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14. – 16. septembra sa
stanú Malacky dejiskom
nultého ročníka
divadelného festivalu

úvodník

Kreditka
spásy
Sedel na obrubníku poloprázdneho
parkoviska a steblom trávy kreslil kruhy
do piesku. S týždňovým strniskotm na
tvári a v džínsoch, ktoré pamätajú minulé
tisícročie, no nepoznajú práčku, čakal na
ďalšie auto. „Ečévéčko“ prezradilo do
movskú stanicu vodiča a zároveň dalo
impulz na rozhovor: „Vy ste z Malaciek?
Tam som bol kedysi dávno. Pekné mesto!
Nemáte zvyšných dvadsať korún? Nejedol
som už dva dni...“ Hotovosť nemám, no
sím kreditku. Tu máte čerstvý rožok so
šunkou, žena mi zabalila na cestu. Pečivo
starostlivo zabalené vo farebnom obrúsku
sa ako pochodeň dostáva z jednej muž
skej ruky do druhej. Jeho hodnota v prie
behu sekundy vzrástla niekoľkonásobne.
„Ďakujem. Máte kreditku... to ste šťastný
človek.“
V azylovom centre Betánia otvorili žen
ské oddelenie. Akú cenu má čistá posteľ
ná bielizeň alebo jeden večer bez fľaše
alkoholu by vedeli rozprávať ženy, ktoré
na otvorenie oddelenia čakali ako na zá
chranné koleso. Pre ich deti má deň bez
bitky a modrín cenu diamantu. V podobe
nového bezpečného domova dostávajú
kreditku spásy.
IVANA POTOČŇÁKOVÁ

Zejdeme sa
na
hambálku

2. 9. o 9.20 dal povel k symbolic
kému štartu primátor Jozef On
drejka. Na 5. záverečnú etapu si
žlté tričko obliekol aj neskorší cel
kový víťaz pretekov Joost VAN
LEIJEN z Holandska.

Juraj Takáč, riaditeľ cyklistických pretekov Okolo Slovenska:

„Ďakujeme Malackám
za nádhernú atmosféru”
1. – 2. 9. žili Malacky vrcholovou
cyklistikou. Po prvý raz v 51-ročnej
histórii medzinárodných cyklistických pretekov (29. 8. – 2. 9.) sa stali
po Banskej Bystrici, Liptovskom Mikuláši, Čadci etapovým a zároveň
cieľovým mestom.
Malacký okruh
Cyklisti z 13 krajín sveta dorazili do Ma-

laciek presne podľa harmonogramu v sobotu 1. 9. po 17.30 h, kde ich vítali stovky
fanúšikov nadšene mávajúcich vlajkami
mesta. Kvôli tejto výnimočnej udalosti
museli obyvatelia tzv. malackého okruhu
– Záhorácka, Kozia, Veľkomoravská, Jánošíkova, L. Novomeského, Štúrova, Stupavská, Ul. gen. M. R. Štefánika, Námestie SNP,
Ľuda Zúbka a Radlinského – rátať s doPokračovanie na 12. strane

Priaznivci divadla, pozor! Divadlo
na hambálku (DNH), ktoré v tomto
roku oslavuje „päťročnicu“ (vzniklo
28. 8. 2002, pozn. red.), je pod organizátorskými krídlami Mestského
centra kultúry iniciátorom novej
kultúrnej tradície . 14. – 16. septembra zažijeme špecifickú atmosféru
nultého ročníka divadelného festivalu amatérov i profesionálov – Zejdeme sa na hambálku. „Je to sviatok pre hercov aj pre divákov. Veď
môžu konfrontovať zážitky z viacerých predstavení. Sledovať rôzne
štýly, herecké prejavy, porovnávať
druhy divadelného humoru a vnímania tvorcov,“ hovorí „guru“ fes
tivalu a režisér DNH Vlado Zetek,
ktorému sme položili nasledujúce
otázky.

Prečo vzniká festival práve v tomto
roku?
K 5. výročiu založenia Divadla na hambálku. Úprimne s touto myšlienkou sme
sa pohrávali už dávnejšie. Chýbali nám
však vhodné priestory. Po zrekonštruovaPokračovanie na 6. strane

Európske umenie
v športovom drese
ŽNIN (Poľsko) – Šiesty ročník, štvrtý usporiadateľ. Taká je stručná bilancia histórie medzinárodného detského festivalu Kultúra bez tlmočníka. Tohtoročný
organizátor, poľské mestečko Žnin ležiace neďaleko Poznane, dalo kultúrnemu duchu festivalu nový športový dres. Mladí ľudia z maďarskej Albertirše,
litovského Birštonasu, nemeckého Mettmannu, moravského Veselí nad Moravou, slovenských Malaciek a domáceho Žninu sa na severe Poľska stretli
v dňoch 23. – 26. augusta.
Pečať originality
Kto by očakával, že festival, ktorý sa
v roku 2001 zrodil na pôde Malaciek,
prejde v čase svojich šiestych narodenín
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do stereotypných koľají, mýlil by sa. Poľskí
organizátori vtisli podujatiu, ktorého
poslaním je umožniť mládeži vo veku
Pokračovanie na . strane
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SPRAVODAJSTVO
JEDNOU VETOU
• 2. augusta rokoval primátor mesta
RNDr. Jozef Ondrejka so zástupcami vo
lejbalového oddielu TJ Strojár Malacky
o možnostiach rozvoja tohto športové
ho odvetvia v meste .
• O finančnej podpore malackých ne
ziskových organizácií, ktoré o ňu požia
dali spoločnosť Nafta, rokoval J. Ondrej
ka 3. augusta so šéfkou marketingu ak
ciovej spoločnosti E. Riškovou.
• Príprave projektu inovačno-technolo
gického centra, ktoré by malo vyrásť
v Priemysleno-technologickom parku
Záhorie, bolo v priebehu júla a augusta
venovaných niekoľko rokovaní medzi
Mestom Malacky a I. Kočišom, poradcom
podpredsedu vlády D. Čaploviča.
• Z pozície člena Predsedníctva Rady
Združenia miest a obcí Slovenska nav
štívil primátor Malaciek Jozef Ondrejka
14. augusta ministerstvo financií. Pred
metom rokovania bola požiadavka mi
nisterstva na dodržiavanie mastricht
ských kritérií slovenskou samosprávou.
• O plánovanom cestnom obchvate Ma
laciek a vybudovaní spomaľovačov –
ostrovčekov na vstupoch do mesta ho
voril RNDr. J. Ondrejka 14. augusta so zá
stupcami Slovenskej správy ciest.
• Novú technológiu spracovania kom
postu predstavil 15. augusta malackej
samospráve záujemca o jej zavedenie na
Záhorí. Ide o český patent, ktorý umož
ňuje premieňať organické zvyšky na pa
livo.
• Riaditeľ Úradu BSK Vladislav Dzúrik
navštívil 16. augusta Malacky v súvislosti
s budúcim využitím Pálfiovského kaštie
ľa. Župa má v prípade odkúpenia kaštie
ľa mestom vážny záujem spolupodieľať
sa na jeho rekonštrukcii a prevádzke. Ro
kovania o odkúpení medzi Mestom Ma
lacky a Rádom menších bratov františká
nov sú však už od apríla na mŕtvom bo
de. Dôvodom je nedostatok komuniká
cie zo strany rádu.
• Novinár a cestovateľ Rasťo Eckert nav
štívil 18. augusta primátora Jozefa On
drejku so zámerom vybudovania endu
rocentra pri Malackách.
• 21. augusta absolvovali v Piešťanoch
zástupcovia mestskej samosprávy a
Mestského centra sociálnych služieb
v Malackách seminár k novému sociál
nemu zákonu.
• O deň neskôr sa stretli zástupcovia
politických strán pôsobiacich v meste
a okrese Malacky.
• Podpis dodatku k zmluve o prevádzke
čistiarne odpadových vôd bol 23. augus
ta hlavným bodom stretnutia primátora
J. Ondrejku s predsedom predstavenstva
Bratislavskej vodárenskej spoločnosti
D. Gemeranom.
• 28. augusta zasadala v Inkubátore Ma
lacky okresná protipovodňová komisia.
• Pamiatku Slovenského národného
povstania si mesto uctilo položením ven
ca k Pamätníku SNP na rovnomennom
námestí.			             -ipoPOZVÁNKA



Politológia
definitívne
otvorená

Pracovníci Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva v Bra
tislave v júli vykonali kontrolu
pieskovísk na detských ihris
kách v správe mesta Malacky.
Skontrolovali dvanásť z celko
vého počtu dvadsaťdeväť pies
kovísk, pričom dve pieskoviská
nevyhoveli Nariadeniu vlády SR
č. 313/2006 Z. z, pretože v nich
zistili prítomnosť psích a mača
cích exkrementov. V oboch pies
koviskách mesto zabezpečí úpl
nú výmenu piesku.
Piesok sa vo všetkých pieskoviskách
na jar kompletne vymieňa  a pieskoviská
sa pravidelne čistia a prekopávajú, vý
sledkom čoho je aj priaznivý výsledok
kontroly. Smutný ostáva fakt, že na dvoch
ihriskách sa našli exkrementy zvierat. Od
delenie životného prostredia MsÚ dostá
va upozornenia, že pri pieskoviskách chý
bajú tabuľky s označením Zákaz vodenia
psov. Ich účinnosť je však sporná.
Chovatelia psov by mali poznať VZN
č. 4/2002 o chove zvierat, ktoré im zaka

zuje vodiť psov na detské ihriská, športo
viská, atď. Bohužiaľ, bezohľadnosť nie
ktorých majiteľov psov má za následky
zvýšené náklady na údržbu detských ih
rísk. Za zbytočne vyhodené peniaze by
na ihrisku pribudli nové prvky, prípadne
by sa zrekonštruovali pôvodné.
Ing. M. Gajdárová
OŽP MsÚ Malacky

Pieskoviská upravujú
aj rodičia
Podľa príspevku R. Beňovej zo sídlis
ka Juh to „ich“ pieskovisko pôsobilo
zdevastovane a neudržiavane. Oce
nenie si zaslúži úsilie a ochota mami
čiek, ktoré sa brigádou pričinili o vy
čistenie a úpravu miesta, kde trávia
chvíle so svojimi deťmi. Vybavenie
detských ihrísk v meste sa rekonštru
uje postupne. Oddelenie životného
prostredia MsÚ však zabezpečuje
pravidelnú výmenu piesku vo všet
kých pieskoviskách, ich čistenie a pre
kopávanie. -tabu-, foto: R. Beňová

V Betánii ožíva ženské oddelenie
záclony, oblečenie, mikrovlnku či chlad
ničku, podaktorí aj skrine či obývaciu
stenu.. „Všetkým patrí naša vďaka, preto
že u nás v Betánii sa všetko zíde. Sme
vďační aj za Cenu Holcim 2007, vďaka
ktorej sme dostali 70 000 Sk. Za ne sme
kúpili 9 nových poschodových postelí
do ženskej časti. Veľmi nám to pomohlo,“
s vďakou prízvukuje A. Beňková.

Ženskú časť Betánie 31. 8. úvodným príhovorom a poďakovaním slávnostne otvorila
riaditeľka neziskovej organizácie Križovatky. Za prítomnosti mužského osadenstva
domu, predstaviteľov mesta a pozvaných hostí požehnanie tomuto dielu i ľuďom
v ňom udelili v Betánii dobre známy bývalý dekan malackej farnosti vdp. M. Pokopec
a evanjelická farárka z Veľkých Levár Milada Krížová.

Azylové centrum Betánia v Malac
kách koncom septembra oslávi pr
vý rok svojho fungovania. Priesto
ry, v ktorých sa nachádza, kedysi
patrili bývalej materskej škole na
sídlisku Juh. Sú rozsiahle, no v čase,
keď ich mesto (v marci 2005) pre
najalo za symbolickú korunu ročne
neinvestičnému fondu Križovatky
za účelom zriadenia azylového do
mu, boli dosť schátrané. Trvalo vyše
roka, kým dostali obývateľnú po
dobu. Mužské oddelenie bolo sláv
nostne otvorené 29. 9. 2006. Ani
nie o rok (31. 8. 2007) „hniezdo po
moci“ otvára bránu aj ženám a ich
deťom.
Všetko je nachystané
Asi pre 20 osôb v ženskej časti, ktorá
sa rekonštruovala postupne počas celé
ho roka, je pripravených 7 izieb. „Veľkú
spoločenskú miestnosť, ktorá je spojená
s kuchyňou a bude slúžiť aj ako jedáleň,
sme nazvali „srdce domu“. Tu sa budú
všetci schádzať. Deti tu majú kútik na
hranie a k dispozícii televízor. Mamy

môžu variť a deti neuniknú ich dohľadu,“
vysvetľovala A. Beňková, keď nás spre
vádzala otvoreným priestorom s dvoma
obrovskými okrúhlymi stolmi, za ktorý
mi sa už čoskoro budú schádzať prví
obyvatelia ženskej časti. Tá je vybavená
aj troma toaletami, dvoma sprchami
a vaňou. Všade tečie teplá voda a je za
pojená elektrina.
Dobrí ľudia pomohli
Zo zariadenia azylový dom investoval
iba do kuchynskej linky a dvoch nových
sporákov. Ostatné venovali dobrí ľudia.
Niekto koberec, iný posteľnú bielizeň,

Domácka pohoda
aj pevné pravidlá
Doteraz v Betánii žili len muži, no po
riadok musel byť. „Ak sa niekto vráti opi
tý, nevpustíme ho. Chlapi sú zamestnaní
a mesačne prispievajú sumou 1200 Sk.
Sami si aj varia, no mesto denne každé
mu prispieva polievkou a chlebom.
Upratujú a perú si podľa týždenného
harmonogramu. A pomáhajú pri všet
kom, čo sa v Betánii robí,“ približuje život
v Betánii A. Beňková. „Väčšinou sú milí,
radi si aj zažartujú… Stále však zostávajú
terčom narážok. Je na ľuďoch, aby si uve
domili, že keď sedia vonku pri vchode a
pijú kávu, tak sa „neflákajú“, ale oddy
chujú ako iní, keď sa vrátia z práce,“ do
dáva na záver.
Domov aj pre týrané ženy
Ženská časť poskytne azyl okrem žien
v sociálnej a hmotnej núdzi a bez stre
chy nad hlavou aj týraným ženám, ktoré
sa neraz musia pred manželom ukrývať.
Žiadosti bude treba starostlivo posúdiť,
pretože kapacita 20 ľudí sa pri matkách
s deťmi naplní raz-dva. Dobrý chýr je
však rýchlejší ako noviny, a tak sa záu
jemkyne o bývanie v Betánii začali hlásiť
už dávno pred otvorením ženského od
delenia.
Text,foto: Tatiana Búbelová

Oddelenie dopravy a stavebného poriadku MsÚ so zármutkom prijalo
stratu milého spolupracovníka

Štefana Tarabu,
ktorý nás opustil 18. augusta vo veku 57 rokov.
Naposledy sme sa s ním rozlúčili 23. augusta na sta
rom cintoríne v Malackách.
Česť jeho pamiatke.

