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úvodník

Čo bude ďalej
Žijeme v dobe pokroku, kde moc a peniaze majú prvoradé miesto a kde sa cena človeka vyšplhala do rozmerov LCD –
obrazu alebo novej kuchynskej linky. Nepozeráme, ako naša generácia žije, aká
je jej budúcnosť, ale za čo existuje. Priorita ľudí prerástla v materiálne statky
a ľudské hodnoty strácajú pomaly zmysel. Cit, charakter, zodpovednosť nahradila denná mamona. Nikto sa nezaoberá
otázkou ako ďalej, ale za čo ďalej?!
Bezcitnosť ľudí nepozná hraníc a ten
silnejší jedinec dokáže blížiť aj tým, čo sa
nedokážu brániť a nedostali šancu žiť.
Kam siaha hranica, ktorá núti ľudí okrádať a ničiť hroby mŕtvych? Ako je možné,
že už v deťoch sa rodí myšlienka ublíženia?
Navštevujem hrob svojho syna, ktorý
je pravidelne každý týždeň vykradnutý
malými vandalmi. Kde je ich súdnosť?
Kde sú zábrany pred posvätným miestom, ako je cintorín? Ako je možné, že už
aj malé deti sú schopné krádeže bez štipky svedomia?
A moja otázka na vás, ktorí zatvárate
oči nad touto vymoženosťou doby – mať
všetko za každú cenu: čo bude ďalej, keď
si človek prestane vážiť človeka? Veď svet
je o ľuďoch, o súžití v ňom. Ak sa zaprieme a pôjdeme proti sebe, vyhynieme,
pretože vtedy nás už nič nebude spájať.
Tak sa skúsme zamyslieť nad zmyslom
života, skúsme si viac všímať svojich najbližších, svoje deti. Rozdávajme všade cit
nazývaný láska.
KATARÍNA TRENČANSKÁ

Spolu s výškou peňažného vkladu je zaznamenané aj meno každého darcu. Peniaze tak nemôžu
skončiť na inom mieste, než je určené – poputujú na obnovu Pálfiovského kaštieľa. Mená darcov
a ich príspevky bude Malacký hlas pravidelne počas celého trvania zbierky zverejňovať.

6. 5. 2008

Na ceste
k lepším
cestám
Poslanci budú
rozhodovať o ďalších
miliónoch
na rekonštrukciu
komunikácií

Vo vyspelých krajinách je
znakom občianskeho posto
ja i zdravého lokálpatriotiz
mu pomáhať nemým sved
kom minulosti. Urobili tak
aj Malačania – v prvý deň
dobrovoľnej verejnej zbier
ku na obnovu Pálfiovského
kaštieľa, ktorú vyhlásilo
mesto, sa vyzbieralo viac
ako 37-tisíc korún. Za NÁŠ
kaštieľ vám ďakujeme.

Narodila sa 18.
apríla 1908. Najstaršia malacká
občianka Alžbeta
Slobodová, rod.
Žáčková, v kruhu
svojej milej rodiny, ktorú vždy držala pokope, sa
dožila úctyhodných 100. narodenín.

Jednosmerná
„Prvomájka”
tŕňom v oku

Na internetovej stránke mesta sa rozprúdila čulá diskusia na tému zjednosmernenia Ul. 1. mája v Malackách. Skutočnosť, že o takej výraznej zmene
organizácie dopravy ľudia neboli vopred pripravení, spôsobila ich nevôľu.
Prispelo k nej aj miestami nie celkom jednoznačné dopravné značenie, ktoré pripomienkovala aj MsP a žiadala o účasť na rokovaní s dopravným inžinierom o tejto téme. Príslušníci MsP prevzali nevďačnú úlohu bdieť nad dodržiavaním zásad novej organizácie dopravy, ktorá niektorých uspokojuje,
no iných poburuje.
Pokračovanie na . strane

Jednou z „najbolestivejších“ a najviac kritizovaných oblastí, ktoré
spravuje samospráva, sú mestské
komunikácie. Cesty a chodníky dosluhujú, výtlky sa nedajú ani presne spočítať, „fľakovanie“ v rámci
bežnej údržby už na mnohých
miestach nepomáha. Mesto má načrtnutý plán ako problémy v najbližších rokoch systematicky vyriešiť. Vyžiada si to však ďalšie milióny z mestského rozpočtu. Viac ako
20-miliónové zvýšenie rozpočtovej
kapitoly musí nájsť podporu u poslancov mestského zastupiteľstva
na najbližšom riadnom zasadnutí
22. mája. Viac v rozhovore s primátorom Jozefom Ondrejkom.
Viac ako 70 miliónov
Mestské komunikácie – ich opravu,
údržbu a budovanie riešia viaceré kapitoly v mestskom rozpočte, väčšina investičných aktivít je však zaradená
v ekonomickej oblasti. „V rámci nej sme
plánovali výdavky 51 miliónov, chceme
ich však zvýšiť na sumu 73,9 mil. korún,“
vysvetľuje primátor J. Ondrejka.
Mesto má pripravený zoznam ciest,
parkovísk a chodníkov, ktoré čaká rekonštrukcia (uverejnený v závere príspevku, pozn. red.). „Pri výbere sme vychádzali z poradovníka, ktoré určilo
mestské zastupiteľstvo. Treba povedať,
Pokračovanie na . strane

Dcéra Žofia sa o svoju mamičku s láskou stará.

Živió najstaršej
Malačianke

K jej výnimočnému jubileu jej prišiel
všetko najlepšie popriať a hlavne pevné
zdravie do ďalších rokov zaželať aj primátor Jozef Ondrejka.
K prianiu sa pridali aj jej tri dcéry Žofia, Anna a Štefánia so svojimi rodinami.
Práve Žofia (na fotografii s oslávenkyňou, pozn. red.) býva s mamičkou na Ul.
P. Blahu a stará sa o ňu tak príkladne, že
čerstvá storočníčka ani lieky neberie.
„Pripravujem jej elixír podľa receptu Vilmy Jamnickej a môžem potvrdiť, že odkedy ho užíva, zlepšila sa jej pamäť,“ prezradila najlepšia opatrovníčka.
Alžbeta Slobodová je pritom už tri roky odkázaná na pomoc ostatných. „BýMALACKÝ HLAS
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vala čiperná až dovtedy, kým si nezlomila kĺb. Nato dostala aj zápal pľúc a po
mesiacoch strávených na lôžku jej zdravotný stav už nikdy nebol ako predtým.
Ale srdce má podľa lekára ako dvadsiatnička,“ prezradili príbuzní. Dlhovekosť
nie je v rodine nezvyčajná. A. Slobodová
pochádza zo štyroch detí a jej brat Jozef
sa dožil 97 rokov.
V roku 2006 jej mesto udelilo pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej
zmienky o Malackách Zlaté Pálfiho srdce. Už vtedy ho ako najstaršia občianka
prevzala symbolicky za všetkých Malačanov, ktorí 800 rokov budovali naše
mesto. 		
Text, foto: L. Vidanová
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SPRAVODAJSTVO

Rakúska delegácia
na návšteve

skrátka
• 10. 4. sa uskutočnila v Malackách pora
da policajných špecialistov pre prácu s ko
munitami v pôsobnosti Krajského riadi
teľstva PZ v Bratislave.
• V ten istý deň rokoval primátor J. On
drejka o podpore projektu zriadenia
združenej strednej školy v Malackách
s petržalským starostom M. Ftáčnikom.
• Prednosta ObÚ v Malackách L. Balla nav
štívil 11. 4. primátora J. Ondrejku v sú
vislosti s podporou projektu výstavby
mostu cez rieku Moravu v Záhorskej Vsi.
• Pravidelný kontrolný deň na stavbách,
ktoré realizuje mesto, bol 11. 4. zamera
ný na rekonštrukciu Záhoráckej ulice
a výstavbu pešej zóny na Ul. J. Kostku.
• So zástupcami spoločnosti Holcim Slo
vensko, a. s., rokoval 11. 4. J. Ondrejka
o spolupráci pri likvidácii odpadu so za
meraním na možnosť spaľovania odpa
du v Rohožníku.
• 15. 4. sa uskutočnilo valné zhromažde
nie Nemocničnej, a. s. K hlavným bodom
programu patrila ročná závierka. Napriek
rozsiahlej rekonštrukcii, ktorou nemocni
ca prechádzala aj v minulom roku, do
siahla spoločnosť zisk.
• 16. 4. sa uskutočnilo zasadnutie Zastu
piteľstva BSK. Poslanci sa zaoberali aj do
hodou o spolupráci v oblasti krízového
riadenia a ochrany pred živelnými pohro
mami medzi BSK a magistrátom Viedne.
• Ďalšia pracovná porada k projektu od
kanalizovania mesta sa konala 17. 4. V sú
lade s harmonogramom prác sa vykonali
geodetické merania vrátane vytýčenia
inžinierskych sietí.
• Valné zhromaždenie spoločnosti Prog
res Malacky, s. r. o., sa uskutočnilo 17. 4.
Konatelia na ňom prezentovali zámer po
skytovať internetové služby. Podnikateľ
ský zámer na rozšírenie služieb predložia
poslancom MsZ 22. 5.
• O pripravovanej rekonštrukcii strechy
kostola Nepoškvrneného Počatia Panny
Márie informoval dekan Š. Rusňák primá
tora mesta 18. 4.
• Rada Združenia miest a obcí Slovenska,
ktorej členom je aj J. Ondrejka, zasadala
22. – 23. 4. Okrem diskusie k pripravova
nej novele zákona o obecnom zriadení
a sociálnych zákonov bolo zasadnutie
venované najmä príprave májového sne
mu ZMOS.
• O zámere vybudovania obchvatu mes
ta od Rohožníka smerom na diaľnicu ro
koval primátor J. Ondrejka 28. 4. so zá
stupcami spoločnosti Holcim Slovensko,
a. s., poslancami BSK a poslancami za do
tknuté obvody mesta.
-ipo-

Cezhraničná spolupráca medzi Rakúskom a Slovenskom na úrovni mesta Ma
lacky a prihraničných obcí je pozitívna. Už v minulosti malacká samospráva
vďaka nej zrealizovala niekoľko úspešných projektov. Do roku 2004 parti
cipovali na programoch spolupráce PHARE CBC (napr. Rekonštrukcia Zámoc
kého parku – I. etapa; Podnikateľský inkubátor v Malackách), 2004 – 2006 to
boli Iniciatívy spoločenstva INTERREG A SR – AT (napr. Obnova a rekonštruk
cia Zámockého parku v Malackách – II. a III. etapa, Časť 1). Pre nové progra
movacie obdobie 2007 – 2013 sa ponúkajú ďalšie možnosti v rámci progra
mu Európskej teritoriálnej spolupráce. Momentálne sa formuje projektový
zámer k projektu s pracovným názvom Paltour, ktorý bude spoločným die
lom zástupcov oboch krajín. Práve o ňom sa diskutovalo počas priateľskej
návštevy Malaciek 30. apríla.

Malacká nemocnica
v premene
Pozvaní hostia nielen z medicínskeho prostredia sa 15. apríla zúčastnili
na slávnostnom otvorení ďalších zrekonštruovaných priestorov v malac
kej nemocnici, ktorú od roku 2004 prevádzkuje Nemocničná, a. s.
„Na zdravie, v tomto prostredí to vy
znieva ešte dôležitejšie,“ pozdvihol po
hár so šampanským primátor J. Ondrej
ka krátko po tom, čo
prestrihol symbolickú
pásku spolu s výkon
ným riaditeľom ne
mocnice P. Kalenčí
kom a podpredsedom
BSK G. Agárdym.
Prehliadka zrekon
štruovaných priestorov viedla cez prvé
poschodie, kde sa vytvorila ďalšia re
cepcia, na kompletne vynovené a rozší
rené interné a chirurgické oddelenie
a nové pracovisko jednodňovej zdra
votnej starostlivosti. „Nepomerne sa
zlepšili nielen podmienky pre pacien
tov, ale aj našich zamestnancov, ktorých
máme v súčasnosti asi 380,“ vysvetľoval
najpovolanejší sprievodca P. Kalenčík.
Nemocnica má v súčasnosti 160 lôžok,
z toho je polovica v zrekonštruovaných
priestoroch. „Nadštandard“ si môžu pa
cienti zaplatiť zatiaľ na gynekologickom
a chirurgickom oddelení.
Predseda predstavenstva spoločnos
ti Nemocničná, a. s., Radoslav Bardún
vyslovil na slávnosti ambiciózny cieľ:
„Do roku 2009 chceme mať zrekonštru

ované všetky priestory, v ktorých sa po
hybujú pacienti, a o rok neskôr kom
pletne celú nemocnicu.“ Či sa im ho
podarí aj splniť, uká
že čas. No mnohí
hostia, ktorí sa zú
častnili už otvorenia
prvého zrekonštruo
vaného pracoviska –
rádiologického v ro
ku 2004, pochvalne
krútili hlavami nad tým, čo za štyri roky
Nemocničná dokázala. J. Ondrejka do
konca povedal, že nepozná nemocnicu
na Slovensku, ktorá by sa tak rýchlo me
nila na špičkové moderné pracovisko
ako malacká.

Pozvanie na stretnutie prijali zástup
covia Marcheggu, starosta Peter Schmidt
a poslanec Gernat Haupt, regionálni ma
nažéri z Weinviertel Management Her
mann Hansy a Alena Hosch a programo
vá manažérka cezhraničnej spolupráce
SK – AT Andrea Kostolná z Viedne. Naj
skôr ich prijal primátor Jozef Ondrejka so
zástupcom J. Bullom a pracovníkmi od
delenia projektového riadenia mesta.
Prediskutovali, aké možné aktivity by
mohli byť súčasťou spoločného projek
tu. V rámci neho by sa mal čiastočne zre
konštruovať a „vrátiť život“ do Pálfiov
ského kaštieľa v Malackách. Momentál
ne sa formuje nový projektový zámer
tak, aby bol projekt pri schvaľovaní fi
nančných prostriedkov z EÚ priechodný.
Projekt by mal riešiť zintenzívnenie spo
lupráce v oblasti kultúry, umenia a vzde
lávania. Významnou postavou spoluprá
ce bude symbolicky potomok pálfiov

ského rodu – prof. Palffy, významný ra
kúsky architekt. Ten si plánuje v budúcej
zrekonštruovanej časti kaštieľa v Mar
cheggu a možno aj v Malackách zriadiť
ateliér na výučbu študentov architektú
ry – slovenských aj rakúskych.
O tom, že cezhraničná spolupráca
AT – SK prináša konkrétne ovocie, sa hos
tia presvedčili pri návšteve SD MCK, kde
sa stretli s manažérom fotoprojektu škôl
(viac na 6. strane) Michalom Šišolákom.
Neskôr ich na pôde Inkubátora Malacky
prijal jeho riaditeľ Valentín Magdolen.
V prezentácii „liahne pre začínajúcich
podnikateľov“ vypichol skutočnosť, že aj
samotný inkubátor je výsledkom AT – SK
projektu. Pôsobí v ňom viacero zahranič
ných aj rakúskych firiem. Poslednou za
stávkou pred obedom bol pre hostí Pálfi
ovský kaštieľ v Zámockom parku, ktorý je
„dvojičkou“ toho marcheggského.
Text, foto: LUCIA Vidanová

Text, foto: LUCIA Vidanová

Máte postreh alebo informáciu, ktorá
môže zaujímať viacerých Malačanov?
Vášmu mailu sa potešíme na adrese:

@

malackyhlas@malacky.sk

Starosta Peter Schmidt ukazuje tlmočníkovi objekty, ktoré nafotili v rámci fotoprojektu žiaci zo ZŠ v Marcheggu.

