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Chcete si
zaplesať

úvodník

Ako dobre
vyzeráte

„Vám to ale svedčí,“ zdvorilo lichotí muž
vo fraku žene odetej v plesovej róbe. „Vaše
expozice mně upoutala už zdaleka, zejména ty úsměvy sympatických Záhoráček,“
lahodí uchu kolegýň návštevník GO a Regiontour Brno. „Camaя красывая,“ pochváli umelecké dielko spolužiaka kamarát z Moskvy. „You are so beautifull,“ spieva
britský spevák James Blunt tisíckam svojich fanúšičiek.
Verte, tieto slová zaberajú. A nielen na
ženy. Pochváliť môžete aj kolegu za galantnosť, keď vám pred nosom nezatvorí
dvere a slušne ich podrží a vpustí vás dnu.
Komplimenty si zaslúžia aj mladí atléti
z AC Malacky za výkony, o ktorých sa mnohým z nás ani nesníva.
24. január je od roku 1998 Dňom komplimentov. V tento deň by mal každý vysloviť kompliment aspoň piatim ľuďom.
O vznik tohto netradičného sviatku sa zaslúžili ako inak dve Američanky.
A viete, aký je najväčší kompliment
podľa Helena Rowlanda? Ponuka svadby.
Údajne často aj posledný. Len netuším, či
pre muža alebo pre ženu. Každopádne by
sme úprimnými lichôtkami v živote šetriť
nemali. (Samozrejme to neznamená, že
by sme si mali svadbu vyskúšať viackrát.)
Dokážu úžasne prežiariť šedivú náladu.
LUCIA VIDANOVÁ

Cestujete autobusom?
Na 7. strane prinášame aktuálne grafikony spojov, ktoré v rámci linkových spojov suplujú mestskú auto
busovú dopravu v Malackách.

Dolné Záhorie
sa otvára svetu

Najväčšie stredoeurópske veľtrhy cestovného ruchu s akcentom na regióny
GO a Regiontour Brno 2008 privítali od 10. do 13. januára rekordný počet vystavovateľov: 1 455 firiem z 32 krajín prezentovalo vyše 80 turistických destinácií. Nechýbali ani vystavovatelia zo Slovenska a dokonca ani z nášho mesta.
Prostredníctvom Turisticko-informačnej kancelárie Malacky reprezentovali
nielen svoje mesto, ale celé Dolné Záhorie. Účasť na tomto reprezentatívnom
podujatí si zabezpečili vďaka finančnej podpore EÚ v rámci projektu Prezentácia Dolného Záhoria na veľtrhoch cestovného ruchu.
Svoj potenciál musíme ukázať
Záhorie sa nachádza neďaleko hrani
ce s Českou republikou. Ľudia z Moravy
Pokračovanie na . strane

Kvalitný med, ze
lenina, chlieb
s masťou a cibu
ľou i fotografie
panorámy v oko
lí rieky Moravy
boli pozvánkou
na Záhorie, kto
rou sa prezento
vala skupina
siedmich obcí:
Studienka, Zá
vod, Veľké Levá
re, Malé Leváre,
Gajary, Kostoliš
te a Jakubov. Pre
návštevníkov ex
pozície pripravili
aj test, v ktorom
mali obyvatelia
rôznych kútov
Čiech a Sloven
ska hádať, čo
znamenajú slová
šúní, šmorňa ale
bo cícící. Úlohy
nakrájať bio
mrkvu pre hostí
s ostrým nožom
a bez ujmy na
vlastných prstoch
sa chopil starosta
Malých Levár Mi
lan Pernecký.

MALACKÝ HLAS

na primátorskom
plese?

Jedným z prvých Malačanov, ktorí sa
v novom roku narodili, je Matúško
Stachovič. Je prvým dieťatkom Pet
ronely a Tomáša. Matúško (3550 g,
51 cm) sa narodil 3. januára o 14.08 h
v bratislavskej pôrodnici a je tretím
vnukom našej bývalej kolegyne Mar
gity Stachovičovej.
Želáme všetko najlepšie, hlavne pev
né zdravie a pridávame malý vinš:
Nesmelým bozkom
začína sa rozprávka,
končí sa úsmevom
malého dieťatka.
To nie je rozprávka,
to je už život sám,
nech veľa šťastia
prinesie i vám.

Tak neváhajte a zaobstarajte si vstu
penku za 800 Sk (Atrium) alebo 700 Sk
(bar) na spoločensko-zábavný večer, kto
rý sa uskutoční 1. februára so začiatkom
o 19.00 h v hoteli Atrium v Malackách.
V cene vstupenky sú dve teplé večere,
prípitok, víno a káva a pripravený plesový
program. Do tanca bude na úvod hrať ľu
dová hudba Jarabina, po nich na hlav
nom parkete štafetu prevezme Spolok
VESELANKA & BLACK BAND a v bare zá
bavu rozprúdi DJ Palo. Pripravené je mo
bilné kasíno, dražba exkluzívnych cien za
výhry z kasína, tombola, vystúpenie Mi
roslavy Partlovej, TS Saltatrix aj barové
predpolnočné prekvapenie.
Vstupenky si môžete kúpiť na sekretariáte prednostu mestského úradu.
POZVÁNKA
Pozývame vás na zasadnutie
mestského zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční vo štvrtok 31. januára o 15.00 h vo veľkej zasadačke
MsÚ na Radlinského ulici v Malac
kách.
Jedným z bodov programu bude
informovanie generálneho riaditeľa
BVS, a. s., o ďalšom postupe odkana
lizovania mesta. Poslanci budú
schvaľovať návrh zmien a doplnkov
územného plánu mesta či návrh
koncepcie rozvoja školstva v Malac
kách do roku 2010. Odznie aj ústna
informácia o využívaní PTPZ Euro
valley či správa o kontrolnej činnosti
Útvaru hlavného kontrolóra za rok
2007 a i.
Všetci ste srdečne vítaní.
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SPRAVODAJSTVO
JEDNOU VETOU
• 7. 1. sa stretli vo veľkej rokovacej miest
nosti MsÚ v Malackách všetci pracovníci
samosprávy a MsP – dôvodom bola pre
zentácia nového Pracovného poriadku
MsÚ v podaní prednostu D. Vavrinca.
• Od nového roku začal v Malackách
opätovne pracovať okresný súd, minister
spravodlivosti Štefan Harabin ho prišiel
8. 1. oficiálne uviesť do života.
• V ten istý deň rokoval primátor Jozef
Ondrejka so zástupcami Štátneho ústavu
na kontrolu liečiv (ŠÚKL) o budúcom vyu
žití objektu bývalého naftárskeho učilišťa
na sídlisku Juh.
• V súvislosti s využitím objektu učilišťa
a prípravou stretnutia štatutárov ŠÚKL,
Lekárskej knižnice, Mesta Malacky a BSK
navštívil 9. 1. Jozef Ondrejka župana Vla
dimíra Bajana.
• 10. 1. vykonal primátor Malaciek kon
trolný deň na stavbách, ktoré realizuje
mesto; pozornosť zameral na rekonštruk
ciu Kláštorného námestia, výstavbu atle
tickej dráhy v ZŠ Záhorácka 95 a zatep
ľovanie ZŠ Dr. J. Dérera.
• Študentka architektúry Silvia Hanzlí
ková z Malaciek konzultovala 10. 1. s pri
mátorom J. Ondrejkom obsah svojej dip
lomovej práce, ktorá bude zameraná na
funkčné využitie Pálfiovského kaštieľa.
• 14. 1. prijal J. Ondrejka nového ria
diteľa Slovenského vodohospodárskeho
podniku, š. p., Správy povodia Moravy Jo
zefa Farkaša.
• 16. 1. sa J. Ondrejka zúčastnil ako člen
delegácie ZMOS audiencie u prezidenta
SR Ivana Gašparoviča, ktorý očakáva od
samospráv viac aktivity v oblasti čerpania
európskych rozvojových fondov. Chce,
aby sa finančné prostriedky využívali naj
mä v prihraničných oblastiach. Prioritou
ZMOS-u je aj modernizácia miestnej
územnej samosprávy prostredníctvom
peňazí z eurofondov.
• 17. – 20. 1. sa vo Výstavnom a kongre
sovom centre Incheba Bratislava uskutoč
nil 14. ročník medzinárodného veľtrhu
cestovného ruchu ITF Slovakiatour
2008. Pod hlavičkou Dolného Záhoria tu
vystavovali aj Malacky. Štvrtkového otvá
racieho ceremoniálu sa zúčastnil aj pri
mátor Malaciek J. Ondrejka. 	              -ipo-

Mesto Malacky

prijme do trvalého pracovného
pomeru troch pracovníkov
na údržbu verejnej zelene:
Robotníčku
Podmienky prijatia:
• vzdelanie: min. vyučená
Výhodou je:
• vyučená v odbore
Robotníkov
Podmienky prijatia:
• vzdelanie: min. vyučený
Výhodou sú:
• vyučený v odbore
• vodičský preukaz skupiny B, C, T
• oprávnenie na prácu s motorovou pí
lou
Nástup: podľa dohody

Bližšie informácie budú podané na
tel.: 034 796 61 80, resp. 0910 972 153.



