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úvodník

September
Je po prázdninách!
Pre prváčikov to znamená nové ka
marátstva v školských laviciach, pre
niektorých návrat k nudným povinnos
tiam, iní nepostrehnú zmenu. Pre väčši
nu z nás však koniec letných prázdnin
značí jediné – koniec oddychu, zábavy,
dobrej nálady. Vzdušné oblečenie vyme
níme za neforemné pletené ponožky
a zateplené skafandre a na tvár si nasa
díme namosúrený výraz. Nech predsa
každý hneď vidí, že leto je preč! Za prázd
ninami smútia deti i prácou povinní do
spelí.
Optimisti, ktorých názory nám často
bývajú na smiech, však vidia, že teplé dni
ešte nie sú zrátané. A zrátané nie sú ani
dni, ktoré stoja za to, aby sme si ich na
plno užili. A len skutočne extrémni opti
misti vedia, ako si každé ročné obdobie
vychutnať a že ich striedanie sa dá vní
mať aj s radosťou. Robme to ako oni
a tešme sa aj z chvíľ, ktoré nezapadajú
do prázdninového dátumu. Návrat do
zabehaných koľají ešte neznamená, že
sa nám nič milé nemôže prihodiť.
V našich myšlienkach je pevne ukot
vená predstava, že celý rok nestojí za nič
a že zmyslom života je len tešenie sa na
ďalšie leto. Život však nie je len vysedá
vanie pri vode a osviežovanie sa meló
nom. Hoci, nebolo by to zlé.
Skúsme nedávať koniec leta do sú
vislosti s koncom dobrej nálady. Skúsme
na všetkom vidieť to lepšie. A prajme si,
aby bol každý deň letný.
SIMONA ŠÍPOVÁ
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Menej prvákov
2. septembra meralo do štyroch
základných škôl v Malackách cestu
prvýkrát 190 žiačikov poväčšine so
svojimi novými školskými aktov
kami.
Najviac, 66 prváčikov, bude mať Zá
kladná škola Dr. J. Dérera, ktorá je v zria

ďovateľskej pôsobnosti mesta. V ZŠ Zá
horácka si sadne do školských lavíc pr
vých ročníkov 60 žiakov a v cirkevnej ZŠ
M. Olšovského 36 prvákov. Dve triedy
najmenších žiakov má aj ZŠ Štúrova, kto
rú bude navštevovať 28 detí. Podľa no
vého školského zákona môže byť totiž
v triede prvého ročníka maximálne 22
žiakov.

Rok si na prvácke povinnosti počká
17 detí, ktoré majú odklad povinnej škol
skej dochádzky. Niektoré z nich však na
stupujú do nultého ročníka Základnej
školy na Záhoráckej ulici.
Počet prvákov medziročne klesol.
Kým v minulom školskom roku nastúpi
lo do malackých škôl 206 detí, tento rok
to bolo len 190.
V druhý školský deň im mesto pripra
vilo uvítací program medzi školákmi. Pri
mátor Jozef Ondrejka pozval deti na di
vadelné predstavenie Snehulienka. Zo
slávnosti odchádzali aj s malými darček
mi.
-mhFoto: S. Osuský

Na fotoprojekte škôl, ktorý realizovalo
Mesto Malacky s podporou EÚ, spolu
pracovalo sedem slovenských a tri ra
kúske školy. V týchto dňoch sa dostáva
do tlače dvojjazyčná publikácia Fotoob
jektívom mládeže – Mit dem Photo
objektiv der Jugend, ktorá približuje re
gión na historických a súčasných foto
grafiách a prináša výsledky spoločnej
práce školských tímov.
-mhPOZVÁNKA

na zasadnutie
mestského
zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční 25. septembra
o 15.00 h vo veľkej zasadačke MsÚ na
Radlinského ulici.
V rámci programu budú prerokova
né aj tieto body: správa o čerpaní roz
počtu mesta za 1. polrok 2008; výsledky
kontroly hospodárnosti a efektívnosti
výberu dodávateľa a zadávania zákaziek
s nízkou obstarávacou hodnotou; infor
mácie o príprave rekonštrukcie verejné
ho osvetlenia a pod.
Kompletný program nájdete na
www.malacky.sk v sekcii Mesto – Samo
správa mesta – Mestské zastupiteľstvo –
Plán zasadnutí MsZ, program.
-mh-

Škôlka v trende
modernizácie

349 000 Sk

Nový školský zákon, ktorý v máji schválili poslanci NR SR, priniesol od
1. septembra zmeny nielen do školských lavíc, ale dotýka sa aj výchovy
a vzdelávania v materských školách (MŠ). Zákon, ktorý nahradil starý z roku
1984, zavádza štátny vzdelávací program. Aj napriek tomu, že materské
školy majú ešte rok výnimku a musia ho začať uplatňovať od budúceho škol
ského roka, v Malackách už od septembra pracujú „po novom“. O rok by sa
mal nadstavbou budovy MŠ na Kollárovej ulici vyriešiť aj problém s na
plnenou kapacitou tried. Viac s riaditeľkou MŠ Mgr. Máriou Hudecovou.
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ka systém organizácie tried. „V minulosti
učiteľky zapájali deti do aktivít „frontálne“.
Dnes deti prichádzajú k informáciám vlast
Pokračovanie na . strane

15-0008 MA34

Na tri centrá
MŠ Kollárova s elokovanými triedami
na Hviezdoslavovej, Bernolákovej a Štú
rovej ulici zmenila od tohto školského ro

SUZUKI SX4 1,5 GLX, 2 airbagy, ABS, elektrické okná, elektrické zrkadlá s vyhrievaním,
rádio s CD, servoriadenie, centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním, palubný počítač
a mnoho ďalších doplnkov, klimatizácia za príplatok 35.000,- Sk
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SPRAVODAJSTVO
Skrátka
• 20. 8. sa na MsÚ uskutočnila kom
pletizácia dokumentácie k žiadosti na
podporu projektu výstavby závodu na
triedenie odpadu. O deň neskôr bola žia
dosť podaná. V prípade jej úspešnosti
môže mesto získať z fondov EÚ pomoc
vo výške 95 % investície.
• V rámci kontrolného dňa na stav
bách, ktoré realizuje mesto, absolvoval
primátor Jozef Ondrejka 26. 8. obhliadku
rekonštrukcie Sládkovičovej ulice a na
Námestí SNP prípravu podstavca – troj
vršia, do ktorého bol neskôr vsadený
dvojkríž.
• S ponukou na spoluprácu v oblasti
vysokoškolského štúdia navštívili 26. 8.
primátora J. Ondrejku zástupcovia Eu
rópskeho polytechnického inštitútu
z Kunovíc.
• Prípravné práce na posledný kon
cert Kultúrneho leta 2008 v Zámockom
parku finišovali 27. 8.
• Na septembrovom zasadnutí MsZ
budú poslanci rokovať aj o zmene tohto
ročného mestského rozpočtu. Pracovná
porada k zmene rozpočtu sa na MsÚ
uskutočnila 2. 9.
• V ten istý deň sa rozbehli prípravné
práce na získavanie súhlasu vlastníkov
pozemkov, ktoré sú potrebné k podaniu
žiadosti na výstavbu kanalizácie.
• Klub starostov Malackého okresu,
ktorý zasadal 4. 9., rokoval aj o bezpeč
nostnej situácii v okrese a zákone o pre
ukazovaní majetku.
-ipo-

Národný symbol
– dvojkríž sa stal pr
vého septembra sú
časťou parku na Ná
mestí Slovenského
národného povsta
nia v Malackách.
Predseda Sloven
skej národnej stra
ny Ján Slota ho odo
vzdal primátorovi
Malaciek Jozefovi
Ondrejkovi.

V Uhorsku sa v stredoveku používal
byzantský dvojkríž jednak ako znak nad
dunajských území Uhorska (pôvodne Ni
trianskeho kniežatstva), a jednak ako
najstarší známy uhorský znak – ako sym
bol kráľovstva. Po roku 1300 pribudli do
znaku tri vŕšky. Mnohým mestám na
Slovensku boli udeľované erby s motí
vom dvojkríža už od vpádu Mongolov
v 13. storočí. Znak s dnešnými farbami
vznikol počas revolúcie v roku 1848 na
hradením zelenej farby vrchov v uhor
skom znaku modrou, slovanskou far
bou. Od roku 1992 je dvojkríž súčasťou
slovenskej vlajky.