Kritickým perom

„Posvietili” sme si na svetlá!
Nášľapné svietidlá, ktoré lemujú cestu od
„Fušerská“ robota?
obvodného úradu až po križovatku Seve
Už v príspevku uverejnenom v Malackom hlase
rínek, čelia kritike občanov, odkedy ich 9/2007 z 9. mája minulého roka vedúca oddelenia
osadili. S nadšením sa nestretlo rovnaké stavebného poriadku a dopravy Ing. Gabriela
riešenie ani v parku na Kláštornom ná Reháková pripustila, že dodávateľská firma Cesty
Nitra, a. s., ktorá zabezpečovala rekonš
mestí. Chodcov oslepujú a vandali
najmä na úseku od dolného kos
trukciu Záhoráckej od farského kostola
k AFK, nebola pri zapúšťaní svetiel dô
tola k obchodnému domu AFK to
vyriešili svojsky. Viaceré rozbili.
sledná. Mesto nášľapné svetlá reklamo
Ďalšie nesvietia z iných dôvodov. KRITICKÝM valo a firma prasknuté svetlá vymenila.
PEROM
Bude ich mesto reklamovať?
Ako? To musia posúdiť odborníci. No na

aprílovej porade prednostu sa o chybných svet
lách hovorilo opäť. Bude nasledovať ďalšia rekla
mácia?
Svetlá sme spočítali
„Koľko svetiel bude mesto reklamovať?“ opý
tali sme sa G. Rehákovej. „Zamestnanec oddelenia
má za úlohu zistiť, ktoré svetlá nesvietia a v ktorej
časti. Pokiaľ budú len vypálené žiarovky, tieto vy
meníme sami. V prípade inej poruchy závisí od
toho, čím bola porucha spôsobená. Ťažko ale bu
deme reklamovať rozbité svetlá, lebo tieto škody
spôsobujú vandali. Cez rozbité sklo sa do lampy
dostane voda a znefunkční celé svietidlo,“ reago

vala vedúca oddelenia. Zároveň dodala, že s ná
šľapnými svetlami na Záhoráckej od bývalej HVB
po AFK problémy nie sú. „Okrem výmeny žiaro
viek sme v tejto časti nerobili žiadne zásadné zá
sahy do osvetlenia.“ Treba dodať, že v spomínanej
časti bola dodávateľom iná firma – Strabag. Po
mer svietiacich a nesvietiacich „boďákov“ je na
jednom z úsekov do očí bijúci. Podľa našich pre
počtov od obvodného úradu po AFK nesvieti 18
svietidiel, 23 je zatiaľ funkčných. V časti od AFK po
križovatku Severínek nežiaria len 4 a 39 je funkč
ných. Aj na tomto príklade sa dá demonštrovať
„kvalita“ práce za mestské peniaze.
Text, foto: LUCIA Vidanová

Svietidlá od AFK k obvodnému úradu

Práca vandalov.



Nekvalitné osadenie nepotrebuje komentár.

Zarosenie – dôsledok nekvalitnej práce.

Dva postrehy z Kláštorného námestia...
MALACKÝ HLAS
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SAMOSPRÁVA

Rozsiahla
rekonštrukcia
Továrenskej
Továrenská ulica v Malackách dlho čakala na rozsiahlu rekonštrukciu a teraz nastal čas, keď sa jej dočká. Projekt pripravil Ing. Martin Kerak. Výhercom verejného obstarávania a zhotoviteľom stavby bude firma Strabag,
s. r. o, z Bratislavy. Zmluvná cena za zhotovenie diela je 26 717 520,88 Sk
s DPH. Plánovaný harmonogram ráta so začiatkom prác 5. mája a s ich
ukončením za ideálnych podmienok do 30. júna tohto roka.
Harmonogram prác
Na prvom stretnutí predstaviteľov
mesta so zástupcami zhotoviteľa a pro
jektantom 25. 4. sa účastníci dohodli
na návrhu harmonogramu prác, roz
delený pravdepodobne na štyri etapy
podľa dĺžky upravovaných úsekov. Keď
že Továrenská prejde naozaj komplet
nou rekonštrukciou – od podložia ce
lého telesa cesty až po chodník, práce

si vyžiadajú vybúranie pôvodnej vo
zovky a nahradenie vrstvami štrkodr
viny a asfaltu. Rekonštrukcia jednej
etapy v dĺžke 650 m by mala trvať 12
až 15 dní. Počas tohto obdobia bude
vozovka sprejazdnená z jednej časti
a doprava usmerňovaná semaforom
a dopravným značením. V záverečnej
fáze pri pokladaní asfaltu sa predpo
kladá totálna uzávierka v trvaní 1 až 2

dni, ktorú sa zhotoviteľ bude usilovať
naplánovať na víkendové dni.
Doprava obmedzí
zamestnancov aj podnikateľov
Keďže Továrenská ulica vedie pozdĺž
priemyselnej zóny v Malackách, doprav
né obmedzenia sa dotknú prevádzok
a podnikov, ktoré tu sídlia, ale aj všet
kých, čo sú v tejto zóne zamestnaní. Do
niektorých firiem denne prichádzajú
desiatky kamiónov a bude treba hľadať
náhradné riešenia. Pri jednosmernom
usmernení dopravy pomocou semafora
istotne vzniknú zdržania, s ktorými bu
de treba počítať a pripraviť na túto situá
ciu aj dovozcov. V záujme zosúladenia
harmonogramu prác s potrebami firiem
v rekonštruovanej lokalite sa chystá spo
ločné stretnutie aj so zastúpením dot
knutých podnikateľských subjektov, aby
rekonštrukcia v čo najmenšej miere na
rušila chod ich firiem. Možnosti náhrad
ných dopravných riešení bude mesto
hľadať v spolupráci s dopravným inži
nierom z Okresného oddelenia PZ v Pe

zinku a v jednotlivých etapách bude
včas a všetkými prostriedkami infor
movať verejnosť o operatívnych zme
nách.
V pláne aj osvetlenie
a odvodnenie
Hoci rekonštrukcia verejného osvet
lenia a odvodnenie ulice nie sú súčas
ťou projektu, počas stavebných prác sa
ráta aj s osadením stĺpov verejného
osvetlenia pozdĺž novovybudovaného
chodníka pre peších.
Odvodnenie ulice na ľavej strane
v smere od železničného priecestia vy
rieši spoločnosť Eurovalley na vlastné
náklady zväčša podzemnou rekonštruk
ciou splaškovej kanalizácie, ktorej je
vlastníkom. Mesto rieši možnosť zaús
tenia dažďových vpustov z miestnej ko
munikácie na Továrenskej do existujú
cej dažďovej kanalizácie, ktorá takisto
patrí spoločnosti Eurovalley a nachádza
v zeleni medzi Továrenskou ulicou a že
leznicou.
TATIANA BÚBELOVÁ

Občania stretnutie k zámeru projektu
prijali pozitívne
Preplnená zasadačka mestského
úradu 28. 4. o 17.00 h svedčila
o tom, že občania prevažne z Partizánskej a Radlinského ulice majú
záujem o dialóg s mestom. Na
stretnutie k zámeru revitalizácie
medziblokového priestoru na Radlinského a Partizánskej ul. ich z iniciatívy oddelenia životného
prostredia MsÚ (OŽP) pozvalo vedenie mesta. Do organizácie stretnutia sa aktívne zapojil aj poslanec
za tento volebný obvod Juraj Říha.
Chceme počuť váš názor
Po úvodnom slove primátora J. On
drejku sa prítomným prihovoril vedúci
OŽP F. Klíma: „Toto sídlisko je jedno
z najstarších v meste. Chceme skvalitniť
verejné priestranstvo uzavretého bloku
a vyriešiť viacero problémov. Dali sme
vypracovať predbežnú štúdiu, ktorú
vám odprezentuje jej autor Ing. Zoltán
Balko z Nitry a chceme počuť váš názor.“
F. Klíma zdôraznil, že mesto ešte nejde
projekt realizovať, zatiaľ bude hľadať fi
nančné prostriedky na jeho vykrytie. Je
tu teda priestor na to, aby mohli byť pri
pomienky občanov do konečnej štúdie
zapracované.
Sídliská sú pre život ľudí
Autorizovaný krajinný architekt
Z. Balko, ktorý je autorom desiatok po
dobných projektov riešenia revitalizácie
verejných priestranstiev, prezradil, že
projekt nerobil od stola, ale Malacky
navštívil viackrát. Rozprával sa s obyva
teľmi sídliska, zistil, ako si ľudia vyšliapa
li chodníčky cez zeleň, kde a ako zvyknú
parkovať. Tieto postrehy sa snažil zapra
covať do štúdie. „Musíte mať na zreteli,
že pri projektovaní sídliska sa počítalo
s 1 automobilom na štyri rodiny, dnes
sú čísla niekde inde. Sídlisko by malo
slúžiť všetkým vekovým kategóriám.
Malo by byť ,živé‘ celý deň,“ povedal.
Návrhy architekta
Z. Balko do dvora medzi obytnými
blokmi navrhol drevené detské ihrisko,
ktoré by nahradilo dve nevyhovujúce
ihriská. Jeho štúdia počíta aj so sfunkč
nením ihriska na loptové hry, ktoré sa
v súčasnosti využíva ako odstavná plo
cha pre autá. Cez veľkú zelenú plochu,
ktorou si ľudia skracovali cestu, nakreslil
úzky chodník, ktorý by na polceste oži
vil „altánkom“. Navrhol nové parkovacie
plochy pod brezami tak citlivo, aby sa
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nemuseli stromy rúbať a pre sprehľad
nenie dopravy v štúdii načrtol novú
cestnú jednosmernú spojnicu Radlin
ského a Partizánskej ulice. Plánovaná je
aj revitalizácia zelene.
Reakcie „zoširoka“
Už počas prezentácie to medzi ob
čanmi začalo šumieť. Prvý diskutujúci
vysvetlil význam nefunkčných držiakov
na bielizeň, ktoré sú pre sídlisko typické,
no architekt nechápal ich funkciu. „Dáv
no by sme ich odstránili, no takto bráni
me prejazdu áut.“ Obyvateľom sídliska
znepríjemňujú život „cudzí“ parkujúci,
ktorí navštevujú neďalekú banku alebo
stravovacie zariadenie, či prevádzky
v polyfunkčnom objekte na Radlinské
ho ulici. Začali poukazovať na problémy
so širším záberom, ktoré sa priamo té
my stretnutia nedotýkali. Situáciu upo
kojil poslanec J. Říha, ktorý občanom
pripomenul výsledky prieskumu, ktorý
v tomto bloku realizoval. V ňom 38 %
respondentov upozorňovalo na znečis
tenie životného prostredia, 43 % sa vy
jadrilo, že sú zanedbané oddychové zó
ny a detské ihriská, až 61 % bolo nespo
kojných s kvalitou a dostatkom parko
vacích plôch. „Štúdia rieši problémy
komplexne, venujme sa nej,“ dodal.
Občianske hlasy
Napokon sa občania s „hostiteľmi“
dohodli na niekoľkých zmenách v pro
jekte. Jednosmerka sa realizovať ne
bude. Občania navrhli premiestniť par
koviská pozdĺž Partizánskej od jestvu
júceho parkoviska. Mesto túto mož
nosť prijalo a preverí technické mož
nosti. Šikmé parkovanie pri brezách sa
im nepozdávalo, vyhovuje im parkova
nie rovno pod oknami. Občania napo
kon prijali názor, že bude lepšie vybu
dovať jedno kvalitné detské ihrisko
ako dve menšie, o ktoré sa niektorí za
sadzovali. „V priorite mesta je zachovať
menej väčších ihrísk, ako mať viac roz
drobených,“ podporil architekta aj F.
Klíma. Občania prijali aj návrh, aby sa
niektoré brezy, ktoré i tak navrhujú na
výrub, nahradili inými drevinami. Proti
sprevádzkovaniu ihriska na loptové
hry, ktoré by „odhlučnili“ kríky, nikto
ostrejšie nevystúpil. Chceli by však ob
medziť prístup „cudzím“ organizova
ným skupinám športovcov. Je to však
prakticky nemožné, tak ako legálnymi
prostriedkami zabrániť parkovaniu
„cudzím autám”.

Anketa
Privítali ste, že mesto zorganizovalo
stretnutie s občanmi k pripravovanému projektu? Uspokojil vás jeho priebeh?
Anna Fajtáková
„Takéto stretnutia sú veľmi dôležité. Odzneli tu rôzne názory. Nikdy sa nedá vyhovieť
všetkým. U mňa osobne najviac zavážili
záverečné slová primátora. Výstižne v nich
zhrnul pripomienky občanov, ktorými sa
bude mesto vážne zaoberať ešte pred realizáciou projektu. Dal tak najavo, že vyjde
ľuďom v ústrety. Hlasovanie o tom, kto je
za čo, bolo zbytočné a možno zmätočné.
Ak by sa robili stretnutia občanov častejšie,
veľmi rada sa ich zúčastním.“
Jana Gabrišová
„Akciu vnímam pozitívne. Problémov na sídlisku je veľa, ťažko sa dajú
naraz vyriešiť. Je dobré,
keď sa ľudia môžu takto
stretnúť s primátorom
a vypočuť si argumenty. Nikdy nebudú
spokojní všetci, no názory občanov sú dôležité. S priebehom stretnutia som spokojná tak na 98 %. Keby sa ešte niečo riešilo
s tým podchodom, ktorý sa tu spomínal
a zamedzil by sa prístup cudzím osobám,
ktoré ho znečisťujú, bola by som rada. Je
tŕňom v oku všetkým, čo tam bývajú.“
Jozef Ivan
„Je potrebné, aby sa s ľuďmi hovorilo. Robil
som poslanca za tento volebný obvod a sami sme takéto stretnutia robili. Treba si vypočuť názory tých, ktorých sa to dotýka,
zvážiť technické možnosti a snažiť sa dotiahnuť projekt k spokojnosti väčšiny.“

Toto stretnutie organizátori (hlavne
oddelenie životného prostredia MsÚ)
zorganizovali nie z povinnosti, ktorá by
im vyplývala zo zákona, ale celkom dob
rovoľne. O zmenách sa tak nebude roz
hodovať bez občanov, ale vo vzájom

nom dialógu s nimi. Samospráva tak
spravila ústretový krok, ktorý si snáď
občania vážia. V miniankete hodnotili
stretnutie pozitívne a radi sa nechajú
pozvať na ďalšie.

