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Centrálny
park čakajú
výruby

úvodník

Pokoj v rodnej
hrude

Cintoríny mám rada. Často sú hneď pri
ceste, no len čo smrteľník prekročí ich brány,
obostrie ho úctivé ticho, zvláštny pokoj
a omamné vône ako z iného sveta. Kvety, čo
dlho vydržia, rozrastené tuje, aksamietnice,
sirôtky a v čase Dušičiek už aj chryzantémy
sa miešajú s občasnými závanmi vlhkého
ihličia, dymiacich sviečok a stekajúceho
vosku. Cintorín je miesto pokoja, kde sme si
napokon všetci rovní. Každý má svoj kúsok
zeme a nárok na večný odpočinok tu, do
ma, v rodnej hrude. Starosti zostávajú ži
vým, rovnako ako honosné pomníky.
Už to budú štyri roky, čo denne prichá
dzam z Bratislavy do svojho rodného mesta
za prácou. Za ten čas som tu po rokoch po
stretala veľa starých priateľov, no mnohým
už nestihnem vrátiť dobré slovo či zaspomí
nať si s nimi na čas detstva a mladosti. Odiš
li pani profesorky V. Tomanová a M. Trnko
vá, nedávno aj bývalý riaditeľ gymnázia
S. Havlík. Mesto stratilo boxerskú legendu
A. Reisenauera st., dušu malackého tenisu
L. Petrivalského a prišlo o niekoľko múdrych
hláv – medzi nimi o mestského kronikára
P. Hallona a o pána prof. J. Trebišovského.
Zmĺkli zázračné husle Š. Daniela aj nákazli
vý smiech našej kolegyne G. Žilavej. Osobné
straty však bolia najväčšmi. Spánkom stá
ročných zaspala aj moja priateľka a dlho
ročná vychovávateľka Ruženka Poláková.
S pokorou zapáľme sviečky za nich – i za
tých svojich.
Cintorín je zvláštne miesto koncentrova
nej vyššej múdrosti všetkých tých duší a du
šičiek, ktoré už vedia oveľa viac ako my! Na
cintoríne sa všetci stretneme. Je tu miesto
pre každého a nik tu nie je bezdomovec.
A ja sa čoraz častejšie pristihujem pri myš
lienke, že by som raz oddane a rada zložila
svoje kosti v Malackách. Istota posmrtného
večného trvalého pobytu tu, doma, v rod
nej hrude by ma uspokojila. 		

V rámci realizácie projektu re
konštrukcie parku na Kláštornom
námestí bude v novembri vyrú
baných 12 stromov.

Záplava kvetín, vencov, tisíce plamienkov zapálených sviec, davy ľudí. To je obraz väčšiny cintorínov v týchto dňoch. Kúzlo Du
šičiek, ktoré sa verejne začali oslavovať po roku 998 vo francúzskom benediktínskom kláštore v Cluny, sa vracia a miesta po
Foto: S. Osuský
sledného odpočinku navštevuje stále viac ľudí. 							

Tatiana Búbelová

Ide o hlohy, orgovány, tuje, katalpy
a javory. Sú to dreviny prestarnuté alebo
poškodené. Niektoré ako náletové dreviny   kompozične do parku nepatria
(hlohy a orgován). Tuje a katalpy prekročili hranicu svojej životnosti a javor blízko vchodu do areálu kláštora je poškodený. Na kmeni má spodnú dutinu a prerastajú ho drevokazné huby.
Okrem stromov budú odstránené aj
živé ploty, čím sa park sprehľadní. Zostávajúce dreviny sa ošetria rezom. Ponechajú sa nízke ihličnany. Guľovité buxusy
sa znížia, lepšie sa vytvarujú a omladia.
Celá rekonštrukcia po sadovníckej stránke bude zavŕšená založením trávnatých
plôch.			
         -maga-

CVeČko pozývalo všetky deti a ich rodičov 19. 10. do svojich priestorov, kde sa uskutočnilo jesenné tvorivo-zábavné popoludnie

Tekvicové
strašidlá.

Najskôr sa v tvorivých dielňach vyrábali
tekvicové postavičky, indiánske masky či šarkany. Po vyhodnotení súťaží bola pre deti
pripravená diskotéka. V rámci akcie vyhodnotili aj výtvarnú súťaž na tému Jeseň pani
bohatá, do ktorej sa zapojilo 187 prác z 10
ZŠ, 2 MŠ a CVeČka. Víťazné diela sú vystavené na obdiv všetkých návštevníkov v priestoroch CVeČka spolu s veselými tekvičkami.
Príďte sa pozrieť.	                  Text, foto: -lucy-

V štátnom gymnáziu
bolo rušno

V Európskom týždni miestnej demokracie (15. – 20. 10.) Gymnázium na Ul. 1. mája
v Malackách, ktoré patrí pod správu BSK, 16. 10. hostilo župana BSK V. Bajana a poslancov župy J. Ondrejku a M. Dobrodkovú. Debata so študentmi ukázala, že mladí sú
ochotní zapájať sa do samosprávneho riadenia. Väčšina otázok smerovala na primátora
J. Ondrejku. Zaujímali sa o využitie kaštieľa, zástavbu centra, rozšírenie vysokoškolského štúdia v Malackách, zriadenie športovísk v meste. Viac na 4. strane.
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SPRAVODAJSTVO

Obchodné centrum
Fastav Malacky

Vizualizácia supermarketu Hofer.

Do Malaciek mieria
supermarkety
Sieť obchodov sa popri ostatných mestách regiónu rozrastie aj v Malackách.
Podľa Ing. G. Rehákovej, vedúcej oddelenia dopravy a stavebného poriadku
MsÚ, je rozbehnutých viacero projektov výstavby obchodných jednotiek.
V prípade Retail parku Malacky a Obchodného domu Malacky (navrhovateľ
F. Buzek), ktoré majú stáť na Padzelku, je v záverečnej fáze proces posudzova
nia vplyvov na životné prostredie. V druhom prípade je už podaný návrh na
územné konanie. Po „územku“ sa začína stavebné konanie. U Aldi – Hofer je
podaný návrh na územné rozhodnutie. Najďalej je výstavba Kauflandu (OC
Fastav Malacky) na Brnianskej ulici. Investor podal žiadosť o stavebné povole
nie, ktoré sa v súčasnosti posudzuje.

MESTSKÁ POLÍCIA MALACKY
ponúka

zabezpečenie objektov
pripojením na pult
centrálnej ochrany.
Úhrady sú rozdelené do šiestich kategórií podľa druhu objektu. Cenník
úhrad nájdete na www.malacky.sk.
Bližšie informácie:
Ing. Stanislav Lacko, lacko@malacky.sk
034/796 61 04
Sekretariát:
034/772 67 66
stála služba: 034/772 38 33.
ZAUJALO VÁS
Milí čitatelia, ak nám napíšete do 6. no
vembra na adresu redakcie, ktorý prí
spevok vás zaujal, budete mať šancu zís
kať tričko a hrnček s logom mesta z no
vej série reklamných predmetov. Tak
neváhajte a zapojte sa! Ak máme písať
o tom, o čom chcete čítať, musíme po
znať váš názor. Tak vystrihnite kupón
a napíšte naň, čo vás zaujalo. V minulom
čísle to boli najmä Na začiatku reho
ľa, dnes dve školy, Zatiaľ ticho závidí
me, Premeny centra, Hľadali sme taj
né chodby (1), Rozhovor cez pol sveta
a iné.
V tomto čísle odmeníme Máriu Žačkovú
zo Štúrovej ulice v Malackách. Prosíme
výherkyňu, aby sa ohlásila v redakcii.

✒


Obchodný dom Malacky
Navrhovateľ: Ferdinand Buzek – Test
• Obchodný dom, v ktorom budú obchodné priestory poskytnuté do prenájmu. Majú slúžiť na predaj spotrebného
tovaru a zabezpečenie stravovania pre zamestnancov susedných administratívnych budov.
• Je situovaný v lokalite Padzelek na
pozemku vo vlastníctve navrhovateľa.
• Termín začatia stavby (plánovaný) –
09/2007, skončenia stavby 09/2008.
• Zastavaná plocha – 1561,3 m2; obstavaný priestor  SS – 1 911,6 m2; obstavaný
priestor HS – 18 500,5 m2; celková plocha
sadových úprav – 464 m2.
Novostavba je navrhnutá s dvoma
nadzemnými podlažiami s predajnými
priestormi a priestormi pre reštauračné
prevádzky.

• Predajňa obchodného centra obsahuje plný sortiment potravinárskeho a ne
potravinárskeho tovaru. Je situované na
parcele vo vlastníctve investora medzi
Brnianskou ulicou a mlynským náhonom Malina (na dopravnom ťahu z Malaciek do Veľkých Levár). Ide o územie,
na ktorom sa v súčasnosti nachádza pole, oproti stojí polyfunkčné A centrum.
• Termín začatia stavby je v prípade
priaznivého počasia plánovaný ešte
v tomto roku. Kaufland by mali otvoriť
v budúcom roku.
• Plocha riešeného územia: 16 457 m2;
obchodné centrum – 4 695 m2; plocha
parkovísk a parkoviskových komunikácií
s asfaltovým povrchom – 7 042 m2; plocha spevnených plôch zásobovacieho
dvora – 899 m2; plocha chodníkov – 1 223
m2; plocha zelene – 2 799 m2; plocha
upravovanej komunikácie I/2 – 3 228 m2.

Supermarket
ALDI – HOFER
Investor: ALDI Reality, s. r. o.
• Stavba pozostáva z vlastného jednopodlažného objektu supermarketu a vonkajších pričlenených plôch, a to nájazdovej plochy k vykladacej rampe, parkoviska
pre osobné vozidlá a zazelenaných plôch
so sadovými úpravami.
• Je situovaný v lokalite Padzelek na
nezastavanom pozemku vo vlastníctve
GH Realinvest, s. r. o., medzi zónou IBV
a okresnou cestou.
• Termín začatia stavby (plánovaný) koniec roka 2007 alebo začiatok roka
2008 (zdroj: TREND).
• Zastavaná plocha 1 625 m2; obstavaný priestor – 9 149 m2; nájazd k vykladacej rampe – zastavaná plocha – 494 m2;
parkovisko a vonkajšie komunikácie – zastavaná plocha – 5 546 m2; zelené plochy
– sadové úpravy – 3 721 m2.                -lucy-

Retail Park Malacky

DO POZORNOSTI

ZAUJALO MA V ČÍSLE

• Kapacita stavby – celková plocha zabratých pozemkov – 63 369 m2; plocha
zelene – 13 618 m2; plocha parkovísk –
8 899 m2; plocha komunikácií – 19 309
m2; plocha objektu – 21 543 m2.
Novostavba obchodných priestorov je
navrhnutá ako dvojpodlažná halová zástavba.

Navrhovateľ: Eurovalley, a. s.
• Novostavba objektov má poskytnúť
na prenájom obchodné a administratívne
priestory.
• Je situovaný v KÚ Malacky v severnej
časti PTP Malacky zóna C.
• Pozemok, na ktorom má stáť, má Eurovalley, a. s., prenajatý od Slovenského
pozemkového fondu
• Termín začatia stavby (plánovaný) –
01/2009, ukončenia stavby – 06/2010, začatia prevádzky – 06/2010.