Dvojkríž s výškou
6 m a hmotnosťou
1,5 tony je darom
SNS mestu. Samo
správa zo svojho roz
počtu zabezpečila
montáž podstavca
a stavebné práce. Na
slávnosti v Deň Ústa
vy SR, na ktorej vystú
pil aj folklórny súbor
Slnečnica – Sunečník
z Gajár, sa zúčastnilo
asi päťsto Malačanov.

Dvojkríž na trojvrší
darom pre mesto

V mestách i na minciach
Odhaleniu monumentu v Malackách
venovali mimoriadnu pozornosť aj slo
venské médiá. „Dvojkríž je symbolom
slovenskej štátnosti,” povedal Ján Slota
pred novinármi po odhalení kríža. Pri
pomenul, že dvojkríž ide ako zlatá niť
cez celú históriu slovenského národa
od deviateho storočia. Dvojkríž podľa
J. Slotu prebúdza v našom národe du
cha vlastenectva. Televízia TA3 uviedla,
že národný symbol dal na vlastné nákla
dy vyhotoviť predseda okresnej organi
zácie SNS v Malackách Alexander Breza.
Výšku financií, ktoré na tento účel vyna
ložil, nechcel konkretizovať. Podľa agen
túry SITA odhalia v najbližších dňoch ta
kýto dvojkríž v Spišskej Novej Vsi a SNS
plánuje umiestnenie dvojkrížov aj v To

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

@

Zmena
vo vedení
gymnázia
Gymnázium sv. Františka Assiského
začalo nový školský rok s novým vede
ním. Mgr. Marta Šimková, ktorá túto
funkciu zastávala od mája 1999, odišla
na post riaditeľky Základnej školy v Kú
toch. Poverená zastupovaním riaditeľa
je Mgr. Viera Zaíčková.
-mh-



Terézia Sopóciová, riaditeľka ZŠ
Dr. J. Dérera
Jedným z cieľov nášho školského vzde
lávacieho programu je rozvoj a prehlbo
vanie regionálnej výchovy. Považujeme ju
za dôležitý nástroj formovania osobnosti
žiaka – hrdosť na národnú, regionálnu
i miestnu históriu, na výsledky práce pred
kov aj súčasníkov, miestnu prírodu a kul
túru, národné, regionálne i lokálne pove
domie, vzťah a úctu k bydlisku, sociálnu
a občiansku spolupatričnosť, pričom ju
chápeme ako organickú súčasť vlastenec
kej výchovy. V tomto kontexte chápeme
osadenie národného symbolu – dvojkríža
– v blízkosti školy ako pozitívny počin.
Soňa Kubová (36), na materskej
„Neviem, či im to pomôže. Je to v cha
raktere človeka. Aj keď dvojkríž stojí blízko
školy, myslím si, že mladých to vo zvýšení
ich národného povedomia neovplyvní.“
seniorka (82)
„Dvojkríž mal stáť niekde v centre a nie
na okraji. Takto je zastrčený, zaslúžil by si
čestnejšie miesto.“

-lucy-

Ponuka ďalšej
vysokej školy

-ipo-

Zvýši osadenie
dvojkríža
Malačanom
národné
povedomie?

Nina Klempová (21), študentka
„Som tu tretí deň aj s cestou. Práve
prechádzam týmto miestom prvýkrát,
dvojkríž som si všimla. Stavanie takýchto
symbolov uspokojí skôr starších, mladým
to je jedno. Mládež to nezaujíma. Sedí
väčšinou za počítačom a vyznáva iné
hodnoty ako staršia generácia.“

malackyhlas@malacky.sk

S ponukou na spoluprácu v oblasti
vysokoškolského štúdia navštívil 26. au
gusta primátora Jozefa Ondrejku pro
rektor Evropského polytechnického in
stitutu (EPI) z Kunovíc Juraj Wagner. EPI
je prvou súkromnou vysokou školou na
Morave s takmer desaťročným pôsobe
ním u našich susedov. J. Wagner prišiel
s ponukou otvorenia trojročného baka
lárskeho štúdia v Malackách v študijných
odboroch: financie a dane, ekonomická
informatika, elektronické počítače, ma
nažment a marketing zahraničného ob
chodu. „Podmienkou otvorenia akade
mického roka v týchto študijných odbo
roch je dostatočný záujem potenciál
nych študentov,“ reaguje na ponuku pri
mátor J. Ondrejka. EPI ponúka moderné
vzdelávacie technológie – elektronické
učebné texty, virtuálnu univerzitu, e-lear
ning. Štúdium je spoplatnené. Bližšie in
formácie možno získať na www.edu
komplex.cz alebo na tel. číslach:
00420/571 89 12 66, 00420/607 63 53 11.

ANKETA

Cesta na vlajku
Symbol dvojkríža vstúpil na naše
územie s príchodom Konštantína a Me
toda. Je nepochybné, že rozšírenie toh

to symbolu na Veľkej Morave súvisí s ich
pôsobením. Dvojkríž zdôrazňuje dvoj
značnosť symboliky jednoduchého krí
ža: dolný kríž predstavuje utrpenie a
smrť, horný vzkriesenie a nový život. Iný
pohľad na tento symbol hovorí o svet
skej a cirkevnej moci. Obe sa v rukách
byzantských cisárov sústreďovali až do
6. storočia – cisári boli zároveň hlavou
štátu i cirkvi.

poľčanoch, Šali, Nitre, Tlmačoch, Piešťa
noch a v Prietržke v Skalickom okrese.
Najvyššie položený slovenský dvojkríž
je v Nízkych Tatrách.
Symbol dvojkríža na trojvrší sa bude
nachádzať aj na minciach s nominálnou
hodnotou dve a jedno euro, ktoré vstú
pia do obehu 1. januára 2009.
IVANA POTOČŇÁKOVÁ
Foto: S. Osuský

Symboly sú symbolmi preto, le
bo v jedinom okamihu nesú posolstvo
celého komplexu myšlienok. Keďže tie
to myšlienky im priraďujeme sami, prijí
mame ich v podstate ľahko. Dvojkríž
dnes pre nás predstavuje Veľkú Moravu
ako počiatok našej histórie, pre Veľkú
Moravu znamenal Byzanciu ako prameň
duchovnej obrody, pre Byzanciu zna
menal kresťanstvo ako novú vieru...
Osobne mám pre symboly veľkú slabosť
a lexikóny symbolov sú pre mňa lepším
čítaním ako detektívky. Žiadnemu sym
bolu však nikdy nepomohlo, ak ho po
zlátili, alebo zmenili na monument. Sku
točná sila symbolov nespočíva v tom, že
ich máme, ale v tom, že ony majú nás.
Stano Bellan

Starostovia žiadajú
zrušenie Vojenského
obvodu Záhorie
Primátori a starostovia miest a ob
cí okresu Malacky žiadajú zrušenie
Vojenského obvodu Záhorie a pri
členenie jeho územia do katastrál
nych území obcí, ktorým pôvodne
patrilo.

Jedným z hlavných bodov programu
zasadnutia Klubu starostov Malackého
okresu 4. septembra bolo zaujatie sta
noviska k pôsobeniu Vojenského obvo
du Záhorie v regióne.
Po búrlivej diskusii prijali starostovia
závažné rozhodnutie – požiadať o zru
šenie VO Záhorie. Za prijatie takéhoto
rozhodnutia hlasovali všetci prítomní.