Martin Maliarik
„Je dôležité, aby sa ľudia
stretávali a rozprávali
o tom, čo sa ich bytostne
týka. Po tom, čo som si
tu vypočul, zatiaľ môžem dôverovať vedeniu
mesta. Až realizácia projektu ukáže, ako
mesto vzalo pripomienky verejnosti do
úvahy. Myslím si, že návrh projektu mohol
byť zverejnený skôr. Tak by sme sa už dopredu mohli pripraviť konkrétnejšie. Možno by sa dal zverejniť na internete.“

Text, foto: LUCIA VIDANOVÁ

Text, foto: -lucy-

Na ceste k lepším cestám
Dokončenie z . strany
že vtedy sme deklarovali nedostatok fi
nancií. Dnes sme v situácii, keď môžeme
investovať. Svedčí to o dobrej ekono
mickej stratégii mesta,“ hovorí J. Ondrej
ka. Zároveň dodáva: „V zozname ne
nájdete komunikácie, pod ktorými sa
plánuje budovanie kanalizácie. Predpo
kladáme, že projekt dokončenia kanali
zácie v Malackách nájde podporu a po
tom sa zrealizuje aj úprava povrchov
týchto ciest.“
Odkiaľ pochádza rezerva?
„Milióny, ktoré navrhujem investo
vať, sú väčšinou tvorené z prebytku
z minuloročného rozpočtu. Niektoré ak
cie sa nezrealizovali a peniaze sme
ušetrili. Ďalšia čiastka pochádza z príj
mov z daní hlavne podnikateľov, kto
rým sa tento rok zvýšili sadzby. Dotklo
sa to najmä podnikov v priemyselnej
oblasti, a tak im to chceme kompenzo
vať rekonštrukciou frekventovanej To
várenskej ulice,“ dopĺňa primátor. V eko
nomickej kapitole mestského rozpočtu
nie sú zahrnuté financie na bežnú údrž
bu. Aj s nimi sa počíta. „Pripravujeme
projektovú dokumentáciu na rekon
štrukciu Hviezdoslavovej ulice a „vnút
robloky“ na Partizánskej ulici a Ulici

1. mája. Chceme tu upraviť a skvalitniť
zeleň, vytvoriť parkovacie miesta a vy
budovať detské ihriská,“ vyratúva J. On
drejka. Mesto taktiež pripravuje prepo
jenie Rakárenskej ulice s Dubovského
ul. či vybudovanie parkoviska pred pre
dajňou Coop Jednota na sídlisku Juh.
Občanov prosíme o toleranciu
„Ak sa nám s podporou poslancov
podarí nastoliť a udržať tento trend, tak
do konca volebného obdobia bude
podstatná časť mestských komunikácií
zrekonštruovaná,“ dúfa primátor. To, či
plánované čiastky budú pre tento rok
stačiť, ukážu až výsledky výberových
konaní. „Sumy jednotlivých investičných
akcií sú odhadované podľa predbež
ných rozpočtov, konečný objem financií
bude určený až na základe výsledkov
verejných obstarávaní. Plánované re
konštrukcie chceme rozdeliť do niekoľ
kých blokov. Aby nešlo len o jednu veľ
kú zákazku, šancu uspieť dostalo via
cero firiem,“ vysvetľuje. Primátor si uve
domuje, že prerod stavu ciest a chod
níkov vyskúša trpezlivosť ľudí, ktorí bu
dú musieť istý čas znášať obmedzenia.
„Prosím ich o toleranciu. Verím, že vo
finiši budú občania spokojní,“ dodáva
J. Ondrejka.

Ktoré komunikácie
plánuje mesto v tomto
roku zrekonštruovať?
Miestne komunikácie:
Príjazdná, Rastislavova, Mojmírova,
Svätopuklova, Vlastenecká, Robotníc
ka, Budovateľská, Kalista Orgoňa, Aloj
za Veselého, arm. gen. L. Svobodu, kpt.
Uhra, Laca Novomeského, Jozefa Mur
gaša, Jozefa Gabčíka, Clementisova,
Kukorelliho, Pavla Blahu, Olšovského,
Sládkovičova. Predpokladané náklady
cca 16,6 milióna Sk.
Parkoviská
Partizánska (oproti TEKOS-u), Ber
nolákova ulica (pri škôlke), Záhorácka
(pri dolnom kostole na križovatke Zá
horáckej s Cestou mládeže). Predpo
kladané náklady cca 2,7 milióna Sk.
Chodníky
Cesta mládeže, Pezinská, Kollárova
Predpokladané náklady cca 6,3 mi
lióna Sk.
Projekt Záhorácka – J. Kostku
Predpokladané náklady cca 16 mi
liónov.
Rekonštrukcia Továrenskej ulice
Predpokladané náklady 30 milió
nov.
LUCIA VIDANOVÁ



Prvomájové Malacky

Tehlička k tehličke na obnovu kaštieľa

Happening Prvomájové Malacky v Zámockom parku, ktorého ôsmy ročník pripravilo mesto v spolupráci s Mestským centrom kultúry, priniesol v tomto roku niekoľko noviniek. Na zábavu s atraktívnou
ponukou vystupujúcich si už návštevníci najväčšieho podujatia v meste zvykli. Možnosť
nazrieť do útrob Pálfiovského kaštieľa po jeho odkúpení mestom sa im naskytla po prvý raz.
Do Zámockého parku opäť prišli tisí
ce Malačanov a obyvateľov okolitých
obcí. Na potešenie organizátorov boli
v centre záujmu nielen jarmočné stán
ky, koncerty a detské atrakcie, ale aj his
toricky prvé organizované prehliadky
Pálfiovského kaštieľa. Sprievodkyne z Tu
risticko-informačnej kancelárie mesta
Malacky v dobových odevoch sprevá
dzali návštevníkov od nádvoria cez in
teriér kaštieľa až do pivníc. A hoci kaštieľ
ešte len čaká na rekonštrukciu a vyba
venie inventárom, možnosť vypočuť si
kvalifikovaný výklad a prejsť sa po miest
nostiach, ktoré sme dosiaľ poznali ako
ambulancie či sklady, si nenechali ujsť
stovky návštevníkov. TIK pripraví v prie
behu roka aj ďalšie podujatia, v rámci
ktorých bude možné ukázať z kaštieľa
čoraz viac. Mnohí prvomájoví návštev
níci národnej kultúrnej pamiatky opúš
ťajúc ťažkú bránu Pálfiovského kaštieľa
zamierili priamo k stánku s nápisom „Ve
rejná zbierka na kaštieľ“, aby prispeli na
obnovu pamiatky.

ria o niekoľkých stovkách miliónov ko
rún. Nákladnú rekonštrukciu bude
mesto financovať najmä z týchto zdro
jov: eurofondy (fasáda, strecha, interiér),
mestský rozpočet (spolufinancovanie),
súkromné zdroje (komerčné využitie
priestorov). Na zapožičanie inventára do
kaštieľa, reštauračné práce a obnovu
studne na nádvorí kaštieľa však musí
mesto hľadať ďalšie financie. Národná
kultúrna pamiatka sa nezaobíde bez po
moci nás obyvateľov mesta a regiónu.
Ak sa rozhodnete pomôcť nášmu
kaštieľu a nestihli ste to na prvého
mája, môžete využiť jednu z 2 foriem:

• vklad v hotovosti do pokladnice
MsÚ (klientske centrum)
• vklad na špeciálne zriadený účet
č. 3278257023/5600
Ako poďakovanie za finančný príspe
vok dostane darca symbolickú tehličku
s vyobrazením fragmentu mestského
erbu. Po preukázaní sa potvrdením
o vklade do mestskej pokladnice alebo
na účet dostanete tehličku v TIK-u.
Text a foto:
Tatiana Búbelová
Ivana Potočňáková
Stanislav Osuský

Koľko sa vyzbieralo na kaštieľ?
Prvý máj bol zároveň dňom spuste
nia verejnej zbierky – výsledok je po
tešujúci. Nielen vyzbieranou čiastkou
37 305 Sk a 50 Kč, ale aj prístupom
a ochotou ľudí podporiť dobrú vec. Od
minulého roka patrí objekt mestu a sa
mospráva pripravuje projekt jeho re
konštrukcie a ďalšieho využitia. Odha
dované náklady na rekonštrukciu hovo

Záujem o prehliadky bol obrovský, pred kaštieľom čakali ľudia nepretržite od rána až do podvečera. Odhadom si Pálfiovský kaštieľ
prezrelo asi 700 hostí.



Oddych, zábava a relax pre všetky generácie. Také boli Prvomájové Malacky v Zámockom parku aj tento rok.
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Publicistika

Jednosmerná
„Prvomájka”
tŕňom v oku

Počas kultúrneho progra
mu sa predstavili aj Mala
čania a zožali obrovský
úspech. Veľké poďakovanie
za reprezentáciu nášho
mesta patrí skupine študen
tov z Gymnázia Malacky na
Ul. 1. mája, ktorých pripra
vil učiteľ Martin Čižmárik.

26. – 27. apríla sa v maďarskej Budapešti a Albertirši uskutočnil druhý ročník Tešedíkových dní venovaných
významnému slovenskému osvietencovi,
pedagógovi a reformá
torovi Samuelovi Tešedíkovi (* 20. 4. 1742 Alberti (dnes Albertirsa),
† 27. 12. 1820 Szarvas).

Tešedíkove dni 2008

„Hlava“ malackej delegácie – zástupca primátora Jozef Bulla odovzdal riaditeľovi Slo
venského inštitútu Milanovi Kuruczovi darček so symbolmi Malaciek.

Na slávnostiach mali svoje zastúpenie
aj Malacky, pre ktoré sú Albertirša i Sar
vaš partnerskými mestami v Maďarsku.
Tešedíkove dni sa začali 26. apríla
v budapeštianskom Slovenskom inštitú
te a pokračovali v meste Albertirša, kde
bola odhalená pamätná tabuľa so slo
venským nápisom. V rámci programu dní
sa uskutočnili aj prednášky o vplyve kli
matických zmien na poľnohospodárstvo
a zástupcovia slovenských miest a obcí
Malacky, Kráľovský Chlmec, Mojmírovce
a Bystrička podpísali so svojimi maďar
skými partnermi vyhlásenie o spolupráci
v rozvíjaní miestnych iniciatív na ochranu
klímy.
Na margo tabule riaditeľ Slovenského
inštitútu Milan Kurucz uviedol, že doteraz
boli na rodnom dome v Albertirši dve ta
bule v maďarskom jazyku. Vďaka porozu
meniu primátora mesta Lászla Fazekasa
a miestneho zastupiteľstva slovenské veľ
vyslanectvo venovalo tabuľu so sloven
ským nápisom. Tabuľu spolu s primáto
rom odhalili veľvyslanec SR Juraj Migaš.
-tasr-, -lucy-, foto: archív

Materské centrum Vánok oslávilo 28. apríla
svoje šieste narodeniny. Toto občianske združenie
pre mamičky, ale
i oteckov s deťmi
funguje v priestoroch Centra voľného času, zveľaďuje svoju činnosť a rozrastá sa
o nových členov.
Tímová práca sa
odráža aj v schopnosti štatutárnych zástupkýň
odovzdávať následníčkam svoje
skúsenosti i rady.
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Zopár značiek pribudne
Po doplňujúcej konzultácii s doprav
ným inžinierom z Okresného riaditeľ
stva Policajného zboru z Pezinka pri
budne na Ul. 1. Mája ešte niekoľko do
pravných značiek, aby pri vjazde na uli
cu z ktorejkoľvek odbočky nebolo po
chýb o tom, že vozidlo sa nachádza na
jednosmernej ceste.
Add:
Petícia za obnovenie pôvodnej organizácie dopravy, prípadne zjednosmernenie až od Ul. M. Rázusa
Nespokojnosť občanov s novým riešením dopravy na Ul. 1. mája vyústila do občianskej petície, pod ktorú sa podpísalo 398
osôb. Na MsÚ ju 23. 4. doručil Ing. Milan
Burcl, ktorý je členom petičného výboru.
Iniciatíva je zaregistrovaná, odstúpená Oddeleniu stavebného poriadku a dopravy,
hlavnej kontrolórke mesta Ing. Ľ. Čikošovej
a mesto sa ňou bude zaoberať. Napriek tomu, že petícia podľa hlavnej kontrolórky
nespĺňa niektoré formálne náležitosti (nečitateľné mená a adresy, neúplné adresy
podpísaných a pod.) a teda na prvý pohľad
nie všetky podpisy sú platné, zástupcovia
mesta sú pripravení s petičným výborom sa

Šieste
narodeniny
Vánku

„Vánok je v rámci Slovenska jedným
z mála, kde je zachovaná kontinuita a kde
sa vedenie bez ťažkostí odovzdáva ná
stupkyniam,“ povedala Mgr. Dušana Bie
leszová. Ako bývalá „štatutárka“ a súčasná
členka Dozornej rady Únie materských
centier Slovenska vie, o čom hovorí a má
z toho radosť. Nielen jej, ale aj ostatným
bývalým členkám Vánok pod súčasným

Dokončenie z . strany
Nielen 113 diskusných príspevkov ku
krátkemu článku www.malacky.sk, kto
rý bol prečítaný do momentu písania
tohto príspevku 1854 ráz, ale aj výsled
ky ankety na www.malacky.sk a petícia
občanov, ktorú na MsÚ doručili 24. 4.,
sú signálom, že ľudia sa s náhlou zme
nou organizácie dopravy na Ul. 1. mája
nevedia zmieriť a prijať ju. Možno im
chýbajú argumenty, ktoré viedli kom
petentných k zjednosmerneniu Ulice
1. mája. Podľa pracovníkov oddelenia
dopravy MsÚ dôvodom bola prehuste
ná premávka na komunikácii, na ktorej
po oboch stranách parkovali vozidlá.
Bežne sa stávalo, že autá v jednom sme
re museli čakať, kým prejdú autá z dru
hého smeru, až potom mohli prejsť. „Tí,
čo sa ponosujú na zúženie vozovky po
jej rekonštrukcii, sa však mýlia, pretože
práve naopak, cesta je širšia asi o 60 cm.
Chodníky sú rovnaké ako predtým, iba
že jeden z nich je posunutý smerom do
zelene. Parkovanie po oboch stranách
vozovky cestu zužovalo tak, že sa ulica
stávala neprejazdnou. Situáciu by nevy
riešilo ani parkovanie áut dvoma kole
sami na chodníkoch. Obmedzovalo by
to pre zmenu chodcov – a na tých tiež
treba myslieť,“ hovorí Ing. V. Konček.