JEDNOU VETOU
• 10. 10. prezentovali zástupcovia spoločnosti Exprit, s. r. o., primátorovi mesta
J. Ondrejkovi projekt digitálneho mesta.
• Občianski aktivisti zo sídliska Juh nav
štívili 11. 10. primátora mesta s požiadavkou úpravy parkovacích plôch na
sídlisku. Nové parkovisko vznikne na neudržiavanej ploche, kde dosiaľ vozidlá
parkovali neoprávnene. Náklady na realizáciu výstavby parkoviska pôjdu z mest
ského rozpočtu z ušetrených prostriedkov, ktoré boli rozpočtované na rekonš
trukciu križovatky „Severínek“.
• Pracovníci MsÚ v Malackách absolvovali 12. 10. komplexné školenie z oblasti
civilnej a protipožiarnej ochrany.
• Z iniciatívy Rady Európy sa na Slovensku v tomto roku po prvý raz konal Európsky týždeň miestnej demokracie.
Bratislavský samosprávny kraj pripravil
na 15. – 19. október sériu podujatí, ktoré
boli venované prezentácii kraja. Jednotlivé programy prezentovali spoluprácu
na úrovni samospráv, zariadení v ich pôsobnosti, organizácií tretieho sektora,
záujmových združení aj zahraničných
partnerských vzťahov.
• V tom istom týždni absolvovali manažéri mestského úradu 5-dňové školenie
na tému posilnenia manažérskych zručností.
• Verejné prerokovanie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Malacky sa
uskutočnilo 17. 10. Medzi navrhované
zmeny patrí plánovaná individuálna bytová výstavba medzi ulicami J. Kubinu
a Poľnou a vytvorenie priemyselnej zóny v lokalite smerom na Rohožník, ktorá
má doteraz charakter ostatnej plochy.
Po zapracovaní návrhov a pripomienok
sa materiál dostane na rokovanie mestského poslaneckého zboru pravdepodobne v decembri.
• 18. 10. sa v neďalekom rakúskom Poys
dorfe uskutočnila výročná konferencia
združenia Euregio, ktoré koordinuje
trojstrannú slovensko-moravsko-rakúsku cezhraničnú spoluprácu. Jej účast
níkmi boli aj primátor Malaciek RNDr. J.
Ondrejka a jeho zástupca Ing. J. Bulla.
Euregio v tomto roku slávi 10. výročie
svojej existencie.
• O deň neskôr sa Jozef Ondrejka stretol
s predsedom predstavenstva BVS, a. s.,
Danielom Gemeranom. Predmetom
stretnutia boli investičné zámery BVS
a návrh prevádzkovania kanalizácie
v priemyselnej zóne mesta.

Vizualizácia OD Malacky

-ipo-

Križovatka sa vracia k zelenému vzhľadu
Prípravné práce na križovatke vystriedali práce
výsadbové. Už teraz je rozpoznateľný zámer zá
hradných architektov vysadiť ostrovčeky zelene
tak, aby boli zaujímavé v každom ročnom ob
dobí.

Obvod záhonov lemujú stálozelené poliehavé ihličnany, na tie sa pripájajú nízke tavoľníky – opadavé ružovo kvitnúce kríčky. Ďalej sú použité okrasné trávy a trvalky kvitnúce v lete a na jeseň. Záhon rozkvitne na jar
naružovo,v lete bude vo farbe fialovej či oranžovej.

Na jeseň pokračuje vo farbe bielej a purpurovej. Levanduľové záhony svojím sivastým nádychom budú
ozvláštňovať záhon celoročne. Záhony z okrasných tráv
a na jeseň z kvitnúcich trvaliek budú ozdobou až do jari.
MÁRIA GAJDÁROVÁ, foto: archív a L. Vidanová
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PROBLÉMOM NA STOPE v 6. volebnom obvode

Šestku trápi najmä
chýbajúca kanalizácia
Nastal čas, aby si po úspechu vo voľbách vysúkali poslanci rukávy a po
pasovali sa za nás s konkrétnymi problémami, ktoré trápia každý zo šies
tich volebných obvodov Malaciek. Rubrika PROBLÉMOM NA STOPE sa ve
nuje aktuálnym otázkam života v meste. Pátrame po tom, čo občanov
znepokojuje a dávame priestor na prezentáciu konkrétnych návrhov rie
šení jednotlivým poslancom.

Dušan Galovič (56)
(SDKÚ – DS)
Vzdelanie:
Stredná priemyselná
škola elektrotechnická
Terajšie povolanie:
rušňovodič
Rodinný stav, deti:
ženatý, 3 deti
Záľuby:
príroda, záhrada
Poslancom je druhé
volebné obdobie.

Juraj Říha
(nezávislý)
Vzdelanie:
štúdium na právnickej
fakulte
Terajšie povolanie:
študent; práca v oblasti
médií a advokácie
Rodinný stav, deti:
pri súčasnom pracovnom vyťažení asi
trvalo slobodný
Záľuby:
štúdium, „poslancovanie”, čítanie, cyklistika
a in-line korčulovanie
Poslancom je prvé
volebné obdobie.

Mgr. Vladimír Zetek
(nezávislý)
Vzdelanie:
VŠ DAMU, Praha
Terajšie povolanie:
herec, režisér, scenárista, voľná
noha, jednoducho nezávislý,
politicky „neulapiteľný“
Rodinný stav, deti:
ženatý, milión detí – divákov,
doma tri – pozdravujem
Záľuby:
čítanie Malackého hlasu,
počúvanie mestského
rozhlasu, čerstvý chlieb
s dobrou klobásou
Poslancom je druhé
volebné obdobie.

Do 6. volebného obvodu patria tieto ulice:
Partizánska, Pezinská, Záhradná, Dielenská, Jesenského, Dubovského, Sa
dová, Továrenská, Ota Kožucha, R. Dilonga, B. Němcovej, J. Kráľa, Hurbano
va, Lesná, Rakárenská, Duklianskych hrdinov, Písniky, Hlboká, Vysoká, Tá
borisko (Na majeri), Džbankáreň, NsP
Dušan Galovič (SDKÚ – DS)
1. Aké problémy trápia občanov
vášho volebného obvodu? Ako budete
v priebehu štyroch rokov presadzovať
ich riešenie?
Najzávažnejší problém nášho volebného obvodu je potreba zhotovenia kanalizačnej siete a jej napojenia na ČOV. Je
to vlastne problém celého mesta, lebo aj  
tam, kde kanalizačná sieť existuje, je
v zlom stave. Riešenie rekonštrukcie kanalizačnej siete a jej dobudovanie bolo
prijaté MsZ ako priorita pre obdobie rokov 2007 – 2010 a je tiež súčasťou Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Malaciek.
Ďalší dôležitý problém, ktorý je nutné
riešiť, sa týka ťažkej kamiónovej  dopravy
z Holcimu a jej odklonenia na diaľnicu. Kamióny z Rohožníka prechádzajú v súčasnosti po Ulici duklianskych hrdinov a spôsobujú nemalé problémy hlavne v úseku  
pred nemocnicou. Odklonenie dopravy
bude súčasťou riešenia obchvatu mesta,
čo je tiež jedna z prioritných úloh pre obdobie rokov 2007 – 2010. Miestne komu-

nikácie a chodníky v 6. volebnom obvode
sú tiež v stave, ktorý sa dá v mnohých prípadoch označiť ako ďalší závažný problém. Stav poškodenia chodníkov a komunikácií bol zmapovaný v celom meste
a ich oprava  prípadne rekonštrukcia je určená poradovníkom podľa závažnosti poškodenia a jej dôležitosti. Problémy sú
však na to, aby sa riešili. Treba mať teda
okrem chuti, dobrých nápadov aj dostatok finančných prostriedkov.
2. Ste predsedom komisie ochrany
verejného poriadku. Ktoré najzávaž
nejšie témy a s akým výsledkom ste za
posledný rok riešili?
Sťažnosti, ktoré riešime, sa väčšinou
týkajú medziľudských vzťahov. V mnohých prípadoch ide o drobné problémy
susedov (rušenie nadmerným hlukom,
rušenie nočného pokoja), čo vyústi do nadávok a osočovania alebo vyhrážania. Pri
ich riešení väčšinou pomôže dohovor.
Sťažnosti a oznámenia z podozrenia na
trestnú činnosť riešime v súčinnosti  s MsP
alebo podľa povahy sťažností sa obraciame na rôzne oddelenia MsÚ – životné

Chodník-nechodník sa pri železničnej trati miestami stráca pod nohami.
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Pre malých
aj veľkých...
Koncom septembra sa
skončili práce na pro
jekte Rekreačný areál
v Zámockom parku,
ktorý bol spolufinan
covaný Európskymi
spoločenstvami, kód:
12110400032. Posled
nou aktivitou bolo osa
denie lavičiek a smet
ných košov. Malých is
te potešilo rozšírenie
detského ihriska, kto
ré doplnili nové prvky.
Súčasťou projektu bo
lo aj vybudovanie ľa
dovej plochy na há
dzanárskom ihrisku,
ktorá začne onedlho
opäť fungovať.

Kanali
zácia, komu
nikácie, verejné
osvetlenie, prehus
tená doprava,
ihriská,

prostredie, majetkové oddelenie, hlavnú
kontrolórku.
Juraj Říha (nezávislý)
1. Aké problémy trápia občanov
vášho volebného obvodu? Ako budete
v priebehu štyroch rokov presadzovať
ich riešenie?
Najzávažnejším problémom naďalej zo
stáva neodkanalizovanie tejto časti mesta.
Ako poslanec mám však obmedzený dosah na riešenie. Čo ale neznamená, že sa
aktívne nezaujímam o priebeh v tejto veci,
ba naopak som sa snažil aj o uverejnenie
príspevku pre občanov o aktuálnom stave
v Malackom hlase. Myslím si, že ak nenastanú problémové okolnosti pri priechodnosti podaného projektu, môže byť mesto
úspešné. S tým súvisí aj problém kvality
komunikácií a chodníkov, za ktorých celkovú rekonštrukciu sa rázne postavím až v
súvislosti s výstavbou kanalizácie, inak by
som to považoval za nesprávne rozloženú
investíciu. Zaradenie ulíc do rekonštrukčného plánu nám však vyšlo napr. pri Lesnej či Dubovského. Osobitnou zostáva Záhradná, aspoň pre čas premávky stavebných vozidiel v tejto lokalite. Tak ako sa mi
podarilo presadiť nevyhnutnú záplatu Jesenského ul., obdobne postupujem už aj
pri Partizánskej za poštou, kde bude navyše potrebné zakázať prejazd vozidlám mimo domácich. Otvorenými zostávajú časti
troch ulíc kolmých na Hurbanovu a Písniky, kde bude potrebné navyše posilniť pre
deti spoj školského autobusu. Dobré vyhliadky má aj chodník s osvetlením k ulici
Na majeri, ktorého výstavbu by mal zabez-

pečiť vstupujúci inves
tor. Nedá mi nespomenúť aj hluk od diaľnice
a diaľničného privádza
ča za kúpaliskom. Spolu s Ing. F. Klímom sme
už oslovili predstaviteľov
VÚC a Národnej diaľničnej
spoločnosti, pričom hľadáme dostupné právne nástroje k tlaku na kompetentných.
Problémom je aj chýbajúce osvetlenie, najmä v častiach ulíc v lokalite
Pezinskej, Dubovského, Záhradnej, Partizánskej a štátnej cesty II/503. Dohliadnem,
aby boli zaradené do siete verejného
osvetlenia v súvislosti s pripravovanou
plošnou rekonštrukciou v meste. Takisto
otázka oddychových zón s detskými ihriskami je pre mňa dôležitá. Ešte v tomto roku sa nám podarí otvoriť novú na Padzelku, o rok sa pokúsim opäť získať podobný
grant pre Riadok. Prioritnými oblasťami na
budúci rok sú pre mňa dobudovanie potrebných častí chodníkov na Rakárenskej a
Duklianskych hrdinov pre zriadenie priechodu pre peších pri Hlbokej a kompletná
úprava vnútorného priestoru sídliska na
Partizánskej, v čom som pochopenie našiel aj u vedenia mesta. Podľa východísk
rozpočtu na rok 2008 aspoň príprava projektu na úpravu parkoviska pri letnom kúpalisku spolu s výstupom pre výstavbu
chodníka k vznikajúcej štvrti rodinných
domov pri Záhradnej so zámerom od roku
2009.
2. Počas krátkeho pôsobenia vo funk
cii poslanca ste už aktívne iniciovali
stretnutia s občanmi s konkrétnymi vý
sledkami. Môžete ich priblížiť? Ako ob
čania takúto aktivitu poslanca vítajú?
Naším spoločným cieľom by malo byť
aj povzniesť váhu komunálnej politiky
o čosi vyššie, a to dosiahneme len poctivou prácou a neustálym kontaktom s ľuďmi. Výsledky mojej práce vidia občania
snáď sami, preto ma isto pochopíte, že ten
to priestor na prezentáciu nevyužijem.
Mgr. Vladimír Zetek (nezávislý)
1. Aké problémy trápia občanov váš
ho volebného obvodu? Ako budete
v priebehu štyroch rokov presadzovať
ich riešenie?