MsÚ Malacky, oddelenie životného
prostredia upozorňuje právnické osoby
a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú na území mesta
malý zdroj znečisťovania ovzdušia, na ich
povinnosť, ktorá im vyplýva v zmysle zá
kona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia v znení neskor
ších predpisov a VZN Mesta Malacky č.
2/2006 o ochrane ovzdušia a o poplat
koch za znečisťovanie ovzdušia.
Upozorňujeme, že prevádzkovateľ
malého zdroja je povinný oznámiť každoročne do 15. februára mestu za každý
malý zdroj znečisťovania ovzdušia spo
trebu palív a surovín, z ktorých znečisťu
júce látky vznikajú, a ďalšie údaje potreb
né na zistenie množstva a škodlivosti zne
čisťujúcich látok vypustených do ovzdu
šia za uplynulý rok, najmä počet prevádz
kových hodín malého zdroja znečisťo
vania ovzdušia a   druh a účinnosť od
lučovacích zariadení. Tlačivo na oznámenie je súčasťou VZN č. 2/2006 a je
uverejnené na webovej stránke mesta.
Prevádzkovateľ malého zdroja je ten,
kto prevádzkuje zariadenie na spaľovanie
palív s tepelným príkonom nižším ako
0,3 MW a používa ho na podnikateľské
účely a technológie, ktorých zoznam je
uvedený v prílohe č. 1 VZN č. 2/2006.
Pri nesplnení uvedenej povinnosti
môže mesto uložiť pokutu v zmysle plat
ných predpisov. Bližšie informácie získate
na telefónnom čísle 796 61 81.

Nová
technika
pre hasičov
Novú plošinu, ktorá dosiahne do
výšky až 30 metrov a pomôže tak
záchranárom pri zásahoch pri požiaroch, dopravných nehodách či
iných ohrozeniach aj vo výškových
budovách, testovali 9. januára v rôz
nych častiach mesta aj pred Pálfiovským kaštieľom.
Ako prezradil veliteľ družstva Okres
ného riaditeľstva Hasičského a záchran
ného zboru v Malackách (HZZ) npr. Sta
nislav Slezák, krajské riaditeľstvo po

Ing. Jana Ježková, OŽP

stupne modernizuje zastaraný vozový
park.
Hodnota takéhoto vozidla je okolo
20 miliónov. Na Slovensku je podob
ných plošín šesť a do desať plánujú ria
diteľstvá dokúpiť. Stroj je špecifický,
každý, kto ho bude obsluhovať, prešiel
špeciálnym školením. Auto sa „ukotví“
v teréne, nie každý je však ideálny,
a preto sa plošina nevysúva nadoraz.
Výhľad na kaštieľ a Zámocký park z výš
ky „len“ 27 metrov však mal svoje čaro.
Text, foto: -lucy-

Do Malaciek sa vrátila aj
okresná prokuratúra
Na deväť obnovených okresných sú
dov nadväzujú v zmysle zákona aj
obnovené okresné prokuratúry
(OP). Malacká sídli na Sasinkovej 71.
Kontakty: 034/773 10 57, 034/773 11 41,
034/772 37 52, fax 034/773 10 75. Okres

Okresný súd sídli v Malackách na Mierovom nám. 10. Dočasne je jeho riade
ním poverený JUDr. Ľubomír Hudák.
Kontakty:
034/772 22 41, 772 21 29, 772 36 18
(ústredňa); 034/772 57 11 (sekretariát
predsedu súdu), fax 772 57 12,
osma@justice.sk.
Klientske hodiny v podateľni súdu:
Po 8.00 – 17.00 h, Ut – Št 8.00 – 16.00 h,
Pia 8.00 – 15.00 h a v informačnom cen
tre okresného súdu Po 8.00 – 16.00 h,
Ut – Št 8.00 – 15.00 h a Pia 8.00 – 12.00 h.
OBJEKTÍVOM MALAČANA

nou prokurátorkou je JUDr. Monika Zá
mečníková a prokurátorom povereným
výkonom funkcie námestníka okresnej
prokurátorky Mgr. Matúš Kamenár.
Úradné hodiny sú od pondelka do piat
ka v čase od 8.00 h do 16.00 h.
Občania si na tomto pracovisku môžu
podať napríklad žiadosť o výpis z registra
trestov. Pritom predložia aj 100-korunový
kolok a občiansky preukaz alebo rodný
list na overenie totožnosti. Potvrdený vý
pis im potom z Bratislavy zašlú na domá
cu adresu. V podateľni OP môžu aj vybra
né subjekty v zmysle zákona č. 330/2007
Z. z. o registri trestov požiadať o odpis
z registra trestov. Rovnako môžu občania
podať oznámenie o trestnom čine buď pí
somne, alebo v prípade, že potrebujú po
môcť s formulovaním oznámenia, môžu
ho podať ústne do zápisnice priamo na
prokuratúre. Činnosť okresnej prokuratú
ry je upravená v zákone č. 153/2001 Z.z.
o prokuratúre.		            -lucyZAUJALO VÁS

„Pri svojich potulkách mestom a v je
ho okolí som nafotil zaujímavú divokú
skládku. Aj tohto sú ľudia schopní!“ na
písal do redakcie Štefan Sopóci.
Zátišie tvoril nebezpečný odpad.
Chladnička a monitor počítača. Obe
by mali byť podľa zákona o odpadoch
aj platného všeobecne záväzného na
riadenia mesta špeciálne likvidované.
O škodlivosti freónov vypúšťaných
z chladničiek nikoho netreba zvlášť pre
sviedčať. Mesto má pritom zabezpeče
ný systém odvozu a likvidácie elektroni
ky a chladničiek z odpadových dvorov.
Technika však musí byť kompletná, ne
rozobraná.
Nikto z nás by nemal byť k nezákon
nému konaniu tolerantný. Kto je sved
kom podozrivého konania, nech neváha
privolať mestskú políciu.                        -mh-

Milí čitatelia,
ak nám napíšete do 30. januára na
adresu redakcie, ktorý príspevok vás
zaujal, budete mať šancu získať nový
kalendár mesta. Tak neváhajte a zapojte sa! Ak chceme písať o tom, o čom
chcete čítať, musíme poznať váš názor.
Tak vystrihnite kupón a napíšte naň,
čo vás zaujalo. V prvom januárovom
čísle to boli príspevky Prevenciou pro
ti kriminalite, Čo nové čaká Malac
ky?, V kuchyni stavia kostoly a iné.
V tomto čísle odmeníme Jarmilu
Grossmannovú z Jánošíkovej ulice
v Malackách.

✒

Žiadosti s profesijným životopisom
(uveďte aj telefonický kontakt), dokla
dom o dosiahnutom vzdelaní a pí
somným súhlasom uchádzača so spra
cúvaním osobných údajov na účely
obsadenia pracovnej pozície zasielaj
te na adresu:
Mesto Malacky,
Mestský úrad Malacky,
sekretariát prednostu úradu,
Radlinského 2751/1,
901 01 Malacky.

Mesto Malacky
oznamuje

ZAUJALO MA V ČÍSLE
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SAMOSPRÁVA

Kam bude chodiť do školy váš budúci prváčik?
Názov školy, sídlo

Riaditeľ(ka), kontakt

Zameranie školy

Mgr. Terézia Sopóciová
Rozšírené vyučovanie cudzích
ZŠ Dr. J. Dérera 	
Ul. gen. M. R. Štefánika 7
tel. č. 034/772 22 81
jazykov 	
901 01 MALACKY
e-mail: zsderera@szm.sk		
			

Povinné vyučovanie
cudzích jazykov od 2. ročníka.
1. CJ od 2. ročníka, v 7. ročníku 	
pribudne druhý, NJ – AJ

Dôvody, prečo si vybrať práve túto školu:
sústavne zlepšuje materiálno-technické podmienky vyučovania jednak rekonštrukciou a modernizáciou budovy
školy, jednak cestou budovania odborných učební, ako sú chemicko-prírodopisné, fyzikálne a jazykové laboratórium;
poskytuje žiakom rozširujúce a doplnkové aktivity (plavecký kurz, lyžiarsky kurz, školu v prírode, vzdelávacie exkurzie,
výchovné koncerty a záujmové krúžky); venuje sa príprave a zapájaniu žiakov do rôznych súťaží a olympiád, pričom
v nich žiaci dosahujú popredné ocenenia na okresnej, krajskej a celoslovenskej úrovni; aktívne spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradňou s CVaPP v Malackách v oblasti odbornej terapeutickej pomoci žiakom s problémami;
v učení a správaní i v oblasti realizácie preventívnych socializačných programov, žiaci 1. a 2. ročníka majú triedy v samostatnej budove, v ktorej je i školská jedáleň a ráno od 6.15 h v nej môžu využívať školský klub; škola má výhodnú polohu v strede mesta s priľahlým parkoviskom aj ľahkou dostupnosťou na autobusové a vlakové spojenie.
Základná škola
Štúrova ul. 142A
901 01 Malacky
 	

Mgr. Dušan Šuster
tel. 034/772 24 68
fax 034/773 12 91
e-mail: zssturma@pobox.sk
www.zssturova.szm.sk
0918 38 26 11
		
		
		
		

		
		

Škola sa zameriava na modernizá-	
ciu a inováciu vyučovania pomocou
informačných a komunikačných
technológií, prácu s počítačmi,

internetom, využívaním interak-	
tívnej tabule a dataprojektorov.
Maximálne podporuje pohybové
aktivity a šport, cestou povinnej
i nepovinnej telesnej výchovy
vedie žiakov k získavaniu všestranných pohybových návykov
a potreby starať sa o svoje zdravie.

Škola zabezpečuje povinné
vyučovanie dvoch cudzích
jazykov (AJ od 1. ročníka
a nemecký jazyk od 6. ročníka).