Štúdium politológie v Malackách má
zelenú. Prihlášky sa podávali ešte aj v so
botu (25. 8.) do 16.00 h. Hoci by sme si
možno mysleli, že nik si to nenechá na po
slednú chvíľu, opak bol pravdou. V sobo
tu doručilo prihlášky 14 uchádzačov o štú
dium a hodinu pred uzávierkou bol sek
retariát inkubátora doslova preplnený.
Medzi čakajúcimi bola aj uchádzačka s po
radovým číslom 100 a jediná zahraničná
študentka z neďalekého českého mesta
Břeclav.
Záujem prekročil očakávania
Po záverečnom sčítaní je definitívne
jasné, že sa otvorí nielen bakalárske, ale aj
magisterské štúdium, na ktoré sa spočiat
ku hlásilo menej uchádzačov. Hoci na
zriadenie vysunutého pracoviska univer
zity stačilo 30 študentov, dovedna je pri
hlásených 148, z toho 107 na bakalárske
a 31 na magisterské štúdium. Medzi nimi
je 49 Malačanov, pričom celkovo prevlá
dajú ženy (67). Zrejme aj vďaka tomu sú
príslušníčkami nežného pohlavia aj naj
mladšia (19) a najstaršia budúca študent
ka (53). Pozoruhodné je, že záujem štu
dovať v Malackách prejavilo aj 19 uchá
dzačov z Bratislavy. Z najväčšej diaľky
k nám bude za štúdiom dochádzať štu
dentka z Považskej Bystrice.
Ambície sa politológiou nekončia
Zriadenie vysokej školy v Malackách je
záujmom mesta a zámer mohol ohroziť
jedine nedostatočný záujem študentov
o ponúkané štúdium. Politológia u nieko
ho vzbudzuje nedôveru a evokuje vidinu
ľahkého získania titulu. Nikto si však ne
môže myslieť, že diplom dostane len za
školné. Univerzita bude mať skvelú príle
žitosť obhájiť svoju úroveň aj v Malac
kách. Výber odboru politológie zo strany
mesta bol podmienený tým, že toto štú
dium nevyžaduje osobitné nároky na
priestorové vybavenie špeciálnymi učeb
ňami a laboratóriami. Podľa primátora
mesta RNDr. J. Ondrejku ponúk na zriade
nie vysokej školy v Malackách bolo viac
a v budúcnosti sa mesto bude usilovať vy
tvoriť podmienky aj na otvorenie vysoko
školského štúdia s technickým zamera
ním.
Budúci študenti sa so zástupcami uni
verzity, mesta a inkubátora stretli v pon
delok 27. 8. popoludní. V slávnostnej at
mosfére si prevzali vysokoškolské indexy
a stali sa riadnymi študentmi prvej vyso
kej školy v Malackách.
T. BÚBELOVÁ

ZAUJALO VÁS
Milí čitatelia,
ak nám napíšete do 12. septembra na
adresu redakcie, ktorý príspevok vás za
ujal, budete mať šancu získať tričko
a hrnček s logom mesta z novej série
reklamných predmetov. Tak neváhaj
te a zapojte sa! Ak máme 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 Mesto chce zefektívniť
používanie športovísk, Bronz s ce
nou zlata, Verím, že tu nájdem
ochotných ľudí a iné.
V tomto čísle odmeníme Elenu Novo
tovú z Veľkomoravskej ulice. Prosíme
výherkyňu, aby sa ohlásila v redakcii.

✒

Pozývame vás na riadne zasad
nutie poslancov MsZ, ktoré sa usku
toční 6. 9. o 15.00 h vo veľkej zasa
dačke MsÚ na Radlinského ulici.
V rámci programu budú preroko
vané aj tieto body:
Správa o kontrole dodržiavania
VZN č. 5/200 o ochrane ovzdušia a po
platkoch za znečisťovanie ovzdušia za
rok 2006, Správa o čerpaní rozpočtu
mesta za I. polrok 2007, Správa o spô
sobe obhospodarovania mestských
lesov Vampíl podľa LHP 2007–2016,
Správa o aktuálnom stave rekonštruk
cie Zámockého parku, Informácia
o činnosti MsP v I. polroku 2007, Návrh
na schválenie plateného parkovania
v meste a i.

Kontrola
pieskovísk
v meste

ZAUJALO MA V ČÍSLE
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PROBLÉMOM NA STOPE vo 4. volebnom obvode

Problémom doprava
a nekvalita ciest

dokonca čerpacia stanica nafty a parko
visko TIR.
Po zriadení svetelnej križovatky mnohí
vodiči robia odklon jazdy cez Veľkomo
ravskú a Hviezdoslavovu ul. na Cestu mlá
deže. Sú tu aj dve zastávky SAD. Na celom
úseku Cesty mládeže je len označenie
hlavná cesta a oproti pekárňam zn. Zákaz
zastaviť, ktorú nikto nerešpektuje. Viac
krát som na to upozornila – nič sa nezme
nilo. Občania sa chystajú zorganizovať pe
tíciu s požiadavkou na odklon nákladnej
prepravy. Ich pripomienky som spísala
a odovzdala primátorovi v auguste
s tým, že občania sú pri
pravení v prípade
potreby sa
mi

Nastal čas, aby si po úspechu vo voľbách vysúkali poslanci rukávy a popa
sovali sa za nás s konkrétnymiproblémami, ktoré trápia každý zo šiestich
volebných obvodov Malaciek. Rubrika PROBLÉMOM NA STOPE sa venuje
aktuálnym otázkam života v meste. Pátrame po tom, čo občanov znepo
kojuje a dávame priestor (poslanci majú možnosť využiť rovnaký určený
priestor) na prezentáciu konkrétnych návrhov riešení jednotlivým po
slancom.

Mgr. Anton Pašteka
(SMER – SD)
Vzdelanie:
Pedagogická fakulta UK
v Trnave
Terajšie povolanie:
učiteľ
Rodinný stav, deti:
ženatý, dve deti
Záľuby:
šport (najmä hádzaná
a turistika), zberateľstvo
(najmä filatelistika)
Budúci rok oslávi „štvrť
storočnicu“ v poslanec
kom kresle, funkciu po
slanca totiž zastáva ne
pretržite od mája 1983.

Mgr. Alžbeta Dubajová
(nezávislá)
Vzdelanie:
Pedagogická fakulta UK
v Trnave
Terajšie povolanie:
učiteľka – dôchodkyňa
Rodinný stav, deti:
vdova, dve deti
Záľuby:
záhrada, populárno-ná
učná literatúra, kultúra,
kontakt s ľuďmi
Poslankyňou je
3. volebné obdobie.

MUDr. Miroslav Fruš
(koalícia ĽS HZDS
a SNS)
Vzdelanie:
vysokoškolské
Terajšie povolanie:
lekár
Rodinný stav, deti:
rozvedený, tri
Záľuby:
poľovníctvo
Poslancom je
3. volebné
obdobie.

Nekvali
ta ciest, nedo
statok parkovísk,
problematická Hviezdo
slavova a Ul. M. Benku,
frekventovaná Cesta mláde
že, slabá starostlivosť o ze
leň v okrajových častiach
mesta (napr. na Druž
stevnej ulici)

4. volebný obvod tvoria ulice:
Veľkomoravská 2410 až 2416, 2420, Bernolákova, Veľkomoravská – rodinné
domy, V. J. Kučeru, Cesta mládeže, Vinohrádok, Hviezdoslavova, M. Benku,
V. Gajdoša, Kozia, Družstevná, Záhorácka – rodinné domy

Kritický dopravný úsek na križovatke ulíc M. Benku, Cesty mládeže a Kozej.

Mgr. Anton Pašteka
(SMER – SD)
1. Aké problémy trápia občanov váš
ho volebného obvodu? Ako budete
v priebehu štyroch rokov presadzovať
ich riešenie?
Pretože bývam v strede mesta, asi naj
väčším problémom sa javí doprava a, sa
mozrejme, parkovanie v meste. Prudký
nárast počtu áut prechádzajúcich stre
dom mesta a nárast počtu majiteľov áut
v meste spôsobujú uvedené problémy.
Nemenej závažná je kvalita ciest, chodní
kov i parkovísk v strede mesta a udržiava
nie či skvalitňovanie zelene. Problémy sú
to celomestské, a tak ich riešenie je jed
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noznačne v spoločnom úsilí všetkých po
slancov a pracovníkov mesta. Vyžadujú si
nemalé finančné náklady. Svojím vzťa
hom k životnému prostrediu prispievajú
i samotní občania – nešliapaním po zele
ni, dodržiavaním zásad pri venčení psov,
brigádnickou pomocou pri udržiavaní ve
rejných priestranstiev ap. Pre odľahlejšie
časti volebného obvodu je to i problém

mestskej dopravy, a to tiež treba riešiť ce
lomestsky.
2. Od roku 1983 ste poslancom a od
vtedy ste sústavne predsedom, pod
predsedom či členom komisie školstva
a sociálnych vecí (jej názvy sa menili).
Ako vnímate za toto dlhé obdobie vý
voj najmä v školstve a športe?
V školstve prišlo k podstatnému zlep

šeniu v oblasti základného
školstva. Po rokoch bojov sa
podarilo zabezpečiť dôstoj
né priestory nielen pre zá
kladnú výučbu, ale aj pre
ZUŠ či CVČ. Problémom zo
stáva stredné školstvo. Dve
gymnáziá, to je pre okresné
mesto primálo. Chýba stred
ná škola odborného zamera
nia, najlepšie združená.
Priestory sú, no „vyššia moc“ je
akosi proti.
V oblasti športu nastal prudký
rozvoj, veď takmer pred 10 rokmi boli
v meste dve športové organizácie, teraz
ich je asi 20. Finančné prostriedky sa tak
prerozdeľujú oveľa ťažšie nielen v meste,
ale i medzi sponzormi, ktorí šport pod
porujú. Vzrástla kvalita súťaží. Mesto pod
poruje rozvoj športu, o čom svedčí vy
budovanie športovej haly s plavárňou či
letného kúpaliska, ale i zriadenie umelé
ho klziska. To, že sa pozerá i do budúc
nosti, dokazuje i zriadenie komisie ur
čenej na spracovanie budúcnosti spra
vovania mestských športovísk a budo
vanie ďalších.
Mgr. Alžbeta Dubajová
(nezávislá)
1. Aké problémy trápia občanov
vášho volebného obvodu? Ako budete
v priebehu štyroch rokov presadzovať
ich riešenie?
Problémom č. 1 je kanalizácia, cesty,
chodníky. V obvode je na 1. mieste opráv
Hviezdoslavova ul. Horšie je však na tom
Ul. M. Benku. Prepadávajúca kanalizácia
ohrozuje nielen bezpečnosť obyvateľov,
ale už aj domy. Keď to bude pokračovať,
poradie opráv sa musí zmeniť. Na situáciu
som vlani interpeláciou upozorňovala
BVS, a. s., ktorá situáciu s problémom po
zná.
Pre obyvateľov Cesty mládeže a pri
ľahlých ulíc je „čiernou morou“ dopravná
situácia. Vozovka III. triedy od dolného
kostola po Vinohrádok je široká 6 m, bez
spevnených krajníc len s trávnikom a bez
pätníkov. Činžovné domy sú na pravej
strane vozovky a len jeden chodník na ľa
vej. Len veľkou disciplínou nedošlo dote
raz k nešťastiam. Pôvodne budovanú ces
tu pre poľnohospodárske a naftárske úče
ly využíva množstvo firiem a prevádzok
s ťažkou technikou a výrobou v areáli bý
valej traktorovej stanice. Nachádza sa tu

Občania bývajúci v 4. volebnom obvode, volajte, píšte, mailujte na adresu redakcie svoje
názory, pripomienky, námety. V budúcom čísle dáme priestor vám. Nepremárnite šancu
a ozvite sa! Svoje podnety si do 10. septembra môžu nachystať aj občania ostatných ob
vodov a priebežne posielať do redakcie.

urobiť zá
tarasu pre náklad
né vozidlá.
Najstaršia časť mesta – Druž
stevná ul. – je vstupnou bránou od ra
kúskej hranice. Kosiť treba častejšie aj za
potokom a treba čistiť koryto Maliny. Je to
povinnosť občanov? Pre bezpečnosť tre
ba tiež zábradlím zabezpečiť mostík opro
ti hostincu U koňa. V roku 2008 sa majú
vymeniť autobusové prístrešky pri kosto
le i oproti hostincu. Pracovník zodpoved
ný za čistotu by mal občas prejsť ulice, pri
pomenúť občanom, čo musia urobiť a za
písať si, čo je povinnosťou mesta.
Najvzdialenejšou časťou mesta je tu
Vinohrádok. Dvakrát denne tu chodia au
tobusy SAD, v zimnom období by obyva
telia prijali odpoludnia ešte jeden spoj.
Bezproblémovým objektom a pýchou
obvodu je ZŠ Záhorácka.
2. V poslaneckom zbore často obha
jujete záujmy seniorov. Ako sa vyvíja
situácia v sociálnej sfére vo vzťahu
k pomoci tejto skupine obyvateľstva?
Som vekom najstaršou poslankyňou
MsZ už 3. volebné obdobie, vediem aj se
niorské OZ Zlatý vek, takže problémy se
niorov dôverne poznám. V tomto voleb
nom období sa medzi priority dostala aj
pozornosť mesta voči seniorom na úseku
sociálnej starostlivosti. Takmer pre 3000
seniorov je šťastím, že nemusia využívať
služby MsCSS. Kapacitne by to nebolo ani
možné. Primátor navrhuje, aby sa senio
rom venovala nezisková organizácia, kto
rá by súbežne pracovala s terajším MsCSS.
Hovorí sa aj o dennom stacionári pre
dôchodcov a zriadení ďalších služieb (na
pr. pranie bielizne, masáže, kaderníctvo,
rôzne menšie opravy). Odborníci a zdravší
dôchodcovia by tu za určitú odmenu
možno našli aj uplatnenie. Čo najskôr tre
ba začať s prevádzkovaním „sociálneho
taxíka“. Počas môjho pôsobenia v MsZ sa
riešili priority v školstve, športe, výstavbe,
kultúre atď. Teraz sú na rade problémy se
niorov, ktorí svoj život prežili čestne a za
slúžia si uľahčenie života. Dobrú vec som
vždy podporila. Očakávam, že poslanecký
zbor navrhovanú alternatívu schváli.
MUDr. Miroslav Fruš
(koalícia ĽS HZDS a SNS)
1. Aké problémy trápia občanov váš
ho volebného obvodu? Ako budete
v priebehu štyroch rokov presadzovať
ich riešenie?
1. Cestné komunikácie, hlavne Hviez
doslavova ulica.
2. Psie exkrementy. Riešením sú kon
troly majiteľov psov mestskou políciou.
3. Rýchle nočné jazdy osobných áut.
V spolupráci so štátnou políciou nočné
kontroly vodičov.
2. Ako vnímate ako lekár vývoj v ob
lasti poskytovania zdravotnej starost
livosti (jej kvalite aj dostupnosti) v Ma
lackách?
Stanovisko sa dá zaujať až po dokon
čení prestavby budovy nemocnice.
Stranu pripravila:
LUCIA VIDANOVÁ
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J. Kachlík, manažér golfového ihriska:

„Nebude to žiadny
drahý rezort...”
Je pragmatik. Ovláda zákony a nemá problém s kýmkoľvek diskutovať, ale
v debate chce ako partnera odborníka, ktorý ho presvedčí argumentmi.
Golfu sa venuje už 15 rokov. Ing. arch. Jaroslav Kachlík, ktorého sme požia
dali o rozhovor. Ako projektový manažér golfového areálu zastupuje spo
ločnosť KAMARO Trading, s. r. o. Tá je jedným z podnájomníkov Eurovalley,
a. s., v areáli zóny D Malacky – Vasková. Pozemok, na ktorom sa buduje gol
fové ihrisko, patrí štátu (spravuje ho Ministerstvo obrany SR, keďže ide
o časť VO Záhorie, pozn. red.). Štát ho v roku 2004 prenajal na 50 rokov.
Akým smerom napreduje golf na
Slovensku?
J. Kachlík je viceprezidentom Sloven
skej golfovej asociácie. Golfu sa ve
nuje od roku 1993. Vtedy bolo na Slo
vensku 20 golfistov. V roku 1995 sa
otvorilo prvé golfové ihrisko v Ber
nolákove. J. Kachlík projektoval tri ih
riská – park v Bernolákove, v Piešťa
noch, Black river v  Bernolákove. Na
Slovensku sú ihriská v Bernolákove
(18-), Čiernej Vode (9-), Piešťanoch
(9-jamkové), Tatrách (otvára sa v sep
tembri prvá 27), Táľoch (18-jamkové),
Alpinke pri Košiciach (9-), stavia sa
ďalšie pri Báči (okres Dunajská Stre
da). Pre porovnanie: v Čechách majú
cca 90 ihrísk a viac ako 30 000 hráčov,
na Slovensku máme 4500 golfistov.
Ako ďaleko sú výruby v areáli? Ako
bude vyzerať zloženie stromov v ob
lasti po dokončení projektu?
Na výruby sa treba pozerať v časovom
horizonte 30 rokov. Prevažovala tu boro
vica lesná, ktorá sa obvykle dožíva 80 až
100 rokov a v tejto lokalite je určená na
ťažbu. Situovanie golfového ihriska do
tejto lokality sa z celkovej plochy 78 ha
vyťaží len 2/3. Asi 1/5 bola vyťažená už
v roku 2003. Do pásov borovíc, ktoré bu
dú zachované, sa budú postupne dosá
dzať listnaté jedince, ktoré sú všeobecne
cennejšie a odolnejšie, čím sa vytvoria
stabilizačné lesné pásma s dlhou život
nosťou. Terajšie zloženie – 90 % z borovíc,
nahradí na zachovanej ploche 75 % list
náčov (napr. dub, buk, jelša, breza a pod.).
Asi 2/3 výrubov z plánovanej ťažby majú
VLM za sebou.
Boli stanovené v stavebnom povo
lení ochranné pásma? Dodržiavate
ich?
V stavebnom povolení nie sú stano
vené žiadne ochranné pásma, keďže ich
orgán ochrany prírody nepožadoval.
100-metrové ochranné pásmo od Mar
heckých rybníkov požadovalo oddele
nie životného prostredia MsÚ v Malac
kách s tým, že táto požiadavka bola re
levantne zamietnutá v stavebnom ko
naní stavebným úradom. Dôvodom
tohto zamietnutia bola tá skutočnosť, že
ani jeden orgán či organizácia pri tvorbe
územnoplánovacej dokumentácie a pri
ekologickej štúdii EIA toto ochranné
pásmo nežiadal.
Po vydaní stavebného povolenia po
žadoval Obvodný úrad životného
prostredia (ObÚŽP) v Malackách v rámci
konania o vstupe do biotopov na zákla
de požiadavky organizácie BROZ doda
točne ochranné pásmo 100 m od Mar
heckých rybníkov, v ktorom žiadal, aby
sa nerealizovali rozsiahle výruby – holo
ruby a 300-metrové ochranné pásmo
bociana čierneho. 100-metrové ochran
né pásmo nám nerobí žiadny problém,
pretože nerealizujeme výrub veľkého
rozsahu. Čo sa týka 300 m ochranného
pásma, toto sa pri poslednom staveb
nom povolení na výstavbu objektov
a cesty zrušilo s tým, že investor urobí