V zdôvodnení uvádzajú argumenty,
ktoré viedli k jeho prijatiu: Vojenský ob
vod Záhorie obmedzuje územný rozvoj
priľahlých miest a obcí, absolútne obme
dzuje pohyb obyvateľov regiónu v ka
tastri VO Záhorie, pri likvidácii munície
negatívne pôsobí na obyvateľov a ich ma
jetok, činnosťou na strelnici a vojenskom
letisku ohrozuje miestne obyvateľstvo
a nie je v ničom prínosom pre región.
Uznesenie so žiadosťou o zrušenie
Vojenského obvodu Záhorie bude Klub
starostov Malackého okresu adresovať
predsedovi vlády SR a predsedovi Ná
rodnej rady SR.
-ts-

Predseda Klubu starostov malackého okresu P. Tydlitát i členovia klubu žiadajú
zrušenie VO.
MALACKÝ HLAS
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SAMOSPRÁVA

Zeleň dostane
ozdravnú injekciu

Na ploche pred MsÚ odstránia tri kríky nad 3 metre
a jeden listnatý krík do 2 metrov. Zatrávnených bude
729 m2.

Začiatkom roka sa začali práce na projekte Revitalizácia oddychovej zóny
mesta s napojením na centrum s celkovým objemom financií do 1,4 mil.,
ktoré budú hradené z mestského rozpočtu. Jeho cieľom je upraviť plochy
verejnej zelene v smere od nákupného centra Lidl po budovu Mestského
úradu na Radlinského ulici.
Vymenia staré za nové
26. 8. postriekala realizátorská firma
(Záhradnícke a cintorínske služby, s. r. o.,
z Pezinka) trávnaté plochy herbicídnym
biopostrekom, ktorý do týždňa zničil ne
vyhovujúce časti. Podľa záhradnej archi
tektky Ing. Hany Čechovej, ktorá revita
lizáciu odborne zastrešuje, je tento po
stup najlepší. „Zo spáleného nekvalitné
ho trávnika bol menší objem odpadu.
Zem sa prekyprí a postupne pozakladá
me nové trávnaté plochy,“ vysvetlila Če
chová. Firma postupne odstráni aj staré
živé ploty a oreže prerastené ihličnany.
Vyrúbu len jeden (ihličnan), pretože jeho
koruna zasahuje do strechy OD Stred. Pri
podchode pred novými oblúkovými zá
branami vysadia smerom do ulice nový
živý plot. Zväčší sa aj stojisko na bicykle.
K autobusovej zastávke na Sasinkovej
ulici v zeleni vyšliapaný chodník vyložia
zámkovou dlažbou.

Zámocká až v budúcom roku
Súčasťou projektu Revitalizácia od
dychovej zóny mesta s napojením na
centrum bude dosadba vysokej stro
movej zelene na Zámockej ulici. Skrášlia
ju štyri pagaštany konské – červenokve
té a šesť líp malolistých. V území plošne
upravia aj jestvujúcu zeleň. Realizátor
ská firma ošetrí živý plot smerujúci zo
Zámockej ulice k „slimáku“ a plochu
skrášlia stálozelenými trvalkami s mod
rým kvetom. Do stredu dosadia dva hra
by obyčajné stĺpovité. Pri vstupe na „sli
mák“ v ploche medzi chodníkom na
Partizánsku pribudnú cestné zábrany
a okraje asfaltovej plochy spevní ka
menná dlažba. Do zeleného stredu
vysadia rovnako hraby, brečtany a trval
ky. Obnova zelene na Zámockej ulici
však príde na rad až v budúcom roku.

Reprezentatívny priestor
Práce na revitalizácii zelene budú po
kračovať pred budovou mestského úra
du. Zo strany od „Srdiečka“ pri pamätní
ku pribudnú stĺpiky, chodník tak bude
bezpečnejší. Pred pamätníkom odstrá
nia ruže, ktoré nahradí viac ako osemsto
buxusov. Zmiznú aj nevkusné betónové
kvetináče. Zámerom revitalizácie je vy
tvoriť celoročný efekt kvitnúcich dre
vín, trvaliek a ihličnanov. Preferované
budú farby biela, žltá a bordová.
Prestavbou prejde aj v súčasnosti ne
vyhovujúca plocha parkoviska pri budo
ve MsÚ pred bytovkou.

Riešené územie:
3 880 m2
Plocha trávnikov:
1 819 m2
Plocha výsadieb
do záhonov:
541,5 m2
Počet nových
vysadených stromov:
4 ks
Počet vysadených kríkov
a trvaliek:
2 309 ks
Počet ihličnatých kríkov: 98 ks
Počet sezónnych kvetín: 250 ks
Plocha pamätníka/výsadba
buxusov:
44 m2/880 ks

V zeleni
okolo smreka
budú vysadené: na
jar bielo kvitnúci tavoľník, v lete žlto
kvitnúca rudbekia, modrofialová le
vanduľa a ozdobný dráč s bordo
vými listami. V priestore získajú
dominanciu tri kusy juky krá
ľovskej, ktorá je veľmi efekt
ná v čase kvitnutia vyso
kými bielymi kvetmi.
Plastika zostane
na pôvodnom
mieste.

Projekty v číslach

Text, foto: LUCIA VIDANOVÁ
Foto: projektová dokumentácia

Nový chodník (obrázok vľavo) tvarovo
nadviaže na spevnenú jestvujúcu plochu
autobusovej zastávky.
Projektant navrhol pri pasáži OD Stred
pevnú zábranu, ktorá bude oblúkovitého
tvaru (v návrhu ešte rovná). Pred ňou
vznikne zelený plôtik z kríkov.

Vnútroblok na „Prvomájke“ v projektoch
27. augusta sa v MsÚ stretli zástup
covia projektantskej firmy s vedú
cim oddelenia životného prostre
dia F. Klímom, referentkou zelene
M. Gajdárovou a V. Končekom z od
delenia dopravy a stavebného po
riadku k projektu riešenia vnút
robloku na Ul. 1. mája. Spolu pri
pomienkovali návrh riešenia revi
talizácie zelene a detských ihrísk
pre menšie a väčšie deti, ktoré tu
vzniknú.

neperspektívne stromy a dosádzať no
vé. Pri ihriskách, ktoré oplotia, aby za
bránili vstupu zvierat do areálu, sa vy
tvorí oddychová zóna.
Stredajšiemu stretnutiu predchádza
lo verejné prerokovanie s občanmi bý
vajúcimi v dotknutom území, ktoré sa
uskutočnilo 6. augusta. V najbližších
týždňoch bude po zapracovaní pripo
mienok pripravená projektová doku
mentácia.

Nové chodníky budú z bezšpárovej
dlažby, zväčšiť by sa mali aj stojiská na
kontajnery. Tie budú skryté za plôtikom
spestreným zeleňou.
Postupne sa budú odstraňovať staré

Ak sa nájdu potrebné financie, chce
mesto projekt vnútrobloku na „Prvo
májke“ riešiť v budúcom roku.
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do pozornosti
Mesto Malacky pre svojich obyva
teľov zabezpečuje zvoz objemné
ho odpadu dvakrát ročne (na jar
a na jeseň).

Termíny jesenných zvozov:

13. 10. 2008 bytové domy
20. 10. 2008 rodinné domy
Pri zvoze objemného odpadu možno
vyložiť odpad k stojiskám kontajne
rov alebo na okraj cesty, prípadne na
iné vhodné a prístupné miesto.
Vyložiť možno staré televízory, chlad
ničky, sporáky, nábytok, koberce, sa
nitárne zariadenia a pod. Zvoz sa ne
týka biologického odpadu zo záhrad.
-ozp-

Text, foto: LUCIA VIDANOVÁ
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Škôlka v trende
modernizácie

Dokončenie z . strany
ným bádaním. V každej triede sme vytvo
rili tri centrá – pre vedu a vzdelávanie,
umenie a komunikáciu a motoriku. Škôl
kari tu riešia úlohy, a tak posúvajú hranice
svojho poznania,“ vysvetľuje M. Hudeco
vá. Po kvalitatívnej stránke je to podľa ria
diteľky obrovský krok vpred, ku ktorému
sa s ročným predstihom odvážilo len má
lo materských škôl na Slovensku. „Praco
vať po novom môžeme aj vďaka tomu, že

všetky učiteľky prešli už skôr prípravnými
kurzmi,“ dodáva.

Kapacitné problémy
Ešte v júni redakcia eM TV informovala
o tom, že 27 detí nemohlo byť prijatých
do MŠ napriek tomu, že vedenie najskôr
rozhodlo inak. K tomuto kroku musela ria
diteľka pristúpiť po upozornení Úradu ve
rejného zdravotníctva, ktoré sa odvolalo
na sprísnenie opatrení vo Vyhláške Minis

Juh nadobudne postupne tvár moderného sídliska. 8. 9. odovzdala projektová firma
mestu komplexnú koncepciu riešenia sídliska vrátane zelene, parkovísk, oddychových
zón aj detských ihrísk.