Ďalšie dôvody, prečo si vybrať našu školu:
Jedna z najkrajších a najmodernejších škôl na Slovensku so 6 odbornými učebňami (chemické, prírodopisné a fyzikálne laboratórium,
učebňa s interaktívnou tabuľou, počítačová a jazyková učebňa), s veľkou telocvičňou a spoločenskými priestormi, s nadštandardným hygienickým vybavením; zabezpečuje pre deti atraktívnu mimoškolskú činnosť (lyžiarsky kurz, plavecké kurzy, školu v prírode, návštevy divadelných predstavení a koncertov, rôzne exkurzie a výlety) a program i v popoludňajších hodinách (množstvo záujmových útvarov, športové hry); venuje sa príprave detí na vedomostné, umelecké i športové súťaže v okresnom, krajskom i celoslovenskom meradle, čo do úspechov v nich patrí medzi najúspešnejšie školy v okrese; školský klub detí funguje už od 6.00 až do 18.00 h; autobusová zastávka pre priame
spojenie s centrom mesta ráno i poobede je 10 m od vstupu do školy.
ZŠ M. Olšovského
Kláštorné nám. 1
901 01 Malacky

Mgr. Ľudmila Hájková 	
034/772 38 03
e-mail: zsmols@zoznam.sk
www.zsmomc.edu.sk
		
		
			
			
			
			

Škola je zameraná na vzdelávanie 	 1. a 2. roč. – AJ alebo NJ ako
a výchovu v kresťanskom duchu. nepovinný predmet 2 h/týž.
V plnom rozsahu plní učebné
1.– 4. roč., variant 3 – jazykový,
osnovy MŠ SR. Pri vyučovaní je
3. – 9. roč. – povinné vyučomožnosť využívať 2 nové interak- vanie AJ alebo NJ; 5. – 9. roč.,
tívne učebne (s tabuľou, počítavariant 2 – všeobecný druhý
čom a dataprojektorom), učebňu CJ je možné študovať formou
výpočtovej techniky a ďalšie, mož- krúžkovej činnosti.
nosť vytvárať harmonické spoločenstvo rodičov, učiteľov a žiakov.

Dôvody, prečo si vybrať našu školu:
Výchova v kresťanskom duchu, aby absolvent našej školy bol mravným človekom a po vedomostnej stránke dobre obstál v silnej konkurencii na stredných školách; vyučovanie cudzích jazykov od 1. ročníka; popredné umiestnenia našich žiakov vo vedomostných, umeleckých i športových súťažiach na okresnej, krajskej i celoslovenskej úrovni; príprava žiakov 9. ročníka na prijímacie skúšky a vysoká úspešnosť prijatia na stredné školy; škola dbá na zmysluplné využívanie voľného času žiakov ponukou rôznych záujmových krúžkov, medzi ktorými dominuje práca s počítačom. Každoročne sa žiaci zúčastňujú školy v prírode; pestrá záujmová činnosť s deťmi v školskom klube; snaha o individuálny prístup ku každému žiakovi bez rozdielu vyznania v snahe rozvíjať jeho vnútorný život; dobrá poloha školy v strede mesta, budova dýcha históriou, vo vnútri je útulná, po rekonštrukcii časti budovy sa výrazne podmienky školy zlepšili.
ZŠ Záhorácka 95
901 01 MALACKY

Mgr. Zuzana Jánošová 	
0. ročník pre deti zo sociálne 	
trieda s rozšíreným
tel. 034/772 38 62
znevýhodneného prostredia, 	
vyučovaním CJ, vo všetkých
zs4malacky@centrum.sk
deti s jazykovými a vývinovými
triedach I. stupňa možnosť
zs4malackyriaditel@centrum.sk
bariérami, 3. a 4 ročník s rozší
re-	
výučby CJ ako nepovinného
www.zszahmc.edu.sk
ným vyučovaním TV vo všetkých predmetu
		
ročníkoch II. stupňa možnosť po 1. ročník s rozšíreným
		
jednej triede, výberu AJ alebo NJ. vyučovaním CJ. podľa výberu
		
5. ročník rozšírené vyučovanie
(AJ a NJ),
		
informatiky, od 5. ročníka triedy
			
so športovou prípravou
			
zameranou na atletiku a volejbal,
			
IKT vzdelávanie – 5. ročník rozšírené
			
vyučovanie informatiky pre budúci
			
školský rok, od 1. ročníka záujmové
			
útvary so zameraním na prácu PC,
			
od 5. ročníka možnosť nepovinného
			
predmetu informatika.
Dôvody, prečo si vybrať práve túto školu:
S modernizáciou si podávame ruku a všetko, čo robíme, robíme pre deti, ich vzdelanie, regeneráciu síl a relaxáciu vo voľnom čase. Dosahujeme výborné výsledky v oblasti športu v rámci Slovenska. Zapájame sa do mnohých predmetových olympiád, súťaží. Poskytujeme
doplnkové aktivity – ŠvP, LVK, plavecké kurzy, atletické sústredenia, volejbalové campy, vzdelávacie a poznávacie exkurzie, výchovné koncerty. Neoddeliteľnou súčasťou našej práce je spolupráca s PPP, CVaPP, UNICEF. Výchovne pôsobíme v samostatných oddeleniach ŠKD od
6.00 do 17.00 h, ponúkame pestrú paletu krúžkov záujmovej činnosti, nepovinných predmetov. Škola momentálne disponuje zmodernizovanými 2 odbornými učebňami informatiky s interaktívnou tabuľou, najmodernejším jazykovým laboratóriom, novou učebňou HV
a EV, videoučebňou, novovybudovanou posilňovňou, zrekonštruovanou telocvičňou a novovybudovaným atletickým oválom a sektorom pre skok ďaleký s tartanovým povrchom. Veríme, že aspoň jeden dôvod je ten, pre ktorý ste povedali áno našej škole. Ďakujeme.
MALACKÝ HLAS
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ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA ZŠ NA ŠKOLSKÝ ROK 2008/2009
pre deti narodené od 1. 9. 2001 do 31. 8. 2002
sa uskutoční 8. februára (piatok) od 14.00 h do 18.00 h,
9. februára (sobota) od 9.00 h do 12.00 h
v budovách jednotlivých základných škôl.

Ilustračná fotografia, archív

ZŠ Záhorácka v Malackách
Vážení rodičia
a naši budúci prváci!
Rok 2008 je pre Vás rokom krajším
a vážnejším, čaká Vás zápis syna či dcéry
do 1. ročníka ZŠ. Ak chcete pre svoje dieťa
to najlepšie, môžete to získať v našej ško
le pod vedením našich skúsených a fun
dovaných pedagógov i vychovávateľov
ŠKD.

• pestovateľský krúžok
• redaktorský krúžok
• výtvarný krúžok
• krúžok anglického a nemeckého ja
zyka
• výtvarný krúžok
• internetové krúžky
• matematické krúžky
• krúžky slovenského jazyka

Čo ponúkame Vášmu dieťaťu?
• čistúa útulnú školu v tichom prostre
dí
• otvárame1. ročník s rozšíreným vyu
čovaním cudzieho jazyka
• pre ostatné varianty od 1. ročníka
cudzí jazyk ako nepovinný predmet
• od 5. ročníka možnosť voľby výučby
anglického alebo nemeckého jazyka
• od 3. ročníka rozšírené vyučovanie
telesnej výchovy s výučbou plávania
• rozšírené vyučovanie športovej prí
pravy od 5. ročníka so zameraním na
ľahkú atletiku a volejbal
• výučbu informatiky od 5. ročníka
• výučbu v moderne vybavených od
borných učebniach, dielňach, labora
tóriách, učebniach informatiky
• využitie školskej knižnice
• novovybudovanú posilňovňu, tri te
locvične s palubovkou, práve dobu
dovaný moderný športový areál
• možnosť zúčastniť sa plaveckého
a lyžiarskeho výcviku, športového sú
stredenia, školy v prírode
• bohatú činnosť v oddeleniach ŠKD
• priestrannú jedáleň s kvalitnou stra
vou
• dobré autobusové spojenie
• škola ako jediná realizuje prípravný - 
nultý ročník pre žiakov s odloženou
školskou dochádzkou
• zapojenie sa do projektov

O kvalite pedagogického a žiackeho
kolektívu svedčia každoročné regionálne
a celoštátne merania vedomostnej a špor
tovej úrovne. Od založenia školy v r. 1991
naši žiaci dosahujú veľmi dobré výsledky
na prijímacích pohovoroch na stredné
školy, celoštátnom monitorovaní vedo
mostí, olympiádach a súťažiach. Z našej
školy vzišli zvučné mená atlétok ako San
dra Štuková, Aneta Hollá, Barbora Šimko
vá, Katarína Ďuricová – majsterky a repre
zentantky Slovenska. Volejbalisti boli troj
násobní majstri Slovenska, stolní tenisti
majstri a majsterky SR. Kvalita je a bude
vždy korunovaná úspechom. Škola po
skytuje priestor a zároveň spoluprácu aj
samostatným právnym subjektom, ako
sú ŠVK – volejbalový klub, AC –atletický
klub, Žolík – školské športové stredisko
futbalu.
Vážení rodičia a budúci prváci, naše
ponúkané aktivity smerujú k tomu, aby si
vaše dieťa povedalo: „To, čo robím, robím
pre seba a moju školu a je to dobré...“

Záujmová činnosť
v popoludňajších hodinách:
• práca s počítačom
• biologický krúžok
• pohybová a gymnastická príprava
• športové krúžky zamerané na volej
bal, futbal, stolný tenis, plávanie
• turistické krúžky
• krúžky varenia

Mgr. Zuzana Jánošová, riaditeľka
MH 08 F6

ZŠ Štúrova ul., Malacky
oznamuje všetkým rodičom
budúcoročných prvákov, že

informačný
materiál
o škole
nájdu v šatniach všetkých materských
škôl v Malackách a na internete na
adrese
www.zssturova.szm.sk.
MH 08 F5
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Ochutnať biomrkvu
s certifikátom z Gajár
je nevšednou príleži
tosťou – návštevníci
expozície Dolného
Záhoria a Enviropar
ku Pomoravie ju vyu
žili na maximum.
Sladkou mrkvou ne
pohrdla ani skupina
z Hradca Králové pre
zentujúca keltskú
hudbu. Grimasa na
tvári lídra skupiny
bola skôr komuni
kačným prostried
kom, nie reakciou na
chuťové kvality pro
duktu z Dolného Zá
horia.