opatrenia na založenie troch hniezdisk
v stanovených lokalitách.
Stráž prírody podala podnet na ne
dodržiavanie podmienok rozhodnutia
ObÚŽP pri realizácii golfového ihriska.
Upozornila v ňom aj na to, že pred zá
sahom do biotopov sa orgánu ochrany
prírody nedoručil ani mapový pod
klad. Aký bol výsledok konania?
Orgán ochrany prírody chce mať ozna
čené stromy v teréne, ktoré zostanú za
chované. No v celom procese nie je arbi
ter, ktorý by určil, ktorý strom je cenný
a ktorý nie. Až po dokončení výrubov sa
zaznačia stromy do mapy a takýto pod
klad sa doručí na obvodný úrad životné
ho prostredia .
V projekte ochranárom prekážalo
8 ha veľké umelé jazero, ktoré malo
slúžiť na potreby zavlažovania. Ochra
Budúci rezort je súčasťou priemysel
ného parku a bude mať názov EURO
VALLEY GOLF PARK – ZÁHORIE.
Okrem golfu budú v areáli nové uby
tovacie a reštauračné kapacity v ka
tastri Malaciek; hneď vedľa v nadväz
nosti na kataster Plaveckého Štvrtka
sa pripravuje nové polyfunkčné cen
trum pre trávenie voľného času
s funkciami hotel, obchod, služby
a welness komplex na báze geoter
málnej vody.
nári boli proti. Obávali sa manipulácie
s podzemnými vodami a ohrozenia
Marheckých rybníkov. „Rozmenili“ ste
veľké jazero na tri malé na podnet
ochranárov?
Ani ja som zásadne nesúhlasil s tým,
aby tu vzniklo veľké sektorové jazero. No

Kedy bude ihrisko hotové?
Jedno golfové 18-jamkové ihrisko sa
bežne stavia 24 mesiacov. Pri Malac
kách budú tri 9-jamkové ihriská. Mali
by sa stavať optimálne 36 mesiacov.
Investor chce výstavbu skrátiť. Na bu
dúci rok v zime by sa stavebné práce
mali ukončiť. Jedno 9-jamkové ihrisko
by sa mohlo na budúci rok sfunkčniť
s tým, že do budúceho leta bude nut
né urobiť závlahy a realizovať výsadby.
názor, že čím väčšie jazero bude, tým to
bude mať väčší vplyv na zásoby spodnej
vody, je nekvalifikované. Marhecké rybní
ky i tak vysychajú. Prečo tu správca nerea
lizuje revitalizačný projekt na úpravu bah
nom zaneseného koryta? Ak sa rybníky
vyčistia, tak vody bude dosť. Po tohtoroč
ných extrémnych suchách si každý mohol
všimnúť, že 80 % plochy rybníkov je vy
schnutých. Tým sa ničí celý biotop. Aby
sme predišli možným špekuláciám zo

z jazierok (2,7 ha) bude slúžiť ako zdroj
vody na zavlažovanie napojením na čer
paciu stanicu. Je dimenzované na maxi
málny odber 960 m3/deň.
V auguste nadobudlo právoplat
nosť ďalšie stavebné povolenie. Čo rie
ši?
Výstavbu dočasného golfového do
mu, centra údržby areálu, vybudovanie
kanalizačnej, elektrickej, vodovodnej
prípojky, vnútroareálové komunikácie
a spevnené plochy parkovísk od areálu
po Továrenskú ulicu, vybudovanie daž
ďovej kanalizácie či čerpacej stanice

ochranárov znehodnocujú spodné
vody.
Je to obava tých, ktorí tomu nerozu
mejú. Technológia je dnes na inej úrov
ni. Robia sa hnojivá s 3- až 5- mesačnou
rozpúšťacou hodnotou. Sú v niekoľkých
obaloch a hnojivo sa rozpúšťa veľmi po
maličky a len to, čo sa rozpustí, tráva
spotrebuje. Je veľmi drahé, ale zostane
v hornej vrstve. Niečo však môže pre
siaknuť aj do nižších vrstiev.
Členské poplatky nie sú malé. Pre
koho je ihrisko určené? Chcete pri
tiahnuť klientelu z Bratislavy? Nedo

Harmonogram výstavby golfového
areálu: 1. sektor (9 jamiek) a centrá
údržby a golfového klubu v období
máj 2007 – máj 2008, 2. sektor (9 ja
miek) v období máj 2008 – máj 2009,
3. sektor (9 jamiek) sa bude realizovať
od septembra 2009 do júna 2010. Re
alizácia hlavného golfového domu
s hotelom a reštauráciou sa plánuje
v období rokov 2009 – 2010.
strany ochrany prírody, že odoberáme
časť vody, ktorá vteká do Marheckých
rybníkov, zamietli sme koncepciu veľké
ho jazera napájaného z prítoku do rybní
kov. V stavebnom povolení sa konštatuje,
že koncepciu treba ešte prerokovať a zvá
žiť. Nebolo to ani schválené, ani neschvá
lené. Na jednej strane je Marhecký rybník
chránenou zónou. Na druhej strane
ochrana prírody nerobí opatrenia, aby de
ficit vody nahradila revitalizačnými opat
reniami.
Realizáciou troch malých jazierok
(1,3 ha, 2,7 ha a 2,4 ha) chceme časť fauny
a flóry z oblasti Marheckých rybníkov do
tiahnuť k nám. Na jednom z nich bude
vtáčí ostrov, ktorý bude slúžiť pre hniez
denie vtákov. Tieto tri jazierka nebudú
mať funkciu retenčných nádrží, ale budú
slúžiť ako prirodzené prekážky pri golfo
vej hre. Hĺbka bude 1 – 3 m. Osadia sa
vodnými rastlinami a zarybnia sa. Jedno

Do areálu budú dosádzať pôvodnú trávu – Kostaravu červenú. Tá je podľa J. Kachlíka
pre golf ideálna, tak ako táto lokalita pre výstavbu ihriska: „Pre trávu je piesok ako šľa
hačka.”

Vojenské lesy a majetky SR, š. p., od
štepný závod Malacky (ďalej VLM)
obhospodaruje plochu 24 837 ha le
sa. Nosnou drevinou je borovica. Ke
dysi sa vysádzalo 16- až 18-tisíc sa
deníc na hektár, v súčasnosti je to
8-  až 9-tisíc. Postupnými zásahmi
(preriedením) ostáva do obdobia
ťažby len 300 až 350 stromov na
hektár. Rubný čas borovíc sa ráta na
90 až 110 rokov.
(3 x 5 m), ktorá bude slúžiť na zavlažova
nie. Aj spomínané vodné plochy a lávky
pre golfové ihrisko.
Herbicídy a hnojivá, ktoré sa pou
žívajú na udržiavanie ihrísk, podľa

stanú sa do areálu len solventní klien
ti?
Investujeme tu viac ako 200 miliónov
korún, tie sa musia niekedy vrátiť späť.
Investícia do golfu je beh na dlhé trate.
V Bratislave sme postavili najnáročnejšie
ihrisko v Európe a tretie na svete. Toto je
určené pre profesionálnych hráčov.
Predpokladáme, že 90 % klientely ma
lackého ihriska bude zo záhorského re
giónu. Nebude to žiadny drahý rezort,
ale pôjde o bežné športovo-rekreačné,
oddychovo-relaxačné ihrisko určené pre
štandardných návštevníkov.
Text, foto: Lucia vidanová

Urbanistické riešenie územia zóny
D Malacky – Vasková je od ostat
ných zón PTPZ zásadne koncepčne
odlišné s ohľadom na to, že táto
zóna bude plniť funkciu športovú,
rekreačnú a pohotovostného bý
vania. Plocha zóny je z prevádzko
vého hľadiska rozdelená na dve
časti. V severnej časti územia, kto
ré z väčšej časti prináleží do ka
tastra Malaciek, je situovaný areál
golfového klubu. Na južnej strane
zóny na území, ktoré patrí do ka
tastra Plaveckého Štvrtka, sa situ
ujú športové i rekreačné zariade
nia a objekty pohotovostného bý
vania. Obe časti sú doplnené ko
munikáciami, parkoviskami, cyk
listickým chodníkom, zeleňou
a pod.
Výňatok z dokumentácie územné
ho plánu zóny D Malacky – Vasko
vá, ktorý pre okresný úrad v Malac
kách spracoval CONSULTING s. r. o.,
Bratislava v januári 2004. Územ
noplánovacia dokumentácie nado
budla účinnosť po predchádzajú
com schválení obecným zastupiteľ
stvom (11. 12. 2003) v Plaveckom
Štvrtku 17. 12. 2003 a mestským za
stupiteľstvom (18. 12. 2003) v Ma
lackách 23. 1. 2004.

Časť areálu, v ktorom by budúci rok mala byť sprevádzkovaná prvá „deviatka”, nadobúda jasné kontúry.
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Ako teda
pokračuje
výstavba
golfového
ihriska?
Na jar 2007 sa v lese pri Mar
heckých rybníkoch začalo s vý
rubmi, ktoré vyvolali u časti
občanov obavy a ktoré nakrát
ko rozprúdili diskusiu na strán
kach miestnych periodík. Ma
lacký hlas 8/2007 tomuto prob
lému venoval niekoľko strán,
kde prezentovali svoje názory
tak odporcovia, ako aj zástan
covia projektu. Z príspevkov
by sa zdalo, že prišlo k remíze,
že všetko je v poriadku a treba
len počkať a výsledok bude iba
pozitívny (viď vyjadrenia pro
jektového manažéra a primá Stromy, ktoré mali byť ochránené debnením, sú
tora Malaciek).
bežne poškodzované ťažobnými strojmi.
Ako profesionálnemu ekológovi mi
vety o ekologicky pozitívnej funkcii gol
fového ihriska so sústavou jazierok, ktoré
budú v areáli tvoriť vzácny vodný biotop,
mohli pripadať iba smutno-smiešne. Len
dokazujú absolútnu neznalosť zástancov
projektu v tom, ako fungujú biocenózy.
Pre laikov môže umelá vodná nádrž s pá
rikom labutí na hladine evokovať prírod
nú mokraď, rovnako ako pokosená tráv
natá plocha odpaliska citlivo obhospoda
rovanú lúku. Opak je však pravdou. Bo
horovné presvedčenie technokratov, že
človek má v moci ovládnuť prírodné zlož
ky a funkcie bez toho, aby neprišlo k na
rušeniu a postupnému zániku biotopov
a populácií rastlinných a živočíšnych dru
hov, býva, žiaľ, pre prírodné zložky tragic
ké.
Ak sa stavba realizuje v takom rozsahu
a intenzite, je zvyčajnou požiadavkou (v
danom prípade podľa zákona č. 24/2006
Z. z.) vypracovať štúdiu, v ktorej sa posú
dia vplyvy na životné prostredie. Túto, tzv.
štúdiu EIA, môžu vykonať certifikované
spoločnosti a odborníci, ktorí by mali po
sudzovať zámery bez ohľadu na ekono
mické pozadie, len na základe odborných
podkladov a vlastných environmentál
nych vedomostí. To je ilúzia, z EIA sa stal
dobrý biznis a tieto „zelené štúdie“ sa čas
to používajú na zalepenie očí verejnosti
a formálne naplnenie litery zákonného
postupu. V úvode takejto štúdie sa po

spomína množstvo nepodstatných fak
tov, že „dotknuté územie leží v strednej
Európe“, z internetu sa posťahujú infor
mácie o prírodných a sociálnych pod
mienkach, doplnia sa nejaké narýchlo do
stupné a dávno neaktuálne štatistiky. Se
riózny odborník by sa pod takú štúdiu
nikdy nepodpísal.
V našom prípade spoločnosť EKORAD,
s. r. o., (Čiližská 6, Bratislava) spracovala
EIA štúdiu v tradičnom slohu, objeme aj
(ne)kvalite pre spoločnosť KAMARO Tra
ding, s. r. o., (Donská 9, Bratislava). Aj
v tomto konkrétnom prípade sa operuje
starými údajmi, napr. mierou nezamest
nanosti a priemernou mesačnou mzdou
z roku 1998. Aby sa takáto dobre zaplate
ná štúdia nemusela spracovávať dlho, od
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kopírujú sa celé pasáže z predošlých správ
– ani tu to nebolo výnimkou, a preto sa
v tejto štúdii (str. 21) dozvedáme, že sú
časný stav ovzdušia v okrese Galanta sa
po odstávke niklovej hute v Seredi zlep
šil(!). Po takejto konštatácii stačí štúdiu
prešpikovať vyhláseniami, že predmetné
územie (ležiace v skutočnosti v priamom
dotyku s navrhovaným územím európ
skeho významu) leží mimo útvarov ochra
ny prírody, prírodných zdrojov a pamia
tok, a preto realizácia zámeru vybudovať
tu golfový areál nebude mať v nijakom
smere negatívne účinky na okolie. A aby
toho nebolo dosť, postrašia sa prípadní
váhavci v úradoch tým, že naopak nerea
lizáciou zámeru bude región upadať, ne
klesne nezamestnanosť, priemyselný park
stratí svoj potenciál, nastane doba temna!
A ihrisko sa postaví pri inom meste a da
ne a zisky potečú do ich pokladnice. No,
ktorý predstaviteľ samosprávy by si to zo
bral na svedomie?
Neviem, či chabá EIA bola v tomto prí
pade príčinou, že ObÚ ŽP (4. 8. 2006) sa
rozhodol stavbu neposudzovať podľa zá
kona 24/2006, ale podľa osobitných pred
pisov. Úrad oslovil dotknuté orgány, napr.
pozemkový úrad, Správu CHKO Záhorie
a iné. Z množstva ich odporúčaní ObÚ ŽP
vybral len 8 požiadaviek, pri dodržaní kto
rých bude môcť KAMARO žiadať staveb
né povolenie, napr. zachovať vzrastlé list
naté stromy a dodržať ochranné pásma
vzácnych biotopov. Lenže, šidlo sa už vy
kľulo z vreca, a tak investor s potrebným
papierom v ruke mohol v plnom rozsahu
požiadať o dlho očakávané stavebné po
volenie, ktoré aj dostali v septembri 2006
od Mesta Malacky.
Vyňatím z lesného fondu sa z hospo
dárskeho lesa stala razom parcela so stro
mami, kde sa už neuplatňuje lesný hos
podársky plán, ale iba bohapustý výrub
s cieľom zisku za odpredané drevo. Poru
šujú sa predpisy a normy, ktoré si samotní
objednávatelia stanovili v technickej sprá
ve projektu, napr. označenie stromov v te
réne, ich odebnenie a zákaz prístupu
k týmto stromom technikou v prepísa
nom rádiuse (ČSN DIN 18920). Darmo sa

projektový manažér v MH 8/2007 hrdí
tým, že ide o „fyzickú záchranu jednej tre
tiny porastov“ (o výrube dvoch tretín takt
ne pomlčal), realita je a bude horšia. Ak si
dohľad nad výrubom robí tá istá firma,
ktorá ho aj realizuje (VLM Malacky), niet
sa čo čudovať a obavy sú na mieste. Koľko
listnáčov sa z územia stráca, sa bez
podrobnej porastovej mapy nedá presne
zistiť, lebo pne sa po výrube vyberajú
a likvidujú. Koľko stromov sa poškodí pri
výruboch, sa dá dedukovať iba z tých pár
solitérov, ktoré tam nateraz ešte stoja ako
nemá výčitka. Až sa začnú budovať dre
náže a bude sa zákonite manipulovať
s podzemnou vodou, s vysokou pravde

podobnosťou budú aj tieto odumierať.
Ich suché konáre budú ohrozovať ľudí,
a tak sa po získaní patričných výnimiek
dokončí výrub a stromy nahradia cudzo
krajné dreviny, esteticky zakomponované
do idylickej krajinky bankrov a jazierok.
Že sa porušuje množstvo zákonov
a predpisov, by mali iniciatívne kontrolo
vať kompetentní v úradoch, počnúc mes
tom a ministerstvom končiac, inšpektorá
ty ŽP a pod. A nie ponechať toto iba na
pár bezradných občanov, ktorí v nemom
úžase sledujú, ako si iní predstavujú za
bezpečovanie trvalo udržateľného rozvo
ja regiónu.
Text, foto: MILAN VALACHOVIČ