Rekonštrukcia
ihrísk na Juhu
Začiatkom septembra sa začali re
konštruovať detské ihriská na síd
lisku Juh. Odstraňujú sa pieskovis
ká a namiesto doterajších dvoch
na jednom ihrisku zostane len jed
no. Po vyrovnaní terénu pracovní
ci mesta odstránia nevyhovujúce
preliezačky. Doplnia sa lavičky, ko
še a nové prvky na detské ihriská.
Okraje pieskovísk sa upravia na
sedenie.

V rámci finančných možností niekto
rým ihriskám ešte tento rok pribudne
oplotenie. S plotmi pre ostatné sa ráta
v ďalších rokoch. Z dôvodu rozsiahlych
terénnych úprav detských ihrísk mesto
Malacky žiada mamičky o zvýšenú opa
trnosť pri pobyte detí na ihriskách. Keď
že práce potrvajú ešte zopár dní, mesto
zároveň žiada obyvateľov sídliska Juh
o pochopenie a trpezlivosť.
Text, foto: Mária Gajdárová, odd. ŽP

VO SVETE KDE
NIČ NIE JE TRVÁCNE
JE DOBRÉ MAŤ AUTO
SO 7 ROČNOU ZÁRUKOU!
ENA

OBČAN
v centre pozornosti

OVÁ C

TERAZ N

k
9.700 S

9 414 700,- Sk
3od
KIA cee´d už
Made in SlovaKIA

na www.malacky.sk

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.

AKO VYBAVIŤ
je položka v menu OBČAN,
kde nájdete:

Šetrite si nohy, ústa, poplatky
za telefón a čas – kliknite
na AKO VYBAVIŤ
na www.malacky.sk

Vyrieši to nadstavba
Aj napriek tomu, že žiakov v školách
skôr ubúda, počet detí v predškolskom ve
ku začína pozvoľne rásť. Rodiť začali naj
silnejšie demografické ročníky (1977 –
1984), a tým sa vytvára nápor na zvyšova
nie kapacít v MŠ. „Zatiaľ máme v štyroch
pracoviskách 23 tried, najviac 7 na Kollá
rovej. Aj napriek redukcii predškolských
zariadení v roku 2004 (zrušili sa triedy na
Pezinskej ulici a Ľ. Fullu) sme mohli pokryť
dopyt, no situácia sa mení,“ vysvetľuje ria
diteľka. Zriaďovateľ – Mesto Malacky plá
nuje situáciu riešiť nadstavbou práve na
Kollárovej ulici. Vzniknúť by tu mali štyri
veľké triedy pre maximálny počet detí.
Niekoľkomiliónovú investíciu na nadstav
bu však bude musieť odsúhlasiť poslanec
ký zbor pri schvaľovaní budúcoročného
rozpočtu, v ktorom sa s ňou počíta.
Text, foto: LUCIA VIDANOVÁ

Neradi vybavujete?
Pomôžeme Vám!

• čo sa dá vybaviť v MsÚ
• aké doklady k tomu potrebujete
• ako máte postupovať (kam ísť, čo
urobiť)
• osoby zodpovedné za vybavovanie
konkrétnych služieb
• tlačivá, ktoré si môžete stiahnuť
a vypísať v pohodlí domova
• odkazy na súvisiace zákony a vnú
torné právne normy

terstva zdravotníctva SR č. 527/2007. Tá
obmedzuje počet detí v triedach v závis
losti od štvorcových metrov plochy, ale aj
napríklad počtov umývadiel a toaliet. Ma
ximálnu hranicu detí v triedach dokonca
predpisuje aj nový školský zákon (§ 28
ods. 10). „V prípadoch neprijatých detí bo
li mamičky na materskej dovolenke s mlad
ším súrodencom. Povinnosťou MŠ je ale
prednostne prijať deti v predškolskom ve
ku (od 5 rokov) a deti s odloženou škol
skou dochádzkou,“ vysvetľuje M. Hude
cová.

V mesiaci august
na dobrovoľnú
zbierku na Malacký
kaštieľ prispeli:
Jozef Jakubec, 250 Sk; Ing. Dušan Bernát,
250 Sk; Darina Saxunová, 500 Sk; Ing.
Janette Bobáľová, CSc., 200 Sk; Karin
Tomkuliaková, 200 Sk; RNDr. Hubert Kl
čo, 10 000 Sk
Stav konta k 31. 8. 2008:

65 038,00 Sk

Za NÁŠ kaštieľ Vám ďakujeme.

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

*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%

UŽ AJ V MALACKÁCH na Pezinskej 37 • tel.: 034/774 11 38
MH 08 F15



www.kia-slovakia.sk

KIA Motors Sales Slovensko, s.r.o.

Platinový
partner SFZ

Generálny
partner SOV
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Oslávte Svetový deň cestovného ruchu
na malacký spôsob
s Turisticko-informačnou kanceláriou Malacky
27. septembra od 9.00 h
Potulky mestom: 9.00 h – 11.00 h – 13.00 h – 15.00 h – 16.30 h
Sakrálny okruh: 9.00 h – 10.30 h – 12.00 h – 13.30 h – 15.00 h – 16.30 h
Po stopách Pálfiovcov: 9.00 h – 11.00 h – 13.00 h – 15.00 h – 16.30 h
Začiatok prehliadok je vždy pred budovou inkubátora.
Múzeum Michala Tillnera: od 14.00 h do 17.00 h
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Každú začatú hodinu
akc ie o Ma
prehliadky s odbor
mác
ným výkladom. Za
čiatok prehliadky
pred MCK.

Bližšie informácie:
Turisticko-informač
ná kancelária
Bernolákova 1/A
Malacky
tel.: 034/772 20 55
e-mail:
tik@malacky.sk

MH 08 F8

Denne nízke ceny už aj v Malackách!

...Kauﬂand prichádza!
Obslužné pulty
Bohatá ponuka ovocia a zeleniny
Čerstvé pekárenské výrobky
Všetko za nízke ceny.

Našou ﬁlozoﬁou je denne čerstvý tovar
za nízke ceny. U nás nakúpite rýchlo,
kvalitne, pohodlne a navyše za nízke ceny.

Všetko, čo potrebujete,
nájdete pod jednou strechou.

Od potravín, ovocia a zeleniny, cez textil,
domáce potreby, drogistický a papierenský
tovar až po knihy a noviny a mnoho ďalšieho.

Slovenská republika, v.o.s.
Malacky, Brnianska ulica
www.kauﬂand.sk

Služby zákazníkom
Kvaliﬁkovaný personál
Takmer 250 parkovacích miest

Otvoríme 11. septembra o 7:00 !

MH 08 F34
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Hľadáme

spolupracovníka
s praxou v oblasti
poisťovníctva
a finančného
poradenstva.

ČÍTAJTE A VYHRAJTE
Konzultant a scenáristka obľúbeného seriálu Sex
v meste mali prevratný ná
pad: ženám by v láske nemali radiť kamarátky, ale
muž, lebo ten najlepšie
chápe mužské myslenie. Mužské výhovorky
uvádza Greg na správnu mieru, ženám hovorí do tváre pravdu.
Síce vtipne, ale ne
úprosne.
Greg Behrendt
a Liz Tuccillová natvrdo a na rovinu
servírujú pravdu
o mužoch v knihe
Nie je z teba až
tak paf. Ak ju
chcete čítať, súťažte a možno ju
vyhráte.
Román Johna Harta Volanie krvi
získava Dana Hocová z Veľkomorav
skej ulice v Malackách.
Prosíme výherkyňu, aby sa ohlásila

DO POZORNOSTI

Ak chcete súťažiť o knihu Nie
je z teba až tak paf,
pošlite do 15. sep
tembra nalepený
kupón a možno práve na vás sa usmeje
šťastie.
Kníhkupectvo
Ľubica
OC hotela Atrium,
telefón: 772 67 34
Po – Pia 9.00 – 17.30 h
So 9.00 – 12.00 h

Kníhkupectvo
ĽUBICA

KUPÓN

15

ČASOPIS DO KAŽDEJ KABELKY

Západoslovenská energetika, a. s.,
Bratislava informuje:
Z dôvodu vykonávania prác na za
riadeniach rozvodu elektrickej energie bude 10. septembra v čase od
9.00 do 12.00 h

v redakcii na Radlinského ul.
2751/1 na 3. poschodí, č. d. 407.