Dolné Záhorie
sa otvára svetu
Dokončenie z . strany
sú svojou povahou podobní našincom –
otvorení, milí a pohostinní.
Práve na Morave – v Brne sa konal aj
veľtrh, ktorý nás prekvapil premyslenou,
dokonalou organizáciou, príjemnou at
mosférou a dôrazom na detaily. Ukázalo
sa, že Malacky a Dolné Záhorie sem ako
vystavovatelia zavítali po prvý raz. Mnohí
cez náš región prechádzajú, no nie každý
sa aj zastaví. Aspoň doteraz to tak bolo.
Zájazdy sa ťahajú zväčša do hôr, na ter
málne kúpaliská či na husacinu do Slo

Pán Alojz Lovásik (85) si zaspomínal na
osem rokov, ktoré strávil v Malackách ako
študent františkánskeho gymnázia. Po ce
lý čas býval v internáte v Pálfiovskom
kaštieli. „Mojím triednym profesorom bol
prof. Dr. Vševlad Gajdoš – vynikajúci pe
dagóg a múdry človek,“ zaiskrilo mu
v očiach pri spomienke na časy mladosti.

venského Grobu. Pôsobivá expozícia
s veľkoplošnými fotografiami z mesta
a okolia, vitríny s reklamnými predmet
mi, publikáciami a exponátmi z Múzea
M. Tillnera v Malackách a propagačné ma
teriály by však možno nezaujali len samy
sebou. Situáciu sme sa pokúšali zvrátiť
vo svoj prospech ochotnými odpoveďa
mi na cielené otázky, tisíckami faktov,
úprimným nadšením a srdečnosťou.
Zelené spomienky na Malacky
Vojaci, ktorí si kedysi svoju občiansku
povinnosť plnili v malackých kasárňach
alebo na letisku v Kuchyni, rodáci so sú
časným trvalým bydliskom vzdialeným

stovky kilometrov na východ či západ,
no so srdcom bijúcim pre Záhorie, i re
gionálni politici navštívili expozíciu Dol
ného Záhoria. Primátor Jozef Ondrejka
bol v stánku číslo 152 hostiteľom primá
torov ďalších záhorských miest i župana
Vladimíra Bajana.
„Dolné Záhorie? Čo je to za zvera?“
Tak sa nám s vtipom prihovoril náv
števník z Modry.„Já poznám len jedno Zá
horí,“ sekal sa s nami ďalej s humorom.
Nielen jemu sme však trpezlivo vysvetľo
vali, že Dolné Záhorie sa nachádza od
obce Závod smerom na juh takmer po
Bratislavu. Potom už len novú reklamnú
publikáciu do ruky, zopár fotografií z ob
cí, 3D pohľadnicu Malaciek, na ňu buch
núť pečiatku s logom mesta („Óch, aká
atrakcia!“ nadchýnali sa mnohí zberate
lia.), kontaktný letáčik z TIK-u a pozvanie
je v rukáve.
Verte, že mnohým sa ani nesnívalo
o tom, že v Malackách máme Sväté scho
dy, že pod kláštorom v kryptách leží vyše
300 mŕtvych, medzi nimi niekoľko Pálfi
ovcov, väčšina nepoznala legendu o kr
vácajúcom Pálfiho srdci a už vôbec netu
šili, že by si takúto vzácnosť mohli aj na
vlastné oči prezrieť.
Bez spolupráce to nepôjde
Na zatraktívnenie cestovného ruchu
je potrebná spolupráca viacerých sekto
rov. Nemalý podiel majú aj podnikatelia.
Naši budúci hostia sa spytovali na mož
nosti ochutnávok záhoráckych špecialít,
na cyklistické trasy, chodníky určené na
prechádzky koňmo, na zmapované soľ
né jaskyne v okolí, ale boli i takí, ktorých
by potešilo turistické sprístupnenie a za
traktívnenie vojenských obvodov. Naj
väčšia práca na zapracovaní predstáv po
tencionálnych návštevníkov do ponuky
mesta a regiónu bude na Turisticko-in
formačnej kancelárii mesta Malacky. Je
ho nová pracovníčka Katka Trenčanská
absolvovala svoju veľtrhovú premiéru
práve v Brne.
Ďalším vkladom Malaciek do rozvoja
cestovného ruchu bude pripravovaná
nová podoba internetovej stránky mes
ta, v ktorej bude jednou zo štyroch hlav
ných prístupových kategórií turista.

Aj vďaka vašim projektom sa máme čím pýšiť
V programovom období 2004 – 2006 sme v Bratislavskom kraji v rámci Jednotného programového
dokumentu NUTS II – Bratislava Cieľ 2 doteraz podporili 248 projektov v sume 2,34 miliardy Sk.

Text a foto: TATIANA BÚBELOVÁ,
Ivana Potočňáková

NA PRAVÚ MIERU
V prvom čísle Malackého hlasu sme v hodnotení roka 2007 na 4. strane nesprávne
uviedli sumu predpokladaných nákladov pri projekte Rekonštrukcia parku na Kláštornom námestí v Malackách. Správne má byť takmer 8,7 mil. korún.
Medzi novými projektmi bola zaradená Obnova a rekonštrukcia Zámockého parku v Malackách – II. a III. etapa – Časť 2. Presnejšie je zaradenie projektu do skupiny
práve realizovaných projektov. Práce v Zámockom parku sa začali už v roku 2006
a pokračovať by mali do mája 2008. Za nepresnosti sa ospravedlňujeme.           Redakcia



Redaktorka Ľuba Hargašová, ktorú vyslal na Regiontour 2008 Slovenský rozhlas, prostredníctvom telefónu
urobila počas otváracieho dňa veľtrhu niekoľko živých vstupov z expozície Dolného Záhoria. K vrcholným
momentom patrilo vytvorenie medzinárodného hudobného telesa – k trom heligonkárom zo Záhoria sa
pridávali speváci z Oravy i Moravy, bubeník Vašek Kabát zo Sedlčan v stredných Čechách (bývalý člen sku
piny Žentour Janka Ledeckého) i „hráč“ na polievkové lyžice. A pavilónom V zneli chytľavé refrény: „Záhorí,
Záhorí, ty kraju malebný, ranný dúšek sunka jak obrázek nádherný...“

Poskytnutá pomoc bola orientovaná na rozvoj malého a stredného podnikania, podporu spoločných služieb pre podnikateľov, na zlepšenie služieb v cestovnom ruchu,
obnovu i rozvoj obcí a na zachovanie kultúrneho dedičstva.
Program JPD2 pokračuje v období rokov 2007 – 2013 v rámci nového Operačného programu Bratislavský kraj. Aj vy budete mať možnosť požiadať o podporu vašich
projektov.

www.strukturalnefondy.sk
Jednotný programový dokument NUTS II – Bratislava Cieľ 2
je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

JEDNOTNÝ PROGRAMOVÝ
DOKUMENT CIEĽ 2
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Karolovi Machatovi k osemdesiatinám

VÝSLEDKY
SÚŤAŽE

Krásneho jubilea 80 rokov sa v nede
ľu 13. januára dožil herec a malacký ro
dák Karol Machata. Pri tejto príležitosti
ho doma – v tichej lokalite starej Brati
slavy navštívili a zablahoželali mu pri
mátor mesta Jozef Ondrejka a pracov
níčka klientskeho centra Jana Sedláko
vá. Zaželali oslávencovi pevné zdravie
a veľa elánu v ďalšom živote.
Pán Machata prezradil, že jeho man
želka je od neho mladšia iba o jediný
deň, a tak oslavuje narodeniny aj ona.
Náš vážený rodák sa priznal k  tomu, že
vlaňajšie ocenenie Zlaté Pálfiho srdce,
ktoré mal v obývačke vystavené, si váži
najväčšmi zo všetkých. Gratulantov
z Malaciek prijal s úprimnou radosťou
a všetkých Malačanov nechal zo srdca
pozdravovať.

Odpovede na otázky vianočnej súťa
že s Nemocničnou, a. s., neboli vôbec
jednoduché. Mnohí tipovali nesprávne
najmä rok, od ktorého spoločnosť pre
vádzkuje Nemocnicu v Malackách.
Správne malo byť od roku 2004. Od
poveď na druhú otázku – Štedrý večer
bol v pondelok, už bola u každého bez
chybná.
Vzhľadom na to, že správne odpo
vedali len Emília Nemcová zo Záhorác
kej ulice a Anna Púčiková z Ul. 1. mája,
stávajú sa jedinými výherkyňami. Prvá
získava poukážku na procedúry fyziat
ricko-rehabilitačného oddelenia Ne
mocničnej, a. s., v hodnote 450 Sk a dru
há poukážku na nákup voľnopredajných
liekov a zdravotníckeho materiálu v le
kárni Nemocničná v hodnote 350 Sk.