„Lesáci“ sa k výrubom
zatiaľ nevyjadrili
Získať informácie od vedenia Vojenských lesov a majetkov SR, š. p. – OZ Ma
lacky o výrube v jednotlivých zónach priemyselného parku aj v zóne D Ma
lacky – Vasková, je neskutočne komplikované. Redakcia ho oslovila v marci
2007 v súvislosti s pripravovaným príspevkom Zo zeleného „parku“ priemy
selný (MH 6/2007), asistentka riaditeľa Marta Perečiová tlmočila len tieto ve
ty: „Realizujeme objednávku zo strany investora. S výrubom nič nemáme.“
S vedením sme sa snažili skontaktovať
v auguste opäť. „Pán riaditeľ je na dovo
lenke, vráti sa až 27. 8.. Na vaše otázky
môže odpovedať len on. Budúci týždeň
(od 20. 7.) máme celozávodnú dovolenku.
27. 8. sme sa s riaditeľom Ing. Jurajom
Pieckom dohovorili na popoludňajšom
stretnutí, ktoré vzápätí zrušil. Vraj s mé
diami môžu komunikovať po dohode
s generálnym riaditeľstvom (generálnym
riaditeľom VLM SR, š. p., je Ing. Štefan
Drozd). To však sídli v Pliešovciach a „do
Malaciek rýchlo nedovidí“.
Do uzávierky J. Piecka nezareago
val ani na otázky poslané e-mailom:
– Realizovali VLM SR, š. p. – OZ Ma
lacky ako správca lesov v tejto oblasti
výruby ešte pred nadobudnutím prá
voplatnosti vyňatia dotknutého úze
mia v rozsahu asi 78 ha z kategórie les
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né pozemky na druh pozemku – ostat
ná plocha v novembri 2006? Ak áno,
v akom rozsahu? Existoval zámer vyťa
žiť oblasť celú? Aký starý bol les, v kto
rom sa výruby robia?
– Koľko stromov sa v areáli, v kto
rom sa realizuje golfové ihrisko, dote
raz vyrúbalo? Budú ešte výruby pokra
čovať? V akom rozsahu?
– Bude sa realizovať náhradná vý
sadba za vyrúbané stromy?
– Ako nakladáte s vyťaženým dre
vom?
Vojenské lesy a majetky SR   štátny
podnik, Pliešovce bol zriadený zakla
dacou listinou Ministerstva obrany SR
1. januára1993 podľa § 12 a 13 zákona
č. 111/90 Zb. Hospodári na výmere
72 800 ha lesnej pôdy s ročnou ťažbou
cca 300 000 m3. Tvoria ho štyri odštep
né závody: Malacky, Pliešovce, Kež
marok a Kamenica nad Cirochou.
K naplneniu svojho poslania rozvíja tr
valo udržateľný spôsob hospodárenia
ako základnú strategickú prioritu, za
pomoci moderných technológií sa
snaží dosahovať aj ekonomickú ren
tabilitu za podmienky zachovania
a zvyšovania ochranných a celospolo
čenských funkcií lesných ekosystémov
a ich ochrany proti škodlivým činite
ľom. Zveľaďuje genofond lesných dre
vín a podporuje prirodzenú obnovu
lesa.
Zdroj: www.vlm.sk

Mokraď nahradila stavebná drvina... Ochranári takýmito zásahmi do prírody právom nadšení nie sú.

anketa

Napísali...

Viete o tom, že pri Malackách bude gol
fové ihrisko? Budete ho navštevovať?
Aký je váš názor na výstavbu ihriska?
Martin Koporec
(29), manažér výroby
„Viem, že sa stavia.
Či ho budem navšte
vovať? Uvidíme podľa
možností. Golf síce ne
mám v krvi, ale nevy
lučujem, že si pôjdem zahrať. U nás nie je
toto športové odvetvie veľmi známe. A ak
nebudem hrať ja, možno moja niekoľko
mesačná dcérka. Minigolf hrám rád, keď
je príležitosť. Výstavba golfového ihriska
prináša druh relaxu, aký tu ešte nebol.
Možno sa to ujme. Zatiaľ veľa ľudí pozná
hru len z televízie. Je to tiež šport náročný
na financie. Či teda na golfové ihrisko
pôjdem? Ak budú financie a čas, chuť by
bola.“
MALACKÝ HLAS
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Agnesa Kraščeničo
vá (66), dôchodkyňa
„Nepočula som
o tom. Keby to boli te
nisové kurty, tak to by
ma viac potešilo. A ľu
dia by ich podľa mňa
väčšmi navštevovali. Rada sledujem te
nis, futbal, hokej, ale na golfový turnaj
som sa v televízii ešte nikdy nepozerala.
Je to dosť drahý špás. A kde to bude? V le
soch na Plavecký Štvrtok? Tak to nie je
v poriadku, keď sa ničia lesy. Sú našimi
pľúcami. Golf bude len pre pár vyvole
ných. Poznám Malačanov, ktorí cestujú
za golfom aj do Rakúska, tak tí sa potešia.
Je pre majetnejších, nie pre bežných smr
teľníkov.“
Lukáš I. (19), študent z Brna
„Som tu na prázdninách na chate
v Kuchyni, takže o tom, že tu bude golfo

vé ihrisko sa dozve
dám od vás. Chodie
vam ho občas hrávať
s dedom. Teda on ma
zoberie na obchodné
rokovania, v rámci kto
rých sa športuje.“
Viliam Matúšek (72),
dôchodca
„Nepočul som
o tom, no pochybu
jem, že tam bude nie
kto z našej rodiny cho
diť. Vnuk hrá basket
bal. Golf je pre majetnejších. Ak sa ihrisko
buduje v areáli lesov, tak to je chyba. Ze
lene je stále menej. O tom, že ju nahrá
dzajú priemyselné parky ani nehovorím.
Človek si však nepomôže a vývoj neza
staví.“

Beáta Vrabčeková (30), na MD
„Viem o tom, čítala som. V súvislosti
s golfovým ihriskom sa skôr obávam na
rušenia životného prostredia. Ak sa budú
používať na udržanie trávnikov rôzne che
mikálie, môže prísť k znečisteniu spodných
vôd. Zásahy do prírody nie sú dobré. Golf
môže zatraktívniť Malacky pre turistov. Pri
Plaveckom Štvrtku sa majú, myslím, využiť
zase geotermálne pramene, vybudovaním
komplexov, aké sa plánujú, sa zvýši počet
návštevníkov v cestovnom ruchu regiónu.
Nevylučujem, že sa s rodinkou na golfové
ihrisko vyberieme, keď ho dokončia. No
atraktívnosť ponuky nevyváži vyššiu hod
notu prírody, ktorá je týmto zásahom na
rušená. Na druhej strane radšej dať zelenú
golfovému ihrisku ako továrňam. No
v nich zase získajú ľudia prácu. Všetko so
všetkým súvisí a má svoje za aj proti. No
vývoj zrejme nezastavíme.“    

Prezidentova manželka
Silvia Gašparovičová chce

deti priviesť
ku golfu.
Jej nadácia prišla s projektom
Otvorme deťom golfové ihriská. Chce
propagovať golf ako „zdravotný štýl
vhodný pre deti.” Vyučovať sa má
vo všetkých školách, ktoré prejavia
záujem, vzniknúť majú aj špeciálne
golfové triedy. Ministerstvo školstva
už na golf schválilo aj učebné osnovy.
Peniaze na Gašparovičovej plán má
ísť z darov, štátneho rozpočtu, euro
fondov, peňazí na záujmovú činnosť,
vzdelávacích poukazov a od rodičov
detí.
SME, 27. 6.

Text, foto: -lucy-



Kultúra bez tlmočníka
Na Kultúre a športe bez tlmočníka
2007 Malacky reprezentovali:
• výtvarné umenie:
Elena Gerthoferová, Lucia Kovárová, Simona Hurňanská, Gabriel Serbák, Adam
Krajovský, pedagógovia: Rozália Habová, Eva Režná
• hudba:
Petra Handlová, Adriana Chorváthová, Martin Adámek, Barbora Kmecová, Zuzana
Winklerová, Klaudia Říhová, pedagógovia: Mária Tanušková, Oľga Ballayová, Dag
mar Norisová
• tanec:
Diana Kyseláková, Júlia Bangová, Monika Kyseláková
• dramatické umenie:
Agáta Hlavenková, Zuzana Winklerová, Dominika Greliková, Tomáš Beňo, Kristína
Jánošová, Kristína Tillnerová, Tomáš Majláth, Peter Kozel, pedagógovia: Zuzana Vy
chodilová, Alžbeta Šurinová
• futbal:
Mário Kudoláni, Dominik Demko, Michal Puškáč, Juraj Bujna, Mário Hlavenka, Mi
chal Ilaš, Martin Vilímek, Sebastián Voltemar, Ján Cabák, Jakub Pavlík, Marek Joha
nes, Michal Kocák; vedúci výpravy František Hlavatý – tajomník ŠK Malacky, vedúci
mužstva Ladislav Čas, tlmočníčka Gabriela Wlodarska
• reprezentácia mesta:
Jozef Bulla – zástupca primátora, Anton Pašteka – poslanec MsZ, Ivana Potočňáko
vá – MsÚ, Matej Wlodarski – tlmočník.

Európske umenie
v športovom drese
Dokončenie z . strany
10 – 18 rokov komunikovať prostredníc
tvom vlastnej zručnosti, pečať origina
lity vďaka novým prvkom. Patril medzi
ne sprievod všetkých účastníkov podu
jatia mestom pod vlastnou vlajkou a er
bom, zoznamovací táborák vo festivalo
vých tričkách i spoločný výlet do poľskej
atrakcie – skanzenu v Biskupine. Usad
losť stará viac než 2-tisíc rokov si získa
každého návštevníka. Tí, ktorí v nej ne
boli po prvý raz, ocenili napredovanie
správcov skanzenu smerom k zatraktív
neniu expozície – novinkou sú pôsobivé
ukážky remesiel predkov: hrnčiarstvo,
razenie mincí či výroba šípov. Jazda úz
kokoľajným vláčikom a jeho prepadnu

tie indiánmi a kovbojmi na koňoch
sprevádzaný severským západom slnka
patrili k najsilnejším festivalovým zážit
kom.
Ako na ihrisku, tak aj na pódiu
Organizátori festivalu ubytovali všet
ky skupiny hostí na jedno miesto – do
rekreačnej oblasti pri Benátskom jazere
– a urobili dobre. Chodbami ubytovne,
brehmi jazera i ulicami Žninu sa miešala
čeština s angličtinou, maďarčina s nem
činou a slovenčina. Keď pri predstavo
vaní skupín nad vatrou táboráka znela
naša pieseň V slovenských dolinách
v podaní speváckych hviezd z CVeČka,
zimomriavky hrdosti naskočili hádam aj

najväčšiemu odrodilcovi. Každý z účast
níkov cítil, že je tu za svoj národ a súčas
ne za spoločnú Európu.
Futbalové zápolenia boli jediným
poľom, na ktorom boli dôležité góly
a minúty. Z turnaja si víťazstvo odniesli
domáci, Malačania im boli viac než dôs
tojným partnerom a skončili na druhom
mieste.
Umelecká časť festivalu bola pre
hliadkou – výtvarníci ukázali šikovnosť
svojich rúk na vernisáži výstavy i maľo
vaním na stojanoch v prírode. Mladí her
ci vystúpili v dome kultúry a speváci
s hudobníkmi v amfiteátri počas veľ
kých Roľníckych trhov pri Veľkom žnin
skom jazere.

Výsledky futbalového turnaja:
Veselí  – Žnin 0:4, Malacky – Albertirša 4:0 (góly: Cabák 2, Kudoláni 2), Birštonas –
Veselí 1:1, Žnin – Malacky 1:0, Albertirša – Birštonas 0:3, Veselí – Malacky 0:7 (Cabák
2, Vilímek 2, Hlavenka, Woltemar, Ilaš), Žnin – Albertirša 6:0, Birštonas – Malacky 2:4
(Cabák, Woltemar, Vilímek, Kocák), Veselí – Albertirša 4:0, Birštonas – Žnin 0:1.
Poradie:
1. Żnin (12:0, 12 b), 2. Malacky (15:3, 9 b), 3. Birštonas (6:6, 4 b), 4. Veselí (9:8, 4 b)
5. Albertirša (0:17, 0 b). Najlepší strelec turnaja – Ján Cabák (Malacky, 5 gólov), naj
lepší brankár – Gábor Kulcsar (Albertirša).
Predsudky za hlavu
Leszek Jakubowski, primátor 12-tisí
cového Žnina, neskrýval radosť z bez
prostrednosti, s akou komunikujú mladí
Európania. A o to išlo pri myšlienke vzni
ku festivalu a ide i teraz. O hádzaní pred
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sudkov za hlavu. Organizačnú štafetu
medzinárodného podujatia sa podujalo
prevziať mesto Sarvaš ležiace v Békéš
skej župe. O rok teda budú opäť paleta
farieb, spev a tanec tlmočníkmi.
Ivana Potočňáková, foto: autorka
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1. Nielen o športe, ale i nových priateľ
stvách bol futbalový turnaj. Pre poľskú te
levíziu to potvrdil aj M. Kudoláni z ŠK Ma
lacky.
2. Česť malackého tanečného umenia
v Poľsku statočne zachraňovala desaťroč
ná Diana Kyseláková, jedna z najmladších
účastníčok podujatia.
3. – 5. Hudba zo Záhoria má na festivale
tradične silné zastúpenie. Aj v tomto roku
to potvrdili talenty zo ZUŠ.
6. Muzikál Anjeli v podaní hercov a spevá
kov z CVeČka strhol publikum. Svoj podiel
na tom mali spevácke výkony a silná té
ma. „Legionárom“ súboru sa stal mladý
bratislavský herec Tomáš Majláth alias
Gergely zo Susedov, ktorý alternoval
nášho Petra Kozla (23-ročný spevák ne
mohol vystúpiť, keďže horná veková hra
nica účinkujúcich bola 18 rokov). „Gerge
ly“ nezaprel v sebe rebelanta ani pri písa
ní pozdravu malackým fanúšikom.
7. Podľa F. Hlavatého vytvorili športovci
s umelcami výborný tím, ktorý sa vzájom
ne podporoval a vzorne reprezentoval
mesto. Našich futbalistov navyše v obe
censtve hlasno a aktívne povzbudzovali
fanúšičky z Moravy a odkazovali im: „Z Ve
selí do Malacek je jenom 89 kimometrů!“.
Zástupcu primátora J. Bullu vyhlásili orga
nizátori za najzábavnejšieho účastníka
festivalu.
Text, foto: IVANA POTOČŇÁKOVÁ
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Nová krv malackého
skautingu
Veľké nadšenie vyvolal príchod malackých skautov (vlastne už rowerov)
na oslavy 100. výročia založenia skautingu do poľského Smerzyna (40
km od spriateleného Žnina). Ako jediní do medzinárodného skautského
tábora prišli už v uniformách. Ostatní sa prezliekali až na mieste.
Mladíci (13 – 22 rokov) v červených
košeliach s čiernymi doplnkami a so
šatkou, ktorá za zadnom cípe zvýraz
ňovala dvojjedinosť ich príslušnosti ku

krajine a k mestu, a pripútali pozornosť
nielen tamojších dievčat, ale aj tele
víznych kamier – a to hneď pri vystu
povaní z vlaku. Sami nám to skromne

zamlčali, no v neviazanom rozhovore
ich pochválil vodca 69. skautského
zboru M. R. Štefánika v Malackách Ka
mil Ftáčnik (medzi skautmi Gordon).