Občania bývajúci v 6. volebnom obvode, volajte, píšte, mailujte na ad
resu redakcie svoje názory, pripomienky, námety do 5. novembra.
V budúcom čísle dáme priestor vám. Nepremárnite šancu a ozvite sa!

Nepoviem nič no
vé. Kanalizácia, osvetlenie,
údržba ciest, čistoty a zelene. Ľudia tu
u nás na „Rádku“ hovoria, že ten ani k Ma
lackám nepatrí. Tak sa k tejto časti mesto
správa. Aj k novému „Majíru“. Tráva sa kosí,
až keď je po bradu, sneh odpratáva rovnako až vtedy, keď to už ani nejde. Zimný
posyp sa zametá v lete a veľa iných vecí,
veď na meste o tom zázračne neviete. Treba sa tejto časti rozhodne viac venovať.
Konkrétne návrhy nemám, pretože nie
som odborník na všetko alias „chrobák
Truhlík“. Som umelec, divadelník a ak mi
napríklad niekto povie, že bude u nás kanalizácia, ak budem hrať 24 hodín bez
prestávky divadlo, tak budem hrať aj trid
sať. A s radosťou. Ale to nie je v tejto dobe
možné. Tak môžem a budem s chuťou hla
sovať za všetky dobré nápady, ktoré ukujú a pripravia odborníci. Hlavne sa príďte
na „Rádek“ alebo na „Padzelek“ niekedy
pozrieť. Aspoň vy z Malackého hlasu. Napríklad na akciu na „Ščuvíku“ v lete, kedy
tu nikto z domácich tri noci nespí, lebo
mladí tu majú vraj povolený „technoraj“.
Hm, ajajajajaj!
2. Ste predsedom komisie kultúry.
Oblasť kultúry prešla za posledné roky
výrazným „ozdravením”. V úzadí je
však už dlhé roky mapovanie histórie
mesta. Chýba mechanizmus systema
tického výskumu dejín mesta, doku
mentácie, zastavená bola aj edičná čin
nosť. Bude komisia iniciovať zmenu?
Zle položená otázka. Vysvetlím. Nie
som historik a nemôžem sa teda púšťať
do odbornej debaty na tému história Malaciek. Laický rozum mi však vraví, že na to
treba dáky tím historicky (nie hystericky)
podkutých ľudí, ktorí sa tomu venujú nocou i dňom. To tu nemáme. Máme na celé
Malacky jednu kultúrnu inštitúciu. Tá robí,
čo robí. A tiež len postupne. Naraz sa to ne
dá. A za posledné roky v rámci histórie uro
bila minimálne to, že znovu obnovila Múzeum Michala Tillnera, sprístupnila Krypty
pod františkánskym kostolom, vydala brožúru z historického seminára Osemsto
ročné Malacky. Mesto vydalo nádhernú
knihu o Malackách k výročiu osemstovky,
odkúpilo Pálfiovský kaštieľ a ide ho zveľaďovať.
Ja osobne som si prizval do komisie
Martina Macejku, mladého a šikovného
historika, ktorý vypĺňa dieru po tých, čo
tu už nie sú. Aby sme mohli na histórii
Malaciek, a aj na tej, ktorú teraz všetci
spolu tvoríme, spoločne pracovať. A sú
v meste aj iní „fajnšmekri“. Aspoň čo ja
viem, tak menujem: V. Šíp, S. Bellan, P. Blažíček, J. Hoffmann a možno aj iní. A robia
to len tak. Lebo srdce... Nie to Pálfiho. Ich.
Stranu pripravila Lucia Vidanová
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Chýbajú lekári?

Nemocničná, a. s., sa hrdí investíciou do modernizácie nemocnice,
ktorá je nepopierateľná. Rovnako milióny korún investovala do naj
novších diagnostických prístrojov, zdravotníckeho zariadenia, atď.
Starostlivosť o pacienta však v najväčšej miere závisí od zdravotníc
keho personálu. Je ho dostatok? Na aktuálne otázky redakcie odpo
vedá Renáta Studená, manažérka pre marketing a PR spoločnosti Ne
mocničná, a. s.

V nemocnici už dlhšie nepôsobí
neurológ. Ako sa riešia prípady na
príklad mozgových príhod, kedy
na okamžitom vyšetrení špecialis
tu doslova visí život pacienta?
Nie je pravda, že Nemocničná, a. s.,
nedisponuje neurologickou ambulan
ciou. Ako neurológ pôsobí v Nemocnič
nej, a. s., MUDr. Janka Surovcová, ktorú
počas jej neprítomnosti zastupovala
MUDr. Viera Kontrošová z Bratislavy,
takže neurologická zdravotná starost
livosť bola neustále zabezpečená v sú
činnosti s VÚC.

Novinkou je, že koncom septembra
pribudne do radov lekárov ďalší plne
atestovaný neurológ MUDr. Modravý.
Podľa našich informácií od 1. ok
tóbra nepôsobí v nemocnici v in
ternom pracovnom pomere ani
kardiológ. Kde sa pacienti – srdcia
ri dočkajú pomoci?
Tento nedostatok si vedenie nemoc
nice plne uvedomuje a v tomto mo
mente sú už oslovení potenciálni kar
diológovia, s ktorými má Nemocničná,
a. s., záujem spolupracovať. Problém
s nedostatkom kvalifikovaných lekárov

je celoslovenská, možno aj celoeuróp
ska záležitosť. Na poskytovanie kardio
logickej zdravotnej starostlivosti v lôž
kovom zariadení je plne kvalifikovaný
primár interného oddelenia MUDr.
Marko Brix a zároveň máme konziliár
nych lekárov na NÚSCHU, čím čiastoč
ne a dočasne riešime túto situáciu. Od
18. 10. nastúpil kardiológ MUDr. Toma
šovič.
Poznáme pacientov, ktorí
s akútnymi problémami dostali
termín až o tri mesiace. Dlhé čaka
cie lehoty sú napríklad u gyneko
lógov. Je objednávací systém na
stavený v prospech pacienta?
Dlhé čakacie lehoty na gynekológii
sú spôsobené veľkým počtom pacien
tok nielen z okresu Malacky, ale aj
z iných okresov a regiónov. Situáciu sa
snažíme riešiť neustálym hľadaním
ďalších odborníkov. Napriek tomu je
pre nás samozrejmosťou, že všetky am
bulancie vybavujú akútne stavy a sta
vy ohrozujúce život okamžite. Objed

návací systém bol zavedený na dodr
žanie efektivity poskytovanej starostli
vosti a zvýšenie komfortu ako pre pa
cienta, tak aj pre personál nemocnice.
Istá pacientka (meno máme
v redakcii) nutne potrebovala nav
štíviť ortopéda. V ambulancii fun
guje systém časeniek. Pacienti pri
chádzajú do nemocnice už o 6.00 h
aj skôr, aby si „uchytili z časeniek“,
ktoré vykladá sestrička. Na pacien
tov, ktorí prídu do čakárne až
o 8.00 h, už často časenka nezvýši.
Takéto postupy sú nastavené aj
u iných špecialistov. Ako chce ne
mocnica problém riešiť?
Systém časeniek je prekonaný, or
topedická ambulancia, ako aj ostatné,
je zapojená do objednávacieho systé
mu. Spätná odozva je pre nás veľmi dô
ležitá, preto ďakujeme aj za takéto po
strehy. Pomáha nám to zlepšiť sa a
vždy vyjsť v ústrety k požiadavkám
a potrebám pacientov.
Text, foto: LUCIA VIDANOVÁ

Aktuality z nemocnice
Nemocničná, a. s., z úverových prostriedkov (50
mil. Sk) pokračuje v prestavbe nemocničných priestorov. Aktuálne zrekonštruovali jednotku intenzívnej
starostlivosti, interné oddelenie, časť chirurgického
oddelenia, druhé krídlo chcú prerobiť do marca 2008.
K dispozícii je tak 18 lôžok, do konca roka má pribudnúť ďalších 18 a do marca 2008 aj 12 nadštandardných. Na chirurgické oddelenie darovala štyri prístroje na monitorovanie vitálnych funkcií v hodnote
450-tisíc Sk nadácia COOP Jednota. Podľa riaditeľa
Ing. Petra Kalenčíka chcú v prestavbe nemocnice pokračovať. Komentovať medializovanú minimálnu sieť
nemocníc zostavenú ministerstvom zdravotníctva,
do ktorej sa malacké zariadenie nedostalo, sa vyjadrovať nechcel. Pri určení termínu zriadenia oddelení ako
neurologické, novorodenecké s pôrodnicou a podobne bol zdržanlivý. „V budúcnosti to nevylučujeme.
Momentálne na to nemáme kapacity ani priestorové,
ani personálne,“ dodal. Na problém nedostatku zdravotného personálu reagoval: „Oslovujeme lekárov
a ostatný personál a budeme sa im snažiť pripraviť
také podmienky, aby v malackej nemocnici chceli
pracovať a zostali tu.“

Ako to naozaj funguje?

Do rezervačného systému sú podľa informačného letá
ku z 30. júla t. r. zapojené ambulancie: kožná, alergolo
gicko-imunologická, urologická, otorinolaryngologic
ká, očná, kardiologická, gastroenterologická, interná
a gynekologické ambulancie. Pred návštevou ambu
lancie sa treba zaregistrovať v prijímacej kancelárii vo
vestibule polikliniky a prevziať si časenku na centrál
nom pulte ambulantného oddelenia – trakt B. Vyvolá
vanie pacientov sa uskutočňuje pomocou displejov.

V štátnom gymnáziu bolo rušno
Dokončenie z 1. strany
1. doprava,
2. sociálna oblasť,
3. kvalita života
Samosprávne kraje, ktoré vznikli decentralizáciou štátnej správy, sú jednou
z najmladších štruktúr verejnej správy.
Študentom V. Bajan priblížil základné
kompetencie kraja, po tzv. kompetenčnom zákone v roku 2002 ich prešlo na regionálnu úroveň neuveriteľných 416. Pod
BSK dnes patrí 73 miest a obcí. Kraj hospodári s rozpočtom 2,5 miliardy Sk, pričom ako poznamenal župan, len na vyriešenie problémov v doprave potrebuje
3,5 miliardy. „Peňazí nikdy nie je dosť.
A doprava je to, čo ma najviac trápi. Nutne potrebujeme obchvat hlavného mesta,“ dodal Bajan. Nepriaznivá demografická krivka vytvára tlak na sociálne zariadenia – stúpa počet starších a sociálne odkázaných občanov. Do tretice chce župan
aktívne pracovať na zlepšovaní kvality života občanov kraja. Veľmi ambicióznym
je napríklad projekt prepojenia cyklotrás,
ktorý si vyžiada niekoľko miliónov eur
z eurofondov.
Ďalšie vysoké školy mieria
do Malaciek?
Najviac otázok smerovalo z radov študentov na primátora a poslanca BSK v jednej osobe J. Ondrejku. Bude detašované
pracovisko trenčianskej univerzity rozširovať odbory? „Prejavila záujem aj o po-



skytovanie denného štúdia už od budúceho šk. roka. Ak jej akreditujú, tak aj v odboroch ako psychológia, sociológia
a pod.,“ prezradil primátor. Dodal, že do
Malaciek mieri aj Materiálno-technologická fakulta TU, ktorá si tu chce zriadiť detašované pracovisko a v spolupráci s firmami v Priemyselno-technologickom parku
Eurovalley vychovávať špecializovaných
odborníkov. Potrebu odbornej strednej
školy v kraji odobril aj V. Bajan.