vedením Andrey Langerovej udelil čestné
členstvo.
Oslavu spríjemnili tanečné vystúpenia
detí z CVČ a brušných tanečníc. Nechýbali
ani chutné torty v tvare autíčka a macíka,
pohostenie a dobrá nálada.
Pozvanie na slávnostné posedenie pri
jal i primátor mesta Jozef Ondrejka.
Text, foto: TATIANA Búbelová

stretnúť. Riešenie dopravy na Ul. 1. mája
však v budúcnosti ovplyvní aj zámer riešiť
parkovanie vo vnútroblokoch, takže súčasné obmedzenia nemusia byť trvalé.
Add:
Sťažnosť na správanie príslušníka
MsP
V súvislosti s hliadkovaním MsP na Ul. 1.
mája sa v diskusnom príspevku zo 17. 4. na
internetovej stránke mesta M. Burcl ponosoval na konanie i na nevhodné správanie
príslušníka MsP, ktorý ho najskôr upozornil
na priestupok (ktorý podľa neho nespáchal). Keď nechcel zaplatiť a žiadal spísať
záznam o priestupku, príslušník MsP to
podľa sťažovateľa odmietol urobiť a vulgárne sa vyjadroval. Sťažnosť adresoval aj
náčelníkovi MsP Mgr. Ivanovi Jurkovičovi,
ktorý povedal: „Sťažnosť pána Burcla bude
podľa zákona o sťažnostiach do 30 dní
riadne riešená a oznámenie o výsledku bude v zákonnej lehote odoslané sťažovateľovi.“ Podľa hlavnej kontrolórky mesta opodstatnenosť takýchto sťažností sa ťažko objektívne dokazuje, pretože pri zisťovaní skutočného stavu veci sa stáva, že vyjadrenia
príslušníkov, voči ktorým sťažnosť smeruje,
sa interpretujú ako tvrdenia voči tvrdeniu.
V prípade dôkazov však náčelník MsP deklaroval vyvodenie potrebných dôsledkov.
Hlasy aj „za“ jednosmerku
29. 4. primátor mesta dostal podpor
ný list obyvateľov Ul. 1. mája č. 96 a 97
za zachovanie jednosmerky. Z ich po
hľadu toto riešenie prišlo v pravý čas.
„Označenie jednosmernej ulice na 1. má
ja sme s potešením privítali, lebo z roka
na rok bola ulica neprejazdnejšia a ne
bezpečnejšia,“ píše sa v liste. „Dúfame,
že pár vodičov, ktorí sú nespokojní so
zmenou ani ich petícia (pozn. red.: proti
jednosmerke) nezmenia vaše pôvodné
rozhodnutie,“ apeluje v závere pisateľka.
Podľa nej nie je v poriadku, že v obcho
de petíciu podpisovali aj zákazníci, ktorí
v Malackách nebývajú a situácia sa ich
vôbec netýka. List podpísalo 19 obča
nov, no chýba v ňom čitateľné znenie
ich mien a meno pisateľky.
Pri zmene organizácie dopravy na Ul.
1. mája sa ukázalo, že ľuďom nie je ľa
hostajné, čo sa v meste deje. Jednosmer
ka bude už čoskoro ústiť pri rušnom uz
le vedľa Kauflandu. Otázkam súvisiacim
s dopravou pri novom obchodnom do
me, ktorý otvorí brány o niekoľko me
siacov, sa budeme v predstihu venovať
aj na stránkach Malackého hlasu.
Tatiana Búbelová

V ostatných dňoch finišujú rekonštrukčné práce na projekte Revitalizácia Ul. J. Kostku
a Záhoráckej ulice v Malackách – III. etapa. Ulička ku kinu už dostáva finálnu podobu.
Foto: T. Búbelová
Od 30. apríla ju krášlia novovysadené stromy. 		



Spravoda jst vo

Historické
premeny
mesta očami
žiakov

Stavba
Kauflandu
napreduje
Kaufland plánuje v tomto roku
otvoriť ďalšie obchodné domy,
medzi ktoré bude patriť aj ten
v Malackách.

Fotoprojekt škôl – Malacky, Gänserndorf
a ich okolia, ktorý rea
lizuje Mesto Malacky
v spolupráci s Regionálnou rozvojovou
agentúrou Záhorie, sa
chýli ku koncu. 28. 4.,
29. 4. a 6. 5. sa v SD
MCK uskutočnila trojica záverečných prezentácií výsledkov
práce žiakov z desiatich slovenských a rakúskych základných
škôl.

Fotodvojice premien dominánt
miest a obcí, historických budov, cen
tier aj menej známych štvrtí postupne
predstavili školské tímy zo ZŠ kpt. J. Ná
lepku zo Stupavy, ZŠ na Štúrovej ulici

v Malackách a Hauptschule Gänsern
dorf 1 (28. 4.); ZŠ Dr. J. Dérera v Malac
kách, ZŠ M. Olšovského v Malackách, ZŠ
s materskou školou vo Veľkých Levá
roch, Hauptschule Auersthal (29. 4.); ZŠ

11. ročník hudobno-športového podujatia
StreetFest Malacky 2008

V Zámockom parku sa predstaví takmer 40 interpretov rôznych hudobných žán
rov a vyše100 družstiev na celoslovenskej Streetball tour 2008. Organizátori zve
rejnili mená všetkých hudobných skupín a interpretov. Na festivale vystúpia
hviezdy ako David Koller zo skupiny Lucie, Chinaski, Tublatanka, IMT Smile,
Para, Mig21, Hex, Polemic, Slobodná Európa, Fleret, October, Mňága a žďorp,
Živé kvety. Na hip-hopovom stage sa predstavia Indy a wich, Moja reč, AMO,
PSH, Strapo, Drviva menšina, moderátorom bude Johny Mečoch. Organizátori
rozbehli predpredaj v sieti Ticketportal a bližšie informácie o festivale nájdete na
www.streetfest.sk. 						
-pr-



Text, foto: LUCIA VIDANOVÁ

-ts-

Pri prezentácii pomáhala žiakom zo ZŠ
Štúrova pani učiteľka Spustová.

20. – 21. júna vypukne v Malackách

čítajte a vyhrajte
Spomienky herečky, spisovateľky a as
trologičky Vilmy Jamnickej, ktorá má
dnes 101 rokov, spísala Marika Studeničová v menej rozsiahlej a ľahko čita
teľnej knihe Elixír môjho života. Nájde
te v ňom aj návod na elixír,
ktorému vďačí za dlhovekosť.
Vyberáme: „Od svojho šesť
desiateho roku života som
užívala angeliku namočenú vo vodke. Pestovala
som ju v záhrade. Keď bola
zrelá, vyrýľovala som ko
reň. Najprv som ho pou
mývala od hliny, nasekala
na malé kúsky a potom
ešte na tenké plátky. Ko
reň treba dôkladne vy
sušiť a dať do sklenej,
najlepšie tmavej nádo
by. Užívala som angeli
ku namočenú v alkohole v malých dáv
kach. Čajovú lyžičku ráno, na obed a ve
čer. Známy z Brna mi prezradil sústavu
byliniek, z ktorých som si potom vyrá
bala môj elixír života. Do elixíru ešte
patrí rozmarín, ďumbier, slovenský
ženšen, šafran, jalovec (borievka). Sú
to všetko bylinky, čo sa môžu spolu lú
hovať v alkohole. Nasleduje ešte aníz.

pované miesta pozreli aj priamo v teré
ne.
Výstupom projektu je výstava prác,
ktorá je zatiaľ prístupná vo vestibule SD
MCK. Na návrh primátora Jozefa On
drejku sa premiestnila počas prvomájo
vých osláv do areálu Pálfiovského
kaštieľa v Zámockom parku, aby si ju
prezreli návštevníci Prvomájových Ma
laciek so záujmom o históriu.
Výsledky práce všetkých škôl budú
zverejnené aj na webových stránkach
www.krajinazaskolou.sk
www.fotoprojekt-sk-at.eu.
Projekt s celkovými nákladmi vyše
4,4 milióna podporila EÚ z programu
CIP INTERREG III A Rakúsko - Slovenská
republika, 5 % sa na kofinancovaní po
dieľalo mesto.

V súčasnosti má Kaufland na Sloven
sku 29 prevádzok, malacký obchodný
dom bude prvým na Záhorí. Všetky sú
zásobované z centrálneho skladu v Ila
ve, spolu zamestnáva Kaufland viac ako
2700 ľudí. V Malackách pokračujú sta
vebné práce podľa harmonogramu
a otvorenie je plánované na jeseň 2008,
no možno sa stihne ešte skôr.
Spoločnosť sa zaviazala niekoľko týž
dňov pred otvorením občanov i médiá
dôkladne informovať. Kaufland Malacky
bude mať rozlohu cca 3000 m2, jeho sú
časťou bude okrem štandardnej samo
obslužnej časti aj obslužný pult s čer
stvým tovarom, vlastná pekáreň, pre
vádzky zmluvných partnerov v konce
sionárskej zóne. Parkovisko bude mať
kapacitu takmer 300 miest.
Aj v Malackách bude Kaufland sle
dovať svoju stratégiu ponúkať najnižšie
ceny v regióne, čím je na Slovensku
v maloobchode výnimočný: šírka sorti
mentu a výber značiek zodpovedajú
štandardnému výberu veľkoplošného
maloobchodu, ceny sú však diskontné.
Otváracie hodiny upravíme podľa
našich prieskumov spádovej oblasti,
určite sa bude dať nakúpiť aj vo večer
ných hodinách.

Dávala som aj muškátový orech, no po
čula som, že je jedovatý. Všetko to namočím do dvoch litrov vodky a nechám to aspoň tri týždne lúhovať. Kalíštek elixíru života pijem každé ráno
a hneď sa cítim ako znovuzrodená,“
píše sa v knihe.
Knihu Guillerma Martíneza Oxfordské vraždy získava Martina Kohútová zo Štúrovej ulice v Malackách.
Prosíme výherkyňu, aby
sa ohlásila v redakcii na
Radlinského ul. 2751/1 na
3. poschodí, č. d. 407.
Ak chcete o Dúhový most
súťažiť, pošlite do 15. mája
nalepený kupón a možno prá
ve 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

Kníhkupectvo
ĽUBICA

KUPÓN

9

na Záhoráckej ulici v Malackách, ZŠ
v Rohožníku a Hauptschule Marchegg
(6. 5.). Prezentácie žiaci dopĺňali výkla
dom histórie objektov zachytených na
fotografiách. Poobede si účastníci zma
Po vlaňajšom ús
pechu výstavy
s názvom Móda
našich starenek
sa členky základnej a okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska a Klubu
dôchodcov v Malackách podujali
na ďalšie pátranie
po stopách minulosti. Spoločnými
silami sa im podarilo získať, požičať a v priestoroch Galérie MCK
v Malackách nainštalovať kroje
z obcí Dolného
Záhoria.

Kroje Dolného Záhoria
Početná spoločnosť sa zišla v piatok
25. 4. podvečer, aby slávnostnou ver
nisážou otvorila výstavu odevov našich
predkov, zväčša zo súkromných zbie
rok. Príjemným osviežením bolo hudob
no-tanečné vystúpenie časti folklór
neho súboru Leváranek. Jeho tri členky
v sprievode dospelého akordeonistu
zlatom vo svojich hrdielkach naladili
všetkých na ľudovú nôtu a ako sa na vý
stavu krojov patrí, aj samy sa v nich vy
zvŕtali. Uvítací príhovor Žofie Lomnickej
bol aj stručným exkurzom do truhlíc
našich starých materí. Tí, čo sedeli, po
čúvali o voľakedajších zvyklostiach
v obliekaní – čo nosili ženy, čo muži, čo
do roboty a čo do kostola. Ak ste aj ostat
ní zvedaví, výstavu môžete navštíviť až
do 18. mája.		
-tabuMALACKÝ HLAS
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SERVIS ČITATEĽOM • INZERCIA

VO SVETE KDE
NIČ NIE JE TRVÁCNE
JE DOBRÉ MAŤ AUTO
SO 7 ROČNOU ZÁRUKOU!
KIA cee´d už od 414 700,- Sk
Made in SlovaKIA
Keby všetko bolo dôkladné ako Kia cee´d - auto so 7 ročnou zárukou.
Popri modernom dizajne, 7 ročnej záruke, vysokom štandarde vybavenia,
vyspelej technike a komforte vám KIA cee´d ponúka aj vysoký stupeň
bezpečnosti. Dôkazom je zisk 5 hviezdičiek v testoch Euro NCAP.

TERAZ ZA 7 000,- SK** MESAČNE
S KOMPLETNÝM POISTENÍM!

MH 08 F8

*7 rokov/150 000 km na pohonné ústrojenstvo a 5 rokov/150 000 km na celý automobil. Platí pre KIA cee ‘d vo všetkých krajinách EU (+ Nórsko, Švajčiarsko, Island a Gibraltár) Kombinovaná spotreba: 4,7 – 7,4 l/100 km, emisie CO2: 125 – 174 g/km
**Platí pri nákupe cez KIA FINANCE, akontácii 48 935,- Sk a 84 splátkach. Mesačná splátka zahŕňa DPH, havarijné poistenie aj povinné zmluvné poistenie. Platí pre základnú cenu pro_cee´d 414 700,- Sk R.P.M.N.: 8,0%

Chcete vedieť viac o kozmetike Oriflame

UŽ AJ V MALACKÁCH na Pezinskej 37 • tel.: 034/774 11 38

alebo sa stať novým členom?

Navštívte servisný bod v Malackách.

MH 08 F15

www.kia-slovakia.sk

DO POZORNOSTI

Sídlo:
KIA Motors Sales Slovensko, s.r.o.

Platinový
partner SFZ

Mestský úrad Malacky, Radlinského ulica 1

Generálny
partner SOV

Pozývame vás na riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva
(MsZ), ktoré sa uskutoční 22. mája o 15.00 h vo veľkej zasadačke MsÚ na
Radlinského ulici. Program nájdete na www.malacky.sk.
Týždeň predtým – 15. mája sa o 17.00 h sa bude konať mimoriadne
zasadnutie mestského zastupiteľstva s jediným bodom programu, ktorým je voľba hlavného kontrolóra mesta.
Všetci ste srdečne vítaní.

