antónia Vrataninová, 1915, Malacky;
Anna Kovárová, 1928, Borský Svätý
Jur; Vladimír Černý, 1972, Sološnica;
Ignác Bubniak, 1919, Moravský Svätý
Ján; Peter Čermák, 1948, Malacky; Žofia Hurbanová, 1935, Malacky; Mária
Dešťová, 1922, Plavecký Mikuláš; Mária Rigáňová, 1930, Veľké Leváre;
ANNAMÁRIA HORVÁTHOVÁ,
matrikárka



ŠPORT
10. – 11. marca bol Vranov nad Top
ľou dejiskom Majstrovstiev SR v bo
xe kadetov. Zúčastnilo sa ho 40 bo
xerov z 18 oddielov Slovenska. Ma
lacky reprezentovali Dávid Klíma
a Igor Bakan. Dvojicu sprevádzali
tréneri Ján Brandejs a Miroslav Kan
ďár. Chlapci zhadzovali do svojich
hmotnostných kategórií 6 kg. Dávid
štartoval vo váhovej kategórii do 52
kg a Igor do 54 kg.

Novinky aj
bez zvyšovania cien

Dávid Klíma v modrom
vo finálovom dueli.

Už tri roky sa vedeniu príspevkovej organizácie mesta AD HOC aj vďaka pe
niazom z mestského rozpočtu darí udržiavať ceny služieb v nízkych číslach
bez zvyšovania. Ponuka služieb sa pritom neustále rozširuje a záujem zo stra
ny návštevníkov neutícha. Aktuálne od 4. apríla v ŠH Malina sprevádzkujú
strelnicu. Viac s riaditeľom Vladimírom Mihočkom.

Dávid Klíma
V sobotu ako prvý vstúpil do ringu
Dávid Klíma proti borcovi z Vranova Mi
lošovi Saksunovi. Dávid ukázal pekný
technický box s určitou dávkou bojov
nosti. Súpera zasahoval čistými priamy
mi údermi a tempo stupňoval z kola na
kolo. Nakoniec zvíťazil verdiktom 5:0
N.B. Druhý do ringu vstúpil Igor Bakan
proti borcovi z Lučenca Dávidovi Zöl

Titul majstra Slovenska
v boxe pre Malacky
dovi. Igor začal vyvíjať aktivitu a prvé
kolo bolo v jeho prospech. Nad súpe
rom vyhrával vysoko na body, v nie
ktorých momentoch to vyzeralo, že Igor

zvíťazí pred časovým limitom už v pr
vom kole.
Bakanovo 3. miesto
V druhom kole nastal pre Igora veľ

ký zvrat. Iniciatívu prevzal jeho súper,
ktorý napokon zvíťazil verdiktom
R.S.C. Náš borec bol počítaný po spŕš
ke úderov. Igor Bakan si nevedel vy
svetliť veľký útlm, v ktorom sa ocitol.
„Nedokázal som ustáť na vlastných
nohách a pred očami som mal tmu,“
povedal. Išlo pravdepodobne o de
hydrovaný organizmus.
Druhý deň majstrovstiev patril bo
jom o tretie miesto aj finálovým due
lom. Igor bojoval s domácim borcom
Adrianom Jackaninom o tretie miesto
a zvíťazil verdiktom 5:0 N.B. Po zápase
už hovoril o svojej skvelej forme a ľuto
val, že to nevyšlo v deň vyraďovačiek.
Finálový duel pre Dávida
Vo finále súperil s Róbertom Jan
kom z BC Slovakia Bratislava. Obaja
sa dobre poznali a doteraz spolu bo
xovali štyri razy. Každý mal na svojom
konte dve víťazstvá a dve prehry.
Dávid zaboxoval finále vo veľkom
štýle. Róbertovi nedal najmenšiu šan
cu, súpera doslova „roloval“ pred se
bou, a tak presvedčivo zvíťazil verdik
tom 4:1 N.B. Získal zaslúžene v poradí
štvrtý titul majstra Slovenska.

Zľava: Hlavný tréner Ali Reisenauer, zlatý Dávid Klíma, bronzový Igor Bakan a tréner
Ján Brandejs.

Klzisko sa balí...
Prvá zimná sezóna nového klziska
na hádzanárskom ihrisku v Zámoc
kom parku sa oficiálne skončila v ne
deľu 11. marca. Práve vtedy mali Ma
lačania poslednú možnosť počuť
v lesoparku svišťanie nožov korčúľ
a zajazdiť si už takmer v jarnom po
časí. V týchto dňoch sa ľad postup
ne roztápa. Nasledovať bude už len
demontáž a o rok, keď teplota do
statočne klesne, môžeme si chystať
korčule znova.
Demontáž nejaký čas potrvá
Mesto vybudovalo klzisko ako domi
nantnú súčasť projektu Rekreačný areál
v Zámockom parku v Malackách. Umelá
ľadová plocha s rozmermi 20x40 m v hod
note takmer 8 miliónov Sk je majetkom
mesta, no na rok ju do správy dostala TJ
Strojár Malacky.
„Klzisko je odstavené už druhý týž
deň, ľad sa topí pomaly, a tak sa nedá po
vedať, kedy sa začne s demontážou. Má
ju vykonávať dodávateľská firma, aby bo
li splnené podmienky záruky,“ povedal
predseda TJ Strojár Ing. P. Oreský. „Ak to
bude potrebné, pri upratovaní priestoru
po rozobraní plochy požiadame o po
moc mesto,“ uviedol. „Klzisko je majet
kom mesta. Nevieme, kam ho mesto
uskladní.“