žalke. J. Ondrejka priznal, že najviac, čo ho
v pozícii bývalého učiteľa potešilo, bolo,
ak študent prekročil tieň profesora. „Bol
by som rád, ak by som sa čo najmenej
stretával s tzv. cigánskym prístupom, typu tu máš problém, ty si primátor, vyrieš
ho. Chcem vytvárať podmienky pre tvorivú spoluprácu občanov so samosprávou.
Ideálne, aby občania sami prichádzali s ná

Objednávala som sa telefonicky 16. 10. prostredníctvom objednávacie
ho systému na t. č. 034/774 12 37 do vybraných ambulancií a aké boli
najbližšie voľné termíny? Gynekológia – MUDr. Peter Blaško – 4. 1. 2008,
neskôr som si dohovorila na termín 18. 12. 2007;
Kardiológia – momentálne nefunguje, 18. 10. nastúpil MUDr. Tomašovič;
Neurológia – MUDr. J. Surovcová si objednáva pacientov sama, mal by prísť aj
nový lekár; interná ambulancia – najbližší termín 23. 10.
Poznámka: Zamestnankyňa na pulte centrálnej evidencie vystupovala veľmi
profesionálne. Vypýtala si dokonca telefónne číslo, aby v prípade „výpadku“ lekára
v objednanom termíne mohla oznámiť pacientke, že nemusí zbytočne prísť.
Do ortopedickej ambulancie MUDr. Juraja Lukáča som telefonovala
priamo na t. č. 034/282 97 36. „Termíny nedávame. U nás funguje systém
časeniek. Musíte prísť skoro ráno. Býva tu dosť pacientov. O 7.00 h vykla
dáme 25 časeniek. Do centrálneho objednávacieho systému naša ambu
lancia zapojená nie je. Objednávky na konkrétny termín priamou platbou
už boli zrušené,“ informovala nás zdravotná sestra.
Redakcia položila R. Studenej aj otázky:
Aká je fluktuácia zdravotníckeho personálu Nemocničnej, a. s., v Ma
lackách? Koľko lekárov a zdravotných sestier (pracovníkov) pôsobilo v ne
mocnici v čase príchodu vašej spoločnosti a koľko je to dnes? Ktorí lekári –
špecialisti z nemocnice odišli?
Odpoveď R. Studenej však nezodpovedala obsahu otázky, a preto ju neuverej
ňujeme. 				
LUCIA VIDANOVÁ
padmi, ako by sa dal ten-ktorý problém
riešiť, a mesto ich snahu podporí,“ povedal. M. Dobrodková si ako riaditeľka súkromného sociálneho zariadenia praje, aby
zdravotný personál neodchádzal do zahraničia, ale našiel uplatnenie a hlavne
ohodnotenie na Slovensku.
Čo bude s kaštieľom?
V závere si jeden zo študentov neodpustil otázku: Čo bude s kaštieľom? „Mes
to čaká náročná úloha zháňania financií,“

Centrum. Nemáte páky
na reguláciu zástavby?
Študentka, ktorá položila otázku, ktorú
si kladie každý návštevník mesta, sa snáď
s odpoveďou uspokojila. Poslanci schvaľujú územný plán mesta, ktorý je de iure
zákonom a určuje sa v ňom funkčné využitie územia. „Ak je v centre súkromný pozemok, tak stavebný úrad nemá možnosť
výrazne zasiahnuť do zámeru investora.
Nemáme oporu v zákone,“ povedal J. Ondrejka. „Nie je to ako v starom Ríme, keď
cisár ukázal, dám – nedám,“ doplnil ho
V. Bajan. Ak by miestny stavebný úrad pre
kročil medze zákona, mohol by sa inves
tor obrátiť na generálnu prokuratúru,
s tým podľa miestnych politikov väčšina
investorov počíta. Sú krytí.
Priania? Zrušme cigánsky prístup...
Hodinová diskusia s verejnými funkcio
nármi vyvrcholila vyratúvaním túžob, čo
by chceli, ak ... V. Bajan by postavil plaváreň, „zimák“ a rozšíril športoviská v Petr-

7. 10., 14. 40 h – cestné čudo na Mierovom námestí. Akciová spoločnosť Regionálne cesty
Bratislava, ktorá patrí pod Bratislavský samosprávny kraj, na území troch okresov – Ma
lacky, Pezinok a Senec, udržiava 511 km komunikácií už nielen II. a III., ale aj I. triedy, z to
ho v okrese Malacky 225 km. Pred pár týždňami obnovovali vodorovné značenia na ma
lackých cestách. Údržba komunikácií je celkovo nákladná a finančne podvyživená ob
lasť. Podľa V. Bajana by kraj na komplexné riešenie dopravy potreboval 3,5 miliardy Sk.

priznal primátor. „Určite chcem, aby bola
určitá časť stále prístupná verejnosti,“ dodal. „Je to krásny objekt, je to tiež náš zámer,“ kontroval V. Bajan. V objekte si vie
predstaviteľ kraja predstaviť knižnicu, galériu, reprezentačné priestory na organizovanie slávností. „Chcem zrekonštruovať
aj kaplnku, ktorá tu je, a urobiť obradnú
sieň. Možno sa už vy budete v kaštieli ženiť, vydávať,“ zavtipkoval J. Ondrejka. Primátor Malaciek nevylučuje ani to, že v jed
nom krídle by mohli nájsť priestor na
uplatnenie vysoké školy. Dôležitý bude aj
vstup súkromného investora, aby si objekt na seba „zarobil“. Odhadované inves
tície na rekonštrukciu sa stále rádovo pohybujú do 500 miliónov Sk. „Z toho pôjde
10 za projektovú dokumentáciu, najskôr
teda potrebujeme týchto 50 miliónov Sk.
Využitie kaštieľa je stále otvorené. Nebránime sa ani verejnému vypočutiu s občanmi, no to vidím reálne až o dva roky,“
ukončil debatu.
16. 10. bolo v Gymnáziu na Ul. 1. mája
v Malackách rušno. Dopoludnia sa tu
uskutočnil deň otvorených dverí. Zá
ujem prezrieť si priestory školy prejavilo
až 120 deviatakov. Súbežne sa konala
vedecká konferencia, v rámci ktorej sa
prezentovali najúspešnejšie študentské
práce SOČ. Priestor však dostali aj od
borníci z rôznych oblastí. Zaujímavou
súčasťou konferencie bola videokonfe
rencia so školou z argentínskeho Bue
nos Aires. Spestrením dňa bola aj ver
nisáž študentských fotografií na tému
Môj svet, moja komunita.
Text, foto: LUCIA VIDANOVÁ
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Hľadali sme tajné chodby
Mám skúsenosť, že ak je myšlienka
čistá a ak sú nadšenie a odhodlanie
dostatočne veľké, potom sa vždy
nájdu ľudia, ktorí sa k vám pridajú.
K nám malo snahu pridať sa toľko
ľudí (ďakujem všetkým bez rozdielu), že sme si museli určiť nejaké
medze, aby sme dokázali pracovať
efektívne a boli schopní prácu koordinovať. Museli sme tiež myslieť
na bezpečnosť každého člena Expedície Cunīculum vītae, čo je len
slovná hračka s pripomienkou

nosom bolo spoznanie vykurovacieho sys
tému, rozbiehajúceho sa v dômyselnej
spleti dymovodov vo vnútri stien.
Pomocou dvoch hľadačiek kovov sme
prehľadali terén nádvoria a podkrovných
priestorov, no neúspešne. Na nádvorí miat
lo techniku množstvo zdravotníckeho
a stavebného materiálu v zemi a rovnako
v podkroví hlásil prístroj nálezy, no nikde
sme nič nenašli. Napokon sme zistili, že prí
tomnosť kovov signalizujú i samostatné
tehly. Naše logické vysvetlenie bolo, že ob
sahujú vysoké percento zlúčením železa,

(2)

no vyjadrenie odborníkov ešte len musí
prísť.
Jednou z metód, ktorými sme sa pokú
šali overovať pravdivosť našich predpokla
dov, boli prieskumné vrty do stien a po
dláh objektu do hĺbky 80 cm. Proti námiet
kam, že základy budovy a nosné steny mô
žu byť až dvojnásobné, stál logický argu
ment, že hľadáme neskôr uzatvorené prie
story, čo by pravdepodobne nikto neuza
tváral meter hrubým múrom. Prevŕtali sme
každé miesto, ktoré bolo len trocha po
dozrivé, no i tu bez žiadaného výsledku.

... a chodili tadiaľ kone s kočom
Najmladším zo vchodov do podzem
ných častí kaštieľa je nesporne úzke scho
disko, vedúce z „koniarne“ na sever sme
rom k Fytofarme. Na jeho konštrukcii jas
ne vidieť, ako sa zarezáva do hmoty klen
by, ktorá pôvodne pokračovala až k zá
kladom. My sme však dúfali, že sa „ťahá“ aj
ďalej, ako hovorila veľká časť správ z dru
hej ruky. Zachované valenie klenby, ktoré
sme objavili pod týmto novým schodis
kom, im dodávalo punc hodnovernej in
formácie. Po odstránení niekoľkých fošní,
ktoré slúžili ako stupnice, začali odvážlivci
kopať v závale a napokon narazili na otvor
do vedľajšieho priestoru, ktorý vznikol rov
nako pri budovaní schodiska. Priestor je

Podzemný odvod
ňovací systém cho
dieb a „kopulí“ má
nesporne kúzlo.
Skutočným obja
vom sa stala stud
ňa priamo pod
stromom v strede
nádvoria, teda na
jednom z najvyššie
položených bodov
mesta. Po rekonš
trukcii objektu ju
pravdepodobne
po mnohých ro
koch čaká denné
svetlo a obdiv náv
števníkov.

curriculum vitae. Cunīculus znamená v latinčine podzemnú chodbu,
takže akýsi „život chodieb” či „chod
by života” (viem, že je to gramatický nezmysel a prosím o odpustenie
moju latinčinárku E. Grmanovú, no
napriek tomu názov presne vyjadruje to, do čoho sme šli).

MALACKÝ HLAS
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teľné kopať sondy vo vynovenom parku
a po druhé všetko nasvedčovalo tomu, že
musíme pátrať v hĺbke, do ktorej sa nie je
jednoduché dostať ani pre veľké mecha
nizmy.

Na južnej strane ná
dvoria vznikol pod prí
streškom „hlavný štáb“.
Sem sa všetci schádzali
zo svojich malinkých
výprav a zakresľovali
ich výsledky do spoloč
ných nákresov. Odtiaľ
to ľudia vyrážali overo
vať ďalšie fakty a hľa
dať ďalšie možnosti.
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Hľadajte, kde nie je nič
Na počiatku sme sa pustili niekoľkými
cestami. Prvá skupina začala s geodetmi
podrobné meranie a presné zakresľova
nie odvodňovacieho systému. Odviedli
skutočne veľký kus práce a mali najviac
úspechov pri objavovaní. Systém malých
chodieb postupne plnil mapu ďalšími od
bočkami a niekoľkými priestormi rotun
dového tvaru, ktoré nie vždy zapadali do
logiky stavebných technikov. Hlavne však
preskúmali a premerali novoobjavenú
studňu pod stromom v strede nádvoria.
Je hlboká 13 metrov a vymurovaná z pol
metrových vápencových kvádrov. Každý
meter chodieb je zachytený kamerou
a pripravovaná webstrana expedície
umožní internetovému návštevníkovi po
zrieť si úsek, ktorý si zvolí.
Druhá skupina podrobne prechádzala
miestnosť po miestnosti celý objekt s cie
ľom odhaliť stavebné úpravy a prípadné
„hluché“ priestory. Niekoľko podozrení
nosíme v sebe ešte dnes, no najväčším prí

Prieskum pomocou
zemného radaru vnie
sol do našich dovtedaj
ších poznatkov ešte viac
nejasností. Dosah do
hĺbky 5 metrov však ne
postačoval na hlboké
tajomstvo chodieb.