VEĽKÁ LETNÁ SÚŤAŽ

Alžbeta Báthory

NEVINNÁ
VRAHYŇA?
Skutočná
pravda o nej

PRIZNANIE

EROTICKÝ
VEČIEROK

prerušenie
elektrickej
energie

ŠOKUJÚCE
ODHALENIE

a iné skutočné príbehy

VAROVNÉ SIGNÁLY

KOŽA

BAROMETER ZDRAVIA

MYLNÉ DIAGNÓZY

ZHUBNÁ ŽIVOTOSPRÁVA
AUGUST 2008

odstávkou v časti ulice

Cesta mládeže č. 18–28.

Prihlásiť sa môžete od 3. 9. od 7.00 do
18.00 h. Prvé stretnutie sa uskutoční
17. 9. a záujemcovia o paličkovanie sa
budú stretávať vždy v stredu o 16.30 h.
Bližšie informácie získate v CVeČku
alebo na t. č.: 034/ 772 22 28
Organizátor a realizátor: A. Makarová
Realizované prostredníctvom nadácie

19 KÍL!
SCHUDLA
DLA
a OMLAADL

Opravujem chladničky
a mrazničky,
MONTUJEM KLIMATIZÁCIE

Pavol Šišolák, Závod 663
tel.: 034/779 94 35, 0903/75 06 12
MH 08 F7

Montáž sadrokartónov
Maliarske práce

0907 42 86 12
MH 08 F35

NA
PREMENA
Á PREMEN
ČNÁ
RAČ
ZRAČNÁ
ÁZR
ZÁZRAČNÁ
ZÁZR
Z
ZÁ
ÚŤ Ž
SO SÚŤAŽOU

Jozef VAJDA

ROKY ma NETRÁPIA

9 Aké starosti prežíva úspešný herec Jozef Vajda?
9 Viete aké pomôcky potrebuje vás prváčik?
Poradíme vám!
9 Koža je zrkadlo našej psychiky
9 Je mýtus o krvilačnej Bátoryčke pravdivý?
9 Extra dávka čitateľských príbehov
9 Hrajte o exkluzívne ceny
vo veľkej letnej súťaži

DROBNÁ INZERCIA
• Do novootvorenej reštaurácie v centre Malaciek prijmeme do zamestnania
za výhodných platových podmienok kuchárov, čašníkov. Kontakt: 0908 30 19 02.
• Hľadám spoľahlivú a pracovitú paniu na výpomoc do domácnosti (1x do
týždňa). Kontakt: 0903 45 03 43.

Klub
paličkovanej
čipky

Anton Pašteka
Foto: S. Osuský

DOBRÉ RADY DO ŠKOLY

MH 07F29

Krátko po dvanástej hodine podujatie otvoril hlavný organizátor Mgr. Bra
nislav Orth. Napriek „konkurencii“ v neďalekom Kostolišti, kde sa konala podobná súťaž, zaujal osem družstiev svoje
miesto. Počet členov v družstve nebol
obmedzený, a tak počet variacich či pomáhajúcich, dokonca i len radiacich bol
pri jednotlivých kotlíkoch či kotlinách

08

do predajne v Malackách. Pre túto
predajňu prijmeme aj vedúcu predajne a pracovníčky. Ponúkame modernú prevádzku, samostatnú a kreatívnu prácu. Oficiálnu mzdu (neobálkový systém), školenie a zázemie
silnej spoločnosti. Záujemcom s praxou ponúkame výhodné mzdové
podmienky. Životopisy posielajte na:
office2@stemprok.cz.
Kontakt: 0918 41 42 92.

rôzny. Družstvo Vojenských lesov malo
dokonca pomocníka, ktorý im promptne počas súťaže v „ešuse“ uvaril polievku, aby ich pri príprave guláša nevyru
šoval hlad. Najmladším účastníkom varenia bol 6-ročný Lukáš Klubník z Plaveckého Štvrtka.
Prvé dva ročníky súťaže vyhrala dvojica Peter Swan a Juraj Miklaš. V minulom
roku bol víťazom Martin Orth. O tom, kto
bude v tomto roku napísaný na vizitke
pohára, rozhodovala päťčlenná porota.
Predsedal jej šéfkuchár Jozef Klubník
z hotela Danube v Bratislave, ktorý bol aj
účastníkom olympiády v Pekingu, kde

METRO MEDIA 22,– Sk / € 0,73

Hľadáme floristov/-ky

Dym a neskôr vôňa sa dostávali po
stupne na ulicu 29. augusta z pries
torov dvora pri Caffe 23, kde sa
uskutočnili IV. majstrovstvá Mala
ciek vo varení guláša.

varil v slovenskom olympijskom dome.
Porota to nemala pri posudzovaní
gulášov vôbec ľahké, veď pre mňa ako
laika boli chutné všetky. Napokon zvíťazil 9-členný kolektív Ladislav Koller, Marta Burclová, Zdeno Strejček, Juraj Ufrla,
Rastislav Hladík, Branislav Vosátko, Rudolf Burcl, Petra Kováčová a František
Spuchlák.
O tom, že guláše boli výborné, svedčil i fakt, že v kotlíkoch nevydržali ani hodinu. Záujemcovia o ochutnávku, ktorí
prišli neskôr, jednoducho zaváhali. Po
dujatie získava svoju tradíciu a určite
dobre zapadá do prázdninových Malaciek.

9 771336 991003

MH 08 F32

Vôňa prerážala dym

www.modernazena.sk

Požiadavky:
min. SŠ smaturitou, prax min. 2 ro
ky, zodpovedný prístup k práci, skú
senosti s MS Windows, MS Excel,
Internet.
Termín nástupu: dohodou
Druh pracovného pomeru:
DIČ – živnosť
Kontakt:
Pavel Madro,
t. č.: 0911/22 22 10, e-mail:
madropavel@pannonsafe.eu.

Moderná žena, Račianska 66, 831 02 Bratislava
Tel.: 02/49 20 74 36, e-mail: marketing@modernazena.sk
www.modernazena.sk
MH 07B3
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Krížovka
Cudzie slová začínajúce
písmenom N:
tajnička č. 2 - orientálny kniežací titul;
nemesis
- pomsta, odplata;
nekrofág - živočích pojedajúci mŕtvoly;
nanizmus - trpasličí vzrast ;
tajnička č. 3 - presadzovanie;
nimród
- vášnivý lovec;
naidka
- malý vodný červ;
niválny
- snehový;
nadobor
- hviezda najvyššieho jasu;
NN (nomem
nescio)
- podpis anonyma;
nanizmus - trpasličí vzrast;
noosféra - sféra vlády rozumu;
napalm
- zápalná vojnová látka;
nulita
- absolútna neplatnosť;
tajnička č. 4 - vzácny plyn;
numizmatik - zberateľ mincí;
nebulózny - nejasný, hmlistý;



tajnička č. 1
negližé
nutria
negociácia
nymfický

- vatikánsky diplomat;
- spodná bielizeň;
- vodný hlodavec;
- vyjednávanie;
- bujný, zmyselný;

VODOROVNE
A ruské mužské meno; spoj lepom;
vodík; aktuálna hodnota meny; napadnú B druhé najväčšie mesto Slovinska;
drozd po česky; tajnička č. 1 C mäkká
spoluhláska; tajnička č. 2; krém v 2. p. j.
č.; poznámkový blok; rímskych 50 D
arabský slovesný člen; brána po nemecky; východ po nemecky; Eduard; už po
česky; dusík a urán E skôr - prv; tajnička
č. 3; buď v horizontálnej polohe F Diana
bez začiatku; úkon - čin; zostatok po
ohni; potreba pekára; kreslo pre kráľa G
meno moderátorky Barkolovej; znefunkčnil uzáver; opak krivého.