4. augusta sa 15-člen
ná družina malackých
skautov vydala na
6-dňovú púť hrebe
ňom Nízkych Tatier.
Akcia bola rovnako
súčasťou pripomienky
100. výročia založenia
skautingu vo svete.
Na namáhavej trase
dlhej 148 km rozdele
nej do piatich etáp ich
očarili krásne scenérie
nízkotatranskej príro
dy, zažili aj besnenie
prírodných živlov, no
s pomocou božou všet
ko prekonali a do
kázali svoju zdatnosť.
Na fotografii časť
účastníkov výpravy
odpočíva po dosiah
nutí jedného z prvých
vrcholov cesty – Praši
vej (1652 m).

Sivý pohľad na svet má
svoje riešenie
Ak vám lekár povie, že máte kataraktu – sivý zákal, ktorý treba operačne odstrániť, je prirodzené, že vás to vyľaká. Keď sa ale oboznámite s tým, čo je to
sivý zákal, akým spôsobom sa odstraňuje, a predovšetkým, aký neoceniteľný úžitok bude pre vás tento zákrok znamenať, strach z operácie bude menší
a odhodlanie na prinavrátenie zraku väčšie…

�
Nový lekár v urologickej ambulan-

cii MUDr. Náter.
Ordinačné hodiny ambulancie:
pondelok 8.00 – 15.00
utorok 8.00 – 16.00 MUDr. Šobek
streda 8.00 – 15.00
štvrtok 8.00 – 15.00
piatok 8.00 – 15.00
�
Invalidné vozíky na prepravu pacientov sa zapožičiavajú v prijímacej kancelárii vo vestibule za zálohu 100 Sk.
�
Nový rezervačný a vyvolávací
systém. Od augusta spúšťame prevádzku usmerňovania ošetrenia pacienta pomocou displejov vyvolávacieho systému na chodbe. Týka sa
zatiaľ len ambulantného oddelenia.
Pred návštevou ambulancie je nutná:
�
registrácia v prijímacej kancelárii
vo vestibule polikliniky,
�
prevzatie časenky na centrálnom
pulte ambulantného oddelenia –
trakt B.

Za farebnou časťou oka – dúhovkou – sa
nachádza šošovka. Tá slúži na zachytávanie obrazov videného sveta a zaostruje
tvary, farby a svetlo na sietnicu, odkiaľ sa
obrazy vysielajú ďalej do mozgu. Za normálnych okolností je šošovka priehľadná.
Vekom sa však môže skaliť, čím sa ostrý
obraz rozmaže. Toto skalenie šošovky
v oku sa nazýva katarakta. V tomto štádiu
nepomáhajú ani okuliare, ani kontaktné
šošovky. Keďže katarakta nevytvára ﬁlm,
ktorým by bolo oko pokryté, nedá sa liečiť liekmi ani laserom. Jediný spôsob, ako
ju vyliečiť, je operácia.
Operácia sivého zákalu je jedným z najbezpečnejších operačných zákrokov.
Prednosťou mikrochirurgickej operácie
oka v Nemocničnej, a. s., je skutočnosť,
že tento typ operácií uskutočňujeme bez
dlhších čakacích lehôt a pacient odchádza domov v deň operácie.
Operácia prebieha tak, že najprv sa na
oku urobí malý rez. Do oka sa vstrekne
roztok, ktorý chráni oko pred poškode-

ním. Malým rezom sa do oka vsunie ultrazvuková sonda, ktorou chirurg rozdrví zahmlenú šošovku na drvinu a odsaje ju.
Ďalším krokom po vybraní skalenej šošovky je jej náhrada. Implantát teda umelá vnútroočná šošovka nahradí funkciu
starej šošovky.
V súčasnosti v Nemocničnej, a. s., používame šošovky vyrobené z mäkkého
a poddajného materiálu, ktorý oko veľmi
dobre znáša. V prípade záujmu je možné
aplikovať šošovku so žltým ﬁltrom, ktorý chráni pred UV žiarením a škodlivým
modrým svetlom.

Práve jeho syn Kamil bol vodcom vý
pravy v Poľsku.
K. Ftáčnik ml. (22), P. Kadlec (16), R.
Vávra (17), M. Uhrinek (15), E. Husár
(14) a J. Lepiš (13) pri rozlúčke pred od
chodom v Malackách slávnostne ohlá
sili založenie rowerského kmeňa – te
da skupiny skúsenejších a skautským
zásadám oddaných skautov, ktorí sú
členmi skautingu už viac rokov, sú od
hodlaní pomáhať mladším a pestovať
skauting ako výraz svojho životného
postoja.
„Skauting nie je krúžok, ale štýl ži
vota. Dáva nám nové zážitky, priateľ
stvá a učí správne žiť,“ tvrdí R. Vávra.

�
�
�
�
�
�

predoperačné očné vyšetrenie,
predoperačné interné vyšetrenie,
mikrochirurgická operácia – niekoľkohodinový pobyt v nemocnici,
prepustenie do domáceho ošetrenia
v sprievode rodinného príslušníka,
druhý deň prvá pooperačná kontrola
v očnej ambulancii s predpisom liekov,
štvrtý deň druhá pooperačná kontrola
v očnej ambulancii.

Od 1. 7. 2007 Nemocničná, a. s., podstatne znížila ceny za operácie sivého zákalu. Z predchádzajúcich 2000 Sk je poplatok za nadštandardnú formu starost-

Tatiana Búbelová
Foto: Peter Fusek
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livosti upravený na 1000 Sk. Znížené sú
aj ceny doplatkov za šošovky v závislosti
od typu zvolenej šošovky a zdravotnej
poisťovne.
Podrobnejšie informácie o operáciách a cenách očného centra získate v očnej ambulancii alebo na tel. čísle 034/28 29 741.

Špeciálna ponuka
z lekárne NEMOCNIČNÁ
Vitavision – výživový doplnok na komplexnú starostlivosť o oči:
� vhodný pri únave očí a šerosleposti
� prispieva k zlepšeniu ostrosti videnia
� napomáha chrániť oči pred škod-

livým slnečným žiarením a inými
škodlivými vplyvmi (práca s PC)
� vhodný pre ľudí so zvýšeným rizikom makulárnej degenerácie (degenerácia žltej škvrny – hlavná príčina
slepoty u starších ľudí) a zákalu, t. j.
starší ľudia, diabetici, fajčiari

Nemocničná, a. s., umožňuje pacientom
vybrať si termín operácie bez čakacích
lehôt, ako aj termíny na predoperačné
vyšetrenia.
Čo vás čaká, ak sa rozhodnete podstúpiť
operáciu:

„Dali sme si predsavzatie, že po 20 ro
koch o skautoch naše mesto znovu
bude počuť, aby sa vedelo, že sme tu
a chceme byť užitoční,“ uzavrel 22-roč
ný vodca malackých rowerov. Skauting
je založený na princípoch kresťanskej
morálky a ľudskej spolupatričnosti. Učí
ľudí tvorivému prístupu k životu a od
vahe pri prekonávaní prekážok. Skau
tom môže byť len ten, kto dozrie k pre
svedčeniu, že ním chce byť! Už aj preto
by si skauting zaslúžil väčšiu a vše
strannejšiu podporu.

188,40 Sk

Otázka na telo pre…
Ing. Petra Kalenčíka,
výkonného riaditeľa Nemocničnej, a. s.
� V nemocnici opäť vidieť stavebný
ruch a s ním spojené dôsledky. Čo sa
deje?
V priebehu troch rokov sme investovali niekoľko desiatok miliónov korún
do rekonštrukčných úprav v budovách
a v areáli nemocnice. Keďže chceme poskytovať predovšetkým kvalitnú zdravotnú starostlivosť, musíme mať aj tomu
zodpovedajúce priestory.

Cieľom práve prebiehajúcich stavebných
úprav v nemocnici je vybudovať moderné interné oddelenie a úplne novú

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

132 Sk

Jednotku intenzívnej starostlivosti (JIS),
ktoré by mali byť uvedené do prevádzky v septembri. Zároveň do konca októbra by malo byť zrekonštruované aj
chirurgické oddelenie. Výsledkom týchto zmien nebude len zlepšenie prostredia oddelení, ale aj rozšírenie zdravotnej
starostlivosti, najmä o spomínanú JIS-ku.
Stavebné práce realizujeme „za chodu“,
v plnej prevádzke, a to len z jediného dôvodu: chceme zabezpečiť plynulé poskytovanie zdravotnej starostlivosti našim
pacientom zo Záhoria a okolia.
Preto by som chcel poprosiť pacientov
o pochopenie a o trpezlivosť. Robíme to
všetko len pre nich, pre ich pohodlie, aby
sa u nás v nemocnici cítili čo najlepšie.
Veríme, že výsledok bude zadosťučinením za ich trpezlivosť a toleranciu počas
dočasného stavebného ruchu.

MH 07 F5
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FOTOSÚŤAŽ

Na toto leto
nezabudnem

Z letných týždňov neúprosne ubudlo a tí, ktorí popri dovolenkách a prázdninovaní
stihli fotografovať, mali šancu zapojiť sa do súťaže, ktorú vyhlásila naša redakcia. Na
toto leto nezabudnem – taký bol názov súťaže o najkrajšiu fotografiu. Pri ich hodnotení členmi poroty, ktorej predsedal dvorný fotograf redakcií Malacký hlas a eM TV Stanislav Osuský, zavážili aj vtipné podtexty.

Ak by sme tvrdili, že o digitálny fotoaparát súťažili desiatky čitateľov, klamali by sme.
Azda letná lenivosť, ktorá bola v horúcich mesiacoch prirodzená mnohým z nás spôsobila,
že sa prihlásilo len trinásť odvážlivcov. Podmienky súťaže splnilo deväť z nich. Jedna súťažia
ca nedodala fotografiu v predpísanom rozmere a traja ju vo vytlačenej verzii neposlali vô
bec.
Pristúpme však k vyhodnoteniu. So svojimi zážitkami a momentkami z rodinných albu
mov sa s nami podelili a oplatilo sa:

Digitálny
fotoaparát
získava
Rudolf Vlk,
za jeho
„Krásnu
vyhliadku
z Devína”.
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Úsvitu v ústrety: Nízke Tatry – Kozí chrbát Autor: Peter Fusek

Ideme na výlet

2007
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Alena Pániková priniesla do redakcie sériu šiestich fotografií dvojičiek. Špeciálne ocenenie získava
za jednu z nich – „Ideme na výlet”.

Všetky súťažné
fotografie

môžete vidieť na výstave
vo vestibule mestského
úradu.
Výhercovia si môžu ceny vyzdvihnúť v redakcii
Malackého hlasu.

Sponzor súťaže

Sestra si myslela,
že drží foťák, ale
mala som ho ja.
Autorka:
Kristína
Poláková

Konečne
ochladenie
Autorka:
Viera Suchá
Lucia Vidanová

V školách už je opäť rušno
V prvý deň školského roka zasadlo do školských lavíc v Malackách
1969 žiakov základných škôl, z toho 206 prvákov. V zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Malacky sú tri základné školy; v meste pôsobí
aj cirkevná Základná škola Mansvéta Olšovského. Mesto je zriaďo
vateľom materskej školy so štyrmi elokovanými triedami, do ktorej
bude chodiť dovedna 500 detí. Základná umelecká škola očakáva
nástup 610 žiakov a Centrum voľného času viac ako 500. Špeciálna
základná škola patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti Krajského
úradu v Bratislave, navštevovať ju bude 110 žiakov. Do dvoch malackých gymnázií nastúpilo 817 študentov. Podľa Mgr. Alexandry
Hrnkovej zo školského úradu MsÚ  Malacky pracuje v Malackách
celkom 270 pedagogických zamestnancov.
Podľa informácií školského úradu
sa vo všetkých školách a školských
zariadeniach cez prázdniny robila
bežná prázdninová údržba: maľova
nie priestorov, oprava a dokúpenie
nábytku.
Materská škola inštalovala zá
hradné atrakcie na školských dvo
roch (stena na šplhanie, padací most,
hojdačky).



ZŠ Štúrova rekonštruovala 2 trie
dy na odborné učebne, ktoré sú vy
bavené počítačom a dataprojekto
rom a jedna aj interaktívnou tabu
ľou. Rekonštrukcia vyšla asi 250-tisíc
Sk. Škola buduje volejbalové ihrisko
s umelým trávnikom v celkovej hod
note asi 400-tisíc Sk. Financie získala
z nadácie SPP (150-tisíc Sk) a za ús
pech v súťaži Cena Holcim 2007 (50tisíc Sk). Ostatné pochádzali z rodi

čovského združenia a z mimorozpoč
tových zdrojov.
V ZŠ Dr. J. Dérera sa 28. 8. začalo
s rekonštrukciou budovy školskej je
dálne a školského klubu vo výške 5,3
mil. Sk (finančné prostriedky z minis
terstva školstva  na riešenie havarij
ného stavu). Práce sa mohli začať až
po výberovom konaní na dodávate
ľa prác.
ZŠ Záhorácka má novú palubov
ku v telocvični v hodnote 170-tisíc
Sk z vlastných zdrojov a grantu. Dru
hým veľkým projektom školy, ktorý
získal podporu ministerstva školstva
v rámci rozvojových projektov, je
projekt rekonštrukcie atletickej drá
hy.
Gymnázium Ul. 1. mája cez prázd
niny zateplilo strechu telocvične a re
konštruovalo strechu položením no
vej krytiny na budove telocvične.
-ipo-, -tabu-, foto: archív
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Zejdeme sa na hambálku
Dokončenie z . strany
ní Kultúrního domečka – kina sa situácia
zmenila. Hrať sa môže na dvoch scénach
– v KD – kine aj Spoločenskom dome MCK
na Mierovom námestí. Malacky dnes pul
zujú aktívnym kultúrnym životom, preto
chceme pridať ďalšie zrniečka. Už nestačí,
že DNH pravidelne hrá. Chceme ponúk
nuť niečo nové. Diváci doma vzhliadnu
pod dvomi strechami v priebehu troch
dní sedem divadelných súborov a ich je
denásť predstavení, čo je pre milovníka
divadla neoceniteľné.

Divadlo na hambálku
vzniklo 29. augusta 2002. Jeho zriaďo
vateľom je Mestské centrum kultúry.
Vedúcim a režisérom je Vlado Zetek,
dvorným výtvarníkom Libuša Čtveráko
vá ml. Pod svojimi krídlami ukrýva
takmer osemdesiatku priaznivcov diva
delného umenia vo veku od 4 do 75 ro
kov. DNH je repertoárovým divadlom.
Jeho súčasťou je aj Detské divadelné
štúdio a Štúdio mladých. Za 5 rokov
svojej existencie nacvičil dospelý súbor
DNH 6 predstavení: J. a Š. Moravčíkovci
– Ženský zákon (2002), W. Shakespeare
– Sen noci svätojánskej (2003), A. Pro
cházka – S tvojou dcérou nikdy, M. Gav
ran – Všetko o ženách (2004), R. de Obal
dia – Vietor v korunách sasafrasu (2005),
J. Moravčík – Rajda Majda (2006).

ochotnícke divadlo Šáchor zo Zohora
a Divadlo na kolene z Častej. Druhá – In
špirujme sa profesionálmi – ponúka
vystúpenia profesionálov – Prešporské
divadlo z Bratislavy a Túlavé divadlo Ja
kuba Nvotu. Nvotove In vino veritas vre

23. 11. 2002
Vlado Zetek po krste „novonarodeného“
divadla so sladkou knihou Ženského zá
kona. Odvtedy „odpremiérovali“ 6 hier,
ďalšia sa rodí a diváci ju uvidia najskôr
v novembri.

•••
29. 11. 2002
Vľavo v roli diváka Dušan Tarageľ v duchu
porovnáva prevedenie Ženského zákona
v podaní Divadla na hambálku. V SND
účinkuje v rovnomennej hre v úlohe Janka
Mauackého, v septembri si zahrá s ham
bálkovcami prvýkrát.

Aká je dramaturgia programu?
Divadlo na hambálku bude ako hosti
teľ festivalu program rámcovať obidvomi
hrami v záhoráčtine, najstaršou a naj
mladšou – Ženský zákon a Rajda Majda.
Program je rozdelený do dvoch sekcií.
V prvej – Kamarádzi od súsedú – sa
predstavia divadelné súbory z okolia –

le odporúčam. No čerešničkou na torte
zrejme bude Divadelní studio Gaga Brno
s inscenáciou Neslyšitelný řev umění,
ktorej supervízorom bol a mnohými ná
padmi do nej prispel Bolek Polívka. Hud
bu k predstaveniu zložil Miloš Štědroň,
autor hudby k divadelnému i filmovému
muzikálu Balada pro banditu.