3,0

8. júla 2007, 8.00 seč
Bola sobota a pred nami bol týždeň,
ktorého výsledok sme nepoznali. Vošiel
som bránou kaštieľa a na nádvorí stál
polkruh ľudí, známych i neznámych.
V každom prípade nezištných, zveda
vých, odhodlaných a prichádzajúcich
o ôsmej ráno po celý týždeň. Odhadoval
som naše šance. Prítomnosťou ľudí zo
stavebných firiem (vyzbrojených vše
možnou dostupnou technikou) a ban
ských záchranárov značne stúpli. Vzápätí
na nádvorí vyrástol altán ako na záhrad
nú slávnosť, ktorý počas nasledujúcich
dní často ochránil kopu papierov a tech
niku pred dažďom, pretože počasie ne
bolo až tak celkom na našej strane.
V prvý deň „expedície“ sme obdržali
od františkánskeho rádu list, v ktorom
predstavení stanovili technické obme
dzenia prieskumu a vyhradili si právo
cenzúry zverejňovaných výsledkov. List
sme prichytili magnetkou na tabuľu
k podrobným plánom jednotlivých po
schodí a (aspoň pre mňa) znamenal zväč
šenie nádeje na nejaký objav. Jednou z
možných interpretácií bola obava rádu
z nájdenia niečoho, o čom možno ani je
ho členovia nevedeli, poprípade vedeli.
Nadšenie a snívanie o možnom výsledku
bolo a je základom snahy všetkých, ktorí
sa na prieskume podieľali.

Kopaná sonda na tejto strane odhalila
i rad nelogických malých stavieb pod ze
mou. Ani jedna však nebola tajnou chod
bou, nech už vybiehajúcou hocikam.
Počas týždňa sme vyčerpali všetko. Pri
šli sme nielen na koniec našich okamži
tých technických možností (i keď boli ďa
leko vyššie, ako sme pôvodne predpokla
dali), ale aj fantázie, podporovanej logi
kou a skúsenosťami. Prosto – už sme ne
videli nič, čo by sme nevyskúšali. Týždeň
sa končil. Boli sme bohatší o mnoho po
znatkov a k podstate kaštieľa sme sa pri
blížili ako nikto za posledné stáročia. V kaž
dom prípade sme v tej chvíli vedeli, že po
kračovať musíme mimo objektu a neinva
zívnymi metódami. Po prvé bolo nemysli
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Hľadanie nekončí. Nález veľkej dutiny priamo pred vchodom otvára ďalšie pokračo
vanie hľadania ďalšími metódami. Medzitým sa však pánom kaštieľa konečne stalo
mesto Malacky, a tak sa zmenšil tlak času. Rovnako dúfame, že veľké možnosti nám
poskytne a mnoho otázok zodpovie výskum stavby pred jej rekonštrukciou.

len vyplnený sutinami, obsahujúcimi frag
menty kachlí z pôvodného zariadenia
zámku. Chodba však ďalej nepokračovala
alebo bola zamurovaná. Dôležitú odpo
veď nám mohla dať kopaná sonda vonku
priamo pred vchodom. Tu nás najprv pre
kvapili veľké balvany vápenca, ktoré sa ni
kde inde nenachádzali a potom staré teh
ly v hlbších vrstvách. Napokon sa objavili
zvyšky protiľahlých nábehov klenby, bo
hužiaľ, už dávno prevalenej a zasypanej.
Vďaka aktivite a ochote riaditeľa Fytofar
my Ing. Čupku máme stále možnosť po
kračovať za cestou na území ich spoloč
nosti. Záhada sa však ešte skomplikovala
– zvyšky možnej chodby (a ak pripustíme,
že to bola chodba, potom podľa šírky by
ňou skutočne prešiel voz) sa nachádzali
až pod úrovňou dnešnej podlahy „koniar
ne“... Sú snáď pravdivé reči o viacerých
poschodiach pod zemou?
Stavebné záhady
Rozmermi najväčším nálezom bol teh
lový múr s opornými patkami vo vzdiale
nosti asi 3 metre pozdĺž celej južnej steny
kaštieľa smerom od fontány. Stavební od
borníci ho najprv považovali za oporu
pred závalmi, lenže múr sa začínal až v hĺb
ke viac ako tri metre (nebol zbúraný, ale
ukončený čisto!), patky boli z opačnej stra
ny a nie je rovnobežný so stenou kaštieľa.

23. 8. 2007, vyšší level
Kto hľadá, nájde – a tak sme už niekoľ
ko týždňov po ukončení hlavnej fázy ex
pedície mohli objednať v Mělníku u Ing.
Tenglera prieskum zemným radarom
a elektrickou odporovou metódou. Zem
ný radar mal dosah do hĺbky 5 m, čo bolo
síce viac, ako sme sa dokázali dokopať, ale
(čo sme netušili) príliš málo na to, čo hľa
dáme. Na sklamania sme si už začínali zvy
kať, keď nás merania odporu zeme znovu
postavili na nohy. Za celý deň bolo usku
točnených 9 rezov, ktoré potvrdili smero
vanie dutiny v hĺbke asi 10–12 metrov v lí
nii k rendunku na dolnom konci (spomína
te na psychotronika v prvej časti?), malú
chodbu po strane cesty k hlavnej bráne
a priestor priamo pred bránou kaštieľa...
Tu sa prieskum skončil a tu sa končí i tá
to reportáž. Ono totiž ešte žiadny koniec
nie je. Musia prísť ďalšie technológie, kto
ré overia výsledky predošlých. A prídu. Už
o nich vieme. Ak ste sa dočítali až sem, ste
aj vy dôvodom, pre ktorý vieme, že to má
všetko zmysel.
STANO BELLAN

Cuniculum vitae 7. – 13. 7. 2007
Stano Bellan, Peter Blažíček, Tomáš
Hanzalík, Marián Havlík, Marek Hlaváč, Jo
zef Hoffmann, Romana Horáčková, Do
minik Landl, Martin Macejka, Zuzana Ma
cejková, Ondrej Mecháček, Jozef Ondrej
ka, Jozef Ondrejka ml., Jarmila Ondrejko
vá, Stanislav Osuský, Lucia Vaculková, Mi
lan Valachovič, Lucia Vidanová, Michal Za
pletal
HANT: Igor Danihel, p. Keller, Radovan
Kudlička, ZB HaZZ: Ľuboš Kováč, p. Topol
čány, p. Vincek, p. Sarnovský, p. Matúšek,
p. Ridzoň, Tomáš Diviak, Július Ludas, Bra
nislav Vrablec, Zvara, Stanislav Mozol, Pat
rik Černý, Rastislav Jelenčík, Michal Kováč,
KOVOSTAV 98 SK: Mário Longauer, To
máš Žaludný, Jozef Soják, Rehoľa menších bratov františkánov: p. Medveďová
a b. Karol Miroslav Švarc OFM, Fristil
(SBS): František Friala, RTG: Rudolf Teng
ler
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Poradenstvo o zamestnávaní
zdravotne postihnutých ľudí

Nová mestská školská rada
V októbri sa uskutočnilo ustano
vujúce zasadnutie novej mestskej
školskej rady na ďalšie štvorročné
volebné obdobie. Je to iniciatívny
a poradný samosprávny orgán,
ktorý vyjadruje a presadzuje ve
rejné záujmy a záujmy žiakov, ro
dičov, pedagogických zamestnan
cov a ostatných zamestnancov
škôl v oblasti výchovy a vzdeláva
nia.
Rada sa schádza najmenej štyrikrát
ročne podľa plánu, mimoriadne podľa
potreby. Pôsobnosť, poslanie, činnosť
a zloženie rady a ostatné skutočnosti týkajúce sa mestskej školskej rady určuje
Štatút Mestskej školskej rady v Malac-

FYTOPHARMA, a. s.,

Dukelských hrdinov 651, Malacky

ponúka na prenájom
KANCELÁRIE o veľkosti
20,40 m2 a 36,85 m2   navzájom prepo
jené dverami, majú samostatný vchod
z chodby – 38,65 m2
Nájomné 2000 Sk/m2/rok. V cene sú
zahrnuté energie, voda, používanie so
ciálneho zariadenia, kuchynky a osobného výťahu.
SKLADY o veľkosti
137,25 m2, 244,35 m2, 253,47 m2,  280,84
m2  –  max. zaťaženie 400 kg/m2.
Nájomné 1700 Sk/m2/rok bez energií,
v cene je zahrnuté používanie nákladného výťahu.
Bližšie informácie podá Elena Michálková na tel. čísle 034/772 20 57.
MH 07 F30

kách, ktorý je v súlade s vyhláškou MŠ
SR č. 291/2004.
Ustanovujúcemu zasadnutiu predchádzali voľby, ktoré sa uskutočnili koncom septembra. V ich rámci si predsedovia školských rád jednotlivých škôl
a školských zariadení zvolili v zmysle zákona členov mestskej školskej rady.
Z riaditeľov škôl a školských zariadení
boli zvolení Mgr. Alžbeta Šurinová
z CVČ, Mgr. Dušan Šuster zo ZŠ Štúrova
ul., Mgr. Terézia Sopóciová zo ZŠ Dr. J.
Dérera a Mgr Eva Zaicová zo ZUŠ, z predsedov rád škôl boli zvolení PaedDr. Peter Jordán zo ZŠ Záhorácka ul., Mária
Brázdovičová z CVČ a Mgr. Gabriela
Chmelová zo ZŠ Štúrova ul., z radov rodičov boli do MsŠR zvolení Ing. Katarína
Brunčáková z MŠ a Ing. Karol Oreský zo
ZŠ Záhorácka ul. Počet členov rady na
11 doplnili poslanci delegovaní MsZ,
a to Mgr. Anton Pašteka a RNDr. Milan
Valachovič.
Na ustanovujúcom zasadnutí si členovia zvolili za predsedu MsŠR Mgr. Antona Pašteku a za podpredsedu PaedDr.
Petra Jordána. V rámci najbližšieho riadneho zasadnutia si MsŠR odsúhlasí plán
činnosti na rok 2008 a okrem iného sa
bude zaoberať návrhom rozpočtu Mesta Malacky v oblasti školstva na nasledujúci rok.
ANTON PAŠTEKA

Opravujem chladničky
a mrazničky,
MONTUJEM KLIMATIZÁCIE
Pavol Šišolák, Závod 663
tel.: 034/779 94 35, 0903/75 06 12
MH 07 F10
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Spoločnosť zaoberajúca sa veľkoplošnou reklamou
hľadá pracovníka na pozíciu

lepič plagátov - bilbordov
pre oblasť Záhorie.