Metromedia 53x110 f.indd 1
11.8.2008
lo hostiteľom 10 draslík; jestvujete;
ZVISLE
po1 obec pri Trenčíne 2 Local area net koruj 11 medzinárodné označenie vojsk
work; kráľ zo Shakespearovej drámy 3 Spojených národov; oznámi úradom;
český hokejista v NHL; kos obilie 4 druh konzumuj tekutinu 12 len po nemecky
opice; podmienková spojka 5 veľké vo- – obrátene; ušľachtilý kov 13 pot; rímjenské teleso; ad acta; spojka 6 tenisový skych 99; polomer 14 vzdajú hold; ukaúder; otecko 7 on po nemecky; domáce zovacie zámeno 15 drevená nádoba;
zvieratá; EČV Trnavy 8 práca vo fyzike; spoluhlásky v slove larva 16 Európan;
popravca; fakulta telesnej výchovy 9 bo- tajnička č. 4 17 ochotný poslúžiť.
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NA POMOC: 3 Erat
Pripravil: JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

Kto chce súťažiť o celoročné predplatné
magazínu Žena, nech pošle kupón spolu
so správnymi odpoveďami do 15. septembra a zaradíme ho do žrebovania.

10 11 12 13 14 15 16 17

Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali
správne vylúštenie tajničky – 1. me
nažéria, 2. mulč, 3. mágia – sme vyžrebovali  S. Kováčovú z Cesty mládeže v Malackách, ktorá získava kozmetický balíček v hodnote 500 Sk od
spoločnosti Oriflame.

MALACKÝ
HLAS
MALACKÝ HLAS

KUPÓN
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KULTÚRA • SPOLOČENSKÁ KRONIKA • OZNAMY
DO POZORNOSTI

Ponuka
krúžkov
a kurzov
v CVeČku
Jazyky:
deti od predškolského veku, mládež,
dospelí, všetky úrovne: anglický ja
zyk (Z, P, K); nemecký jazyk (Z, P, K),
francúzsky jazyk (Z, P); ruský jazyk
(deti – Z, dospelí – zdokonaľovanie);
španielsky jazyk (deti – Z);
3-mesačné jazykové kurzy – AJ, NJ

Zbohom
buď...

BLAHOŽELANIE
Zlatú svadbu oslávili manželia
Ľudmila a Alexander Violovci
z Malaciek

„Čo som sa po horách nachodil, čo
som sa pištolí nanosil. Kto to vie,
kto to vie?“ každému v ušiach pri
týchto slovách znie pieseň z muzi
kálu Na skle maľované v podaní
nezabudnuteľného Jánošíka – Mi
chala Dočolomanského. Slováci
s bôľom prijali správu, že 26. 8.
„Dočko“ podľahol zákernej rako
vine pľúc vo veku 66 rokov.

Obľúbený herec patril medzi hviezdy
televízneho, filmového a divadelného
neba. Vdýchol život stovkám postáv.
S riaditeľkou Mestského centra kultúry Ja
nou Zetkovou počas veľtrhu cestovného
ruchu ITF Slovakiatour 2007.

Milý Miško, krstný tatko
nášho Divadla na hambálku,
trošku dosť si nás Tvojím rýchlym od
chodom prekvapil. Ešte stále počujem Tvo
je veselé slová a vidím iskierku v očiach na
poslednej návšteve u nás, dakedy na jar na
hambálku. Krvavá svadba sa Ti veľmi pá
čila, napriek tomu, že tam účinkovala aj
tetka smrť. A Ty si už vtedy vedel, že to bu
de tuhý boj. A ja som do poslednej chvíle
veril v Tvoju charizmu a obrovský talent
a Tvoje človečenstvo, ktoré všetko zdolá.
A človek mieni a život mení. Napriek všeli
čomu, Miško, si stále s nami a my sme stále
s Tebou. Máme Ťa nekonečne radi.

Estetika
Tvorivé dielne – predškolský vek; vý
tvarný krúžok; klub Lienka (pre deti,
ktoré nenavštevujú MŠ); krúžok ume
leckej fotografie; výtvarné aranžmá
(rôzne umelecké techniky pre deti aj
dospelých); keramický krúžok; byto
vý dizajn; paličkovanie (Z, P); drôten
kárstvo; maľovanie na hodváb, vizá
žistický.
Tance
Tanečná rytmika (predškolský vek –
od 4 rokov; 1. a 2. r. ZŠ); moderný ta
nec, hip-hop; základy spoločenských
tancov; country tance (chlapci a diev
čatá od 3. roč. ZŠ); folklórny krúžok;
scénický tanec; spoločenský tanec;
mažoretky
Umenie, hudobný nástroj
Muzikálové štúdio (spev, tanec, herec
tvo – deti, mládež, dospelí); základy
klasického spevu; základy pop-rock
spevu; umelecké štúdio (pre hendike
povanú mládež); gitarový krúžok (II.
stupeň ZŠ); gitarový krúžok (3 mesia
ce – mládež, dospelí – Z); hra na syn
tetizátore (Z)
Šport
Športovo-pohybový krúžok (základy
rôznych športových hier); futbalový
krúžok (I. a II. ročník); CVeČko – futbal
pre najmenších; plavecký krúžok; lu
kostreľba; športový rybolov; posilňov
ňa; šach (aj internetová forma – Z, P);
šach (predškolský vek); joga; cvičenia
na fitlopte; kondičné cvičenia.
Technika
Počítačové hry (internetová forma);
Word, Excel, Powerpoint (pre deti
a mládež); počítačová grafika (tvorba
webstránok); letecký modelár; prí
prava na prijímacie pohovory z ma
tematiky
3-mesačné kurzy
pre mládež a dospelých
Jazykové kurzy (AJ, NJ); gitarový kurz
(základy akordovej hry); vizážistický;
počítačový; počítačová grafika
Vysvetlivky: Z – začiatočníci, P – pokro
čilí, K – konverzácia
CVČ je prijímateľom vzdelávacích
poukazov. Deti, ktoré prinesú vzde
lávací poukaz do určeného termínu,
budú oslobodené od 1 mesačného
poplatku za každý polrok.
Prihlásiť sa môžete v CVČ v čase
od 8.00 do 18.00 h
Informácie: t. č. 034 772 22 28,
www.cvcmalacky.sk
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Vlado Zetek
a Divadlo na hambálku

„Dočko“ bol s Petrou Vančíkovou-Kolevskou medzi pozvanými hosťami, ktorí sa zúčast
nili Malackých dní na jeseň 2002. Ako herci si pred kamerami spolu zahrali v rozprávke
Husiarka a kráľ v roku 1983.

Michal Dočolomanský mal rád Záho
rie aj Malacky. Bol jedným z krstných ot
cov Divadla na hambálku, čestným hos
ťom stretnutia malackých rodákov v ro
ku 2002, nikdy nevynechal ani stánok
Záhorákov počas veľtrhu cestovného ru
chu ITF Slovakiatour či premiéry malac
kého ochotníckeho divadla. Nechýbal
ani v roku 2004, kedy sa tu počas Ad
ventných Malaciek natáčala relácia STV.
Na jar 2007 sme ho privítali v Babinci
– cykle stretnutí žien so zaujímavou
osobnosťou, ktoré pripravilo MCK. „Ste
Malačan?“ opýtala sa ho jedna diváčka.
„So mnou je to zložité. Narodil som sa
v „slovakštáte“. Po otcovej smrti sme sa
presťahovali do Svätého Jura. Sestra sa
vydala do Malaciek a v starobe tu žila na
Partizánskej ulici aj moja mama. Pred pár

rokmi som si zadovážil chalupu na Záho
rí, v ktorej trávim voľné chvíle a majstru
jem. Pre mnohých som Záhorák, no s vý
chodniarskym akcentom,“ odpovedal.
„Ej, lenivý som veru nebol. Vraj som
v televízii vrátane poézie a dabingov
urobil až 1200 vecí. Na skle maľované je
najreprízovanejšou divadelnou hrou,“
vyratúval Dočko. Vtedy svoje zdravotné
problémy a lásku k fajčeniu komentoval
takto: „Či tam pôjdem zajtra alebo pozaj
tra, za ten jeden deň mi to obmedzova
nie nestojí. Žiť treba naplno dokonca,“
dodal.
Nuž, milý Dočko, zákerná choroba vy
šla z tohto boja ako víťaz. No tak ako Já
nošík pre nás zostávaš nesmrteľným.
Zbohom buď...
LUCIA VIDANOVÁ, foto: archív