Otváracie hodiny:

Pondelok 11.00 – 15.00 h • Streda 14.00 – 18.00 h
Kontakt:

Martina Červeňová • m.cervenova@inmail.sk • 0903 30 89 38 alebo 0905 40 36 77
MH 08 F17

-mh-
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Časovo a dátovo neobmedzené internetové pripojenie

Apríl 2004

prví v Malackách poskytujeme neobmedzený internet za mesačný paušál
Apríl 2006

prví v Malackách používame optické vlákna na hlavných trasách
Apríl 2008

prví v Malackách s optickým vláknom zo sveta až po Váš byt

MH 08 F16
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PUBLICISTI KA

Štátne gymnázium
opäť bodovalo
v medzinárodnej
súťaži

Európa
v škole

Do 55. ročníka medzinárodnej súťaže Európa v škole, ktorý sa niesol
v znení motta Interkultúrny dialóg,
sa z Gymnázia Malacky na Ul. 1. má
ja zapojilo 15 študentov, ktorí pripravili multimediálne projekty, prípadne napísali literárne práce v slo
venskom, anglickom a nemeckom
jazyku.

Aj tento rok sa naši študenti umiest
nili na popredných miestach. Spomedzi
17 256 prác, ktoré boli do tejto súťaže
v tomto školskom roku zapojené na ce
lom Slovensku, sa študentka 3. A triedy
Katka Tomkuliaková dostala do medzi
národného európskeho tábora ako jed
na z 10 ocenených. Ďalej bude v rámci
Dňa Európy 12. 5. ocenená v priesto
roch Domu Európskej únie v Bratislave za svoj návrh na plagát Dialóg
kultúr. Aj ďalší študenti boli úspešní
v okresných a krajských kolách:
Katarína Tomkuliaková, 3. A – 1.
miesto v krajskom kole, postup do me
dzinárodného tábora Európy v škole;
Sabína Zetková, sexta – 1. miesto v kraj
skom kole – literárne práce, slovenský
jazyk; postup do celoštátneho kola; Patrik Čirka, 4. A – 1. miesto v krajskom ko
le – literárne práce, nemecký jazyk, s po
stupom; Miroslav Horváth, 4. A –1.
miesto v KK – literárne práce, nemecký
jazyk, s postupom; Magdaléna Chmelová, príma A – čestné uznanie v okres
nom kole – nemecký jazyk; Magdaléna
Slezáková, sekunda – 3. miesto v okres
nom kole – anglický jazyk; Natália Vokáčová, príma A – 2. miesto v okresnom
kole – umelecké práce; Jakub Živna,
príma A – čestné uznanie v okresnom
kole – umelecké práce.	             -gm-

Najstaršia elokovaná trieda MŠ
Kollárova v Malackách je na Štúrovej ulici 139.
30-ročné jubile
um oslávilo vede
nie školy so škôlkarmi, ich rodičmi, pozvanými
hosťami milou
pestrofarebnou
slávnosťou 25.
apríla na dvore
škôlky.

TLAČOVÁ SPRÁVA

Úspech knihy
Malacky
1206 – 2006
Celoslovenská súťaž o najkrajšie
propagačné materiály za rok 2007
bola pre Malacky úspešná. Kniha
Malacky 1206 – 2006 sa umiestni
la na 2. mieste v kategórii knihy
o mestách.

„Prvý školský rok v roku 1978 ju zača
lo navštevovať 120 detí, dnes majú títo
naši zverenci 35 rokov a vodia k nám svo
je ratolesti. Prajem našej škôlke, aby do
života úspešne uviedla ešte veľa, veľa de
tí,“ spomenula v príhovore zástupkyňa
riaditeľky Daniela Papánková, ktorá tu už
tiež pôsobí 30 rokov (na fotografii).
Po želaniach všetkého dobrého do
ďalších rokov od riaditeľky MŠ Mgr. Márie
Hudecovej a ekonóma mesta Ing. Ladi
slava Adamoviča si svoje darčeky škôlke
v podobe vystúpení pripravili deti. Naj
menší spievali, tancovali, recitovali, star
šie dievčatá sa na chvíľu stali zapálenými
mažoretkami a chlapci predviedli futba
lovo-tanečné číslo. A aká by to bola osla
va bez torty? Tú na záver slávnosti oslá
vencom rozkrájali milé hostiteľky. Pre dos
pelých bolo podujatie sladkým návratom
do detstva. Štúrova, všetko najlepšie!

Súťaž o najkrajšie materiály za rok
2007 vyhlásil klub fotopublicistov Slo
venského syndikátu novinárov v spolu
práci so Štátnou vedeckou knižnicou
v Banskej Bystrici. Súťažilo 30 účastní
kov, 56 kníh a ďalšie propagačné mate
riály. Porota najväčšiu pozornosť veno
vala polygrafickému prevedeniu, vizuál
nemu stvárneniu vybraných motívov,
grafickému dizajnu a súladu obsahu
s výtvarným riešením.
V kategórii knihy o mestách zvíťazil
Liptovský Mikuláš s knihou Mesto v kra
jine. Druhé boli Malacky a tretie Bojnice.
Knihu Malacky 1206 – 2006 vydalo Mes
to Malacky pri príležitosti 800. výročia
prvej písomnej zmienky o meste a v mi
nulom roku ju bezplatne doručilo do
každej malackej domácnosti. Autormi
knihy sú Malačania Stano Bellan (zosta
venie, doplnkové texty, výber archív
nych materiálov, investigatívna činnosť),
Vladimír Šíp (koncept, výber základných
historických a publikovaných textov)
a Vladimir Yurkovic (grafický dizajn, fo
to, prepress). Autori knihu venovali pa
miatke prof. Júliusa Trebišovského a Dr.
Pavla Hallona – ľuďom, ktorí posunuli
históriu mesta súčasne dozadu i vpred.
Z celkového nákladu 8000 ks je ešte
niekoľko výtlačkov knihy za výrobnú ce
nu 790 Sk na predaj v Turisticko-infor
mačnej kancelárii v budove Inkubátora
na Bernolákovej ulici.

Text, foto: LUCIA Vidanová

IVANA POTOČŇÁKOVÁ

30-ročná škôlka na Štúrovej

POZVÁNKA

Deň Európy
s účasťou
konzula

MC VÁNOK Vás srdečne pozýva na

Míľu
pre mamu,

ktorá sa uskutoční 10. mája o 16.00 h
v Zámockom parku. Registrácia účast
níkov bude od 15.00 do 17.00 h.

Gymnázium na Ul. 1. mája 9. mája
za účasti konzula z Európskej únie
dôstojne oslávi Deň Európy. Na
podujatí sa zúčastnia i zástupcovia
odboru školstva Bratislavského samosprávneho kraja.
Organizátori pripravili počas dňa nie
koľko zaujímavých akcií, napr. exhibičný
duel diskusných tímov na tému Euro –
pre a proti, výstavu Euro – naša mena,
ktorú otvorí konzul EÚ. Ich výkony bude
hodnotiť vysoko odborná porota.
Spestrením akcie bude pre nižšie
ročníky osemročného gymnázia maľo
vanie v priestoroch školy na tému Ná
rody EÚ očami detí. Starší študenti si
pripravia prezentácie o eure v power-pointe. 			          -tabuOZNAM

Rodina putuje do Marianky
Tohtoročné podujatie Rodina putuje do Marianky sa uskutoční na Sviatok
Najsvätejšej Trojice v nedeľu 18. mája ako súčasť Jarnej púte. Jej centrálnym
bodom bude slávnostná svätá omša o 10.30 h v Marianke.
Povzbudzujeme rodiny z Bratislavy a okolia k putovaniu do Marianky a k ob
noveniu zasvätenia a zverenia našich rodín Ježišovi, Márii a Jozefovi. 12. ročník
podujatia organizuje Hnutie kresťanských rodín na Slovensku v spolupráci s far
nosťou v Marianke.					                  -kah-



Fakty z histórie škôlky
• 26. apríla 1978 ju otvorili pod presným názvom Spoločné zariadenie jasle a ma
terská škola na Štúrovej ulici v Malackách. Stručný záznam z kroniky – Najväčším
darom pre deti bola nová MŠ, ktorá bola vybudovaná v nákladoch 5 miliónov
korún a stavali ju Pozemné stavby Prešov. Spoločné zariadenie malo 3 triedy MŠ
a 2 triedy DJ. V roku 1990 prišlo k zmene, DJ zrušili a v celom objekte sídlila
5-triedna škola, ktorá sa udržala dodnes.
• Za 30-ročnú históriu školu opustilo asi 1100 detí, vystriedalo sa tu 31 učiteľov,
29 prevádzkových pracovníkov a asi 15 pracovníčok školskej jedálne.
• Prvý školský rok začalo navštevovať 120 detí.

Míľa pre mamu je podujatie na osla
vu Dňa matiek a nadväzuje na Guin
nessov rekord v kočíkovej míli. Tento rok
je však do prekonania míle pozvaný kaž
dý, kto chce osláviť mamu a materstvo.
Hlavným sprievodným podujatím bude celoslovenská verejná zbierka pod
názvom Ďakujem, že si mama, ktorá
sa bude realizovať formou dobrovoľné
ho príspevku na kúpu pohľadnice s po
ďakovaním mame.
Sprievodný program:
15.00 – 15.05 h – otvorenie
15.05 – 15.25 h – šašo PEPE
15.25 – 15.50 h – CVČ, malé detičky
15.50 – 16.00 h – slávnostný štart
16.00 – 16.30 h – Let´s Dance
16.30 – 16.40 h – brušné tance
16.40 – 17.10 h – šašo PEPE
17.10 – 17.40 h – súbor Leváranek
Súčasťou podujatia budú tvorivé
dielne pre deti a rodičov, detské atrak
cie a prezentácia MC Vánok. Na stretnu
tie sa tešia mamy a deti z MC Vánok.
MALACKÝ HLAS
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PUBLICISTIKA
O úspešných mladých Malačanoch – manželoch Denise a Jiřím Kotrlovcoch,
sme písali pred piatimi rokmi (MH 4/2003) v súvislosti s ich návštevou „ľadového“ Laponska v severnej časti Fínska. Túto dobrodružnú cestu vtedy
mladá manažérka Denisa dostala od svojho zamestnávateľa za zisk medzinárodného ocenenia International Awards 2002 za skvelý zákaznícky servis. Po rokoch budeme ich mená skloňovať opäť, no s inou krajinou – pre
zmenu s exotickým a horúcim Dubajom. Do druhého najväčšieho a najvýznamnejšieho emirátu (Spojených arabských emirátov) tentoraz zamestnávateľ poslal Jiřího. Mladá rodina, ktorá sa medzičasom rozrástla o dve ratolesti – Timotej (4 roky) a Johanka (6 mesiacov), tu bude žiť možno aj niekoľko rokov. Na marcovej ceste za manželom do Dubaja mladú mamičku
spolu s vnúčatami sprevádzala mama Janka Sopóciová (na fotografii v záhradách`. So svojimi zážitkami a postrehmi sa s nami vďačne podelila.

Malačania v Dubaji

V emiráte si
po kúpaní v mori
môžete ísť aj
zalyžovať
Z Prahy rovno do Dubaja
„Jirko a Deniska z Malaciek odišli asi
pred troma rokmi do Prahy, kde sa stal
môj zať manažérom v spoločnosti Car
refour. Sieť potom v Čechách prevzalo
Tesco, chvíľu pracoval tam, no podmien
ky neboli také výhodné a hľadal zmenu.
Vtedy mu pôvodný zamestnávateľ ponú
kol prácu v Dubaji. V auguste minulého
roka odišiel do najväčších horúčav, aké
sa tam vyskytujú (50 ºC). Bol nútený sa
rýchlo aklimatizovať aj bez rodiny, keďže
v tom čase už očakávali druhý prírastok.
Potom, čo malá Johanka trochu podrást
la, som dcéru v marci sprevádzala za za
ťom. Bola to ich aj moja prvá návšteva.
Zostala som tam ešte tri týždne. Veľkú
výhodu majú mladí v tom, že Jirko je síce
cudzinec, ale v krátkom čase dostal rezi
dentské víza. Také isté aj pre Denisu a de
ti,“ začala rozprávanie J. Sopóciová.

nymi rodinnými do
mami a dozvedeli sme
sa, že tie dostávajú
novomanželia (Arab –
Arabka) od šejka do
daru. Na všetky po
mocné práce, staveb
né práce, čistenie
a sťahovanie a po
dobne sú tu predo
všetkým Indovia. Člo
veku sa zdá, že sa tu
presťahovala polovica
Indie. Ako au-pairky
a domáce gazdiné do
máci uprednostňujú
Filipínky. Európania
a Američania sú tu
väčšinou ako manažé
ri a obchodníci na
vyšších postoch.“
možné tvary a farby. Architekti sa zrej
me predbiehajú, kto bude v čom lepší,“
myslí si Janka Sopóciová.

Malý Timotej pózuje pri úlovkoch na rybom trhu. Čoskoro začne v Dubaji navštevovať aj
škôlku. Od štyroch rokov ju tu totiž deti majú povinnú. A už dostávajú aj domáce úlohy.
Zaujímavé je, že za vzdelanie v Dubaji treba platiť – poplatky sa vyberajú už od škôlky.