Text, foto: -tabu-, foto: archív

Pozvánka
na karneval
s CVeČkom

Františkánske
gymnázium plesalo
Tradičný, v poradí už deviaty reprezentačný ples Gymnázia sv.
Františka Assiského sa konal v sobotu 12. januára opäť v Kultúrnom
dome v Rohožníku.
Ples otvorila riaditeľka školy Mgr.
Marta Šimková, slávnostný prípitok
predniesol bývalý dekan vdp. Michal
Pokopec. Nasledovalo predtancovanie
v podaní študentiek a študentov pod
vedením Niny Novákovej a Róberta
Szaba (na fotografii vľavo). Potom už
prišla na rad voľná zábava trvajúca do

MARTIN MACEJKA
Foto: Martin
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Som hrdý na náš
personál
Začiatok nového roku je vždy časom, kedy majú ľudia akési nutkanie bilancovať uplynulý rok a robiť
si plány do roku nasledujúceho. Aj výkonný riaditeľ
nemocnice je „len“ človek a v krátkom rozhovore sa
vám pokúsime priblížiť jeho myšlienky, plány a vízie.
Ing. Petrovi Kalenčíkovi sme položili tri otázky.
Čo bolo pre vás najťažšie za uplynulý
rok z hľadiska organizácie fungovania
nemocnice?
Pri množstve rekonštrukčných prác, sťahovaní a modernizácií pracovísk je vždy
najťažšie realizovať tieto veci v plnej prevádzke nemocnice, ako to robíme my.
Preto som hrdý na náš personál. Na lekárov, zdravotné sestry a ostatných zamestnancov, ktorí aj napriek všetkému,
ťažkostiam a množstvu noviniek, neostali
apatickí. Skôr naopak, mám pocit, že tieto skutočnosti ich motivujú. Som rád, že
to tak je a budeme sa naďalej spoločne
snažiť, aby sme boli všeobecnou regionálnou nemocnicou, ktorá poskytuje pre
obyvateľov Záhoria plnohodnotnú zdravotnú starostlivosť
�

Otázka od mnohých pacientov:
od 1. 1. sa opäť uzavrel zadný vchod
do nemocnice od Zámockého parku.
Prečo?
Ľudia v tom hľadajú rôzne dôvody, ale
skutočný dôvod je veľmi prozaický. Je to
eliminácia krádeží. Za uplynulý rok bol
nemocnici odcudzený majetok rôzneho
�

Centrum voľného času v Malackách
pozýva všetkých princov, víly, kovbo
jov, strašidlá a iné rozprávkové bytosti
na FAŠIANGOVÝ KARNEVAL, ktorý sa
uskutoční počas polročných prázdnin
v piatok 1. 2. o 16.00 h. v Spoločenskom dome MCK (vedľa inkubátora).
Čo čaká návštevníkov:
• tanečné súťaže,
• tombola (len za 2 Sk),
• pestrý program s prekvapením.
Najoriginálnejšie masky budú od
menené.
Na všetkých sa teší tetka Rózka
a CVeČkári.

rána. Spestrila ju tombola a program,
ktorý pripravili študenti. O zábavu sa
opäť starala hudobná skupina D-kvin
tet.

druhu. Od monitorovacích zariadení cez
peňažnú hotovosť až po mydlá a utierky
na toaletách. Vyvrcholením bol predvianočný pokus o vlámanie do rádiologickej popisovne. Páchatelia si robili zálusk
predovšetkým na počítačovú techniku
a špeciálne monitory, ktoré nutne potrebujeme k poskytovaniu zdravotnej
starostlivosti pre pacientov. Našťastie sa
akcia skončila neúspešne pre páchateľov,
ale bola to udalosť, ktorá nás presvedčila
o nutnosti uzavretia areálu.
Aké sú vaše plány na nasledujúci rok
2008?
Rok 2007 sa skončil, ale my v nemocnici pokračujeme ďalej v začatom diele.
V roku 2008 chceme pokračovať v rekonštrukcii nemocnice a v prestavbách, aby
sa nielen pacienti, ale aj naši zamestnanci cítili dobre a zdržiavali sa v príjemnom
prostredí. Prvým bodom nášho plánu je
úspešne dokončiť modernizáciu 1. poschodia polikliniky. Ďalšou prioritou vo
fungovaní nášho zariadenia je stabilizo�

vať personál a znížiť ﬂuktuáciu zamestnancov. Zároveň dúfame, že sa nám podarí u obyvateľov Malaciek zlepšiť povesť
malackej nemocnice a získať si ich dôveru, aby bola naša nemocnica ich prvou voľbou, v prípade že majú zdravotné ťažkosti.

V týchto dňoch je už ukončená časť
rekonštrukčných prác na 1. poschodí polikliniky.
Do zmodernizovaných priestorov
sú presťahované nasledujúce ambulancie (v zátvorke číslo dverí):

Noví lekári a ordinačné hodiny:
�
Kardiologická ambulancia I.

MUDr. Lucia TRENČANSKÁ
Po – Pia
7.30 – 15.00 h
�
Kardiologická ambulancia II.

MUDr. Miloslav MAKOVÍNI
Po – Pia
7.30 – 15.00 h

�
Kardiologická ambulancia III.

MUDr. Branislav TOMAŠOVIČ
Štvrtok
15.45 – 19.15 h

� Gastroenterologická ambulancia

MUDr. Peter ŠUMEC
MUDr. Marko BRIX, CSc.
MUDr. Peter SLEZÁK
Po – Pia
6.00 – 12.00 h

� Traumatologická ambulancia

�
�
�
�
�
�
�
�

STREPSILS 24 tbl
– antiseptické pastilky tíšiace bolesť
� kombinácia dvoch účinných
antibakteriálnych látok,
� ničia baktérie, ktoré môžu
spôsobovať zápaly dutiny ústnej

STREPSILS plus
� rýchla a účinná úľava od bolesti

hrdla,
� obsahuje anestetikum na potlačenie

bolesti hrdla.

STREPFEN past
� zmierňuje bolesť a opuchy pri

angíne

126,80 Sk

99 Sk

Medzi ďalšie presťahované ambulancie patria:
�

Diabetologická ambulancia –
trakt B, prízemie (oranžová
chodba)

�

ÚPS interná – trakt D, prvé poschodie (prechodová chodba)

MUDr. Patrik JAVORČÍK
Streda
8.00 – 14.00 h

Od 1. 1. na každé vyšetrenie v odbornej ambulancii potrebujete
odporučenie od vášho praktického lekára. Netýka sa kontrolných
vyšetrení.

Psychiatrická ambulancia (201)
Anestéziologická a algeziologická ambulancia (202)
Geriatrická ambulancia (203)
Detská ortopedická ambulancia
(204)
Ortopedická ambulancia (205)
Urologická ambulancia (209)
Kardiologické ambulancie
(223 – 225)
Ambulancie praktického lekára
(226 – 227)

Špeciálna ponuka
z lekárne NEMOCNIČNÁ

Od 1. 1. je opäť uzatvorený zadný
vchod do nemocnice od Zámockého parku.

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

MH 08 F4
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SERVIS ČITATEĽOM • INZERCIA

IVAN TÁSLER

AJ JA SOM
MNOHÝM
UBLÍŽIL

valʶík

HRIEŠNY
TANEC

Od konca minulého roka sa začali
naplno realizovať aktivity nového
projektu pod názvom Informačné
a podporné centrum zamestnanos
ti, ktorý je podporený v rámci operačného programu JPD NUTS II Bra
tislava, Cieľ 3 a spolufinancovaný
z Európskeho sociálneho fondu.

MUŽI

Spolok Záhorákov v Bratislave
usporiada v PKO 9. 2. už 39. bál
Záhorákú, na ktorom ako po iné
roky bude určite výborná zábava,
čoho sú zárukou účinkujúci na
bále.

o dámskej
bielizni

Sex
na jednu

noc

Dvojník
JOHNNYHO
CASHA
žije NA
LOVENSKU!
S
SLOVENSKU!