Otvorenie školského
roka v CVeČku

Centrum voľného času v Malackách pozýva na slávnostné otvorenie školského
roka, ktoré sa uskutoční v piatok 12. 9. o 16.00 h v areáli CVČ. Podujatie je spojené
s otvorením oddychovej zóny – projekt podporený nadáciou Holcim – Leto pod
šiatrom. Tešiť sa môžete na skákací hrad, maľovanie na tvár, kultúrny program v po
daní cvečkárov. Počas podujatia si môžete vyskúšať svoju zručnosť v tvorivých diel
ňach, lukostreľbe, futbale, šachu, drôtikovaní, paličkovaní... Nech sa páči, malí, veľkí,
nepozerajte do telky! Dospeláci aj decká – utekajte do CVeČka!
Slovenský zväz záhradkárov, Koordinačný výbor Malacky
pod záštitou primátora mesta RNDr. Jozefa Ondrejku
pozýva všetkých záujemcov na

Mestskú výstavu
ovocia a zeleniny,

ktorá sa uskutoční 19. 9. od 14.00 do 19.00 h a 20. 9. od 9.00
do 18.00 h v priestoroch ZŠ na Štefánikovej ul. v Malackách
V sobotu je zabezpečené občerstvenie – rybie špeciality, burčiak, nealko.
Odber exponátov sa uskutoční 18. septembra od 16.00 do 21.00 h.

SpomienkY
„Odišla si tichučko a bez rozlúčky,
len oči ostali pre plač
a srdce žije v spomienkach.“
30. 8. sme si pripo
menuli 2. výročie, čo
nás navždy opustila
naša dcéra, manžel
ka, maminka, sestra,
babka, krstná mama
Jarmila
Tangelmayerová.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku. S láskou spomína celá
rodina.

Nech Vám stále slnko svieti
v oknách Vášho domova,
aj keď mráčik zastrie ho,
zažiari Vám odznova.
Všetko najlepšie k Vašej zlatej svadbe
želajú dcéra s rodinou, syn s rodinou
a pravnučka Sarah.
Spoločenská kronika
PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:
Septembroví jubilanti:
80 – Terézia Cagáňová, Jo
zef Dobrovodský, Ľudmila
Kožuchová, Mária Laubertová, Ladi
slav Pribil, Ľudmila Rečná, Mária Rozu
mová; 85 – Serafína Dobrovodská,
Anna Fábryová, Rozália Gajdárová,
Mikuláš Stískal, Alojz Vašek; 93 – Justí
na Romanová; 94 – Ľudmila Ambrušo
vá, Mária Lorencovičová; 97 – Johana
Dobrovodská
POVEDALI SI ÁNO:
od 18. 8. do 31. 8.
Soňa Horváthová a Martin Morav
čík;

†

NIE SÚ MEDZI NAMI:
od 18. 8. do 31. 8.
Irena Hujsová, 1931, Malé Le
váre; Mária Ševčíková, 1924, Rohož
ník; Terézia Vismeková, 1930, Gaja
ry; Irena Dinušová, 1939, Malacky;
Katarína Galová, 1924, Kuchyňa;
Fridrich Sabol, 1925, Zohor; Stani
slav Antalík, 1951, Jablonové; Imriš
ka Valentová, 1914, Lozorno; Bože
na Krajčiová, 1932, Malacky; Anna
Kamenistá, 1941, Malacky; Ladislav
Radocha, 1928, Malacky; Mikuláš
Kožuch, 1947, Malacky; Jozef Baček,
1931, Plavecký Štvrtok...

Dotĺkli srdcia, prestali biť,
skončili svoju púť,
tá rana veľmi bolí, zabudnúť nedovolí,
zhasli oči, stíchol hlas,
veľká bolesť je stále v nás.
30. 8. uplynul 1 rok,
čo nás navždy opus
til syn, brat, švagor
a krstný otec
František
Taraba,
a 25 rokov od úmrtia
manžela, otca,
dedka
Františka
Tarabu.
Kto ste ich poznali,
venujte im tichú spo
mienku. Smútiaca
rodina.
4. 9. uplynulo 10 ro
kov, čo nás náhle
opustila naša drahá
matka, manželka
a babka
Viera
Dobrovodská.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku.
Spomínajú manžel Milan, dcéra Viera
a Dana s rodinami.
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Klub filatelistov ZSF 52 – 32,
MsCK, CVČ, ZŠ Dr. J. Dérera Malacky
pozývajú na

Jesennú
zberateľskú
burzu
(známky, mince, bankovky, pohľad
nice, telefónne karty, kalendáriky,
pivné suveníry, starožitnosti, figúr
ky z kindervajíčok, hokejové kartič
ky...), ktorá sa bude konať v sobotu
27. septembra od 8.00 do 12.00 h
v ŠJ ZŠ Dr. J. Dérera (parkovisko v prie
store školského dvora).
Vstupné:
dospelí 10 Sk,
deti do 15 rokov zdarma



ŠPORT  •  INZERCIA

Prieskum
v domácnostiach
mesta

KRÁTKO ZO ŠPORTU

Štuková na
majstrovstvách
sveta

Mesto Malacky v rámci Bratislavské
ho samosprávneho kraja je zapojené do
prieskumu verejnej mienky, ktorý poslú
ži k aktualizácii materiálu Koncepcia roz
voja sociálnych služieb v regióne Bra
tislavského samosprávneho kraja.
Prieskum vykoná Mesto Malacky, MsÚ,
prostredníctvom svojich zamestnancov
formou vyplnenia dotazníkov v náhod
ne vybraných domácnostiach. Upozor
ňujeme občanov, že dotazník je anonym
ný. Predpokladaný termín návštev do
mácností na území mesta je od 8. do 26.
septembra. Všetkým zúčastneným vo
pred ďakujeme za spoluprácu. V prípade
otázok kontaktujte: Mestský úrad Malac
ky, klientske centrum – referát sociálnej
pomoci: Antónia Miklošová (034/796 61
18, miklosova@malacky.sk)

Pretekárka Atletického klubu AC Ma
lacky Alexandra Štuková obsadila na MS
v atletike juniorov, ktoré sa uskutočnili
v poľskej Bydgosztzi, 30. miesto (v roz
behu 6. v poradí). 18-ročná reprezentant
ka SR v behu na 400 m dosiahla výkon
56,33 s, ktorý stačil len na 6. miesto v
rozbehu a nepostúpila do plánovaného
semifinále. Po splnení účastníckeho li
mitu MS juniorov (55,28 s), čo sa jej po
darilo až dvakrát (v Brne – 55,18 s a Ri
jeke – 55,10 s), reprezentovala v Poľsku
napriek zdravotným problémom. Talen
tovanú Malačianku trápia od mája tohto
roka bolesti chrbta.
Z výsledkov MS juniorov
v atletike (Bydgosztz, 2008):
400 m Women (Heat 1): 1. Yuliya Bara
ley (UKR) – 54,61; 2. Lanie Whittaker (USA)
– 54,74; 3. Moa Hjelmer (SWE) – 55,32; ...
6. Alexandra Štuková (SVK) – 56,33

Alena Kmecová,
vedúca klientskeho centra

Otváracie dni
a hodiny
sauny
v ŠH Malina
September
22. 9.
16.00 h – 20.00 h muži
23. 9.
16.00 h – 20.00 h ženy
25. 9.
16.00 h – 20.00 h muži
26. 9.
16.00 h – 20.00 h ženy
29. 9.
16.00 h – 20.00 h muži
30. 9.
16.00 h – 20.00 h ženy
Od októbra do konca roka
podľa rozpisu
Pondelok 16.00 h – 20.00 h muži
Utorok
16.00 h – 20.00 h ženy
Streda
VOĽNO
Štvrtok
16.00 h – 20.00 h muži
Piatok
16.00 h – 20.00 h ženy
Sobota
13.00 h – 16.00 h muži
		