Čo Malačianku prekvapilo
hneď pri príchode?
„Človek očakáva od Dubaja veľmi ve
ľa. E-mailami chodí množstvo zaujíma
vých fotografií, no tie nedokážu vystih
núť skutočnosť. Od príchodu nás zarazilo
počasie. Pricestovali sme o polnoci a už
teplomer ukazoval tridsať stupňov. Ďalej
stavebný ruch. Na osvetlených stavbách
sa pracovalo, akoby bol deň. Druhým veľ
mi príjemným prekvapením bol vkusne
zariadený útulný 3-izbový byt, ktorý zať
pripravil. A ráno po zobudení, keď som
vyšla von, som zočila dva bazény - jeden
pri dome a druhý na ňom. Ohromilo ma
tiež zistenie, že okolo bytovky je osem
MALACKÝ HLAS
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stavenísk, tie som si večer vôbec nevšim
la,“ popisuje svoje pocity.
Bez chodníkov?
„Pri domoch nie sú vybudované
chodníky, tam sa bez auta nedá fungo
vať,“ spomína pani Janka. „Hoci pláž je
od domu detí vzdialená asi päť minút.
U nás by človek zobral kočík a prešiel by
sa. Tam sa nedá. Cestičky sú len medzi
domami a potom už človek príde k nie
koľkoprúdovej ceste. Podchody, nad
chody tam neexistujú. Len nadjazdy.
V Dubaji sa stále niečo buduje. Jedna
budova je vyššia ako druhá, jedna kraj
šia ako druhá. Môžete tam vidieť všetky

Dôraz kladú na zeleň
To, že je v Dubaji veľa stavenísk však
neznamená, že je „šedivý.“ „Po dokonče
ní stavby sa okamžite pri nej začína bu
dovať park. Boli sme pozrieť na umelom
ostrove v tvare palmy, ktoré sa tam teraz
budujú tri. A najlepšie sme pochopili ich
filozofiu. Pustili nás len na kmeň, preto
že tie listy sú súkromné pozemky, na
ktorých je radová zástavba rodinných
domov. Aj bytové domy tu neťahajú veľ
mi do výšky a zaujímavé je, že každý má
namiesto čísla svoje meno. Okolo nich
je všetko krásne upravené. Nechýba
trávnik s kvetmi, dokonca vysádzajú už
vzrastlé palmy. Za dokončenými doma
mi je všetko dokonale upravené.
A opodiaľ už vidíte plot a za ním stave
nisko. Aj napriek tomu, že je to de facto
púšť, tá úprava zelene je úžasná. A to si
musíte uvedomiť, že ku každej jednej
rastlinke musia dotiahnuť vodu.“
S akými národnosťami sa človek
v Dubaji môže
najčastejšie stretnúť?
„S domácimi sa človek stretne zried
kavo. Niektoré ženy sú európsky obleče
né, no tie, takzvané „lokálky“ chodia za
halené, niektoré aj so zahalenou tvárou.
Chlapi sa obliekajú do kalabov, v bielych
alebo jemne pastelových farbách. Sú
veľmi príjemní, usmievaví a na rozdiel
od iných Ázijčanov aj veľmi voňaví. Mys
lím si, že ich životná úroveň je veľmi
dobrá, keďže na nich veľmi dbá ich šejk.
Išli sme napríklad cez novú štvrť s krás

Gombíky z mušlí.

Na nákupy so slovníkom
Akí sú Dubajčania obchodníci? „Extra
spôsobom sa nevnucujú. Sú veľmi prí
jemní. No zase je väčšina predavačov
z Indie. Ako sme sa stravovali? Keď sme
boli vonku, tak sme kupovali hotové je
dlá vo veľkých nákupných centrách. Je to
tam rovnako „zamerikanizované“. Ochut
nali sme aj arabskú kuchyňu. No väčši
nou sme doma varili a vtedy to začalo

Ťavy sa pohybujú ako psy u nás.

byť s nákupmi komplikovanejšie. Neve
deli sme nájsť droždie, krupicu... Majú
tam len jeden druh múky. Výrazy sme
naštudovali v slovníku a išli sme nakupo
vať. Väčšinu vecí sme však našli. Majú veľ
mi dobre zásobené obchody. Prekvapili
ma nespočetné druhy ryže, ktoré sa pre
dávajú aj v dvadsaťkilových baleniach.
Veľa variantov syrov, olív, ale aj napríklad
banánov. Ovocie je pomerne drahé. Po
traviny boli v našich cenových reláciách.
Oblečenie lacnejšie. A zlato je potrebné
zjednávať tak na 60 % kúpnej ceny.“
Ďalšie pikošky
„Navštívili sme veľa zaujímavých
miest. Taký prezidentský palác v Abú
Dabí, to je jedna nádhera. Samé zlato,
samý mramor. A všetko je prístupné ve
rejnosti. Až od roku 1998 sa z Dubaja
stalo to, čo vidíte dnes. Je to jedno ob
rovské veľkomesto, majú tam aj umelo
vybudované lyžiarske stredisko. Šejko
via jednotlivých emirátov sa predháňa
jú, kto čo vybuduje. Ak jeden povie, že
vysadí les, tak to aj spraví, hoci každý je
den z tisíc stromov musí byť zavlažova
ný. Jedným slovom Dubaj, to je niečo
honosné. Keďže žijú hlavne z príjmov
z cestovného ruchu, robia všetko pre to,
aby aj tí najnáročnejší turisti odchádzali
spokojní. Doprajú im maximálny luxus.“
LUCIA VIDANOVÁ, foto: archív J. S.
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„Hasičská“ beseda

DROBNÁ INZERCIA

Tretiaci zo ZŠ M. Olšovského sa 16. apríla zúčastnili besedy o poslaní a úlohách
hasičského a záchranného zboru, ktorú pre nich zorganizovalo Centrum voľného
času v Malackách. Hosťom besedy bol kpt. Ing. Štefan Kubalak, ktorý je vedúcim
prevádzkovo-technického oddelenia Okresného riaditeľstva Hasičského a zá
chranného zboru v Malackách. Š. Kubalak žiakom porozprával o práci hasičov.
Podľa neho hasiči už nie sú vnímaní len ako likvidátori požiarov, ale aj ako ľudia,
ktorí nasadzujú svoje životy aj pri záchranných prácach vo výškach, v hĺbkach, vo
vzduchu i vo vode, pri dopravných nehodách či ďalších život, zdravie a majetok
ohrozujúcich situáciách. 					
   Text, foto: -cvč-

• Predám skriňovú, 5-rýchl. Aviu 31L, ce
na dohodou. Kontakt: 0902 74 34 01.
• Kúpim 1- alebo 2-izbový byt s balkó
nom v Malackách.
Kontakt: 0905 30 38 98, 0902 51 18 99.
• Predám 2 on-line záložné zdroje (800,
1000), 4 OSB dosky s hlinenou vrstvou
(n&l), el. bojler 120 l/380 V, TV anténu
Saturn, alarm Dracon C10.
Kontakt: 0905 64 54 50  

CVČ v Malackách
organizuje cez letné prázdniny

pobytový tábor
v Skalických
horách,

zameraný na turistiku, poznávanie
okolia a zábavu. Prihlásiť sa môžu
deti, ktoré majú záujem sa niečo no
vé naučiť a vidieť. Tábor sa uskutoční
od 5. do 11. júla. Cena je 2 900 Sk.
Prihlásiť sa môžete v CVČ do 9. mája.
Záloha je 1000 Sk.
Bližšie informácie na t. č.:
034/772 22 28 (Z. Ovečková).

Na záver besedy tretiačky zapózovali so sympatickým požiarnikom pred objektívom
fotoaparátu.

Zberateľská
pasia
v „dérerke”

Každý, kto má záľubu v zbieraní
a navštívil 19. apríla jedáleň v ZŠ
Dr. J. Dérera v Malackách, si prišiel
na svoje. Uskutočnila sa tu tradičná Jarná zberateľská burza, ktorú
organizuje miestny Klub filatelistov ZSF 52 – 32 v spolupráci s MCK
a CVČ.

Na burze sme stretli Ing. Alexandra Kernaševiča z Bratislavy, no pôvodom až z Pre
šova, ktorý sa na dôchodku venuje zbieraniu pohľadníc. „Určite si ma mnohí Malača
nia budú pamätať. Bol som stavbyvedúci Závodu 3 národného podniku Priemstav.
Za „mojej“ éry sme mali na starosti výstavbu budovy Nafty v centre Malaciek, tká
čovne v Kútoch, Prefy vo Veľkých Levároch, cementárne v Rohožníku,“ vymenoval.
Záhorie má teda „zmapované“ a do Malaciek sa vracia tak raz mesačne za kamarát
mi. Ako milá spomienka na stretnutie s Alexandrom Kernaševičom v redakcii zosta
ne stará pohľadnica Malaciek, ktorú nám venoval.

Významné hroby
mesta Malacky

Starý cintorín – miesto posledného
odpočinku malackých obyvateľov –
okrem svojho pokoja a ticha ukrýva osu
dy ľudí, ktorí skončili svoju pozemskú
púť. Ľudí s rôznym životom, pohlavím,
vzdelaním, postojom. Ľudí známych
a menej známych. No ľudí s rovnakým
koncom.
Vzhľadom na to, že na starom cinto
ríne sa pochováva už od 18. storočia,
miesto posledného odpočinku si tu naš
li prívrženci Pálfiovského rodu, františ
kánski mnísi, rehoľné sestry rádu sv. Vin
centa, Židia, významné osobnosti ume
leckého smeru 20. storočia. Zaujímavý
prehľad pochovaných osobností dávnej
minulosti je spracovaný v letáku Malacky – starý cintorín, ktorý vydalo MCK
v spolupráci s OZ M.L.O.K. Leták obsa

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

Kupovať a vymieňať sa mohli znám
ky, mince, bankovky, pohľadnice, tele
fónne karty, kalendáriky či iné drob
nosti. Malí zberatelia ponúkali figúrky
z kindervajíčok, kartičky s rôznymi mo
tívmi či servítky.
Kto nestihol malackú zberateľskú
burzu, má druhú možnosť – tentoraz

v Zohore. Obecný úrad tu v spolupráci
s Malačanmi zorganizuje historicky pr
vú zberateľskú burzu 14. júna v čase
od 9.00 do 13.00 h vo vestibule Kultúr
neho domu na Obchodnej ulici v Zo
hore.
Text, foto: L. Vidanová

Súčasťou Jarnej zberateľskej burzy bolo aj oceňovanie malých filatelistov – víťazov
krúžkového kola filatelistickej olympiády. Traja najlepší, sprava 1. Andrea Filípková,
2. Daniel Petrík a 3. Lucia Kupcová, prezradili, že sa nevenujú len zbieraniu známok.
„Ja napríklad zbieram aj mince, pohľadnice, servítky, figúrky z kindervajíčok, ná
lepky s motívom koní,“ prezradila víťazka Andrejka, ktorá navštevuje krúžok mla
dých filatelistov druhý rok. „Stretávame sa každú stredu o 14.00 v ZŠ Dr. Jozefa Dé
rera. Vedie nás František Gelinger. Privítame medzi sebou ďalšie deti aj z iných škôl,“
pozývajú medzi seba malí „dérerkári“.

huje aktuálne fotografie starého cintorí
na, významných hrobov aj so situačným
plánom. Pri každom významnom pom
níku je stručná informácia o zosnulom.
Môžete si ho bezplatne zadovážiť
v MCK a v turisticko-informačnej kance
lárii.   
POĎAKOVANIE
Srdečne ďakujem MUDr. Petrovi He
gyimu z gastroentrologickej ambulan
cie v malackej nemocnici za citlivý prí
stup k pacientom počas vyšetrovania.
S. Fialová, vďačná pacientka

Malackí
filatelisti
nezaháľajú
Na VIII. valnom zhromaždení Zväzu slovenských filatelistov v Bratislave ocenili čestným uznaním za
aktívnu činnosť a dobrú spoluprácu malacký Klub filatelistov ZSF
52 – 32, ktorému v súčasnosti predsedá Mgr. Anton Pašteka.
Okrem Malačanov sa podobnej pocty
ušlo aj klubom z Bratislavy, Trenčína, Ga
lanty, Nitry, Trnavy, Ružomberka, Žiliny,
Bytče, Košíc, Kežmarku a Popradu. Medzi
96 slovenskými klubmi je to úspech.
Klub filatelistov ZSF 52 – 32 má v sú
časnosti 23 členov a v Klube mladých fi
latelistov (KMF) pracuje aktívne 5 žia
kov. Členovia klubu sa pravidelne
stretávajú v posledný štvrtok v mesiaci okrem júla, augusta a decembra
v priestoroch klubovne v prístavbe
MsÚ Malacky na Radlinského ul. v čase od 17.00 do 18.00 h. Radi medzi se
bou privítajú i ďalších záujemcov. KMF
funguje v ZŠ Dr. J. Dérera a jeho členmi
sa môžu stať aj žiaci z ostatných škôl.
Bohatá aktivita klubu, na ktorú sme si
zvykli po minulé roky, nepoľaví ani
v tomto roku. Aktuálne majú filatelisti za
sebou organizáciu Jarnej zberateľskej
burzy a na jeseň 20. septembra majú na
plánovanú ďalšiu. Najbližšie budú spo
lupracovať pri organizácii zberateľskej
burzy v Zohore 14. júna. Pre zberateľov,
ale aj všetkých Malačanov je určená ak
cia v rámci 25. ročníka cestného behu
Malacká desiatka 15. novembra tohto ro
ka. Filatelisti by chceli zabezpečiť príleži
tostnú pečiatku, neoficiálnu prítlač na
korešpondenčný lístok a možno aj zvlášt
nu prepravu pošty. Nechajte sa prekva
piť. Filatelistické podujatia nebudú sa
mozrejme chýbať ani v roku 2009, kedy
klub oslávi 80. výročie vzniku.              -ap-

Krížovka
Cudzie slová začínajúce písmenom H:
Habeš
– starší názov Etiópie
histrión
– starorímsky herec ;
tajnička č. 3 – dobrý cholesterol;
holba
– stará obj. miera 0,707 l;
hamaka
– visuté lôžko;
hochštapler – podvodník;
hamman – dom maurského kúpeľa;
tajnička č. 1 – malý horský kôň;
harpya
– dravý vták ;
humidita – vlhkosť;
helénsky – grécky;
humanita – ľudskosť;
heliofilný – svetlomilný;
heliografia – popis Slnka;
huriska
– neviestka v Islame;
hidróza
– potenie;
tajnička č. 2 – neúcta k mŕtvym;
hipodróm – konské závodisko;
hypotenzia – nízky krvný tlak;
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VODOROVNE
A obľúbený nápoj; trieska z dreva; sa
mohláska v slove sud; chata po rusky; ne
zverejni B Ostravsko-karvinský revír; od
delenie technického zabezpečenia; tajnička č. 1; zábava; kryha po česky C EČV
Rimavskej Soboty; strach; desať na druhú;
1
A
B
C
D
E
F
G

2

3

4

5

6

7

8

ruské ženské meno; Státní banka D na
inom mieste; tajnička č. 2; pracoval na
krosnách E síra – vodík; odpadový kanál;
postupnosť udalostí; známa značka trak
torov; predložka s 2. p. F opozičný subjekt
našej politickej scény; podmienková spoj
ka; obec pri Trnave; označenie sínusovej
9

10 11 12 13 14 15 16 17

funkcie; oslovenie muža G ťažký kov;
obytný automobilový príves; časti rúk.
ZVISLE
1 časť sekery 2 písmeno „x“ foneticky;
dusík; tajnička č. 3 3 vlastnou rukou;
Klausova politická strana; jeho 4 kyslík;
žertva; rímskych 5 5 urobí bohatším – ob
rátene 6 predložka s 3. p.; tradície; draslík
7 povzdych; samohlásky v slove maketa;
predložka s 3. p. 8 Východoeurópan; ne
deľa v kalendári; podarúnok 9 vzdáva
hold 10 umelecká dvojica; hovorí sa od a
do...; úkaz 11 hliník; inštrukčno-metodic
ké zamestnanie; egyptský boh Slnka 12
mäkká spoluhláska; nemecký hokejista;
Nataša 13 Tasilov nerozlučný priateľ 14
samohláska; meno Bernoláka; rímskych
50 15 tlak krvi; aker po česky; detský
pozdrav 16 umenie po latinsky; začia

tok abecedy; Európan 17 ovocné stromy.
Na pomoc: 12 Hrues
Pripravil: JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

Kto chce súťažiť o predplatné magazínu
Žena, nech pošle kupón spolu so správnymi odpoveďami do 14. mája a zaradíme
ho do žrebovania o rovnakú cenu.
Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali
správne vylúštenie tajničky – 1. gardina, 2. gulag, 3. gabro – sme vy
žrebovali Martu Švecovú zo Zá
horáckej ulice v Malackách, ktorá
získava predplatné magazínu Žena.

