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Konečne
skatepark?

úvodník

Životný štýl
či frajerina?

Výstražný hvizd píšťalky uniformovanej
postavy policajta stojaceho na opačnej stra
ne ulice vyrušila partiu -násťročných „skej
ťákov“. Na doske s kolieskami práve predvá
dzali najnovšie kúsky v okolí Štefánikovej
sochy. Radi by sa presunuli na vyhradené
„teritórium“, nemajú kam. Zatiaľ. „Ak si mys
líte, že skejtovanie je efektná frajerina, rých
lo sa prelaďte na niečo iné,“ radí osoba, kto
rá ho vyznáva ako životný štýl. Donedávna
som nevedela, že medzi úspešnými maj
strami v tomto kumšte máme toľko Mala
čanov. Začínali „na vode“, no vypracovali sa.
Ich nasledovníkom treba podmienky zlep
šiť. Jasným príkladom sú malackí florbalisti.
Skupinka nadšencov vyzbrojená plastový
mi hokejkami a dierkovanou loptičkou sa
za tri roky rozrástla do osemdesiatky regis
trovaných hráčov zastrešených v IBK Ma
lacky. Vedenie AD HOC-u im vytvorilo pod
mienky a v Maline už naplno frčia zápasy
národnej florbalovej ligy.
O zápis do zoznamu stálic malackého
športu sa pokúšajú aj hokejbalisti. Treba
s nimi počítať. Veď zasvätení vedia, že histó
ria tohto športu nie je na Slovensku až taká
„mladá“. V roku 1999 sa dokonca slovenský
seniorský tím stal majstrom sveta.
Každému športu aj takému, ktorý je mi
mo „klasiky“, treba dať šancu. Odporúčajú
to desiati z desiatich psychológov. Špor
tovanie je najlepšou ochranou pred prícho
dom jesennej depresie. Aj preto zo skrine vy
tiahnem driemajúce speedmintonové ra
kety. A vy?
LUCIA VIDANOVÁ

Priestor pre
strednú školu

Poslanci BSK 17. 9. prerokovali návrh
na priestorové riešenie zriadenia stred
nej školy v Malackách. Poslanec BSK
a primátor Pezinka Oliver Solga ponú
kol priestory v Pezinku, do ktorých sa
môžu presťahovať pracoviská Štátne
ho ústavu na kontrolu liečiv (ŠÚKL) a Le
kárskej knižnice. Tie majú byť v objekte
bývalého naftárskeho učilišťa na sídlis
ku Juh, kde má Mesto Malacky v pláne
etablovať strednú školu.
-mh-

23. 9. 2008

Priznajme si, možnosti športového
vyžitia v Malackách nie sú široké.
Chýba nám zimný štadión, voľný
prístup k tenisovým kurtom alebo
pingpongovým stolom a okrem
aerobiku alebo nudnej kalanetiky
si telo nemáme kde zušľachtiť. Nej
de samozrejme len o klasické halo
vé športy. Najmä mladí talentovaní
skateboardisti alebo bikeri nemajú
kde trénovať. Jazdia po nebezpeč
ných cestách, prípadne po pomní
koch, čo sa väčšine obyvateľov mes
ta nepáči.

Energia z pódia za domom kultúry v Sarvaši, 18-tisícovom mestečku neďaleko Békešskej Čaby, sa počas druhého septembrového víkendu bezbariérovo šírila do
hľadiska. Postarali sa o to aj tanečnice zo Saltatrixu. Jedna choreografia za druhou,
nápad, život na doskách. Siedmemu ročníku Kultúry bez tlmočníka vtisla originálnu
pečať sebavedomá mládež zo strednej Európy.