17.00 h – 20.00 h ženy

-zb-

Bratislava vo finále
porazila Malacky
30. augusta sa na antukových
ihriskách v Malackách uskutočnil
50. ročník turnaja o Pohár SNP vo
volejbale mužov.
Zúčastnilo sa ho šesť družstiev, ktoré
boli rozdelené do dvoch skupín. A druž
stvo malackého Strojára a VKP Bratislava
postúpili ako víťazi skupín priamo do se
mifinále. Družstvá na 2. a 3. miestach si
o zvyšné dve semifinálové miestenky za
hrali medzi sebou. Do semifinále postú
pili Malacky B aj Sokol Schwechat. Vo fi
nále si podľa očakávania zahrali brati
slavskí policajti a Malacky A. Tie sa pred

tým poriadne potrápili s vlastným „Béč
kom“. Z víťazstva sa nakoniec radovalo
bratislavské družstvo, ktoré posilnil bý
valý reprezentant a v súčasnosti hráč ra
kúskeho Donaukraftu Marek Kardoš. Ma
lačanom naopak chýbal nahrávač Juraj
Kobza, ktorého zastúpil rodený smečiar
Vladimír Procházka. V súboji o 3. miesto
sa radoval jediný zahraničný účastník
turnaja Sokol Schwechat so slovenským
trénerom Jarom Bicianom. Najväčším
sklamaním turnaja bola Nitra. Na turnaj
poslala družstvo zložené zo žiakov a ju
niorov a skončila na poslednom mieste.
Ceny najlepším družstvám odovzdal pri

Nové basketbalové družstvá
Basketbal v Malackách oslavuje 61 rokov
existencie a má za sebou veľmi bohatú
a úspešnú históriu. V posledných rokoch sa
oddiel sústreďuje na prácu s mládežou.
Mládežnícke basketbalové družstvá TJ Strojár
Malacky sa zúčastnili množstva domácich a me
dzinárodných turnajov v Taliansku, vo Švajčiarsku,
v Čechách a na Morave. Hráčky a hráči absolvujú
basketbalové campy v Chorvátsku, na Morave
a, samozrejme, na Slovensku. Oddiel dosahuje aj výborné vý
sledky – napríklad 2. miesto Terst, 2. miesto Praha, 3. miesto
Terst, 1. miesto Dolný Kubín, 2. miesto Ostrava a 3. miesto
Schwyz. Veľa hráčov je vo výberoch slovenskej reprezentácie,

o niektorých sa zaujímajú aj zahraničné kluby. V od
diele trénujú dvaja tréneri I. triedy a dvaja III. triedy.
•••
Basketbalový oddiel sa rozhodol tento rok
zriadiť ďalšie dve družstvá – chlapcov ročník
1997 – 2001 a doplniť už existujúce družstvá –
dievčatá 1994 – 1995, dievčatá 1997 – 1998,
dievčatá 1999 – 2000 a chlapcov 1995 – 1996.
Ak máte záujem, aby mali vaše deti aktívne vyplnený
voľný čas a hrávali basketbal, môžete ich prihlásiť na
t. č.: 0907 79 86 33, borth@centrum.sk alebo priamo
na tréningoch.

mátor Jozef Ondrejka spolu so súťažným
riaditeľom SVF Ľubom Stražayom. Pod
ujatie sa uskutočnilo s podporou týchto
reklamných a mediálnych partnerov.
-duš-, foto: S. Osuský

Výsledky:
Semifinále: VKP – Sokol 2:0,
Malacky A – Malacky B 2:1
O 5. miesto: Remidon – Nitra 2:1
O 3. miesto: Malacky B – Sokol 1:2
O 1. miesto: Malacky A – VKP 0:2
Konečné poradie:
1. VKP Bratislava
2. Strojár Malacky A
3. SVS Sokol Schwechat
4. Strojár Malacky B
5. ŠK Remidon
6. VK Ekonóm SPU Nitra
Najlepší nahrávač: M. Májek (VKP)
Najlepší blokár: S. Kohlegger (Sokol)
Najlepší smečiar: M. Lízala (Malacky B)
Najlepšie libero: T. Podhorný (Malac
ky A)
Najlepší hráč: M. Kardoš (VKP)

Malacký
pohár 2008
Populárny futsal sa vracia tento
rok do ŠH Malina už 8. ročníkom
Malackého pohára. Zápasy sa za
čnú hrať 16. 11. a finále je napláno
vané na 1. 2.
Prihlásené mužstvá budú rozdelené
do dvoch skupín, kde odohrajú zápasy
každý s každým a len prvé 4 mužstvá sa
prebojujú do play-off. Presný termín jed
notlivých zápasov bude určený po vy
žrebovaní, ktoré sa uskutoční 1. 11. Tele
fonické alebo písomné prihlášky s uda
ním zodpovednej osoby za mužstvo tre
ba nahlásiť do 31.10. na tel. čísle 0905 83
98 09 (e-mail dusan.radovic@reza.sk).
Poplatok za mužstvo bude zverejnený
po uzavretí prihlášok, záleží od počtu
prihlásených mužstiev. Zúčastniť sa
môžu aj neregistrovaní hráči, stačí pred
ložiť písomnú súpisku hráčov ešte pred
začiatkom turnaja, ktorá sa nesmie po
čas turnaja dopĺňať o hráčov iných muž
stiev z turnaja. Prvé štyri mužstvá budú
odmenené aj finančne.
-rad-

Večerný beh zdravia –
beh vďaky SNP / 25. ročník
Organizátor:
Komisia školstva, sociálnych vecí pri MsZ
Spoluorganizátori:	MSD Malacky, ZŠ Dr. J. Dérera, CVČ, AC Malacky, ŠK Malacky,
OZ PEER, DHZ Malacky, SZTP
Termín:
19. 9.
Miesto:
ZŠ Dr. J. Dérera – Pamätník SNP
Prezentácia:
14.30 – 16.15 h, školský dvor ZŠ Dr. J. Dérera
Otvorenie:
16.20 h – Pamätník SNP
Štart:
16.30 h
Cieľ:
Areál ŠK Malacky – štadión, bežecká dráha
Vyhodnotenie:
17.30 h – žrebovanie cien, odovzdanie cien víťazom
Kategórie: 	rodičia s deťmi; žiačky – ZŠ 1.– 2., 3. – 4., 5. – 6., 7. – 9. ročník;
žiaci – ZŠ 1.– 2., 3. – 4., 5. – 6., 7. – 9. ročník; dorastenky, do
rastenci, ženy, muži
Dĺžka trate: 	Trať meria 2160 m, 850 m asfaltový povrch, od Pamätníka
SNP po zámockú bránu a 1310 m Zámockým parkom. Cieľ
je na atletickej dráhe.
Ceny: 	Prví traja z každej kategórie obdržia diplom a vecnú cenu.
Každý pretekár, ktorý absolvuje trať, sa zúčastní žrebovania
o ďalšie vecné ceny. Po predložení 3 účastníckych listov zís
kava tiež vecnú cenu. 		
Upozornenie:
Každý štartuje na vlastné nebezpečenstvo.
Pri strate štartovného čísla alebo jeho nevrátení účastník zaplatí 50 Sk.

MH 08F23



Dvojtýždenník vydáva Mesto Malacky • Vedúca redaktorka Mgr. Ivana Potočňáková, redaktorka PhDr. Ing. Lucia Vidanová, jazyková úprava Mgr. Eva Žilavá • Redakčná uzávierka v pondelok – nepárny týždeň • Nevyžiadané rukopisy nearchivujeme a nevraciame. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu a krá
MALACKÝ
tenie rukopisov • Grafika a polygrafická príprava: Peter Jackanin – INAK • Tlač: Petit Press, a. s., Bratislava • Adresa redakcie: Malacký hlas, MsÚ v Malackách, Radlinského ul. 2751/1, 901 01 Malacky, tel.: 034 796 61 73, malackyhlas@malacky.sk, www.malackyhlas.sk
• Registrácia HLAS
na OÚ v Malackách,15/2008
č. Ma–3/99