Kam s ním?
„Demontované klzisko zatiaľ umiestni
me v mestských priestoroch. V budúcnos
ti by sme však preň radi našli iné vhodné
miesto. Keďže z grantu sme mohli kúpiť
len zariadenie klziska, každoročná mon
táž a demontáž je po finančnej stránke na
pleciach mesta. Záťaž predstavuje pomer
ne vysokú sumu, a tak nám zostáva len
veriť, že obyvatelia to ocenia,“ dodal pred

Ali Reisenauer, hlavný tréner
Foto: archív A. R.

nosta MsÚ v Malackách Ing. D. Vavrinec.
Podľa prevádzkovateľa sa prvá zimná
sezóna na klzisku celkom vydarila. Doved
na ho navštívilo asi 7000 návštevníkov.
Denne si plochu objednali dva hokejové
kolektívy, chodievali aj kolektívy žiakov
z malackých škôl. Úspešný bol aj karneval
na ľade, kde sa predviedlo 55 masiek. Naj
väčšia návštevnosť bola cez zimné prázd
niny, no klzisko si našlo i skalných priaz
nivcov, ktorí sa objavovali takmer denne.      
Tatiana Búbelová
Foto: S. Osuský

Pláva sa už od rána
V uplynulom roku odstránili technický
nedostatok spevnením stropu v Maline
a do športovej haly sa po rokoch vrátili
športy s dynamickým zaťažením, naprí
klad aerobic. Plaváreň, ktorá podľa V. Mi
hočka spĺňa všetky štandardné normy, je
plne vyťažená. „Od marca od 8.00 h do
21.30 h. Niektoré dni už od 6.00 h, kedy tu
plavecká škola organizuje kurz,“ dopľňa
riaditeľ. Doobeda bazén využívajú školy
na plavecké kurzy, poobede zase dve pla
vecké školy a bežní návštevníci.
Tenisové majstrovstvá
opäť v Malackách
Rekonštrukcia stropu prispieva aj k to
mu, aby sa tu v budúcnosti mohli uspora

ktorý dúfa, že akcií bude v Maline stále
viac.
Vzduchovky sú pripravené
V novembri 2006 v športovej hale pri
budlo cycling centrum, ktoré hoci pre
vádzkuje súkromník, ale ponuka služieb
sa tým rozšírila. „Aktuálne pripravujeme
otvorenie strelnice na vzduchové zbrane.
V tomto čase testujeme elektronické za
riadenie na prísun a uchytenie terčov na
terčovniciach, ktoré umožnia strelcovi sle
dovanie úspešnosti streľby. Od 4. apríla
sprevádzkujeme dve stanoviská s tým, že
v kolkárni budú fungovať dve dráhy. Ope
ratívne však vieme záujemcom pripraviť
aj štyri stanoviská na kolky či streľbu,“ vy
svetľuje.

Chcete si prísť zastrieľať? Strelnica bude otvorená v stredu od 16.00 do 20.00 h a v sobotu od
15.00 do 20.00 h. Cena vstupu – 1 osoba/1h (vzduchovka Slávia 630, 30 striel, 3 terče) – 80 Sk.

dúvať športové či kultúrne podujatia väč
šieho rozsahu. „Opäť sa budú 4. – 6. mája
konať Medzinárodné majstrovstvá junio
rov Slovenska a na jeseň je plánovaný ce
loslovenský turnaj v džude. Rovnako sa
chystá už tretí ročník Memoriálu Aliho Re
isenauera, podujatie, ktoré získava na
lesku a popularite,“ vyratúva V. Mihočko,

Strelnicu môžu využívať aj deti od 12
do 15 rokov v sprievode dospelej osoby
a samostatní návštevníci od 15 rokov. Ve
denie AD HOC-u má prisľúbenú spoluprá
cu so streleckým klubom Malacky, ktorá
zároveň spropaguje tento druh športu
v našom meste.
LUCIA VIDANOVÁ, foto: S. Osuský

Hlasujte aj vy – len do 5. apríla!

Redakcia Malackého hlasu vyhlasuje anketu o najobľúbenejšieho športovca a športový
kolektív mesta. Môžete dať hlas športovcovi a športovému kolektívu Malaciek, ktorý je
vám najsympatickejší, resp. výkony koho najviac oceňujete v rámci malackého športu
a reprezentácie mesta. Vystrihnite anketový lístok a pošlite ho na adresu redakcie, prineste osobne na MsÚ do klientskeho centra M. Jurdákovej alebo vhoďte do schránky
mestských médií pri schodisku do MsÚ. Spomedzi tých, ktorí sa do ankety zapoja, bude
počas slávnostného večera vyžrebovaných desať šťastlivcov – výhercov vecných cien.
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