Jeho cieľom je dosiahnuť zvýšenie zamestnanosti zdravotne postihnutých ľudí
v Bratislavskom samosprávnom kraji pomocou  poradenstva. Má podporiť snahu
zdravotne postihnutých zamestnať sa
a informovať ich o možnostiach využitia
príspevkov z úradu práce.
Bezplatné poradenstvo ZTPM po
skytuje všetkým záujemcom z Bratisla
vy a okolia (v rámci BSK). Je určené naj

mä nezamestnaným zdravotne po
stihnutým (evidovaným aj neevidova
ným na úradoch práce).
Zameriava sa na tých, ktorí majú záujem nájsť si vhodné pracovné miesto, dozvedieť sa, ako sa zamestnať ako samostatne zárobkovo činná osoba, prípadne
ako vytvoriť pracovné miesto u zamestnávateľa. O poradenstvo môžu požiadať
záujemcovia o zriadenie chráneného pra
coviska alebo chránenej dielne.
Vyškolení poradcovia vysvetlia zá
ujemcom, ako sa uchádzať o zamestnanie, aké kroky podniknúť na to, aby sa
ľahšie získalo zamestnanie.
V priebehu projektu, ktorý sa koná od
augusta 2007 do októbra 2008, chcú realizátori analyzovať potreby zdravotne postihnutých ľudí a poukázať ministerstvu
práce a sociálnych vecí na nedostatky slovenskej legislatívy zameranej na zamestnávanie zdravotne postihnutých.
Viac informácií na:
Republikové centrum
Zväz telesne postihnutej mládeže
Račianska 66, 831 02 Bratislava
tel./fax: 02/52 44 47 10
e-mail: ima-ztpm@changenet.sk
web: www.ztpm.sk

Podmienky – spoľahlivosť, bezúhonnosť, manuálna zručnosť, vlastné
motorové vozidlo, živnostenský list.
Prax vítaná. Bližšie informácie na
t. č.: 0903/70 19 44, 02/59 20 50 13.
MH 07 F27

RECEPT PANI VOZÁROVEJ

Čítajte a vyhrajte
Kriminálny román austrálskeho spisovateľa Petra Templa Prekliate pobrežie
je príbehom, ktorý sa odvíja v prúde napätia, prekvapujúcich od
halení a pochmúrneho
násilia. Prinúti nás, aby
sme ho čítali dlho do
noci. Román je Templovým najlepším dielom. Je to román o kra
jine, prírode, rodine,
o politike a moci;
o potrebe žiť slušne
vo svete, kde je veľa
vecí prehnitých. Je
to pôsobivé a fascinujúce rozprávanie, ktoré prekračuje hranice žánrov.

Zväz telesne postihnutej mládeže
(ZTPM) je občianskym združením, ktoré
sa od roku 1991 venuje práci so zdravotne postihnutými mladými ľuďmi. Jej zamestnanci sa denne stretávajú s problémami telesne postihnutej mládeže, ktorá
je obmedzovaná vo výbere zamestnania.
Rovnako aj s postojom zamestnávateľov,
ktorí majú obavy zamestnávať ich. Tieto
skupiny sa často nemajú s kým poradiť.
Aj to bol jeden z motívov k realizova
niu projektu pod názvom Poradenskomotivačná činnosť so zameraním na
možnosti zamestnania pre osoby so
zdravotným postihnutím, ktorý je pod
porený v rámci JPD cieľ 3 spolufinan
covaného z ESF.

Knihu od Táne Keleovej-Vasilkovej
Dúhový most získava Ing. Vlasta Toče
ková z Cesty mládeže v Malackách.
Prosíme výherkyňu, aby sa ohlásila v re
dakcii na Radlinského ulici
2751/1 na 3. p., č. d. 407.
Ak chcete o Prekliate pobrežie súťažiť, pošlite do 5. 11. nalepený kupón a možno práve
na vás sa usmeje šťastie.
Kníhkupectvo Ľubica
OC hotela Atrium
telefón: 772 67 34
Po – Pia 9.00 – 17.30 h
So 9.00 – 12.00 h
KUPÓN
kníhkupectvo Ľubica

19

Orieškové keksy
Cesto: 150 g palmarínu, 250 g hladkej
múky, 100 g práškového cukru, 4 žĺtky,
150 g mletých lieskových orieškov, mletá
škorica, tuk na pomastenie plechu.
Oriešková pena: 4 bielky, 125 g práško
vého cukru, 100 g mletých lieskových
orieškov
Na ozdobu: 50 g lieskových orieškov
V nádobe zmiesime múku s palmarí
nom, cukrom, žĺtkami, orieškami a štipkou
mletej škorice. Cesto uložíme asi na 30 mi
nút do chladu. Vyvaľkáme ho na hrúbku
4 mm. Vykrojíme kolieska a uložíme na vy
mastený plech. Z bielkov ušľaháme tvrdý
sneh, pridáme cukor a zľahka vmiešame
oriešky. Na kolieska ukladáme kôpky z orieš
kovej peny, ozdobíme orieškom a v pred
hriatej rúre pečieme asi 10 – 15 minút.

drobná inzercia
• Predám pianíno Petrof - opera 125, v per
fektnom stave, ako nové. Cena dohodou.
Kontakt: 0910/38 27 53, 0915/92 67 30.
• Dávam hodiny konverzácie v anglickom
jazyku. Kontakt: 0910/17 73 74.
• Predám Škodu Felícia 1,3 mpi, r. v. 1997 za
65 tis. Sk + dohoda. Kontakt: 0907/15 38 00.

Chcete schudnúť?
100 % garancia výsledkov.
www.chudnete.sk/overene

CVeČkovská šarkaniáda
– to bola paráda

Nedeľné popoludnie 21. októbra
prialo všetkým milovníkom púšťania šarkanov, ktorí sa opäť po roku stretli na
lúke pri niekdajšom Froncovom mlyne.
Súťažiť prišli celé rodiny. Nad hlavami
účastníkov sa hravo vznášali pestrofarebné vlastnoručne vyrobené aj kúpené
šarkanie vznášadlá. Pre deti boli za ich
zápasenie s vetrom pripravené malé
odmeny.     
Foto: S. Osuský
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Krížovka
Volovské vrchy sú horským krajinným
celkom vo východnej časti Slovenska s dĺž
kou 70 km a šírkou 30 km. Zo severu ho
vymedzujú Slovenský raj, Hornádska kot
lina, z východu Košická kotlina, z juhu Slo
venský kras a zo západu Muránska pla
nina. Celkovú rozlohu majú 1320 km2.
Väčšinu plochy pohoria tvorí členitý
hornatý reliéf s nadmorskou výškou 300
až 600 m. Nadmorské výšky chrbtov
vrchov sa pohybujú vo výške 800 až
1100 m. Najvyšší bod pohoria (tajnička
č. 1) má výšku 1322 m. Ďalšie známe vrchy, ktorými sú Volovec 1284 m, Pipítka
1225 m a (tajnička č. 2) 1246 m, sú turistom už pomerne známe a sú často
navštevované.
Prevažná časť Volovských vrchov je zalesnená s prevahou smreka a jedle. Bukové a dubové porasty sa viažu na južné
okrajové časti pohoria.
Vo Volovských vrchoch sa už od stredoveku ťažilo zlato, striebro, meď, (taj



nička č. 3) a železná ruda. Najvýznamnejšie banské oblasti sa viažu na dolinu Hnilca, Smolníka a Slovinského potoka, kde
vzniklo pomerne husté osídlenie s niekoľkými sídlami mestského typu (Gelnica,
Rudňany, Nálepkovo, Smolník).
VODOROVNE
A obľúbený grécky koňak; tajnička
č. 3; zamestnanec divadla B liehovina
z kvasenej ryže; pije; dlhá samohláska;
skupenstvo vody; nie dolu C obruba; jednoduché vozidlo; stiahol kožu; talianska
číslovka; súper D stred slova bard; tajnič
ka č. 2; citoslovce pobádania E označenie
vozidiel kamiónovej dopravy; liehovina
do pečiva; výzdoba; National Education
Association; spoluhlásky v slove garor
F firma zabezpečujúca obchodné zariadenia a potreby; tajnička č. 1; prechod
cez rieku G vsunul náboj do hlavne; opytovacie zámeno; rímskych 1000; dobýjaj
nerasty; starobylé pevnosti.

ZVISLE
1 najdlhší atletický beh 2 štátna pokladnica; domácke meno Izabely 3 na to
miesto; morský kôrovec 4 podmienková
spojka; plť po česky; nasávaj tekutinu
5 označenie neznámej; zväz po rusky;
rímskych 50 6 samohlásky s najčastejším výskytom v slovách; základná škola;
buď ticho 7 síra medzi kyslíkmi; predložka s 2. p.; textová skratka „a iné“ 8 vy
1
A
B
C
D
E
F
G

2

3

4

5

6

7

znamenanie; vyslovená alebo napísaná
myšlienka 9 smola; predložka so 7. p.
10 česká rieka; časť ľudského tela 11 rúbal; plošná miera; na to miesto 12 kypri
pôdu pluhom; rieka na východnom Slovensku; kuchynská pomôcka 13 práca
vo fyzike; meno českej speváčky Machálkovej obrátene; vodík 14 povzdych;
domácke meno Oľgy; citoslovce odporu
15 časť tváre; poľnohospodársky pod8

9

nik v Malackách 16 jedovatá rastlina;
pokolenie 17 najlepšie výkony.
Pripravil: JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

Ak nám do 6. novembra pošlete správne
vylúštenie tajničky krížovky spolu s na
lepeným kupónom, budete mať šancu
získať celoročné predplatné magazínu
Žena.

10 11 12 13 14 15 16 17

Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali
správne vylúštenie tajničky – 1. Snina,
2. Jarabá skala 3. zubor, 4. los – sme
vyžrebovali Vincenta Hosťoveckého
z Radlinského ulice v Malackách, kto
rý vyhráva reklamné predmety mesta
a publikáciu Antona Gútha.

MALACKÝ
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KULTÚRA • SPOLOČENSKÁ KRONIKA • OZNAMY
Piatok: 	
8.00 h – 12.00 h
Informácie poskytujeme aj
telefonicky na čísle: 034/797 13 34.
Informačno-poradenské stredisko na
úrade je zmodernizované v rámci aktivít
regionálneho projektu NP VII A „Modernizácia služieb zamestnanosti podporou
rozvoja nástrojov a foriem informačných
a poradenských služieb“, ktorý sa realizuje
v rámci JPD NUTS II – Bratislava Cieľ 3 a je
financovaný z prostriedkov ESF a štátneho
rozpočtu SR.
Všetky služby poskytuje informačnoporadenské stredisko bezplatne.