MALACKÝ
HLAS
MALACKÝ HLAS
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Kalendár podujatí
Pre deti
7. 5. o 16.00 h Tanečná rytmika, generálka na vystúpenie,
CVČ
8. 5. o 12.00 h Cyklistická súťaž, Zámocký park, CVČ
12. 5. o 14.00 h Zachovajme si našu planétu, zážitky
z horolezeckých výprav, podujatie pre ŠKD, CVČ
18. 5. o 16.00 h Rozprávková nedeľa: Rád Červených No
sov: Kocúr v čižmách, klasická rozprávka s pesničkami,
kombinácia činohry a bábok, vstupné 40 Sk, KD, MCK
19. 5. o 10.00 h Stretnutie s Táliou pre MŠ a ZŠ, Rád Čer
vených Nosov: Kocúr v čižmách, klasická rozprávka s pes
ničkami, kombinácia činohry a bábok, KD, MCK
19. – 25. 5. Verejná zbierka UNICEF modrý gombík, DC
Vánok
20. 5. o 9.00 h Výchovný koncert pre MŠ, hudobný od
bor, synagóga, ZUŠ
21. 5. o 15.00 h Máj – lásky čas, podujatie pre MŠ, CVČ
22. 5. o 10.00 h Tanečné vystúpenie pre MŠ a ZŠ, taneč
ný odbor, synagóga, ZUŠ
23. 5. o 14.30 h Novinky zo sveta techniky, CVČ
24. 5. o 10.00 h Vychádzka na Ranč u indiánky, CVČ
25. 5. o 15.00 h Lesní škriatkovia, športovo-hravé popo
ludnie, Včelnica, CVČ
27. 5. o 13.00 h Putovný pohár MDD v šachu, Komisia
školstva a sociálnych vecí MsZ
30. 5. o 8.00 h Športové hry pre mládež, Komisia školstva
a sociálnych vecí MsZ
Pre mamičky
10. 5. o 15.30 h Míľa pre mamu, tanečné vystúpenie, Zá
mocký park, CVČ, MC Vánok
11. 5. o 15.00 h Deň matiek, vstup voľný, KD, MŠ Malacky
14. 5. o 16.00 h Deň matiek, pásmo, CVČ
Šport
8. 5. o 9.00 h 36. ročník behu oslobodenia a 2. ročník
putovného pohára CVČ, Zámocký park, Komisia školstva
a soc. vecí MsZ
24. 5. od 9.00 h regionálne kolo Slovenského pohára
žiačok vo volejbale, antukové ihriská v Zámockom parku,
VO TJ
25. 5. od 9.00 h Regionálne kolo Slovenského pohára
žiakov vo volejbale, antukové ihriská v Zámockom parku,
VO TJ
Pre turistov a cykloturistov
10. 5. o 7.00 h Turistický pochod (H 50, H 23, H 20, H10),
vstupné 20 Sk, Studienka, kontakt: Terézia Ullerová,
0908 58 42 43
10. 5. o 9.00 h Záhorskou cyklomagistrálou cez záhorské piesky a Hasprúnsku 50-ku, zraz synagóga, trasa:
Malacky – Studienka – Borský Mikuláš – Šaštín-Stráže –
Borský Sv. Jur – Tomky – Studienka – Malacky (70 km), SCK
Záhorák
18. 5. o 9.00 h K mohyle M. R. Štefánika, zraz synagóga,
trasa: Malacky – Rohožník – Pl. Mikuláš – Jablonica – Bre
zová pod Bradlom – Bradlo a späť (110km)
kratšia trasa: Malacky – Rohožník – Pl. Mikuláš – Lakšárska
N. Ves – Studienka – Malacky (60 km), SCK Záhorák
21. 5. o 9.00 h Okresné turistické stretnutie a športové
dni dôchodcov, vstup voľný, Jednota dôchodcov na Slo
vensku, okresná organizácia Malacky
23. – 25. 5. Okolo Tatier (cez Poľsko), 40. ročník, trasa:
podľa propozícií usporiadateľa, SCK Záhorák
24. 5. Cesta priateľstva (SK – AUT – HUN), cyklotúra, Bra
tislava – Nickelsdorf – Lipót, zraz Bratislava, Hodžovo nám.,
trasa: Bratislava – Kitsee – Gattendorf – Nickelsdorf – Mo
sonmagyaróvár – Lipót – Dunasziget – Rajka – Bratislava
(120 km), SCK Záhorák
Kultúra
10. 5. o 19.00 h A. Procházka: S tvojou dcérou nikdy,
DNH, réžia: Vlado Zetek, vstupné 70 Sk, KD, MCK
14. 5. o 17.00 h Prednáška – Kroje Dolného Záhoria,
PhDr. Mária Zajíčková, vstup voľný, MCK
15. 5. o 13.00 h Premietacia technika, výstava otvorená
do 21. 5., vstup voľný, MCK
16. 5. od 10.00 do 17.00 h Deň múzeí a galérií - deň plný
histórie, voľné vstupy do múzea, krýpt, galérie, kultúrny
program pred budovou MCK
20. 5. o 17.00 h Stretnutie s históriou – História hasičského zboru v Malackách, vstup voľný, Galéria MCK
21. 5. o 10.00 h Není bratr jako bratr aneb bratříček po
40 letech, Ján Kryl spieva piesne Karla Kryla, stretnutie
s hudbou pre SŠ, vstupné 50 Sk, KD, MCK
21. 5. o 19.00 h Není bratr jako bratr aneb bratříček po
40 letech, Ján Kryl spieva piesne Karla Kryla, stretnutie
s hudbou pre SŠ, vstupné 89 Sk, SD, MCK
23. 5. o 17.00 h Nepoznaná krása hmyzu, vernisáž výsta
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vy, výstava otvorená do 30. 6., vstup voľný, Galéria MCK
v spolupráci so ZPMP SVITANIE
28. 5. o 17.00 h Záhorie a jeho osobnosti, beseda, spi
sovateľ a novinár Pavol Dinka, vstup voľný, Knižnica MCK
31. 5. o 16.00 h Absolventský koncert, hudobný odbor,
vstup voľný, synagóga, ZUŠ
31. 5. o 17.00 h Absolventská výstava, výtvarný odbor,
ZUŠ
31. 5. o 19.00 h J. a Š. Moravčíkovci: Ženský zákon, DNH,
réžia: Vlado Zetek, vstupné 70 Sk, KD, MCK
Kino
7. 5. o 20.00 h FK Red Road, vstupné: členovia 40 Sk, ostat
ní 60 Sk, KD, MCK
8. 5. o 16.00 h Let’s Dance 2, tanečný, romantický film,
vstupné 70 Sk, KD, MCK
9. 5. o 16.00 h Let’s Dance 2, tanečný, romantický film,
vstupné 70 Sk, KD, MCK
10. 5. o 16.00 h Let’s Dance 2, tanečný, romantický film,
vstupné 70 Sk, KD, MCK
11. 5. o 19.00 h Let’s Dance 2, tanečný, romantický film,
vstupné 70 Sk, KD, MCK
8. 5. o 19.00 h Sweeny Todd, triler/muzikál, MN, vstupné
70 Sk, KD, MCK
9. 5. o 19.00 h Sweeny Todd, triler/muzikál, MN, vstupné
70 Sk, KD, MCK
14. 5. o 20.00 h FK Kto je tu riaditeľ?, vstupné: členovia
40 Sk, ostatní 60 Sk, KD, MCK
15. 5. o 16.00 h Kronika Spiderwickovcov, dobrodružno-fantastický, vstupné 70 Sk, KD, MCK
16. 5. o 16.00 h Kronika Spiderwickovcov, dobrodružnofantastický, vstupné 70 Sk, KD, MCK
15. a 16. 5. o 19.00 h Chyťte doktora, komédia, vstupné
70 Sk, KD, MCK
17. a 18. 5. o 19.00 h Václav, dráma, vstupné 70 Sk, KD,
MCK
21. 5. o 20.00 h FK Kurz negatívneho myslenia, vstupné:
členovia 40 Sk, ostatní 60 Sk, KD, MCK
22. a 23. 5. o 19.00 h Zmeškaný hovor, triler/horor, vstup
né 70 Sk, KD, MCK
24. a 25. 5. o 16.00 h Alvin a Chipmunkovia, anim. roz
právka, vstupné 70 Sk, KD, MCK
24. a 25. 5. o 19.00 h Súkromná vojna pána Wilsona, ko
média, vstupné 70 Sk, KD, MCK
28. 5. o 20.00 h FK Persepolis, vstupné: členovia 40 Sk,
ostatní 60 Sk, KD, MCK
29. a 30. 5. o 19.00 h Cloverfield, sci-fi/triler, vstupné 70
Sk, KD, MCK
31. 5. o 16.00 h Uhol pohľadu, triler, vstupné 70 Sk, KD,
MCK
Knižnica MCK
Otvorená: Po – Pia 10.00 – 12.00 h, 13.00 – 18.00 h,
So 10.00 – 13.00 h
Pravidelné aktivity
Pondelok Tanečné štúdio Saltatrix, Štúdio mladých DNH,
orientálne tance
Utorok Tanečné štúdio Saltatrix, anglický jazyk, Pilates,
o 16.00 h Psychoprofylaktická príprava na pôrod so Z. Slo
bodovou, t. č. 0908 77 31 82, DC Vánok
Streda Tanečné štúdio Saltatrix, Detské divadelné štúdio,
anglický jazyk,
Štvrtok Tanečné štúdio Saltatrix, orientálne tance, Pilates,
Piatok Tanečné štúdio Saltatrix, Divadlo na hambálku
Nedeľa o 10.00 h Nábor nových záujemcov KK Záhorák,
areál klubu
Cvičenie mamičiek pre dobrú kondíciu s Martinou Kanichovou podľa dohody na t. č. 0905/47 19 96, DC Vánok
Vysvetlivky:
KD – Kultúrní domeček, MCK – Mestské centrum kultúry, FK – filmový klub, SD – spoločenský dom, ŠH – športová hala,
TŠ – Tanečné štúdio, DNH – Divadlo na hambálku, ZUŠ – základ
ná umelecká škola, CVČ – Centrum voľného času, DC – detské
centrum, MsCSS – Mestské centrum sociálnych služieb, ŠK – športový klub, OZ – občianske združenie, VOTJ – volejbalový oddiel
Telovýchovnej jednoty, ZZP – združenie zdravotne postihnutých,
ZŠ – základná škola, MŠ – materská škola, KK – kynologický klub,
MsÚ – mestský úrad, SNG – Slovenská národná galéria

Kalendár podujatí spracovala Turisticko-informačná kan
celária mesta Malacky (TIK). Prosíme usporiadateľov akých
koľvek podujatí, ktorí chcú mať svoje podujatie zverejnené
v nasledujúcich kalendároch, aby dodávali informácie na
nasledujúci mesiac vždy do 15. dňa práve prebiehajúceho
mesiaca.
Kontakt:
TIK Malacky, tel. 034/772 20 55, info@tikmalacky.sk

Spoločenská kronika

Jana
Laceková
zaujala
porotu
prednesom
básne
od Milana
Rúfusa.

PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:
Májoví jubilanti:
80 – Emília Abelová, Vladi
mír Alena, Marta Dvorano
vá, Cyril Fruš, Mária Hurba
nová, Anna Písečná, Ladislav Rado
cha, Mária Šimková, Jozef Zúbek; 85
– Mária Brestičová, Rozália Vlková; 93
– Emília Celderová; 95 – Anna Löb
bová; 97 – Mária Šelbická
VÍTAME MEDZI NAMI:
Patrik Orth, nar. 1. 4.; Karin Mangerová, nar. 14. 4.
POVEDALI SI ÁNO:

Zúbkove
pramene
po tretí
raz

Recitačná súťaž Zúbkove pramene
sa v Malackách už po tretí raz konala
pod záštitou CVČ. V kategórii umelec
kého prednesu poézie a prózy 11. 4. sú
ťažili víťazi školských a obvodných kôl
z Malaciek, Stupavy a Zohora. Dovedna
vyše 20 súťažiacich si zmeralo sily
v priestoroch polyfunkčnej sály Kultúr
ního domečka. Víťazi každej vekovej
kategórie postupujú do Krajského kola
celoslovenskej súťaže Hviezdoslavov
Kubín, ktorá trvá už 54 rokov.
Text, foto: - tabu-

Výsledková listina
I. kategória – POÉZIA
1. Marco Samuel Fabuš, ZŠ Závod, (M.
Válek: Panpulóni – postup); 2. Vladimíra
Zubová, ZŠ Stupava; 3. Adriana
Dunárová; ZUŠ Malacky;
I. kategória – PRÓZA
1. Alessio Liberato, ZŠ M. Olšovského
Malacky, (L. N. Tolstoj: Buratinove prí
behy – postup); 2. Karolína Valachovičo
vá, ZŠ Veľké Leváre; 3. Erika Vinceková,
ZŠ Záhorácka Malacky;
II. kategória – POÉZIA
1. Jana Laceková, ZŠ Olšovského Malacky (M. Rúfus: O troch cestách – po
stup); 2. Nikoleta Palkovičová, ZŠ Závod;
3. Zuzana Rzymanová, ZŠ Kuchyňa;
II. kategória – PRÓZA
1. Marek Škrabák, ZUŠ Malacky (Šte
fan Hajdin: Slivovica – postup); 2. Do
minika Knotková, ZŠ Závod; 3. Martina
Studeničová, ZŠ Závod; čestné uznanie:
Nikola Doková, ZŠ Zohor; 		 
III. kategória – POÉZIA
1. Sára Čermáková, Gymnázium Malacky
(P. O. Naso: Poklony a sľuby – postup); 2.
Alena Bullová, ZUŠ Malacky;
3. Patrícia Lichoňová, ZŠ Zohor; čestné
uznanie: Kristína Jánošová, ZŠ Rohožník;
III. kategória – PRÓZA
1. Martina Mercellová, ZŠ Olšovského
Malacky (F. H. Burnettová: Malá prin
cezná – postup); 2. Ivana Chovancová, ZŠ
Sološnica; 3. Lucia Hollá, ZUŠ Malacky.
OZNAM
Detské centrum Vánok Malacky zme
nilo 25. februára na základe rozhod
nutia valného zhromaždenia názov
občianskeho združenia na Materské
centrum Vánok, pričom boli zmene
né aj stanovy OZ, ktorých text náj
dete na www.mcvanok.sk. Súčasne
zvolilo novú štatutánu zástupkyňu –
Andreu Langerovú. Doterajšej štatu
tárnej zástupkyni Alene Chamrazovej
ďakujeme za jej obetavú činnosť.