KEĎ ŽENY
NECHCÚ DETI
01

kurz spoločenských
tancov
pre začiatočníkov

JANUÁR
2008

22,– Sk

Vás pozýva na

Pomôžeme vám nájsť
cestu k zamestnaniu

ČASOPIS DO KAŽDEJ KABELKY

www.modernazena.sk

TK Grande Malacky

Záhoráci sa
budú zabávať
na 39. bále

PRIZNANIE

Neverná,

Emma ale z lásky
TEKELYOVÁ

METRO MEDIA

9 771336 991003

Skupina bratov Zajačkovcov so spe
vákom Karolom Malým je ľuďom známa
Nepodliehajte panike!
z televízneho programu Repete. Táto
9Emma Tekelyová radí ženám ako sa nebáť riskovať
skupina spolu s vynikajúcou dychovou
9Túžite po vyššom plate? Poradíme ako si ho vypýtať!
hudbou Májovanka z Holíča bude hrať
97 tajomstiev dlhovekosti
od skorého večera až do rána. Bez hud
9Naučíme vás ako sa vyspať dosýta
by nezostane ani vstupná hala, kde bu
Realizátor projektu Združenie žien
Cena kurzu je 1500 Sk/os.
de koncertovať Veterán Trio z Borinky.
v podnikaní pri realizácii projektu úzko
9Nový seriál o dvojníkoch slávnych ľudí
Večer bude vyplnený typickým záhorác
spolupracuje i s Úradom práce, sociálPrihlásiť sa môžete do 31. 1. na
9Predplaťte si Modernú ženu a automaticky
získate darček v hodnote predplatného!
gabikacs@post.sk, príp. 0903 30 89 88.
nych vecí a rodiny v Bratislave, Pezinkym folklórom, ktorý nám predvedie sú
bor Vienok z Bratislavy, spevácky zbor
Zároveň hľadáme chlapcov ročníky
ku a Malackách.
www.modernazena.sk , e-mail: marketing@metromedia.sk
pri Matici slovenskej Bystričan zo Záhor
Cieľom projektu je zlepšiť možnosť
96 – 94 na súťažné tancovanie.
tel.: 02/49 20 74 30, fax: 02/49 20 74 38
zamestnať uchádzačov o zamestnanie
skej Bystrice. Humorným slovom všet
kých obveselí Tono Ivánek alias strýc To MH 07B3
a znevýhodnených uchádzačov o za
DROBNÁ INZERCIA
nek z Chropova. Programom 39. bálu
mestnanie v Bratislavskom regióne pro
bude sprevádzať známy umelec Metromedia
Tono 53x110
stredníctvom poskytnutia komplexného
Kamenný mlyn – Vajarský
• Predám
výhodne
kvalitné
pianíno.
f.indd 1
1/14/08 1:16:33 PM
Baláž. Záhorácky bál je výnimočný aj Cena dohodou. Kontakt: 0903 19 63 67.
balíka služieb – vzdelávania, poraden
Vás pozýva
svojimi hosťami, ktorými v minulosti bo
• Vyučujem konverzáciu v AJ. Kontakt: stva, mentoringu, klubov zamestnania a
na tanečnú zábavu
virtuálnej kancelárie.
li napríklad Miss Slovenska Magdaléna 0910 17 73 74.
V rámci aktivity Vzdelávanie máte
Šebestová, župan Bratislavského samo
• Chcete sa zbaviť funkčnej chladnič
správneho kraja Vladimír Bajan, rôzni po ky? Darujte ju pre potreby ZŠ Dr. J. Dérera. možnosť zúčastniť sa seminárov, školení
a kurzov, a to Uplatnenie žien na trhu
litici zo Záhoria a ďalší. Účastníci budú Kontakt: 0911 27 91 87.
mať znova príležitosť získať niektorý
• Predám plynové piecky do komína aj práce v SR a EÚ, Získanie zamestnania a
možnosti podnikania v krajinách EÚ,
z darov Záhoria od sponzorov bálu.
gamatky. Lacno. Kontakt: 0911 27 91 87.
Obdarovaným účastníkom môžete
• Predám stáložiare celoliatinové kach Podnikateľské minimum, Komunikačné
Hudba: Zajačkovci
byť aj Vy, ak prídete 9. 2. na 39. bál Zá le na tuhé palivo (do komína) – takmer schopnosti a vystupovanie, Základy ang
5. 2. 2008
nepoužívané a 2 záložné on-line zdroje. lického jazyka a Základy nemeckého ja
horákú do BKIS (PKO).
Večera: fašiangové menu
Kontakt: 0905 64 54 50
Informácie
o
vstupenkách
možno
zyka.
Cena: 	 350 Sk
získať na tel. č. 02/59 35 66 50 alebo si
ich môžete kúpiť v pokladnici BKIS na
SUPER PONUKA
Klobučníckej ulici 2 v Bratislave.
(V deň zábavy má pár pri preukázaní
Mestské centrum kultúry Malacky
Dobrej zábavy nie je nikdy dosť, a pre
2 vstupeniek 50 % zľavu na ubytovanie
otvára:
to Vás zástupcovia spolku na čele s ná
v 2-posteľovej izbe v hoteli Rozália.)
rodnou umelkyňou Máriou Kraľovičo
• kurz orientálneho tanca pre dospelých (začiatočníci
Predpredaj vstupeniek:
vou srdečne pozývajú na jedinečný Bál
a pokročilí), výučba bude 2 x 1,5 h týždenne od februára
do júna, cena kurzu 1500 Sk,
034/779 32 79,
Záhorákú.
• kurz orientálneho tanca pre dospelých pre deti 7 – 12 r.
e-mail:
Anton Ivánek,
a mládež 13 – 18 r., výučba bude 2 x 1 h týždenne od
kamennymlyn@kamennmlyn.sk
tajomník spolku
februára do júna, cena kurzu 1000 Sk.
MH 08 B1
Pre obmedzený počet účastníkov (max. 15) sa treba pri
SOS servis
hlásiť do 14. februára.
Základné telefónne čísla tiesňových volaní
• kurzy anglického jazyka (začiatočníci, mierne pokročilí,
Hasičský a záchranný zbor Malacky, Legionárska 882, Malacky
150
pokročilí), výučba bude od februára do júna 1 x 2 h v MCK
Polícia, Zámocká 3, Malacky 	
158
Záhorácka, cena kurzu 2 200 Sk
Záchranná zdravotná služba, Duklianskych hrdinov 34, Malacky
155  
Pre obmedzený počet účastníkov (max. 10 v skupine) sa
Pohotovostné telefónne čísla
treba prihlásiť do 1. februára.
Elektráreň (Štefánikova 45, Nitra) 	
0850 111 555
Plynári (Pezinská 58, Malacky)
034/772 2560
Prihlásiť sa môžete v MCK Záhorácka 1919, t. č. 772 21 10,
Vodáreň (Kukučínova 35, Malacky)
034/772 2553
e-mail:
kulturama@airwave.sk.
JEDNOTKA OR HaZZ Malacky, operač. stredisko (non stop)    150, 112, 034/796 91 20
Naučíte sa walz, valčík, tango, foxtrot, sambu, cha-chu, polku, čardáš, blues... Lekcie vždy v utorok od
19.00 do 20.30 h v telocvični cirkev
ného gymnázia, prvá lekcia 5. 2.

Pochovávanie
basy

Virtuálna kancelária je miestom,
kde je pre vás k dispozícii počítač, prístup
na internet za účelom udržania už nado
budnutých počítačových zručností, vy
hľadania si práce, napísania životopisu
a podobne. Virtuálna kancelária je otvo
rená 2-krát týždenne – v utorok od 10.00
do 13.00 h a vo štvrtok od 13.00 do 16.00
h v sídle Združenia žien v podnikaní
v Bratislave na Pluhovej 2, I. poschodie.
Vám, ktoré sa rozhodnete začať podni
kať, je určená aktivita pod názvom Mentoring. Znamená asi toľko, že záujemky
ňa o podnikanie je pridelená k vybranej
podnikateľke, aby sa v praxi oboznámila
s celou problematikou podnikania.
Miestom získavania skúseností, či už
pri návrate na trh práce alebo pri začatí
podnikania, a tiež miestom neformál
nych stretnutí je Klub zamestnanosti.
Klub sa koná každý pondelok od 14.00
do 17.00 h.
Individuálne poradenstvo je posky
tované osobne alebo prostredníctvom
internetu. Termín si môžete dohodnúť
mailom na office@zzvp.sk alebo telefo
nicky na t. č. 02 44 63 89 12. Na kurzy,
semináre a školenia sa môžete prihlásiť
na t. č. 02/4463 8911 alebo mailom na
adrese: lamiova@zzvp.sk, resp. vo va
šom úrade práce.
Zaujali sme vás?
Ďalšie informácie a podrobnosti
získate na webovej stránke Združenia
žien v podnikaní www.zzvp.sk.
-prRECEPT PANI VOZÁROVEJ

Lesnícka polievka

SPOTREBA: ½ kg čerstvých húb (hlivy,
kozáky...),   50 g šošovice, 150 g koreňovej
zeleniny, 1 cibuľa, 40 g masti, 2 lyžice kru
pice, saturejka, cesnak, zelený petržlen,
polievkové korenie, soľ
POSTUP: Šošovicu namočíme deň vopred
do studenej vody. Na masti opražíme pokrájanú cibuľu a postrúhanú zeleninu, prisypeme krupicu a zalejeme asi 1,5 litrom vody. Pridáme šošovicu, pokrájané huby, satu
rejku a povaríme. Dochutíme soľou, cesnakom a korením. Nakoniec pridáme zelený
petržlen. Podávame s tmavým pečivom.