November 2007

Kalendár podujatí v meste Malacky
1. 11. o 19.00 h Rozhovor s nepriateľom, vojnová dráma, KD, vstupné 70 Sk, MCK
2. 11. o 19.00 h Rozhovor s nepriateľom, vojnová dráma, KD, vstupné 70 Sk, MCK
3. 11. o 18.00 h Malacky – Humenné, volejbal, extraliga muži (6. kolo), ŠH Malina,
VO TJ Strojár Malacky
3. a 4. 11. o 19.00 h Miss Potter, dráma, KD, vstupné 70 Sk, MCK
7. 11. o 10.00 h Otvorenie Ľudovej čitárne – Život a tvorba malackého rodáka
Ľuda Zúbka, Záhorácka 1919, vstup voľný, MCK
7. 11. o 10.00 h Prednáška o antikoncepcii s Mgr. Barboríkovou, DC Vánok
7. 11. o 20.00 h FK Comany, KD, vstupné - členovia 40 Sk, ostatní 60 Sk, MCK
8. 11. o 19.00 h Mr. Brooks, dráma/triler, KD, vstupné 70 Sk, MCK
9. 11. o 17.00 h Vernisáž výstavy fotografií, fotoklub Svjetuo, Záhorácka 1919,
vstup voľný, MCK
9. 11. o 19.00 h Mr. Brooks, dráma/triler, KD, vstupné 70 Sk, MCK
10. 11. o 19.00 h Kliatba zlatého kvetu, dráma/akčný, KD, vstupné 70 Sk, MCK
10. 11. o 19.00 h Malacky – Nitra, volejbal, extraliga muži (7. kolo), ŠH Malina, VO TJ
Strojár Malacky
11. 11. o 16.00 h Rozprávková nedeľa – Záhorácke divadlo: Princezná zaľúbená do
strašidla, KD, vstupné 40 Sk, MCK
11. 11. o 18.00 h Malacky – Zvolen, volejbal, extraliga muži (8. kolo), ŠH Malina, VO
TJ Strojár Malacky
11. 11. o 19.00 h Kliatba zlatého kvetu, dráma/akčný, KD, vstupné 70 Sk, MCK
12. 11. o 10.00 h a 14.00 h Záhorácke divadlo: Princezná zaľúbená do strašidla,
Stretnutie s Táliou pre ZŠ, KD, MCK
12. 11. o 17.00 h Vernisáž výstavy – Výstava z tvorby Michala Tillnera, organizátor
ÁNO, n. f., Malacky s podporou nadácie Pro Malacky, Záhorácka 1919, vstup voľný,
MCK
14. 11. o 10.00 h Halloween, párty pre detičky s mamičkami, DC Vánok
14. 11. o 17.00 h Stretnutie s históriou v Múzeu Michala Tillnera – Cechy v Malac
kách, prednáška PhDr.Tomáš Tandlich, Záhorácka 1919, vstup voľný, MCK
14. 11. o 20.00 h FK Darwinova nočná mora, KD, vstupné – členovia 40 Sk, ostatní 60
Sk, MCK
15. a 16. 11. o 19.00 h Krásne sny, romantická komédia, KD, vstupné 70 Sk, MCK
17. 11. o 16.00 h Návrat bocianov, romantická dráma, KD, vstupné 70 Sk, MCK
17. 11. o 17.00 h Tomáš Macháček hrá piesne Karla Kryla, organizátor OZ M. L. O. K.,
Záhorácka 1919, vstupné dobrovoľné, MCK
17. 11. o 18.00 h Malacky, volejbal, extraliga muži (9. kolo), ŠH Malina, VO TJ Strojár
Malacky
17. 11. o 19.00 h Divadlo na hambálku, Miro Gavran: Všetko o ženách, réžia Vlado
Zetek, KD, vstupné 50 Sk, MCK
18. 11. o 19.00 h Návrat bocianov, romantická dráma, KD, vstupné 70 Sk, MCK
20. 11. o 9.00 h Tepuy, cestopis. dok. Pavla Barabáša, org. predst. pre školy, KD, MCK
20. 11. o 19.00 h Tepuy, cestopisný dok. Pavla Barabáša, KD, vstupné 70 Sk, MCK
21. 11. o 15.00 h Čaj o tretej, posedenie pre seniorov, do tanca hrá František Růžička,
spoluorganizátor OZ Zlatý vek, SD MCK, vstup voľný, MCK
21. 11. o 16.00 h Žiacky koncert, synagóga, vstupné dobrovoľné, ZUŠ
21. 11. o 18.00 h Tepuy, cestopisný dok. Pavla Barabáša, KD, vstupné 70 Sk, MCK
21. 11. o 20.00 h FK Grbavica, KD, vstupné – členovia 40 Sk, ostatní 60 Sk, MCK
22. a 23. 11. o 19.00 h Nabúchaná, komédia/romantický, KD, vstupné 70 Sk, MCK
24. 11. o 16.00 h Fimfárum II, anim. rozprávky, KD, vstupné 70 Sk, MCK
24. 11. o 18.00 h Malacky – Prešov, volejbal, extraliga muži (10. kolo), ŠH Malina,
VO TJ Strojár Malacky
24. 11. o 19.00 h Denná hliadka, akčný/fantastický, KD, vstupné 70 Sk, MCK
24. 11. o 20.00 h Katarínska zábava v znamení ľudovej kultúry – posedzení pri mu
zice a tanci, do tanca hrá ludová muzika z Malacek, oblečení – barsco + enem aspon
kúsek z truhle starej matere (halena, sukňa, záscera, gate, vlňak, čepec, širák, holý pupek...), záloha za stúl 100 Sk, pri odchodze, uprataní stola záloha vrácená, občerstvení
– co si do prinese, SD MCK, Kataríny vstup zadarmo, ostatní vstupné 88 Sk
24. 11. o 17.00 h III. ročník memoriálu Aliho Reisenauera, ŠH Malina, vstupné 50 Sk
tribúna, 100 Sk palubovka, Boxing Club – RTJ Malacky
25. 11. o 16.00 h Fimfárum II, anim. rozprávky, KD, vstupné 70 Sk, MCK o 19.00 h.
Denná hliadka, akčný/fantastický, KD, vstupné 70 Sk, MCK
26. 11. o 14.00 h Fimfárum II, anim. rozprávky, org. predst. pre školy, KD, MCK
27. 11. o 13.00 h Kurz pečenia medovníkov, MsÚ, Klub dôchodcov a ZO JDS
28. 11. o 13.00 h Kurz zdobenia medovníkov, MsÚ, Klub dôchodcov a ZO JDS
28. 11. o 15.00 h Akadémia III. veku, prednáška o zdraví s MUDr. Martou Kostkovou,
lekárkou geriatrickej ambulancie Nemocničnej, a. s., SD MCK
28. 11. o 20.00 h FK Hezké chvilky bez záruky, vstupné – členovia 40 Sk, ostatní 60
Sk, MCK
29. a 30. 11. o 19.00 h Kráľovstvo, akčný/triler, KD, vstupné 70 Sk, MCK
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
Galéria MCK
Ut – Pia 9.00 – 12.00 h, 13.00 – 17.00 h, So – Ne 14.00 – 17.00 h, Vstup voľný
Krypty pod františkánskym kostolom
Otvorené na požiadanie, tel. č.: 034/ 772 21 10, Vstupné 10Sk
I. – Stála expozícia – história kostola, františkánov, Pálfiovcov, krypty, lapidá
rium,
II. – výstava fotografií – Významné osobnosti pochované na malackom cintoríne,
fotografie P. Blažíček
Knižnica MCK
Otvorená:  Po – Pia 10.00 – 12.00 h, 13.00 – 18.00 h, So 10.00 – 13.00 h
Kalendár podujatí spracovala turisticko-informačná kancelária mesta Malacky (TIK).
Prosíme usporiadateľov, ktorí chcú mať svoje podujatie zverejnené v nasledujúcich ka
lendároch, aby dodávali informácie na nasledujúci mesiac vždy do 15. dňa práve pre
biehajúceho mesiaca. KONTAKT: TIK Malacky, tel. 034/772 20 55, info@tikmalacky.sk
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Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
odbor služieb zamestnanosti aktuálne pripravuje:

Chcete pomôcť
pri hľadaní zamestnania?
Navštívte Informačno-poradenské stredisko
v Malackách.
Kde ho nájdete:
Na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Malackách, Záhorácka ulica 2942/60A,
na prízemí č. dverí 30 a 30/1.
Čo vám môžeme
poskytnúť:
– základné informácie o podmienkach
zaradenia občana do evidencie uchádzačov o zamestnanie, záujemcov o zamestnanie a poučenie o právach a povinnostiach, ktoré vyplývajú z evidencie
– základné informácie o podmienkach
vzniku nároku na dávku v nezamestnanosti a sprostredkovanie jej uplatnenia
v Sociálnej poisťovni
– informácie o voľných pracovných
miestach v rámci Slovenskej republiky
a v zahraničí a tiež o možnostiach ich vyhľadávania
– informačné a poradenské služby súvisiace s komplexnou charakteristikou povolaní a zamestnaní, s požiadavkami na
výkon určitého povolania
– prípravu na výberové konanie, prijímací pohovor u zamestnávateľa
– preventívne poradenstvo pre zamest
návateľov a študentov stredných škôl
– poradenstvo pre uchádzačov o zamestnanie pri výbere zamestnania
– informácie o možnostiach účasti na
vzdelávaní a príprave pre trh práce, aktivačnej činnosti, projektoch a programoch
realizovaných úradom
NA PRAVÚ MIERU

– informácie o učebných a študijných
odboroch v Slovenskej republike a informácie o požiadavkách na jednotlivé profesie.
Klientom je
k dispozícii:
– voľný prístup na internet
– prehľad voľných pracovných miest
a zamestnávateľov
– vzory životopisov, motivačných listov,  žiadostí o prijatie do zamestnania a pomoc pri ich vypracovaní
– informačné letáky a literatúra o jednotlivých povolaniach a školách
– odborná literatúra a propagačné materiály
– zoznam stredných a vysokých škôl
– prehľad o podmienkach prijatia na
stredoškolské a vysokoškolské štúdium
– pomoc pri voľbe povolania a informácie o požiadavkách na výkon jednotlivých profesií (ww.istp.sk)
– zoznam sprostredkovateľov zamestnania za úhradu, zoznam agentúr podporovaného zamestnávania a dočasného zamestnávania
– zoznam najpoužívanejších stránok
pre vyhľadávanie voľných pracovných
miest
– informačný portál pre občanov so
zdravotným postihnutím www.rehis.sk.
Tieto služby vám môžeme poskytnúť
denne v čase úradných hodín:
Pondelok: 	
8.00 h – 15.00 h
Utorok: 	
8.00 h – 15.00 h
Streda: 	
8.00 h – 17.00 h

Informačný seminár –

Burza informácií
V rámci regionálneho projektu NP VII
A „Modernizácia služieb zamest
nanosti podporou rozvoja nástro
jov a foriem informačných a pora
denských služieb“ uskutoční Úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej
úrad) v Malackách, odbor služieb zamestnanosti oddelenie informačnoporadenských a sprostredkovateľských služieb Informačný seminár – BURZU INFORMÁCIÍ. Cieľom
burzy je informovať o aktivitách projektu a o nezastupiteľnej úlohe, ktorú zohráva Európska únia v spoluprá
ci so Slovenskou republikou v rámci
poskytovania finančnej pomoci
z Európskeho sociálneho fondu.
Termín: 31. 10. 2007 o 9.00 h
Miesto: hotel Atrium v Malackách
Program:
– príhovor a otvorenie burzy
– informácie o aktivitách regionálne
ho projektu NP VII A
– predstavenie Národných projektov,
ktoré realizuje úrad
– podmienky zamestnania sa v za
hraničí (EURES)
– prezentácia zamestnávateľov re
giónu a voľných pracovných miest
– konzultácie v oblasti služieb zamest
nanosti s pracovníkmi úradu podľa
požiadaviek klientov
Burzou informácií chceme priblížiť
širokej verejnosti, ale najmä uchá
dzačom, záujemcom o zamestna
nie a zamestnávateľom, informá
cie o možnostiach spolupráce
s úradom prostredníctvom odde
lenia informačno-poradenských
a sprostredkovateľských služieb.
MH07 F33

Spoločenská kronika

V minulom čísle novín sme v príspevku Umenie s pridanou hodnotou nesprávne uviedli, že pred 10 rokmi otvorilo
OZ Svitanie ZPMP prvú chránenú dielňu
na Slovensku. Správne malo byť pred 12
rokmi. Presne   22. 1. 1995 vo výrobni
cukroviniek u pani Mikšíkovej vznikla pr
vá chránená dielňa pre ľudí s mentál
nym postihnutím. Rovnako sa v príspevku objavila informácia, že chránené dielne fungujú v súčasnosti v Dome Svitania
v Jakubove a vo Vstúpte, n. o., v Malackách. V Malackách vo Vstúpte, n. o., je
prevádzkovaná len pracovná rehabili
tácia. Za nepresnosti sa ospravedlňujeme.
redakcia

V chránených dielňach Domu Svitania
v Jakubove, ktoré previedlo verejnosť svo
jimi priestormi v rámci 10. výročia vzniku
17. októbra, sa už vo veľkom pripravujú
na vianočné sviatky.
Foto: T. Búbelová

PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:
November
80 – František Osička; Štefánia
Poláková; 90 – Karol Taraba;
91– Mária Bránská; 95 –Jozef Osuský
POVEDALI SI ÁNO:
Od 8. do 22. 10.
Lenka Zajícová a Kristián Šipkovský;  
Silvia Semanová a Lukáš Papšo; Karina
Kajošová a Michal Mračna; Dagmara
Sámelová a Igor Kopka; Alena Strungová a Alfréd Hrica; Branislav Majzun
a Lívia Húšková.

†

Od 8. do 22. 10.
Karol Horváth, 1937, Malacky;
Helena Šedivá, 1942, Kuklov;
Alojz Kulošťák, 1920, Malacky; Kriš
tof Janotka, 1921, Plavecké Podhradie; Jozef Černý, 1941, Moravský Svätý Ján; Milan Vaniš, 1931, Kostolište;
František Fiľakovský, 1944, Malacky.