Motto:

Príjemne sa cítiť v Pomoraví – budovať mosty!

6. medzinárodný veľtrh
Pomoravia v Angerne
Od 14. do 16. septembra sa pre takmer 75 vystavovateľov stane March
landská hala v Angerne medzinárodným trhovým miestom. Slávnostné
otvorenie podujatia, ktoré organizuje Rakúsky prihraničný spolok ÖGLV
a Miestny úrad Angern za podpory Inkubátora Malacky, n. o., bude v pia
tok o 19.00 h.
Otvorenia sa zúčastní Rudolf Schüle
z prihraničného spolku, starosta z An
gernu Robert Meißl a Ing. arch. Valentín
Magdolen, riaditeľ Inkubátora Malacky,
n. o. Pre návštevníkov je pripravený bo
hatý program.
Oznam

Permanentky
do konca septembra

Permanentky na letné kúpalisko a do
krytej plavárne v ŠH Malina platia výni
močne do 30. 9.		       -ad hoc-

Jesenné kúpanie
v Mederi
Slovenský zväz telesne postihnutých,  
Základná organizácia Malacky oznamuje
svojim členom, že 25. septembra sa usku
toční zájazd na termálne kúpalisko do
Veľkého Medera. Odchod autobusu je
o 7.30 h od inkubátora. Prihlásiť sa možno
u A. Oslejovej (tel.: 772 29 29) a u pani Ho
lešovej (tel.: 0905/27 61 07). 	
ZO SZTP
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Ťažiskom prezentácií firiem sú popri
kozmetike, keramike, umeleckých re
mesiel alebo wellnessu mnohé atrak
tívne ponuky pre dom, záhradu a auto.
Zdravotný servis Miestneho úradu v An
gerne bude merať krvný tlak a výšku

Čím ďalším môže festival divákov
prilákať?
V piatok bude v hlavnom čase v na
šom Ženskom zákone opäť hosťovať fa
mózna Mária Kráľovičová v úlohe Dory.
Prisľúbená je aj účasť jej kolegov zo SND
– Sone Valentovej a Dušana Tarageľa.
Nezabudli sme ani na detských divákov,
cukru a tuku v krvi. Deti si tiež prídu na
svoje. Výstava Mosty Pomoravia, ktorá
bude otvorená v piatok o 18.00 h, uka
zuje na historické spojenia, dopravné
cesty a mosty cez rieku Moravu od Ho
henau k ústiu Moravy. V sobotu prog
ram štartuje doobedňajším blším tr
hom. Od 14.00 h sa predstavia deti z od
dielu džuda. Vrcholom bude autogra
miáda   Petra Seisenbachera, dvojná
sobného olympijského víťaza v džude
a majstra sveta. Pripravený je aj folklór.
V nedeľu ráno vystúpi hudobná kapela
Angern. O 11.00 h bývalý starosta M.
Ondruš predstaví logistické centrum
Břeclav. Poobede od 15.00 h sa o zába
vu postarajú slovenské ľudové piesne
a tance. Mnohé veľtržné ponuky a pes
trý kultúrny program garantujú dobrú
náladu počas celého víkendu. Všetci ste
srdečne vítaní.
-pr-

Záhradkárska výstava
nebude
Mestská výstava ovocia a zeleniny plánovaná na 21. – 23. 9., ktorú pravidelne or
ganizujú malackí záhradkári, nebude. Rozhodli o tom členovia Koordinačného vý
boru Slovenského zväzu záhradkárov v Malackách na svojom stretnutí 19. 8.
„Tohtoročné počasie nám zničilo úrodu. Nebolo by čo vystavovať. Snáď len
koreňovú zeleninu, to nemá význam,“ povedal predseda výboru J. Bátory.
Krutú ranu pestovateľom uštedril niekoľkokrát ľadovec. „Ovocné stromy, pred
tým obsypané plodmi, zostali holé. Namiesto paradajok mnohým trčia zo zeme
holé pahýle. Len zo zeme pozbierali, čo sa dalo, aby aspoň čas úrody zužitkovali na
príklad na kečup. Ľadovec bol taký prudký, že rozčesol aj veľké hlávky kapusty,“ vy
ratúval Bátory. V novodobej histórii výstav (od roku 1999) ju záhradkári rušia pre
rozsiahle škody na úrode spôsobené rozmarmi počasia po prvýkrát.   
              -lucy-

pre ktorých budú predstavenia v piatok
doobeda a v nedeľu MCK odštartuje už
tradičnú šnúru Rozprávkových nedieľ.
Predstaví sa Bratislavské bábkové di
vadlo s výbornou hrou pre malých aj veľ
kých Objavenie Ameriky.
Chystá sa otvorenie výstavy Divadla
na hambálku (2002 – 2007). V sobotu do
obeda bude na terase Kultúrního do
mečka divadelný jarmok. Pripravené sú
tvorivé dielne. Účinkovať budú aj detské
divadelné súbory pôsobiace pri ZUŠ,
CVČ a DNH. Priestor dostanú aj herci
zo Štúdia mladých pri DNH. Lákadlom
môže byť súťaž v improvizácii o cenu
Veliký hambál. Z pestrej programovej

palety si je čo vyberať, vítaný je skutočne
každý.
Kde môžu záujemcovia získať vstu
penky?
Budú v predpredaji v Kultúrním do
mečku – kine a v TIK-u. Tiež priamo na
mieste pred predstavením. Cena vstu
penky na vystúpenia profesionálnych
divadiel bude 100 Sk a na ochotnícke
predstavenia 50 Sk.
Kto festival podporil?
Festival sa môže uskutočniť vďaka fi
nančnej podpore Mesta Malacky, nadá
cie Pro Malacky, BSK a Ministerstva kul
túry SR. Velice pjekne dzekujeme!
LUCIA VIDANOVÁ, foto: archív

Program festivalu

Zejdeme sa na hambálku
n 14. 9.
9.00 a 11.00 h (KD – kino), festival deťom pre MŠ a ZŠ
Bratislavské bábkové divadlo – Ondrej Spišák a kolektív: Objavenie Ame
riky
17.00 h (kino – vestibul), otvorenie výstavy Divadlo na hambálku 2002 – 2007
18.00 h (kino), slávnostné otvorenie festivalu spojené s uvedením prvej inscenácie
Divadla na hambálku, J. G. Tajovský, Štefan a Jozef Moravčíkovci: Ženský
zákon s hosťami – hercami SND Máriou Kráľovičovou, Soňou Valentovou, Duša
nom Tarageľom
21.00 h (SD MCK), Kamarádzi od susedú, predstavenie amatérskeho divadelného
súboru
Divadlo na kolene Častá; Ľubomír Feldek: Z dreva vyrezané (Jánošík)
23.00h (kino), Inšpirujme sa profesionálmi, predstavenie profesionálneho súboru
Prešporské divadlo Bratislava; Ivan Blahút: Konkurz
n 15. 9.
10.00 – 14.00 h (terasa KD) Divadelný jarmok
– vystúpenie detských divadelných súborov (Detské divadelné štúdio DNH, LDO
ZUŠ, CVČ)
– tvorivé divadelné dielne – urobme si kostýmy a bábky
– detská improliga, súťaž v improvizácii – boj o „hambáleček“
14.00 h (kino), Kamarádzi od súsedú, predstavenie amatérskeho divadelného súbo
ru Divadlo Šáchor Zohor; Andrej Lacko: Hrachová poléfka
17.00 h (SD MCK), Štúdio mladých Divadla na hambálku; Vlado Zetek: Husi
divé
19.00 h (kino), Inšpirujme sa profesionálmi, predstavenie profesionálneho súboru
Divadelní studio Ga Ga Brno; Zdeněk Korčián: Neslyšitelný řev umění
22.00 h (SD MCK), Inšpirujme sa profesionálmi, Túlavé divadlo; Kamil Žiška, Ja
kub Nvota: In vino veritas
24.00 h – improliga, súťaž v improvizácii pre dospelých – boj o cenu „veliký ham
bál“
n 16. 9.
10.00 – 14.00 h (terasa KD), tvorivé divadelné dielne – výroba kostýmov a bábok
spojená s vernisážou prác vytvorených v tvorivých dielňach
– módna prehliadka kostýmov, malé javiskové formy a pod.
15.00 h (kino), Rozprávková nedeľa, otvorenie súťaže o najlepšieho detského diváka
divadelnej sezóny 2007/2008, festival deťom
Bratislavské bábkové divadlo – Ondrej Spišák a kolektív: Objavenie Ame
riky
18.00 (kino), slávnostné ukončenie prehliadky Zejdeme sa na hambálku spojené s
predstavením Divadla na hambálku; Jozef Moravčík: Rajda Majda
V priebehu celého festivalu sa bude v priestoroch Kultúrního domečka konať pro
jekcia predstavení Divadla na hambálku – M. Gavran: Všetko o ženách, R.de
Obaldia: Vietor v korunách sasafrasu, W. Shakespeare: Sen noci svätojánskej,
A. Procházka: S tvojou dcérou nikdy
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Zisťovanie
v domácnostiach
Štatistický úrad Slovenskej repub
liky (ŠÚ SR) realizuje na základe
zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej
štatistike štatistické zisťovanie
o celoživotnom vzdelávaní dospe
lých (projekt AES). V Slovenskej re
publike sa uskutočňuje prvý raz
a jeho cieľom je získať údaje o for
málnom a neformálnom vzdeláva
ní a o iných druhoch vzdelávania
dospelej populácie vo veku od 25
do 64 rokov za rok 2006.

BURZA

DETSKÉHO
AŽ TÍNEDŽERSKÉHO
OŠATENIA, HRAČIEK
A ŠPORTOVÝCH
POTRIEB
Milé mamičky a tatinkovia,
ponúkame vám možnosť predať či kúpiť
detské až tínedžerské ošatenie pre svoje
malé i väčšie ratolesti, hračky a športové
potreby. Ak máte doma nejaké vrecia
obnosených, ale ešte stále nositeľných
vecí, či zháňate niečo pre svoje tak rých
lo rastúce šidielka, neváhajte a príďte na
burzu do priestorov Letného ringu Aliho
Reisenauera.
Kedy:
v sobotu 8. septembra od 9.00 – 12.30 h
Kde:
v priestoroch Letného ringu Aliho Reise
nauera (dvor Boxing Clubu – Robotníc
kej telovýchovnej jednoty vedľa Gymná
zia, Ul. 1. mája 108, Malacky)
Chcete niečo predať?
Prihláste sa najneskôr do 6. 9. telefonic
ky t. č.: 0905 949 508 a dohodnite si re
zerváciu. Ponúknuť môžete dojčenské,
tínedžerské aj tehotenské oblečenie,
hračky, dojčenský tovar, kočíky, autose
dačky, športové potreby a pod. Predávať
môžete v letnom stánku na nami po
skytnutých stoloch za poplatok 250 Sk.
Nezabudnite si, prosím, označiť jednot
livé veci cenou.
Pre kupujúcich je vstupné
dobrovoľné.

progres informuje

Zisťovanie sa bude realizovať v 601
náhodne vybraných domácnostiach
Bratislavského kraja, a teda aj na území
mesta Malacky v období od 1. augus
ta do 30. septembra 2007 prostred
níctvom externých spolupracovníkov
(opytovateľov) ŠÚ SR – Krajskej správy
v   Bratislave. Opytovatelia sú povinní  
preukázať sa poverením na uvedené
zisťovanie.
Všetky informácie a názory, ktoré
nám v rámci tohto zisťovania domác
nosti poskytnú, budú anonymné a po
užité výlučne na štatistické účely.   
Okrem opytovateľov a zamestnan
cov štátnej štatistiky nie je nikto opráv
nený manipulovať s tlačivami. Údaje,
ktoré sú v nich uvedené, sa nesmú zne
užívať akýmkoľvek spôsobom.
V tejto súvislosti upozorňujeme
obyvateľov Malaciek, aby neposkyto
vali údaje žiadnym osobám, ktoré sa
nepreukážu príslušným „Poverením
opytovateľa“ a dokladom o totožnosti.
Bližšie informácie môžete získať na
tel. číslach 02/69 25 05 31, 69 25 05 12.

Digitálne vysielanie
– výhody
káblovej televízie
Nástupom digitálneho terestrického
televízneho vysielania si budú musieť Ma
lačania, ktorí nevyužívajú káblový distri
bučný systém (KDS), ale majú samostatné
televízne antény, zakúpiť nový televízor
alebo digitálny dekóder. Dekóder má vy
užitie len pre jeden TV prijímač. V domác
nostiach s viacerými televízormi budú
môcť TV signál prijímať iba na jednom.
Obdobne ako pri satelitnom prijímači. Vý
hoda účastníka káblovej televízie bude
v tom, že tieto starosti prenechá v plnom
rozsahu prevádzkovateľovi  KDS. Občan
ani nezaregistruje, kedy prišlo k zmene
televízneho signálu. TV programy bude
prijímať bez obmedzenia počtu TV prijí
mačov tak, ako je to doteraz.
Terestrické vysielanie bude obsahovať
iba niekoľko programov, hlavne verejno
právnych. KDS v Malackách umožňuje
príjem zatiaľ 20 programov. Koncom roka
pripravuje   prevádzkovateľ PROGRES
MALACKY, spol. s r. o., pridanie ďalších.
O tom vás budeme v predstihu informo
vať v mestských médiách.

Ing. Magdaléna Šipková
riaditeľka KS

MH 07 F19

Výzva
FS Vatra Tlmače vyzýva svojich býva
lých členov, aby sa kontaktovali na MsKS
Tlmače z dôvodu stretnutia pri príležitosti
55. výročia vzniku súboru, ktoré sa bude
konať 20. októbra.
Tel.: 036/634 20 54, 0918/49 91 88, e-mail:
mskstlmace@imilsoft.sk.
DO POZORNOSTI

MH 07 B3

Klub filatelistov ZSF 52 – 32, Mest
ské centrum kultúry, Centrum voľ
ného času, Základná škola Dr. J. Dé
rera Malacky

Ján Držka a Ing. Marián Kutaj,
konatelia spoločnosti

Vás pozývajú na

čítajte a vyhrajte
Prvá časť dobrodružného románu
nemeckého spisovateľa Kaia Meyera
Karibskí piráti, 1. diel –– Bežci po
vlnách je určená pre milovníkov dob
rodružstva a mágie. Piráti od nepamäti
prepadávali lode, aby si potom ich ná
klad rozdelili alebo predali. V prístav
ných krčmách kolovalo veľa príbehov
o šikovnosti či zákernosti pirátskych
partií, ako aj o ich
neľahkom živote.
Mnohé príbehy sa
podávali z úst do
úst, každý rozprá
vač niečo pridal,
aby udalosti pri
krášlil. Čím boli
piráti a ich kapi
táni vynalieza
vejší a prefíka
nejší, tým väč
šmi ľudí zaují
mali ich osu
dy. Legen
dárnymi sa

JESENNÚ
ZBERATEĽSKÚ
BURZU

stali aj piráti z Karibiku, o ktorých kolo
vali neuveriteľné príbehy. Aké?
Knihu Mami, to mi neurob! získava
Ľubica Hlásničková z Rohožníka a pr
vú časť trilógie Deti čarovnej lampy
Dana Hocová z Veľkomoravskej ulice
v Malackách.
Prosíme výherkyne, aby sa ohlásili
v redakcii na  Radlinského ul. 2751/1 na
3. p., č. d. 407.
Ak chcete súťažiť o pred
stavovanú publikáciu, pošlite
do 12. septembra nalepený
kupón a možno práve na vás
sa usmeje šťastie.

známky, mince, bankovky, pohľad
nice, telefónne karty, kalendáriky,
pivné suveníry, starožitnosti, figúr
ky z „kindervajíčok“, hokejové kar
tičky a pod.

v sobotu
15. septembra
od 8.00 do 12.00 h

Kníhkupectvo Ľubica
OC hotela Atrium
telefón: 772 67 34
Po – Pia  9.00 – 17.30 h
So             9.00 – 12.00 h

TK Grande Malacky oznamuje, že
prihlášky na jesenný kurz spoločen
ských tancov pre začiatočníkov si mož
no vyzdvihnúť 4. 9. o 16.00 h v telo
cvični Gymnázia sv. F. Assiského na
Kláštornom nám. alebo 7. 9. o 15.00 h
v telocvični ZŠ Dr. J. Deréra na Štefáni
kovej ul. Kurz sa bude konať od 25.
9. raz týždenne počas 16 týždňov a
je určený pre páry od 15 do 65 ro
kov. Prvých 15 prihlásených párov bu
de zaradených do jesenného, ostatné
do jarného kurzu.
Bližšie informácie získate na t. č.:
0903/30 89 88.