Opravujem chladničky
a mrazničky,
MONTUJEM KLIMATIZÁCIE
Pavol Šišolák, Závod 663
tel.: 034/779 94 35, 0903/75 06 12
MH 08 F7

Krížovka
V roku 2008 sa budeme v našich krížovkách venovať cudzím slovám, ktoré nás
v našom každodennom živote a hlavne pri
prijímaní informácií z médií všetkého druhu čoraz viac nútia siahať po slovníkoch
cudzích slov. Ak ich náhodou nemáme po
ruke, tak informácia zostáva pre nás mnohokrát neúplná alebo nepochopená.
Práve obohatenie vašich vedomostí
z tejto oblasti bude cieľom nášho tohtoročného seriálu krížoviek. V každom čísle našich novín nájdete medzi výpočtom cudzích slov aj také, ktorých význam si budete musieť nájsť v tajničke krížovky.

ablepsia	- slepota;			
alibi
- pozitívny dôkaz;
abolícia	- zrušenie zákona;		
anexia	- násilné pripojenie;
abonent	- predplatiteľ ;		
tajnička č. 4 - od počiatku;
absint	- silný likér trpkej chuti;
ante portas	- pred bránami ;
acidný	- kyslý;			
antracit	- čierne uhlie;
adaptabilita	- prispôsobivosť;		
apanáž	- odmena;
tajnička č. 2 - inak nazývaný;		
apel
- výzva;

Niektoré cudzie slová
začínajúce písmenom A:
aak
- nákladný riečny čln;
adjutant	- pobočník;
tajnička č. 1 - zrelý;			
tajnička č. 3 	- zástupca;
abjudikácia	- odmietnutie žaloby
súdom;		
aksamit	- hodvábny zamat;

VODOROVNE
A európsky štát; dusík; starší český he
rec B papagáj; prístavné mesto v Jemene;
samohlásky v slove prieduch; nezhoda;
automatizovaný systém riadenia C naivné
dievča po česky; násilné odvlečenie; rím
skych 5; hlupák; meno hokejistu Krotáka
D plošná miera; elektráreň Bohunice; tajnička č. 3; colný poplatok; arabský slo



vesný člen E Nataša; zdravá činnosť; oslo
venie pána u Arabov; príležitostný nápoj;
dlhá samohláska F slovný druh; vlastnil;
druh dreva G potreba kovboja; najzná
mejší agent; rímskych 50; farský úrad; pri
már stvárnený hercom L. Chudíkom.
ZVISLE
1 južný plod; spoluhlásky v slove silo 2
štátna pokladnica; kráčala 3 letecká akro
batická navigácia; druh básnického diela
4 hlas husi; tajnička č. 4; 5 nestoja; vrch
1
A
B
C
D
E
F
G

2

3

4

5

6

7

8

v Čechách 6 predajná hodnota tovaru; vý
chod po nemecky – obrátene 7 ŠPZ Ko
márna; česká politická strana; osobné zá
meno 8 kyslík; náboženstvo orientu; rím
skych 500 9 bol rozhodný 10 vodík; vzdal
hold; Fedor 11 duo známych komikov;
Všeobecná úverová banka; ŠPZ Malaciek
12 veľkodistribútor kancelárskych po
trieb; podarúnok 13 haluška po česky;
starší československý hokejový brankár
14 používaj pluh; tajnička č. 2; 15 zne
9

možňuj; africký štát bez začiatku 16 stred
slova zhasneme; kujný nerast 17 tajnička
č. 1; tu máš!
NA POMOC: 13 Crha
Pripravil: JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

Ak nám do 30. januára pošlete správne
vylúštenie tajničky krížovky spolu s nalepeným kupónom, budete mať šancu získať predplatné magazínu Žena.

10 11 12 13 14 15 16 17

Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali
správne vylúštenie tajničky – 1. Juliánskeho, 2. Fidži, 3. Samoa - sme vyžre
bovali Martu Švecovú zo Záhoráckej
ulice v Malackách, ktorá získava vstu
penky na tanečnú zábavu – Pochová
vanie basy na Kamennom mlyne.
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SPOJ č. 4
Železničná stanica
Sasinkova
Pezinská, MŠ
Schafy
Strojárne
Kablex

SPOJ č. 3
Železničná stanica
Okresný súd
Zberné suroviny
ZŠ Štúrova

SPOJ č. 2
Železničná stanica
R. Dilonga
Štadión
Slovakia
Kozia, ZŠ Záhorácka
Cesta mládeže
Veľkomoravská
Štefánikova 1400
ZŠ Štúrova
Sídlisko Juh
Pomník padlých
Železničná stanica

SPOJ č. 1
Zastávka
Malacky, žel. stanica
Sídlisko Juh
ZŠ Štúrova
Servis Kubina
Štefánikova 1400
Veľkomoravská
Cesta mládeže
Kozia, ZŠ Záhorácka
Záhorácka, ZUŠ
Sasinkova
Štadión
Nemocnica 1
Nemocnica 2
Písniky
Písniky 2
Písniky 1
Hurbanova
Dilonga
Pomník padlých
Železničná stanica

C
13.10
13.15
13.19
13.22

X
14.25
14.27
14.29
14.31
14.33
14.35

X
6.15
6.17
6.19
6.21
6.23
6.25

C
7.30
7.33
7.35
7.37
7.38
7.39
7.45
-

X
6.40
6.42
6.44
6.46
6.47
6.48
6.50
6.53
6.55
-

C
7.30
7.35
7.39
7.42

†
6.25
6.28
6.30
6.31
6.32
6.33
6.34
6.36
6.38
6.40

X
6.15
6.19
6.21
6.22
6.23
6.24
6.25
6.27
6.29
6.31
6.33
6.34
6.35
6.37
6.38
6.40
-

X
16.15
16.17
16.19

X
9.45
9.48
9.50
9.52
9.53
9.54
9.56
10.00
10.02
10.05

X
8.05
8.07
8.09
8.11
8.13
8.15
8.17
8.18
8.19
8.20
8.24
8.25
†L
11.15
11.17
11.19
11.21
11.22
11.24
11.26
11.27
11.30

X
10.25
10.27
10.29
10.31
10.33
10.34
10.36
10.40
10.42
10.45

X
6.25
6.27
6.29
6.31
6.33
6.35

X
14.40
14.42
14.44
14.46
14.48
14.50

X
8.40
8.42
8.44
8.46
8.48
8.50
8.52
8.53
8.54
8.55
8.59
9.00

†
8.15
8.17
8.19
8.21
8.23
8.25
8.27
8.28
8.29
8.30
8.34
8.35

ZŠ Štúrova
Zberné suroviny
Štefánikova ZŠ
Pomník padlých
Železničná stanica

X
8.13
8.15
8.17
8.19
8.21
8.22
8.24
8.28
8.30
-

C
7.50
7.52
7.53
7.54
7.56
7.58
8.00
8.02
8.04
8.06
8.07
8.08
8.10
8.11
8.13
-

Kablex
Strojárne
Schafy
Pezinská, MŠ
Sasinkova
Železničná stanica

X
14.10
14.12
14.14

†
8.15
8.17
8.19
8.21
8.22
8.24
8.26
8.27

Xw
7.30
7.33
7.37
7.40
8.30

Xw
7.45
7.49
7.52
7.53
7.55
7.56
7.57
8.00
8.02
8.04
8.06
8.07
8.08
8.10
8.11
8.13
-

X
7.15
7.17
7.23
7.25
7.27
7.28
7.29
7.30
-

C
12.55
12.59
13.02
13.03
13.05

Xw
12.30
12.32
12.34
12.36
12.38
12.40
12.42
12.45
12.47
12.50

C
12.30
12.32
12.34
12.36
12.38
12.40
12.42
12.45
-

C
7.45
7.49
7.52
7.53
7.55

†L
9.35
9.37
9.39
9.40
9.41
9.42
9.43
9.44
9.46
9.48

X
9.20
9.24
9.26
9.27
9.28
9.29
9.30
9.32
9.34
9.36
9.38
9.39
9.40
9.42
9.43
9.45
-

X
10.10
10.12
10.14
10.16
10.18
10.20
10.22
10.23
10.24
10.25
†f
18.11
18.12
18.33
18.35

X
13.55
13.58
14.00

†f
10.00
10.03
10.05
10.06
10.07
10.08
10.09
10.11
10.13
10.15
X
13.22
13.24
13.26
13.28
13.29
13.30
13.32
13.35
13.37
13.40

C
13.25
13.39
13.42
13.43
13.45

C
15.37
15.39
15.43
15.45

†k
19.40
19.42
19.44
19.46
19.47
19.49
19.51
19.52
19.55

†L
11.15
11.17
11.19
11.20
11.21
11.22
11.23
11.24
11.25
11.26
-

Vysvetlivky
X - premáva cez pracovné dni
† - premáva v nedeľu a 21. 3., 24. 3., 1. 5., 8. 5., 5. 7., 29. 8., 1. 9., 15. 9., 17. 11.
w - premáva počas školského vyučovania
C - premáva len v dňoch školského vyučovania
L - premáva od 6. 7. do 31. 8.
f - nepremáva od 6. 7. do 31. 8.
k - nepremáva 23. 3.

X
7.24
7.26
7.28
7.30

†f
11.45
11.47
11.49
11.51
11.52
11.54
11.56
11.57
12.00

†L
9.25
9.27
9.29
9.31
9.33
9.35
9.37
9.38
9.39
9.40
9.44
9.45

†f
11.45
11.47
11.49
11.51
11.53
11.55
11.57
11.58
11.59
12.00
12.04
12.05

X
12.05
12.09
12.11
12.12
12.13
12.14
12.15
12.17
12.19
12.21
12.23
12.24
12.25
12.27
12.28
12.30
-

X
13.00
13.03
13.05
13.06
13.07
13.08
13.09
13.10
13.12
13.14
13.16
13.17
13.18
13.20
13.21
13.22
-

†k
18.00
18.03
18.05
18.06
18.07
18.08
18.09
18.11
18.13
18.15

†f
19.45
19.47
19.48
19.49
19.50
19.52
19.53
19.54
19.55
19.56
-

SERVIS ČITATEĽOM • SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Cestujete
autobusom?
Spomienka

Prinášame vám prehľadné ak
tuálne grafikony spojov, ktoré
v rámci linkových spojov suplujú
mestskú autobusovú dopravu
v Malackách.