POZVÁNKA

na zasadnutie
mestského
Sarvaš organizátorom dvoch veľkých festivalov zastupiteľstva,

S originálnou
pečaťou juniorov
Partnerské mestečko Malaciek
v Maďarsku, ktoré pred 276 rokmi
po vyplienení Turkami znovuza
ložili Slováci, usporiadalo v dňoch
12. – 14. septembra hneď dva fes
tivaly: tradičný domáci Deň sliviek
a VII. ročník medzinárodného det
ského festivalu Kultúra bez tlmoč
níka.

nad Moravou a maďarskej Albertirše.
Hlavným aktérom festivalu, ktorý otvo
ril na hlavnom námestí primátor Michal
Babák v historickom kostýme rytiera
vína, bola mládež vo veku od 10 do 18
rokov.
Pokračovanie na . strane

ktoré sa uskutoční 25. septembra
o 15.00 h vo veľkej zasadačke MsÚ na
Radlinského ulici.
V rámci programu budú prerokované
aj tieto body: správa o čerpaní rozpočtu
mesta za 1. polrok 2008; výsledky kontro
ly hospodárnosti a efektívnosti výberu
dodávateľa a zadávania zákaziek s níz
kou obstarávacou hodnotou; informácie
o príprave rekonštrukcie verejného osvet
lenia a pod.
Kompletný program nájdete na www.
malacky.sk v sekcii Mesto – Samospráva
mesta – Mestské zastupiteľstvo – Plán za
sadnutí MsZ, program.
-mh-

Viacúčelové ihrisko
Bikeri síce dostali možnosť skúšať no
vé fígle na bicykli medzi mostovými pi
liermi pri Bille. „Bikepark“ je však v žalost
nom stave. O vytvorení viacúčelového
ihriska a skateparku sa diskutuje už dlhší
čas. Zaujímavý je projekt viacúčelového
ihriska v spolupráci CVČ a MsÚ, ktoré
budujú v areáli Centra voľného času na
Ul. M. Rázusa. Bude sa rozprestierať na
ploche 20 x 40 m, pričom samotné ihris
ko zaberie priestor veľkosti 18 x 33 m
a zasiahne aj do plochy súčasného par
koviska. (Viac o ňom v samostatnom prí
spevku.)
Nový skatepark
„Nad zriadením skateparku vážne
uvažujeme,“ informovala Ing. Mária Gaj
dárová z oddelenia životného prostredia
MsÚ. Mesto ho plánuje umiestniť medzi
supermarketmi Billa a Lidl. Predmetné
pozemky sú sčasti mestské, ale aj súk
romné, preto je potrebné rokovať o ich
odkúpení (či zámene) so súčasným vlast
níkom. Nápad korešponduje aj s územ
ným plánom mesta, keďže je tu navrh
nutá oddychová zóna so zeleňou parko
vého typu aj s ihriskom. „Dovtedy využi
jeme časť dopravného parkoviska pri Zá
Pokračovanie na . strane

Pozvanie sarvašských organizátorov
okrem Malačanov prijali aj umelecky
nadané deti z ďalších partnerských
miest: poľského Žninu, českého Veselí