Opravujem chladničky
a mrazničky,
MONTUJEM KLIMATIZÁCIE
Pavol Šišolák, Závod 663
tel.: 034/779 94 35, 0903/75 06 12
MH 07 F10

v ŠJ ZŠ Dr. J. Dérera, Ul. gen. M. R.
Štefánika 7, Malacky
Vstupné:
dospelí 10 Sk
deti do 15 rokov zdarma
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kníhkupectvo Ľubica

Kurz spoločenských
tancov
pre začiatočníkov

MH 07 F16

Krížovka
Národný park Pieniny sa nachádza na
severe východného Slovenska v pohorí
Spišská Magura a čiastočne tvorí hranicu
s Poľskom. Pieniny sú naším najmenším
národným parkom s bohatými prírodnými
hodnotami a malebnými scenériami. Leží
na výmere 3750 ha a ochranné pásmo za
berá plochu 22 300 ha. Zasahuje do okre
sov Kežmarok a Stará Ľubovňa. Územie
Pienin je lesnaté so zachovanými jedľovo-bukovými porastmi a pôvodnými borina
mi na skalách. Z rastlín sa tu nachádzajú
teplomilné a vysokohorské prvky. Spome
dzi mnohých živočíchov je nutné spome
núť výskyt rysa ostrovida, vydry riečnej,
včelára obyčajného, výra skalného, kuvička
vrabčieho a jariabka hôrneho. Pod najkraj
ším skalným masívom (tajnička č. 1) Tri ko
runy si rieka (tajnička č. 2) Dunajec razí ces
tu úzkym vápencovým prielomovým údo
lím dlhým 8,5 km. Samotný Prielom Du
najca patrí medzi najväčšie prírodné úkazy
Pieninského národného parku. V roku 1967
bol vyhlásený za štátnu prírodnú rezervá
ciu. V rieke žije 20 druhov rýb vrátane pstru
ha a hlavátky kráľovskej.
Atrakciou tohto územia je splav na dre

10

vených pltiach najväčším kaňonom v stred
nej Európe z prístaviska pltí Majere-Kvašné
lúky do Lesnice v dĺžke 11 km a z prístaviska
Červený Kláštor do Lesnice v dĺžke 9 km. Do
prava späť je zabezpečená kyvadlovou do
pravou, taxislužbou, bicyklami alebo pešo
značenými chodníkmi. Prielomovým údo
lím vedie aj pešia turistická trasa, ktorú sta
vali talianski majstri na začiatku 20. storo
čia. Po tejto ceste vedie prvý česko-sloven
ský náučný chodník s 10 zastávkami, pri
ktorých sú informácie a fotografie o zvlášt
nostiach a zaujímavostiach.
Okrem týchto prírodných klenotov sa
môže návštevník stretnúť v Pieninách aj
s bohatými historickými a umeleckými pa
miatkami a svojráznym folklórom a archi
tektúrou. Priamo v obci Červený Kláštor sa
nachádza národná kultúrna pamiatka zo
začiatku 14. storočia – kartuziánsko-ka
maldutský kláštor. Tento kláštor preslávil
mních (tajnička č. 3) Cyprián, ktorý sa ve
noval pestovaniu liečivých bylín a pozná
me ho z obalov vychýrených bylinkových
čajov. Zostavil rozsiahly herbár, ktorý je sú
časťou expozície Národopisného múzea v
objekte kláštora.

VODOROVNE
A výrobok; Sportovní klub policie; je
zamestnaný B severské zviera; odpi; ka
nál; zábavy; odvážaj C Eduard po domác
ky; lámka; Ruskova politická strana; rím
skych 50; zmyslový orgán; nebdie; pred
ložka s 2. p. D mäkká spoluhláska; Írska re
publikánska armáda; tajnička č. 1; referát
verejného obstarávania; práca vo fyzike E
nepohybujú sa; štát v USA; spracúva ces
to F osobné zámeno; býk po česky; meno
TV moderátorky Heribanovej; poznámko
vý blok; teraz G geometrický útvar; samce
kôz; citoslovce prekvapenia; český spe
1
A
B
C
D
E
F
G

2

3

4

5

6

7

8

vák; postava z TV seriálu Nemocnica na
okraji mesta.
ZVISLE
1 pokožka na tvári; severské ťažné
zviera 2 pokolenie; latinská spojka; pobá
danie 3 symetrála; rozdrobuj; rímskych
500  4 tajnička č. 2 5 česká rieka; nezve
rejňujú 6 klub invalidov; papagáj; kilo
pond 7 čas vo fyzike; mala vidiny; samo
hláska 8 desatina z tisícky; zušľachťuje že
lezo 9 uzavretý cyklus 10 Park kultúry
a oddychu; poranenie 11 Pavol; výrobca
akumulátorov; draslík 12 krvný faktor;
osobné zámeno; predložka s 2. p. 13 ume
9

nie po latinsky; obor z krajiny Guildov 14
tajnička č. 3 15 Uličný výbor; trieska
z dreva; rímska jedna 16 otrava; symet
rála; medzinárodné označenie Spojených
národov 17 grécky bájkar; obec na juž
nom Slovensku.			
Na pomoc: 13 Ymir;
Pripravil: JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

Ak nám do 12. septembra pošlete správ
ne vylúštenie tajničky krížovky spolu s na
lepeným kupónom, budete mať šancu
získať reklamné predmety mesta.

10 11 12 13 14 15 16 17
Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali
správne vylúštenie tajničky – 1. Kopské
sedlo, 2. Plesnivec, 3. Ždiar – sme vyžre
bovali Annu Baloghovú zo Záhoráckej
ulice, ktorá vyhráva knihu od Edity Sipe
ky Moje báječné ženy s bonusom Vý
chovná rehabilitácia od Antona Gútha.

MALACKÝ
HLAS
MALACKÝ HLAS
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OZNAM
Občianske združenie Kresťan a práca
poskytuje bezplatné sociálno-práv
ne poradenstvo každý utorok v ča
se od 15.00 do 17.00 h v prístavbe
mestského úradu od Zámockej ulice
(v priestoroch kancelárie poslanca NR
SR Františka Mikloška).

Kalendár podujatí v meste Malacky
1. 9. – 2. 9. Medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska, kultúrny program
pred MsÚ: sobota o 16.30 h AC+, nedeľa 8.30 – 10.00 h Senzus, 10.30 – 12.00 h
Roc´hann (Fr), 12.30 – 15.00 h Ľudová muzika Eleny Šagalovej, Mesto Malacky, MCK
1. 9. o 9.00 h Turnaj SNP (volejbal), Zámocký park (antukové ihriská), VO TJ Strojár
1. 9. JJ Spinning maratón, budova inkubátora (5. poschodie na terase)
3. 9. o 17.00 h Otvorenie tanečnej sezóny Tanečného štúdia MCK (Saltatrix), KD
MCK (kino)
4. 9. o 15.00 h Otvorenie divadelnej sezóny Detského divadelného štúdia DNH,
KD MCK (kino)
4. 9. o 17.00 h a 20.00 h Číslo 23, triler, USA 2007, kino
5. 9. o 15.00 h a 17.00 h Shrek 3, animovaná komédia USA, kino
5. 9. o 20.00 h FK Buena Vista Social Club, kino
6. 9. o 17.00 h a 20.00 h Shrek 3, animovaná komédia USA, kino
7. 9. o 17.00 h a 20.00 h Fantastická 4, akčný film/sci-fi, USA, kino
7. 9. o 17.00 h Vernisáž výstavy Tiny Gálovej: Bez slov, MCK Záhorácka
8. 9. o 17.00 h a 20.00 h Smrtonosná pasca 4, akčný film, USA, kino
9. 9. o 17.00 h a 20.00 h Smrtonosná pasca 4, akčný film, USA, kino
9. 9. o 16.30 h ŠK Malacky – ŠK Svätý Jur, 5. kolo – futbal
11. 9. o 17.00 h a 20.00 h Hudba a text, romantická komédia, USA, kino
11. 9. o 17.00 h Otvorenie jazykových kurzov, MCK Záhorácka
12. 9. o 17.00 h Hudba a text, romantická komédia, USA
12. 9. o 20.00 h FK Masajovia bojovníci dažďa, kino
12. 9. o 17.00 h Otvorenie kurzu orientálneho tanca, MCK Záhorácka
14. 9. – 16. 9 Divadelný festival Zejdeme sa na hambálku
14. 9. o 15.15 h 24. roč. Večerného behu zdravia – Beh vďaky SNP, prezentácia ZŠ
Dr. J. Dérera,
15. 9. o 8.00 h Burza filatelistov, ZŠ Dr. J. Dérera, Klub filatelistov 32–52
18. 9. o 17.00 h a 20.00 h Kupec benátsky, dráma, USA/Tal./GB/Lux, kino
19. 9. o 17.00 h Kupec benátsky, kino
19. 9. o 20.00 h FK Transylvánia, kino
20. 9. o 17.00 h a 20.00 h Predtucha, dráma, USA, kino
21. 9. o 17.00 h a 20.00 h Predtucha, dráma, USA, kino
22. 9. o 17.00 h a 20.00 h Transformers, akčný film/sci-fi, USA, kino
22. 9. o 10.30 h Výlet do Bratislavy – prechádzka po starom meste s odborným vý
kladom, návšteva výstavy Doba noblesy 20. a 30. roky v Bratislave, odchod vlakom
o 9.13 z Malaciek alebo stretnutie o 10.30 h na Primaciálnom námestí, OZ Kresťan
a práca
23. 9. o 17.00 h a 20.00 h Transformers, akčný film/sci-fi, USA, kino
23. 9. o 16.00 h ŠK Malacky – Blatné, 7. kolo – futbal
25. 9. o 17.00 h a 20.00 h Šup sem, šup tam, kom./dráma, Dánsko, kino
26. 9. o 17.00 h Šup sem, šup tam, kom./dráma, Dánsko, kino
26. 9. o 20.00 h FK Outsider, kino
27. 9. o 17.00 h a 20.00 h Harry Potter a Fénixov rád, fantasy/dobrodružný/dráma,
GB/ USA, kino
30. 9. o 17.00 h a 20.00 h Harry Potter a Fénixov rád, fantasy/dobrodružný/dráma,
GB/USA, kino
Múzeum Michala Tillnera
Ut – Pia 9.00 – 12.00 h, 13.00 – 17.00 h; So – Ne 14.00 – 17.00 h
Vstupné: dospelí 20 Sk, deti 10 Sk
Krypty pod františkánskym kostolom
Otvorené na požiadanie, tel. č.: 034/ 772 21 10
Knižnica MCK
Otvorená: Po – Pia 10.00 – 12.00 h, 13.00 – 18.00 h, So 10.00 – 13.00 h
Mestské centrum kultúry Malacky
Záhorácka 1919
90101 Malacky
Garant: 	 Mgr. Jana Zetková – riaditeľ
Kontakty: 034/772 21 55, 034/772 21 10,
0903/801 214, 0915/774 285
e-mail: 	 riadkulturama@airwave.sk
www.mckmalacky.sk, www.malacky.sk
Kalendár podujatí spracovala turisticko-informačná kancelária mesta Malacky (TIK)
Prosíme usporiadateľov akýchkoľvek podujatí, ktorí chcú mať svoje podujatie zverej
nené 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 v Malackách

otvára v školskom roku 2007/2008
• kurz orientálneho tanca – začiatočníci, dospelí,
   výučba v MCK 2x1,5 h týždenne, cena za sept. – jan. 1500 Sk
• kurz orientálneho tanca pre deti od 7 – 12 r., pre mládež od 13 – 18 r.,
   výučba 2x1 h, cena za polrok 1000 Sk
• kurzy nemeckého a anglického jazyka – začiatočníci, mierne pokročilí, po
kročilí, výučba 1x2 h, cena za polrok 2200 Sk
Pre obmedzený počet účastníkov sa treba prihlásiť do 10. 9. v MCK Záhorácka
1919, t. č.: 772 21 10, e-mail: kulturama@airwave.sk

MALACKÝ HLAS
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Spoločenská kronika
PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:
September 2007:
80 – Eva Ďurišová; Jarmila
Luňáčková; Mária Osuská; Jú
lius Šiška; Alžbeta Vallová; 85 – Mária
Jašková; Jozef Krasňanský; 92 – Justína
Romanová; 93 – Ľudmila Ambrušová;
Mária Lorencovičová; 96 – Johana Dob
rovodská
POVEDALI SI ÁNO:
Mária Rusňáková s europoslancami – sprava s Petrom Bacom, Sergejom Kozlíkom a Ire
nou Belohorskou.

Na návšteve v Štrasburgu

Mária Rusňáková (40) z Malaciek, študentka politológie UCM v Trnave, sa v lete na
pozvanie poslanca Európskeho parlamentu Sergeja Kozlíka zúčastnila plenárneho za
sadnutia Európskeho parlamentu v Štrasburgu. „Návšteva bola pre mňa veľmi zaujíma
vá a poučná. Svoje priame postrehy som mohla aktuálne zakomponovať do záverečnej
práce na tému Vznik spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky Európskej únie,
ktorú som koncom augusta úspešne obhájila,“ povedala študentka.
-mh-, foto: Mária Rusňáková

Striebro z majstrovstiev sveta
v taekwonde (ITF)
Malačianka Sylvia Ofei-Kwatia, ro
dená Salinková (na fotografii) bola
účastníčkou na majstrovstvách sve
ta v Taekwonde (ITF), ktoré sa ko
nali v Birminghame (Veľká Británia)
od 1. do 5. augusta.
Sylvia reprezentovala Veľkú Britániu,
kde od roku 2003 trénuje taekwondo (ITF)
pod vedením trénera Jamesa Hogana (7
Degree), v bojovom súboji (sparring) žien
– v super váhe nad 70 kg. V stredu 3. au
gusta úspešne absolvovala 2 súboje,
v ktorých vyradila súperky zo Škótska. Vo
finále 5. augusta vybojovala cenné strieb
ro a pritom len o jeden bod podľahla Ang
ličanke Katrine Toddovej. „Od začiatku bo
li body na mojej strane. Asi po minúte
som vyradila súperku z boja zhruba na
pol minúty. To sa mi podarilo presným
zadným kopom priamo do žalúdka. Po 2
kolách (4 minútach) sa stav neočakávane
vyrovnal a obe nás čakalo tretie nadčaso
vé kolo (1 minúta). V poslednom kole bol
boj veľmi vyrovnaný a Katrina získala ví

ťazný bod v posledných 5 sekundách.
Som hrdá, že sa mi podarilo ako 30-ročnej
vybojovať striebro na MS – hoci oficiálne
pre Veľkú Britániu, ale srdcom pre Sloven
sko a pre Malacky. Budúci rok ma čakajú
ME na Sardínii (Taliansko), kde sa pokúsim
získať ten najcennejší kov,“ dodáva Sylvia.
-ss-, foto: archív S. Ofei-Kwatia

Od 23. 7. do 28. 8.
Milada Dešťová a Peter Kačmár; Mária
Prevajová a Ján Kalmár; Gabriela Luk
nárová a Vladimír Fábry; Ing. Lívia Seč
kárová a Michal Hajdin; Lucia Fartelová
a Jozef Šarkőzy; Zuzana Velická a Mi
chal Želipský; Melánia Kadnárová a Mi
roslav Sušila; Milada Čierna a Branislav
Miko; Jana Dankovičová a Stanislav Ži
vica; Jana Kaňková a Juraj Žilavý;

†

NIE SÚ MEDZI NAMI:

Od 23. 7. do 28. 8.
Anna Jablonická, 1944, Lakšár
ska Nová Ves; Martin Dunár, 1922,
Veľké Leváre; Štefan Minarovič, 1929,
Lozorno; Ján Hajdin, 1921, Sekule; Jo
zef Novota, 1925, Malacky; Helena
Hlaváčová, 1937, Malacky; Antónia
Koporcová, 1929, Studienka; Bartolo
mej Frida, 1945, Bratislava I; Mária
Ondrovičová, 1926, Lozorno; Gabrie
la Drahošová, 1953, Rohožník; Vero
nika Drahošová, 1945, Studienka; Žo
fia Sedláková, 1929, Malacky; Emil
Mravík, 1957, Lozorno; Margita Žáč
ková, 1928, Malacky; František Hur
ban, 1925, Gajary; Bedrich Chromec,
1926, Jablonové; Mária Pavláková,
1933, Studienka; Hedviga Andrlová,
1928, Malacky; Mária Tóthová, 1926,
Malacky; Emília Nagyová, 1928, Malé
Leváre; Martin Baček, 1927, Kuchyňa;
Irena Malášková, 1919, Malacky; Ru
dolf Rybecký, 1956, Studienka; Šte
fan Taraba, 1950, Záhorská Ves; Mi
chal Berežný, 1949, Závod; Katarína
Palková, 1919, Kuchyňa; Viera Jurso
vá, 1963, Malacky; Anna Ftáčniková,
1931, Sološnica; Anna Rybecká, 1923,
Studienka.
ANNAMÁRIA HORVÁTHOVÁ
matrikárka