Stranu si môžete vystrihnúť a v prí
pade potreby použiť.

15. januára sme si pri
pomenuli 10. výročie
úmrtia našej milova
nej Margity Hrúzovej z Malaciek,
ktorá by sa 17. 1. do
žila 79 rokov. Kto ste ju poznali a mali
radi, venujte jej, prosím, milú spomien
ku. V srdci ju stále nosia manžel, dcéra
a vnuk s rodinou.

-mh-

Stíchol dvor, záhrada, dom, už ne
počuť jeho kroky v ňom, tíško a náh
le odišiel spať, zaplakal každý, kto
ho mal rád. Tá rana stále v srdci bo
lí a na ten deň zabudnúť nedovolí.

Ilustračná fotografia,
archív

21. 1. sme si pripo
menuli 2. výročie
úmrtia nášho milo
vaného syna, man
žela, otca, deda
a švagra
Miroslava
Binčíka.
Spomínajú matka, manželka, syno
via Mirko, Jaro, Michal s rodinou. Kto
ste ho poznali, venujte mu tichú spo
mienku.
Spoločenská kronika
Vítame medzi nami:

Jolana Havlíková, 1926, Ma
lacky; Judita Gelingerová,
1925, Malacky; Rozália Masrnová,
1934, Malacky; Milan Bilka, 1958, Bíl
kove Humence; Anna Švecová, 1927,
Malacky; Oľga Pavlovičová, 1938, Bor
ský Svätý Jur; Karola Murínová, 1922,
Sološnica; Emília Bernátová, 1958,
Malacky; Terézia Mercová, 1927, Ma
lacky; Ľudmila Čermáková, 1925, Pla
vecký Štvrtok...

†
Samuel Sušila, nar. 28. 12.
2007; Carmen Kopiarová,
nar. 14. 12. 2007, Matúš Stachovič, nar. 3. 1. 2008

NIE SÚ MEDZI NAMI:

ANNAMÁRIA HORVÁTHOVÁ,
matrikárka

MCK MALACKY

Vás pozýva na zábavný program

ANDER z Košíc
a spevácke duo
ADJA
... dajak bolo,
dajak budze...

Skvelý a jedineč
ný program naj
úspešnejšieho
slovenského roz
právača Andera
z Košíc bude hos
tiť spevácke duo
ADJA. Veselé zá
žitky zo života s Piťom, Eržou v novom
80-minútovom programe s česko-slo
venskými evergreenmi: Veronika, Slad
ké mámení, Lady Carneval...

25. februára o 19.00 h
v Kultúrním domečku
Cena vstupenky: 250 Sk

Predpredaj: od 25. januára v Kultúrním
domečku hodinu pred každým filmo
vým predstavením, v TIK-u Malacky
v inkubátore alebo na tel. 772 21 10.
Pozor! Iba obmedzený počet vstupe
niek. Kapacita Kultúrního domečka je
150 miest.



ŠPORT
• M SR žien vonku na dráhe – 1.
miesto (100 m), 2. miesto (200 m)

m)

4. Aneta Hollá
• Halové M SR žien – 2. miesto (800

• M SR žien vonku na dráhe – 3.
miesto (800 m)

Milan Hric podujatie „okorenil“ trefným moderovaním. Nezaprel v sebe skúsenosti
z profesie športového redaktora či hovorcu.

Slávnosť atlétov mala cveng

Výsledky vyhlasoval aj Marcel Lopuchovský, účastník olympijských hier v roku 2000
v Sydney v behu na 400 m. Prvý diplom získal už ako štvorročný. Podľa neho musí dobrý
športovec disponovať húževnatosťou, cieľavedomosťou, mať dobrého trénera a vytvo
rené podmienky.

5. Katarína Ďuricová
• Halové M SR žien – 3. miesto (troj
skok)
• M SR junioriek vonku na dráhe – 1.
miesto (trojskok)
6. Alica Mackovichová
• M SR žiačok vonku na dráhe – 2.
miesto (60 m), 2. miesto (150 m), 3. mies
to (300 m)
7. Claudia Hladíková
• M SR žiačok vonku na dráhe – 3.
miesto (80 m prek.)
8. Romana Sekáčová
• Detské atletické hry Višegrádskej
štvorky – 3. miesto (600 m)

Saša Štuková právom
obhájila prvenstvo
Jedáleň ZŠ na Záhoráckej ulici sa
12. januára premenila na slávnostnú scénu prezentujúcu špor
tové úspechy školy, ale hlavne atletického klubu AC Malacky.
Program, v rámci ktorého sa vyhlasovali výsledky celoročného
zápolenia o „najatléta“, otvorili
malacké mažoretky z TŠ Saltatrix.
Po nich sa pred pozvanými divákmi, medzi ktorými nechýbali mno
hí vzácni hostia, postavil moderátor Milan Hric. Celý večer sršal
vtipom a v roli športového odbor
níka mu „kryl chrbát“) tréner AC
Malacky Petr Filip.
V športových triedach
sú lepšie dievčatá
Šnúra oceňovaní sa začala vyhlaso
vaním najlepších atlétov športových
tried. Dominovali v nej dievčatá: Lucia
Kavečankyová (5. roč.), Romana Seká
čová (6. roč.), Claudia Hladíková (7.
roč.), Gabriela Kučerová (8. roč.) a Ali
ca Mackovichová (9. roč.), ktorá získa
la aj titul Atlét ZŠ. Objavom roka AC
Malacky sa stala šiestačka Romana

Sekáčová. Športové úspechy by však
mnohí nemohli dosiahnuť bez vý
znamnej podpory rodičov. Ani na túto
kategóriu sa nezabudlo a titul rodič
roka AC Malacky si odniesla Renáta
Beňová.
Ocenení boli aj sponzori
Preberanie ocenení sprevádzala
projekcia úspechov víťazov, ale aj ne
vtieravé otázky moderátora, ktoré nie
ktorých menej zhovorčivých dokázali
prekvapiť. Šport by sa na Slovensku
nemohol rozvíjať bez sponzorskej
podpory. Najviac peňazí AC Malacky
uplynulý rok venovala Jadrová a vyra
ďovacia spoločnosť Jaslovské Bohuni
ce, a. s. Sláva sa ušla aj mestu. „Mesto
bolo vždy naším najbližším partne

rom a pomáha nám, ako môže,“ pre
zradil P. Filip.
Na Kinderiáde
ako čestní súťažiaci
Titul Miniatlét AC Malacky 2007 zís
kalo družstvo, ktoré v minulom roku
vyhralo celoslovenské kolo Kinderiá
dy (Sára Stupňanová, Michal Doller,
Tatiana Tančeková, Adam Havlík, Ka
tarína Gogová, František Lörinczi, Lu
cia Kavečankyová, Pavel Slovak). Po
razili tak výber z 20 škôl z celého Slo
venska. Tohto ročníka sa v zmysle pra
vidiel môžu teda súťaže zúčastniť ako
čestní hostia. Na prvých priečkach
hlavnej kategórie – Atlét AC Malacky
2007 sa prekvapenie nekonalo. Za
slúžene vyhrala slovenská atletická
nádej Alexandra Štuková.

Jozef Sečkář z AC Olymp Brno v objatí „najatlétok“. Sprava Aneta Hollá, Alexandra Štu
ková a Barbora Šimková. Hosťovi z Brna vyhŕkli slzičky šťastia pri vyhlásení jeho mena
medzi ocenenými. Odmenou mu bola zarámovaná fotografia s bronzovou Sašou z Maj
strovstiev sveta do 17 rokov. „A prečo Brno spolupracuje s Malackami a nie napríklad
s Prahou?“ opýtal sa J. Sečkářa moderátor. „Do Malaciek to je bližšie. Ľudia sú tu úprim
nejší. Lepšie sa s nimi komunikuje ako s `Pražákmi`.“

Prehľad najvýznamnejších
úspechov víťazov hlavnej ankety –
Atlét AC Malacky 2007:

1. Alexandra Štuková
• Majstrovstvá sveta do 17 r. – 3.
miesto (400 m)

Veľké ĎAKUJEME si zaslúžili hlavne tréneri AC Malacky Petr Filip a Vladimír Handl. Na
zregenerovanie dostali od svojich zverencov poukážku na masáž celého tela.

• Európske olympijské hry mládeže
– 1. miesto (400 m)
• Majstrovstvá Európy klubových
družstiev junioriek – 1. miesto (400 m)
2. Ján Beňa
• Majstrovstvá sveta do 17 r. – 30.
miesto (800 m)
• Európske olympijské hry mládeže
– 15. miesto (800 m)
• Halové M SR a M SR vonku na drá
he dorastencov – 1. miesto (800 m)
Sladká atletická dráha na záver. V budúcich mesiacoch sa bude dokončovať skutočná atletická dráha v areáli ZŠ Záhorácka, ktorá
vytvorí podmienky pre ďalší rozvoj atletiky.



3. Barbora Šimková
• Halové M SR žien – 1. miesto (60
m), 1. miesto (200 m)

• Celoslovenské kolo súťaže Hľadá
me nového J. Plachého 2007 – 3. mies
to (600 m)
9. Marco Adrien Drozda
• Celoslovenské kolo súťaže Hľadá
me nového J. Plachého 2007 – 3. mies
to (1 000 m)
10. Daniel Šimek
• Halové M SR dorastencov – 6.
miesto (200 m)
• M SR vonku na dráhe dorasten
cov – 6. miesto (100 m)
Text, foto: LUCIA VIDANOVÁ
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