Sociálny taxík už
pred Vianocami
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR rozhodlo o podpore dvoch
projektov, ktoré vypracovalo Mesto Malacky. Projekt s názvom Sociálny
taxík podporí ministerstvo čiastkou 1,2 milióna Sk (39 832 eur). Na ďalší
projekt, zameraný na rozvoj sociálnych služieb prostredníctvom
zriadenia opatrovateľskej služby s denným pobytom, dostane malacká
samospráva 0,5 milióna Sk (16 596 eur).
Účelom
prvého
z projektov je zriadenie
sociálneho taxíka na za
bezpečovanie terén
nych sociálnych služieb,
prepravnej služby, rie
šenie sociálnej núdze občanov s ťažkým
zdravotným postihnutím, imobilných,
osamelých a chorých obyvateľov mesta.
MALACKÝ HLAS
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„Využitie sociálneho ta
xíka bude zacielené na
vyhľadávanie občanov,
ktorým treba poskytnúť
sociálnu pomoc a sta
rostlivosť, aj na posky
tovanie pomoci v rodinách s maloletý
mi deťmi, najmä ak je život alebo zdra
Pokračovanie na . strane
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SPRAVODAJSTVO
skrátka
• V dňoch 9. – 10. 9. absolvoval pri
mátor Jozef Ondrejka zasadnutie Rady
a následne Predsedníctva Združenia
miest a obcí Slovenska. Oba orgány sta
vovského združenia samosprávy sa za
oberali usporiadaním stavebných úra
dov a prípravou štátneho rozpočtu na
rok 2009. Účastníčkou zasadnutia pred
sedníctva bola ministerka práce a so
ciálnych vecí Viera Tomanová. Hovorila
o súbore zákonov a zmien, ktoré sa bez
prostredne dotýkajú samosprávy.
• 16. 9. konzultoval primátor mesta
J. Ondrejka na ministerstve výstavby
a regionálneho rozvoja pripravovaný
projekt na výstavbu kanalizácie.
• V stredu 17. 9. sa uskutočnilo ro
kovanie Zastupiteľstva Bratislavského
samosprávneho kraja. Poslanci schválili
založenie akciovej spoločnosti na sprá
vu energetických zariadení kraja i akcio
vej spoločnosti na realizáciu investičné
ho zámeru vybudovania športového
areálu. S týmto zámerom súvisí aj schvá
lený prenájom pozemku v Petržalke
s rozlohou 35-tisíc m2 do užívania
Slovenskej republiky na obdobie 99 ro
kov za 1 Sk. Na pozemku má vyrásť mul
tifunkčná hala na Majstrovstvá sveta
v ľadovom hokeji v roku 2011.
• Polikliniku Senec, Polikliniku Petr
žalka a Nemocnicu s poliklinikou Ma
lacky ako príspevkové organizácie BSK
k 30. septembru zrušia. Rozhodli o tom
krajskí poslanci na zasadnutí zastupiteľ
stva 17. 9. Ide výhradne o administratív
ny úkon samosprávy, ktorým sa pre le
károv a pacientov nič nemení.
• V ten istý deň odoslal Klub staros
tov Malackého okresu premiérovi R. Fi
covi a predsedovi NR SR P. Paškovi žia
dosť o zrušenie Vojenského obvodu Zá
horie a pričlenenie jeho územia do ka
tastrálnych území obcí, ktorým pôvod
ne patrilo. Starostovia zároveň ponúkli
garanciu využitia priestoru zrušeného
VO  výlučne na prospech obyvateľov re
giónu: na relax a turistiku, rekreáciu
a šport, využitie existujúcich asfalto
vých ciest na cykloturistiku, ochranu
prírody a krajiny, ochranu pred povod
ňami.
-ipo-

Vážení
spoluobčania,
Mesto Malacky sa na základe žia
dostí obyvateľov mesta pripravuje na
podanie žiadosti o nenávratný fi
nančný príspevok z európskych
fondov a zo štátneho rozpočtu na rea
lizáciu investičnej aktivity Záhorie, Ma
lacky – odkanalizovanie. Cieľom je vy
budovať kanalizáciu v častiach mesta,
ktoré ju doteraz nemajú vybudovanú,
a zlepšiť tým kvalitu života obyvateľov,
ako i životného prostredia mesta.
Jednou z podmienok podania žia
dosti o nenávratný finančný príspevok
je i súhlas vlastníkov nehnuteľností
(pozemkov), cez ktoré povedie kanali
zácia. Budú to verejné priestranstvá,
cesty a chodníky. Vaše práva k nehnu
teľnostiam (pozemkom) nebudú nija
ko dotknuté.
Nakoľko tieto pozemky nie sú majet
kovo usporiadané, chceme Vás zdvori
lo požiadať o Váš súhlas a podpis na
priložených tlačivách.
Zamestnanci mesta, ktorí Vás v me
siaci september 2008 navštívia, Vám
poskytnú informácie, ako i tlačivá na
podpísanie súhlasu.
Za Vašu ochotu Vám vopred ďaku
jem. S úctivým pozdravom
RNDr. Jozef Ondrejka
primátor mesta



Sieť obchodných
centier sa ešte rozšíri

Anketa
Skateboardisti v Malackách nema
jú na rozdiel od futbalistov alebo
tenistov izolované miesto, na kto
rom by sa mohli stretávať a tréno
vať. Často preto bývajú tŕňom
v oku mnohým obyvateľom mes
ta. Čo si o nich v skutočnosti Ma
lačania myslia?

Čo si myslíte
o mladých
skateroch v meste
a o vybudovaní
skateparku?