Od 1. 4. do 14. 4.
Monika Maňková a Jozef Gajarský;
Mgr. Jana Slezáková a Martin Hoferek; Martina Tarová a Pavol Padyšák; Barbora Tarabová a Adrián
Hurban; Elena Prokopová a Ondrej
Vrbatovič.

†

NIE SÚ MEDZI NAMI:

Od 1. 4. do 14. 4.
Martin Havlík, 1978, Plavec
ký Štvrtok; Michal Adamovič, 1990,
Plavecký Štvrtok; Lukáš Švitler,
1986, Plavecký Štvrtok; Alžbeta Hor
ňáčková, 1923, Malacky; Stanislav
Hoffer, 1968, Rohožník; Anna Kardianová, 1927, Studienka; Terézia
Tomková, 1929, Závod; Eva Leitgebová, 1945, Sekule; Mária Vinceková, 1926, Rohožník; August Čada,
1941, Malacky.
SpomienkY
Keď večer slnko zapadlo, Tvoje srdce
náhle zastalo. Už Ťa
neprebudí slnko ani
krásny deň, na malackom cintoríne
spíš svoj večný sen.
28. apríla uplynulo 15 rokov od úmr
tia našej drahej babičky
Terézie Plhalovej.
S láskou spomínajú vnučka Táňa
s manželom Jozefom a pravnuk Pa
vel s rodinou.
Dobrí ľudia nikdy
skutočne neumrú.
Aj keď odídu z tohto
sveta, to podstatné,
čo sme na nich milovali – ako úsmev,
názory, láskavosť,

tu zostane navždy.
11. mája uplynie rok od chvíle, čo nás
nečakane opustila
JUDr. Gabriela Žilavá.
S láskou na ňu spomínajú členovia ro
diny a kolegovia z mestského úradu.
Základná umelecká škola
v Malackách,
Záhorácka 1918, 901 01 Malacky
oznamuje, že

prijímacie
skúšky do ZUŠ
na školský rok
2008/2009
sa uskutočnia 12. a 13. mája (pon
delok a utorok) v čase od 14.00 do
17.30 h.
Hudobný a tanečný odbor – budo
va ZUŠ, Záhorácka 1918
Výtvarný a literárno-dramatický
odbor – synagóga
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Volejbalisti siedmi
Volejbalisti Strojára Malacky sa 26.
apríla rozlúčili s extraligovou se
zónou 2007/2008 domácim víťaz
stvom nad Nitrou 3:0 (20,21,25)
v sérii o 7. miesto.
Keďže Nitra v prvom zápase doma
vyhrala rovnako 3:0, rozhodoval pomer
lôpt, ktorý mali lepší vysokoškoláci spod
Zobora. V utorok však Súťažná komisia
SVF vylúčila družstvo Prešova zo súťaže
pre nenastúpenie na zápas o 3. miesto,
takže konečné poradie extraligy vyzerá
takto: 1. Humenné, 2. Nové Mesto nad
Váhom, 3.VKP Bratislava, 4. Púchov, 5.
Zvolen, 6. Nitra, 7. Malacky, 8. Svidník.
„Bola to náročná sezóna, počas ktorej sa nám nevyhýbali zranenia či odchody hráčov. Pred sezónou sme mali
cieľ obhájiť minuloročné 6. miesto, prí-

Nováčikovia
v ringu

padne sa ho pokúsiť vylepšiť. Nakoniec
sme museli tvrdo bojovať o postup do
play-off, kde sme narazili na Humenné,
neskoršieho majstra. Tam sme nemali
nárok,“ prezradil D. Rusňák, predseda
VO TJ Strojár. A dodal: „V ďalšej sezóne
by sme chceli posilniť káder o dvoch–
–troch mladých hráčov z vlastnej liahne,
ktorí teraz hosťujú v iných kluboch. Na
záver by som chcel poďakovať všetkým
hráčom, trénerom, realizačnému tímu,
divákom a, samozrejme, reklamným
partnerom.“
Malacky v extraligovej sezóne
2007/2008 reprezentovali J. Kobza, Ľ.
Kuračka, M. Janík, M. Haba, P. Fiala,T. Šamulka, D. Baran, P. Šmahel, J. Muráň, P.
Petrovič, T. Rehák, T. Podhorný, D. Rusňák, tréner Jozef Schreiber.

V Dome športu Galanta sa v sobo
tu 19. apríla pokračovalo v Sloven
skej lige boxu. Zúčastnilo sa 64 bo
xerov z celého západoslovenského
regiónu a nechýbali ani boxeri BC
RTJ Malacky. Vo vekovej kategórii
mládež Malacky reprezentovali
Michal Mislovič a Roman Tatarka.
Obaja sú nováčikovia, no v ringu
predviedli úctyhodný výkon.

D. Rusňák, foto: L. Vidanová

Tangelmayer obhájil
majstrovský titul
12. apríla sa pretekári oddielu kulturistiky a silového trojboja TJ Strojár Ma
lacky zúčastnili Majstrovstiev Slovenskej republiky v silovom trojboji mu
žov, žien a masters, ktoré sa konali v športovej hale v Senici za účasti slo
venskej trojbojárskej špičky.

Víťazné gesto Milana Habu, ktorý si tľapká s trénerom Jozefom Schreiberom. M. Haba
sa týmto zápasom zároveň rozlúčil s extraligovou kariérou.

Richard Krajčír súťažil v hmotnostnej
kategórii do 82,5 kg a vytvorením osobných rekordov vo všetkých troch disciplínach i v samotnom trojboji obsadil s výkonom 590 kg (drep 230 kg, tlak na lavič
ke 140 kg, mŕtvy ťah 220 kg) 4. miesto.
Denis Tangelmayer súťažil v hmotnostnej kategórii do 100 kg. Pri osobnej
váhe 95,2 kg sa výkonom 780 kg (drep
270 kg, tlak na lavičke 240 kg, mŕtvy ťah
270 kg) stal majstrom Slovenskej republiky.

O perfektnej pripravenosti malackých
pretekárov svedčí aj to, že Tangelmayer
nemal ani jeden neplatný pokus a Krajčír
mal len jeden neplatný pokus v tlaku
v ľahu na lavičke, keď sa mu takmer podarilo prekonať hmotnosť 150 kg.
Malackých silových trojbojárov čakala
ďalšia skúška vo forme M SR dorastencov
a juniorov, ktoré sa uskutočnili v Častej 3.
mája. (Do uzávierky čísla neboli známe
výsledky, pozn. red.)
Zdenko Krajčír, tréner

Minibasketbalistky piate na Slovensku
Husársky kúsok sa podaril družstvu
minibasketbalistiek TJ Strojár Malacky –
svoje premiérové účinkovanie v oblastnej súťaži – Západ zavŕšili postupom na
majstrovstvá Slovenska. Šampionát sa
v dňoch 24. – 26. 4. uskutočnil v Starej
Turej. Západ Slovenska reprezentovalo
spolu s Malačiankami aj domáce družstvo, súperky pricestovali z Banskej Bystrice, Zvolena a dve družstvá merali cestu z Košíc. Po trojdňovom zápolení putoval majstrovský titul na stredné Slovensko - minibasketbalistky z BK UMB B.
Bystrica s prehľadom kraľovali turnaju
a s celkovým skóre 330:154 a maximálnym počtom desiatich bodov si zaslúžene odviezli víťazstvo. Mladé hráčky TJ
Strojár Malacky skončili so skóre 198:309
a šiestimi bodmi na 5. mieste.

Statočné súboje na Maj
strovstvách Slovenska
v minibasketbale zvádza
li (horný rad zľava):
M. Potočňáková, N. Vo
káčová, P. Vajsábelová,
L. Hlavenková, S. Škodo
vá, T. Podobová;
(dolný rad zľava):
B. Vrablicová, D. Chmelo
vá, N. Huňarová, K. Baum
gartnerová, L. Dulanská
a K. Paíčková. Na snímke
i tréner I. Gvozdjak a ve
dúca družstva R. Chmelo
vá.

Text a foto: -ipo-

Rybári neboli pri vode
Rybári si na poslednom posedení
podebatovali o brigádnickej čin
nosti, činnosti rybárskej stráže,
čistote vôd, o činnosti krúžku mla
dého rybára, ale aj o práci kon
trolnej a revíznej komisie či hos
podára.
Slovenský rybársky zväz má momen
tálne 233 členov a patrí medzi najväčšie záujmové organizácie v Malackách.
V minulom roku uskutočnili rybári štyri
brigády zamerané na lokalitu Centnúz.
Vyzbierali nežiaduci odpad na brehoch
lovnej lokality. I v tomto roku plánujú
brigády, a to 11. 5., 14. 9. a 12. 10. Podľa
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rybárskej stráže veľká časť členov neovláda základné povinnosti, ktoré ukladá zákon o rybárstve a jeho vykonávaciu vyhlášku, napr. lovné miery, čas lovu
či druhové hájenie. Previnenia riešili dohovorom, zápisom do úlovkového lístka či zadržaním povolenky. Členovia rybárskej stráže odpracovali asi 350 hodín.
Marián Gálik informoval o kontrolách čistoty vôd, ktorých sa vykonalo 7
v revíroch a 5 pri výpuste čistiarne odpadových vôd (výsledok – bez porúch).
Róbert Šíp zosumarizoval úlovky za minulý rok a vykonal zarybnenie v lokalite
Centnúz. V rámci MsO Záhorie bolo za-

rybnených 20 lokalít (143 q kapra K3,
50 q kapra K2 a 1000 ks amura). Najviac
kaprov K2 bolo daných do revírov VN
Lozorno II., Veľké Axi a Zohorský kanál
č. 1, kaprov K2 do revírov VN Lozorno II.,
štrkovisko Jakubov I., VN Kuchyňa a VN
Rohožník. Amury dali najviac do revíru
Veľké Axi, VN Centnúz a štrkovisko Jakubov I. A aké boli úlovky? V revíre Jakubov I. bol ulovený kapor dlhý 90 cm
s hmotnosťou 12,10 kg, Jakubov II. šťuka dlhá 106 cm s hmotnosťou 9,80 kg,
v revíre Lozorno úhor dlhý 70 cm
s hmotnosťou 1 kg a v revíre Jakubov I.
tolstolobyk dlhý 96 cm s hmotnosťou
14,20 kg. Rybári mali zapísaných v úlov-

kových lístkoch spolu 2022 rýb, spolu
3925,3 kg.
Pod vedením Vladimíra Holenku
a Pavla Jurkáčka pracoval krúžok mladých rybárov, ktorý mal 17 členov. Práca bola zameraná na oboznamovanie
sa so zákonom o rybárstve a na ochranu prírody. Deti navštívili i niektoré rybárske lokality.
Malačania sa postavili proti deleniu
mestskej organizácie Záhorie, ktoré navrhovali členovia z Vysokej pri Morave
a z Jakubova. Malačanom by zostal ako
revír len kanál Malina. Poukázalo sa i na
problém vstupu rybárov do VO Záhorie
pri love rýb, ale aj na to, že Malačania
stále nemajú „vlastnú vodu“, hoci rybníky sa už nachádzajú v katastri mesta.

Prvý vstúpil do ringu Roman (do 57
kg), úplný nováčik bez skúseností. Trénuje v Skalici pod vedením trénera
Jetmara a niekoľko tréningov absolvoval aj v Malackách. V ringu sa stretol
s Jurigom z BC Nové Mesto nad Váhom,
ktorý nastúpil tiež k svojmu prvému súboju. Roman mu nedal žiadnu šancu.
Od úvodného gongu súpera jednoznačne prevyšoval po všetkých stránkach
a k prvému počítaniu prišlo po tvrdej
sérii úderov už v prvom kole. Do druhého kola mu súper odmietol nastúpiť,
a tak Roman zvíťazil vzdaním súpera
v druhom kole. Boxoval s prehľadom
a po technicko-taktickej stránke bol
dobre pripravený.
V predposlednom súboji celého večera sa predstavil aj druhý boxer BC RTJ
Malacky Michal Mislovič v hmotnostnej
kategórii do 64 kg. V ringu sa stretol
s domácim Švecom (KO Box Galanta),
s ktorým bojoval už dvakrát a v oboch
súbojoch zvíťazil Michal. Švec začal boxovať vo vysokom tempe, no Michal sa
nenechal zaskočiť a aj napriek tomu, že
celé kolo bojoval viac-menej z ústupu,
prvé kolo vyhral.
V druhom zmenil taktiku, skrátil
vzdialenosť, kde súpera tvrdo zasahoval. Práca trupom dodávala úderom potrebnú silu. V záverečnom kole zasahoval Michal súpera takmer z každej pozície. Švec zápas nedokázal zvrátiť vo svoj
prospech a Michal zvíťazil bodovým
rozdielom 38:20.
Na boxerov - nováčikov s minimálnymi skúsenosťami predviedli obaja pekný box.			
-jbPOZVÁNKA
Turistický oddiel KST v Studienke
pozýva záujemcov na

jubilejný
25. ročník
hasprunskej
10, 20, 23, 50,
ktorý sa bude konať 10. mája Prezentácia je od 7.00 –10.00 h pred
obecným úradom. Koniec pochodu
je o 17.00 h na futbalovom štadióne.
Pre súťažiacich sú pripravené turistické trasy krásnymi borovicovými
lesmi, chránenou oblasťou v okolí
Červeného rybníka a rieky Rudava.
Štartovné poplatky: 20 Sk
Občerstvenie bude zabezpečené na
kontrole číslo 5 – Tančiboky a v cieli
zase bufet, guláš, párky.
Nezabudnite!
• čas sa nemeria, zvíťazí každý, kto
príde do cieľa
• neničte okolitú prírodu, neodhadzujte odpadky, nič, čo by mohlo spô
sobiť požiar, neberte si so sebou psy
• správajte sa tak, ako sa na pravých
turistov a milovníkov prírody patrí
Tešíme sa na stretnutie!

ANTON PAŠTEKA
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