ŠPORT

Lucia Truksová v slovenskej reprezentácii

Pingpong má v krvi
12-ročná Lucia Truksová, siedmačka zo ZŠ na Záhoráckej ulici, pokračuje
v šľapajach svojho otca Jaromíra, bronzového majstra Európy v zmiešanej
štvorhre z roku 1994. Mladá hráčka klubu stolného tenisu MSK Malacky
začala sezónu skutočne bravúrne. Na svojom konte má od polovice augusta
do konca septembra už 5 turnajových víťazstiev. Priznáva, že chce byť
stolnotenisovou profesionálkou. Jej rastúca forma a chuť zdokonaľovať sa
to nevylučujú, skôr naopak.
Lucka Truksová
so svojím „domá
cim“ vzorom – ot
com Jaromírom –
pózuje s najnov
šími trofejami.
V polovici októb
ra sa vrátila zo
sústredenia slo
venskej reprezen
tácie kadetiek,
kde sa pripravo
vala na svoj prvý
štart za Sloven
sko.

Šnúra výhier
Lucia si za posledné obdobie najviac
cení víťazstvo z medzinárodného satelitu
v Topoľčanoch, kde vo svojej kategórii ml.
žiačky suverénne vyhrala. „Štartovalo tu
asi 55 dievčat z rôznych krajín. Do finále
som sa prebojovala po 10 vyhratých zápasoch. Potom prišlo víťazstvo. Krásny po
cit,“ rozhovorí sa. Vzápätí v kategórii starších žiačok porazila všetky súperky v celoslovenskej „bodovačke“. O týždeň potvrdila vynikajúce výkony na ďalšom bodovacom turnaji mladšieho žiactva. Potom vyhrala turnaj mužov 4. ligy v Ivanke
pri Dunaji.
„V pingpongu nie sú tak prísne oddelené ženské a mužské kategórie,“ vysvetľuje Lucka. Na rad prišli dva kontrolné turnaje staršieho a mladšieho žiactva. Medzi
staršími obsadila 7. miesto a vo svojej ka
tegórii zvíťazila. V súčasnosti je v sloven
skom rebríčku u mladších žiačok prvá,
u starších žiačok je na 2. priečke.

trénovala dvojfázovo, čo sa odrazilo na
výkone. Od septembra chodím do športovej triedy. Vďaka skrátenému vyučovaniu môžem poobede viac trénovať,“ dodáva pingpongistka, ktorá pod vedením
Jozefa Bardoňa trénuje asi dve hodiny
denne.
Kam to chce dotiahnuť?
Najbližší cieľ? „V lete budú Majstrovstvá Európy kadetov a juniorov. Bol by
som rád, keby sa tam dostala. Nečakali
by sme veľké výsledky, ale môže sa „rozpozerať“. Veď má len 12 rokov a štartuje
v kategórii so 14- 15-ročnými,“ dodáva
otec, ktorý priznáva, že najskôr dcérinou
náklonnosťou k pingpongu nadšený nebol. „Sám som si tým prešiel a viem, akú
to chce obetu. Trénujem slovenskú juniorskú reprezentáciu. Aktívne hrám prvý
rok 1 FC Saarbrücken, klub 2. Bundesligy, predtým som bol tri roky vo Francúzsku a rok v Taliansku,“ vyratúva J. Truksa.
Všetci sa preto čudujú, prečo dcéru netrénuje on. „Nebolo by to dobré, radšej
jej dávam rady doma,“ dodáva.
Vzor z Nemecka
Mladá stolná tenistka samozrejme
obdivuje svojho otca, ale jej najväčším
vzorom je Nemec Timo Boll (26). „Ak bude výkonnostne rásť, možno sa s ním raz
aj stretne na turnaji, pretože je to relatívne mladý hráč, no s „raketovou kariérou,“
hovorí J. Truksa. „Nemci patria popri Číne
ku krajinám, ktoré do tohto športu investujú. Na Slovensku je to bieda. Ak
pingpong nedržia súkromní sponzori,

HBK Malacky – IRON PIGS
Občianske združenie Florbalovohokejbalový klub STARS MALACKY
vzniklo v roku 2004 s cieľom zdru
žovať záujemcov o florbal a hokej
bal. Hokejbal je hra určená pre šies
tich hráčov: brankár, pravý obranca,
ľavý obranca, pravé krídlo, stredný
útočník, ľavé krídlo. Hrá sa na tri tre
tiny na asfaltovom ihrisku 3x po 15
minút, pričom ideálne rozmery ih
riska sú: dĺžka 52 m a šírka 26 m.

V súčasnosti v klube existujú dve
družstvá, celkovo zastrešujú 44 hráčov.
Juniori (15- 17-roční) trénujú pod
vedením Michala Kojsa. Tím tvoria
chlapci z Malaciek a okolia, ktorých
okrem kamarátstva spája aj spoločný
koníček – hokejbal. Po viacerých úspechoch na turnajoch v okolitých obciach

Za Lacom
Petrivalským...

Dovolenkové začiatky
Luciu stolný tenis zlákal na dovolenke. „Mala šesť, keď uvidela tenisový stôl
a chcela si to vyskúšať. Dal som jej teda
prvé inštrukcie. V momente bola schopná hrať. Hneď som videl, že má talent,“
spomína Jaromír Truksa. Absolvovala rok
v prípravke a v siedmich si dala pauzu.
„Potrebovala som sa rozhodnúť. Od ôsmich rokov som už začala trénovať naplno,“ dodáva talentovaná siedmačka.
Doma má už do 30 pohárov za prvé
miesta, trikrát po sebe bola tretia na
majstrovstvách Slovenska. „V lete som

tak upadá. Dotáciu potrebujú nielen tímy, ale aj šikovní jednotlivci, ktorí by sa
bez finančnej podpory ďaleko nedostali.
Stolný tenis rozkvital za PhDr. Ernesta
Demetroviča, ktorý bol istý čas na ministerskom poste. Vybudoval do 15 stolnotenisových hál po Slovensku. Malacká je
jedna z mála, ktorá slúži pôvodnému
účelu. Z ostatných sú dnes sklady a obchody. Aktívni športovci, ktorí majú výsledky a reprezentujú mesto, si zaslúžia
viac pozornosti a peňazí. Aj od mesta,“
myslí si J. Truksa.

Malacký tenisový svet plače.
Odišiel športovec telom i dušou, tenista senior, ktorý ešte
vždy dokázal na
kurte popreháňať oveľa mladších
hráčov.
Odišiel bývalý predseda nášho tenisového klubu a súčasný člen výboru, tréner, vedúci družstiev, orga
nizátor, správca nášho tenisového
areálu. Bol to človek, ktorý v 80. rokoch razantne rozprúdil tenisový
život v Malackách. V pondelok
8. 10. sme sa rozlúčili s chlapom,
na ktorého bolo vždy spoľahnutie.
Ján Gelinger, predseda TK

Text, foto: LUCIA VIDANOVÁ

Grand Prix Záhorie vrcholí v Malackách
Už len necelý mesiac chýba do zá
verečných pretekov Grand Prix Zá
horie, ktoré sa uskutočňujú pod
patronátom Združenia obcí záhor
skej oblasti.

Zaradených je osem behov:
Beh okolo Hlbokého,
Mravenčiarska míľa,
Beh šaštínskymi bormi,
Búranská desiatka,
polmaratón Senica – Šaštín.
Nasledovala letná prestávka, po ktorej sa bežci na Záhorí stretli dvakrát
v septembri, a to na behu Smrdáky –
Koválov a späť a na I. ročníku Medle-



novho chodníčka v Gbeloch. No a záverečné podujatie je Malacká desiatka,
ktorá je v tomto roku i súčasťou celoslovenskej bežeckej ligy.
Pretekári a pretekárky súťažia v 7 kategóriách. U žien do 35 rokov je zatiaľ
v čele poradia Erika Štefková so 130
bodmi, nad 35 rokov Anna Portašiková
so 103 bodmi, obe z AŠK Grafobal Skalica. Medzi mužmi do 39 rokov vedie
Branislav Černák z Myjavy so ziskom 87
bodov, do 49 rokov Peter Portašík z AŠK
Grafobal Skalica so ziskom 100 bodov,
do 59 rokov Ján Lukáč z ŠKP Skalica so
115 bodmi, do 69 rokov Jiří Kaňa z AŠK
Grafobal Skalica s 80 bodmi a v najstaršej kategórii mužov nad 70 rokov dote-

rajšie prvenstvo patrí pretekárovi z BK
2000 Klačany Antonovi Hajkovi za 55
bodov. Z Malačanov medzi bodujúcimi
je aj Vojtech Plánka, ktorý štartoval na
piatich pretekoch.
Pre najlepších v Malackej desiatke
i Grand Prix sú pripravené športové
poháre a diplomy, ktoré prevezmú
z rúk organizátorov, ako aj zástupcov
ZOZO na slávnostnom vyhlasovaní
výsledkov v školskej jedálni ZŠ na Zá
horáckej ulici 10. novembra po skon
čení pretekov.
Organizátori z AC a CVČ pripravili
pre najmladších záujemcov o beh
z radov školskej mládeže v ten istý
deň už druhý ročník vložených pre

tekov pod názvom Malacký kilome
ter.
Štart jednotlivých kategórií:
najmladšie žiactvo o 9.00 h,
mladšie žiactvo 9.30 h
a staršie žiactvo 10. 10 h.
Prezentácia v priestoroch školy na
Záhoráckej ul. je už od 7.30 h. Hlavné
preteky – Malacká desiatka majú svoj
štart tradične o 10.00 h. Pretekári absolvujú trať po asfaltovej ceste smerom na
Vinohrádok a Plavecký Štvrtok s obratom v celkovej dĺžke 10 km.
Organizátori vás pozývajú na trať
alebo povzbudiť účastníkov Malackej
desiatky (už XXIV. roč.).

a po roku poctivého trénovania sa
v septembri prihlásili do Juniorskej hokejbalovej ligy v Bratislave (JHBL BA),
kde odohrali už dva zápasy.
Tréningy sú dvakrát týždenne na
hádzanárskom ihrisku, cez víkend bývajú spravidla zápasy. Združeniu však
chýba vyhovujúce ihrisko. To, na ktorom trénujú, nezodpovedá štandardným rozmerom a dostáva hokejbalistov  do nevýhody voči súperom. Veľmi
by teda privítali, ak by sa našli finančné
prostriedky aj na vybudovanie ihriska
(podobné je v Lozorne), ktoré by umožnilo nielen kvalitný tréning, ale aj organizáciu turnajov, priateľských zápasov
v Malackách. Výsledky HBK Malacky –
IRON PIGS ukazujú, že hokejbal má
v Malackách svoje miesto.
Klubu by iste pomohli aj sponzorské
príspevky. Už druhý rok si totiž všetky
náklady na športové vybavenie, cestovné na tréningy, zápasy, štartovné na
súťažiach a registračné poplatky hradia
členovia individuálne. Ak sa nájde nie
kto, kto by im chcel pomôcť, môže sa
kontaktovať na ironpigs@zoznam.sk.
Viac informácií o klube, hokejbale,
tréningoch, o tom, ako sa im darí v lige,
fotogalériu a videá nájdete na
www.hbkmalacky.estranky.cz.
Mladí športovci vás zároveň pozývajú na zápasy, budú radi, ak ich prídete
podporiť.
-M@RpHy-

III. ročník
Memoriálu
Aliho
Reisenauera
Boxing Club – RTJ
Malacky pozýva
priaznivcov bojových športov a
hudby na mega
galavečer 24. 11.
o 17.00 h v ŠH
Malina v Malackách.
Kvalitný box  sa predstaví v podaní
boxerov z ČR, Maďarska a Slovenska. V sprievodnom programe exhibične vystúpia malackí džudisti, karatisti, tae-bo A. Reisenauera ml.
a A. Capueira z Bratislavy a Komárna. Predvedú sa aj mažoretky, tanečná skupina Saltatrix. Pútačom
pre divákov budú tiež svetelné efekty a laserová šou.
Vstupné:
50 Sk tribúna, 100 Sk palubovka,
lístok do tomboly 20 Sk.

Anton Pašteka
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