Peter Dávid sa vždy teší na Malacky
Tieto jednoduché a zároveň veľa
vravné slová hovoria za všetko. Pe
ter Dávid, Malačan, ktorý už dlhšie
žije a pôsobí v Nemecku, sa rád vra
cia k rodine do Malaciek. Pricesto
val aj ako tréner či hráč nemeckých
družstiev, ktoré práve v našom mes
te absolvujú prípravu na súťaže.
Dnes 41-ročný Peter od detstva až do
svojich 18 rokov obliekal malacký hádza
nársky dres. Rástol pod vedením trénerov
Puteka, Osleja, Mládka. Prestúpil do blíz
kej Stupavy, kde pod „taktovkou“ trénera
Jančára okúsil SNL. V rokoch 1985 až 1987
nastúpil do pražskej Dukly, vrátil sa do Lo
komotívy Trnava, kde bol určitý čas i ka
pitánom družstva. Okúsil víťazstvo v po
hári v roku 1993 i to, ako hreje hádzanár
sky titul v roku 1994. Zahral si s Trnavou
i hádzanársku ligu majstrov a obliekal re
prezentačný dres. Nasledoval odchod do
Nemecka, pôsobenie v TV Kirchzell, šesť

rokov v druhej Bundeslige, od roku 2001
v drese SG Werratal 92 , kde mal možnosť
od roku 2003 trénovať mužov ako hrajúci
tréner v III. Bundeslige a vybojovať s tým
to družstvom postup do II. Bundesligy. Po
slovenskom trénerovi Kuťkovi prevzal tré
novanie ženského klubu HSG Salzbach –
Leidersbach, s ktorým to dotiahol z III. do
I. Bundesligy žien. A práve pri príprave
tohto družstva -  nováčika najvyššej ne
meckej súťaže, sme sa s ním v auguste
stretli v malackej ŠH Malina, kde nám po
skytol rozhovor:
Aké máš spomienky na Malacky
a malackú hádzanú?
Tie najlepšie. Nikdy nezabudnem na
mesto, odkiaľ pochádzam a veľmi rád sa
sem vraciam. So všetkými nemeckými
družstvami som absolvoval prípravu prá
ve v malackej hale a vždy boli základom
na úspech v nasledujúcej sezóne.
Ako si spokojný s terajším pobytom
a prípravou?

Vytvorené podmienky sú veľmi dobré,
všetci mi vychádzajú v ústrety. Ide o roz
hodujúcu prípravu družstva v rozsahu
piatich dní. No a doteraz vždy pobyt v Ma
lackách bol zárukou úspechu v nasledu
júcom ročníku súťaže. Napríklad v minu
lom roku po návšteve v Malackách sme
neprehrali nasledujúcich 6 kôl v II. Bun
deslige a postúpili sme do I. Bundesligy.
Aké máš športové a osobné plány
do budúcnosti?
Veľmi rád by som vydržal trénovať čo
najdlhšie, a to v I. a II. Bundeslige, čo ma
najviac láka vzhľadom na kvalitu súťaže.
Osobný plán mám tiež spätý s hádzanou.
Chcel by som k nej viesť kvalitne obe deti
16-ročnú Petru i 8-ročného Leona. A že
lám si pre celú rodinu zdravie. .
Verme, že sa Peťovi bude v Nemecku
dariť i naďalej a bude stále šíriť dobré
meno nielen malackej, ale i slovenskej há
dzanej.
ANTON PAŠTEKA
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ŠPORT

Záhorácky
pohár 2007

KRÁTKO ZO ŠPORTU

BEACHHANDBALL
CUP 2007

18. a 19. 8. sa v ŠH Malina uskutočnil
1. ročník Záhoráckeho pohára vo florbale. Usporiadateľom tejto akcie bol
florbalový klub TJ Sokol Gajary. Dva
dni plné zápolenia v športovom odvetví, čoraz populárnejšom na Záhorí, sa
niesli v sobotňajších kvalifikačných bojoch a v nedeľných zápasoch o konečné umiestnenia. Okrem špičky slovenského florbalu (Dragons Ružinov, DFA
Nitra) zavítali do Malaciek i dva české
kluby – Mikulov a Lanžhot.

21. 7. sa uskutočnil už 3. ročník turnaja
plážovej hádzanej na kúpalisku v Malackách. Putovný pohár po tretí raz získalo
družstvo Drink team z Bratislavy, ktoré porazilo vo finále 99-team. Tretiu priečku obhájili Malačania – Tangelfrajer. Na turnaji
sa predstavili družstvá z Malaciek a okolia
často s originálnymi názvami: Tatran Stupava, Bohyne, HKO, Jupí nepocikáš juchú,
Hutaj to, Smotana team, Teledrbo, Hudákovci, Mýtnickí vlci. Turnaj sprevádzalo viacero sprievodných súťaží, napr. streľba na
cieľ o atraktívne ceny od sponzorov. Cenu
pre najsympatickejšieho hráča si odniesol
Malačan Tomáš Urbanovič. 	                 -tš-

Štuková zlato,
Beňa cenu Fair play
Z Európskeho olympijského festivalu
mládeže, ktorý sa uskutočnil 21. – 28. 7.
v Belehrade, sa slovenská výprava čítajúc
54 pretekárov zo športov (atletika, cyklistika, gymnastika, džudo, plávanie, stolný
tenis, tenis, vodné pólo) vrátila so ziskom
7 medailí (1-3-3). O tú najcennejšiu – zlatú, sa pričinila atlétka AC Malacky Alexandra Štuková v behu na 400 m (54,18 s).
Významné ocenenie získal od Európskej
asociácie Fair play ďalší atlét AC Malacky
Ján Beňa. V konkurencii 48 krajín Európy
obsadilo Slovensko podľa medailových
umiestnení 17. miesto. 	                -zb-

Príprava
na volejbalovú
extraligu
6. 8. sa začala príprava družstva mužov – volejbalistov na extraligovú sezónu
2007/2008. Najskôr v dvoch skupinách.
Bratislavskú viedol kapitán a asistent trénera Petr Fiala a malackú, ktorá trénovala
spolu s B tímom, hlavný tréner Jozef
Schreiber. Od 13. 8. už zaberá tím spolu.
V rámci prípravy odohral v auguste nároč
ný antukový turnaj Impromat Ricoh Cup
v Senici, 1. 9. ďalší v Malackách. Súťaž sa
začína hneď po ME v Rusku. Malačania sa
predstavia 29. 9. vo Zvolene. Káder sa
oproti minulému ročníku prakticky nezmenil. Hosťovanie z Prievozu nepredĺžil
Gábriš. Otázne je ďalšie pôsobenie druhého nahrávača Slodičku. Prvého by mohol
nahradiť veterán Milan Haba, príp. Tomáš
Šamulka z B družstva, druhého Martin
Masný zo Žiliny alebo skúsený Ľubo Kuračka z B družstva. Káder 2007/2008: nahrávači – Kobza (Slodička, Masný, Kuračka); smečiari – Baran, Muráň, Rehák, Petro
vič, Šmahel; blokári – Fiala, Janík (Haba, Ša
mulka); liberá – Podhorný, Rusňák.      -dr-

Malackí boxeri
medzinárodne

Dokončenie z . strany
pravnými obmedzeniami. Situáciu v uliciach kontrolovalo asi 60 dobrovoľníkov
a usporiadateľov v reflexných vestách.
Priebeh pretekov bol bezproblémový.
Preteky vyvrcholili v nedeľu 2. 9. etapou
po cestách Bratislavského kraja so štartom a cieľom v Malackách (149,6 km)
s dvoma prejazdmi Pezinskej Baby. Počas
nich sa viackrát zaskvel Slovák Miroslav
Keliar.
Do Malaciek aj budúci rok?
Centrom diania, kde bol štart – cieľ,
bolo priestranstvo pred MsÚ. Mestskí organizátori tu sústredili stánky TIK-u s rek
lamnými predmetmi, v ktorých na dračku
išli špeciálne korešpondenčné lístky. Tie
pre preteky pripravil miestny Klub filatelistov ZSF 52 – 32. Atmosféru dotváral kultúrny program. V sobotu vystúpila formácia AC+, v nedeľu Senzus, Roc´han a ľudová hudba H. Šagalovej. Slávnostné dekorovanie víťazov si nenechali ujsť stovky
nadšencov. Ceny najúspešnejším odovzdali zástupcovia organizátorov, mesta,
sponzorov. Nechýbal ani zápis do Pamätnej knihy mesta. Organizátori si úroveň
etáp s cieľom v Malackách pochvaľovali
a dá sa očakávať, že vyvrcholenie prete-

kov Okolo Slovenska sme v našom meste
nezažili naposledy.

LUCIA VIDANOVÁ, foto: S. Osuský

Celkovo bolo na slovenských cestách
rozdelených 237 bodov do rebríčka
Medzinárodnej cyklistickej federácie,
na základe ktorého sa dá nominovať
na olympijské hry 2008 do Pekingu.
Trasa ročníka merala 755,7 km –
1. etapa – 29. 8. Banská Bystrica (142,4
km), 2. etapa – 30. 8. Banská Bystrica
– Liptovský Mikuláš (170,2 km), 3. etapa – 31. 8. Liptovský Mikuláš – Čadca
(192,0 km), 4. etapa/1. poletapa – 1. 9.
Čadca – Čadca (časovka jednotlivcov,
7,1 km), 4. etapa/2. poletapa – 1. 9.
Stará Turá – Malacky (94,4 km), 5.
etapa – 2. 9. Malacky – Malacky
(149,6 km).
Na štarte pretekov 29. augusta v Banskej Bystrici sa zišlo 19 tímov, ktoré
majú vo svojom strede väčšinou
osem cyklistov. Štartová listina registruje 146 pretekárov. Preteky dokončilo 17 tímov. Na malackom okruhu
štartovalo 107 pretekárov, dokončilo
ho 89 cyklistov.

Koľko mesto stáli preteky?
Náklady dosiahli cca 500 000 Sk a financovali sa zo sponzorských zdrojov.
Nebude to mať dopad na financovanie športových organizácií v meste.

Celkoví víťazi:
Jednotlivci
1. 55 Joost VAN LEIJEN (NED) 17.47‘12” ;
2. 87 Martin MAREŠ (CZE); 3. 6 Marcin
SAPA (POL);.....6. 13 Maroš KOVÁČ (SVK)
Družstvá:
1. PSK WHIRLPOOL HRADEC KRÁLOVÉ
– CT (CZE) 53.28‘47”; 2. DHL – AUTHOR –
CT (POL); 3. PERUTNINA PTUJ – CT (SLOV)
Vrchárska súťaž:
1. 64 Mitja Mahorič (SLO), 21 bodov;
2. 25 Miroslav Keliar (SVK); 3. 63 Matija
Kvasina (CRO)
(Vedúci pretekár tejto súťaže si obliekal
biely dres s červenými bodmi.)
Bodovacia súťaž:
1. 87 Martin MAREŠ (CZE), 24 bodov;
2. 73 Jure KOCJAN (SLO);  3. 101 Gediminas BAGDONAS (LTU).
(Vedúci pretekár si obliekal biely dres
s modrými bodmi.)
Súťaž cyklistov do 23 rokov:
1. 78 Vid OGRIS (SLO) 17.49‘55”, 2. 101
Gediminas BAGDONAS (LTU); 3. 85 Leopold KONIG (CZE)
(Vedúci pretekár mal biely dres.)
Viac z výsledkov
na www.cyklistikaszc.sk.

Chceš hrať
basketbal?
Basketbalový oddiel TJ Strojár Malacky hľadá nádejnú športovú mládež na
doplnenie družstiev chlapcov aj dievčat ročníky 1992 až 2000.
Prihlásiť sa môžete priamo u trénerov na
číslach 0907/79 86 33, 0915/ 61 39 68 alebo mailom na borth@centrum.sk, ivancik.
karol@centrum.sk.
NA PRAVÚ MIERU
V Malackom hlase 14/2007 bolo v závere príspevku Bronz s cenou zlata na 8.
strane nedopatrením uvedené, že A. Štuková získala prvý historický kov z majstrovstiev SR do 17 rokov. Správne malo
byť na majstrovstvách sveta. Za chybu sa
ospravedlňujeme. 		     Redakcia

POZVÁNKA

Sponzori
CMYK

18. – 19. 8. sa boxeri zo Slovenska zúčastnili 9. ročníka MT v maďarskom Kiskunfélegyyháza. Malacky reprezentovali
žiak 37,5 kg z Trnavy L. Radošovský, kadet
46 kg z ŠKP Š. Mezei, kadet 52 kg zo Slovakie BA R. Janko, kadet 57 kg D. Klíma,
Malacky, kadet 60 kg I. Bakan, Malacky,
kadet 70 kg z BA Dúbravka J. Cap. Z Maďarska si priviezli zlato (Mezei), dvakrát
striebro (Radošovský, Janko) a trikrát
bronz (Klíma, Bakan, Cap). Borcov do ringu sprevádzala dvojica trénerov A. Reisenauer z Malaciek a B. Hauer z Trnavy. Vedúcim výpravy bol J. Blažo, tlmočníkom
a vodičom A. Balazs. Poradie oddielov:
1. Maďarsko, 2. Srbsko, 3. Slovensko a 4.
Rumunsko. 		                -ali-
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„Ďakujeme Malackám
za nádhernú atmosféru”

Víťazi 4. etapy/1. poletapy: 1. 13 Maroš KOVÁČ (SVK), .10‘22”; 2. 87 Martin
MAREŠ (CZE); 3. 67 Radoslav ROGINA
(CRO).
Víťazi 4. etapy/2. poletapy: 1. 68 Matej STARE (SLO), 2.05’21”; 2. 73 Jure KOCJAN (SLO); 3. 33 Jacob Moe RASMUSSEN
(DEN).
Víťazi 5. etapy: 1. 7 Kazimierz Stafiej
(POL), 3.33‘18”; 2. 25 Miroslav Keliar (SVK);
3. 66 Andrej Omulec (SLO)

Na turnaji štartovali i štyri kluby zo Záhoria, tri z Malaciek (Wizards, Stars a IBK)
a usporiadatelia z Gajár. Po kvalifikačných
bojoch v skupinách sa v nedeľu rozhodovalo o konečnom poradí. Najlepšie si z ma
lackých klubov počínali Wizards, ktorí sa
umiestnili na piatom mieste. V boji o tretie miesto zohrali Gajary s extraligovým fa
voritom z Nitry napínavú partiu, ktorú roz
hodovali až samostatné nájazdy. Po napínavej „lotérii“ napokon zvíťazila Nitra. Vo
finále sa stretli favorit celého turnaja, obhajca slovenského extraligového titulu
Wizards Ružinov a Sokol Lanžhot. Prvý
gól zaznamenali susedia spoza Moravy,
ale Wizards zápas nevzdali, zápas otočili
a vyhrali 2:1. 		             -jaki-

Pantone

Komisia školstva, sociálnych vecí pri MsZ, Klub mladých sociálnych demokratov Malacky vás spolu s ďalšími spoluorganizátormi pozývajú

na 24. ročník
VEČERNÝ BEH ZDRAVIA
– BEH VĎAKY SNP,
Mediálni partneri

ktorý sa uskutoční 14. 9. Na trať dlhú 2 160 m (Pamätník SNP - Zámocký park areál ŠK Malacky) vyštartujú účastníci o 16.30 h.
Prezentácia:
15.15. – 16.15 h, školský dvor ZŠ Dr. J. Dérera
Vyhodnotenie: 	 17.30 h žrebovanie cien, odovzdanie cien víťazom
Kategórie: 	rodičia s deťmi; žiaci a žiačky ZŠ (1. – 2.; 3. – 4.; 5. – 6.; 7. – 9. ročník); dorastenky; dorastenci; ženy; muži.
Každý štartuje na vlastné nebezpečenstvo.
Pri strate štartovného čísla alebo nevrátení zaplatí účastník 50 Sk.
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