11. septembra o 7.00 h na Brnian
skej ulici privítali v 30. predajnej
prevádzke spoločnosti Kaufland,
a. s. na Slovensku prvých zákazní
kov.
Väčšina opýtaných rozšírenie ob
chodnej siete v Malackách prijala pozi
tívne. V najbližších rokoch sa bude ešte
rozrastať – najmä pri výpadovke na diaľ
nicu D2. V septembri začal investor sta
vať Obchodný dom Malacky v lokalite
Padzelek. Táto novostavba je navrhnutá
s dvoma nadzemnými podlažiami s pre
dajnými prevádzkami a priestormi pre
reštauráciu. V štádiu územného konania
sa nachádza aj plánovaná výstavba cen
tra reťazca Aldi – Hoffer. Žiadosť o sta
vebné povolenie podal investor výstav
by Retail parku pri prvej okružnej križo
vatke v severnej časti zóny C priemysel

no-technologického parku, ktorý podľa
projektovej dokumentácie plánuje
otvoriť brány nakupujúcim v polovici
roka 2010. Pri druhej okružnej križovat
ke pripravujú výstavbu obchodného
centra Vodohospodárske stavby. Zámer
postaviť obchodné centrum deklaruje
aj nový majiteľ bývalej píly.
Bližšie sme o niektorých projektoch
písali v MH 19/2007.
Máte postreh alebo informáciu, ktorá
môže zaujímať viacerých Malačanov?
Vášmu mailu sa potešíme na adrese:

@

malackyhlas@malacky.sk

Prašnosť v Malackách
viackrát prekročila
limity
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) umiestnil v apríli 2007
vedľa autobusovej zastávky na Sasinkovej ulici v Malackách automatickú
monitorovaciu stanicu (AMS) na sledovanie kvality ovzdušia. Ako infor
moval Ing. Cyril Burda zo SHMÚ, stanica sleduje hodnoty znečisťujúcich
látok ako oxid siričitý, oxidy dusíka, oxid uhoľnatý, benzén a častice PM10
(častice z aerodynamickým priemerom menším ako 10 mikrometrov). Ako
dopadli merania v poslednom období?
Problémom je PM10
„Od 1. januára do augusta 2008 do
šlo 19-krát k prekročeniu priemernej
dennej koncentrácie PM10. Povolený
počet prekročení za rok je 35,“ povedal
C. Burda. „Nie je to nízke číslo, pri ostat
ných látkach sú normy dodržané,“ do
dal. Malacky zatiaľ nie sú vyhlásenou
oblasťou riadenia kvality ovzdušia
(ORKO), pre ktoré sa potom tvoria
programy na zlepšenie kvality ovzdušia
a prijímajú pri zvýšených počtoch
prekročení akčné plány.
C. Burda však nevylučuje, že v bu
dúcnosti sa mesto do ORKO dostane,
najmä ak sa budú opakovane prekra
čovať limity prašnosti (PM10). Vtedy je
samospráva povinná v spolupráci s kraj
ským úradom navrhnúť opatrenia, ktoré
tomu zabránia. „Môže ísť napríklad
o častejšie zametanie či polievanie ulíc
v snahe zabrániť prašnosti či nariadiť
upokojenie dopravy v zóne a vybudo
vať obchvaty mesta a pod.,“ ozrejmil C.
Burda.

ločnosť Tekos, s. r. o., multifunkčný za
metací stroj CityCat 2020 XL za 4,5 mil.
Sk. „Mestská mačka“ zvládne za zmenu
v priemere údržbu na ôsmich kilomet
roch komunikácií. Už vtedy vedenie
mesta vyjadrilo prianie, aby bol stroj
v uliciach Malaciek nepretržite. Samo
správa platí Tekosu mesačný paušál, aj
preto by mali pracovníci zodpovední
za správu, údržbu a čistenie komuniká
cií vysielať CityCat do ulíc pravidelne.
Ďalším zo spôsobov, ako zabrániť praš
nosti, je polievať cesty. Mesto si za tým
to účelom obstaralo kropiace vozidlo.
„Prioritne má slúžiť na zalievanie zelene,
no je technicky uspôsobené aj na kro
penie ciest. Túto službu by mal opäť za
bezpečiť správca komunikácií,“ prezradil
Ing. František Klíma z oddelenia život
ného prostredia, ktoré túto investíciu
iniciovalo. Z mestskej pokladnice do ob
starania stroja a jeho úpravy mesto in
vestovalo 892-tisíc Sk.

Stroje sú, mesto by ich malo
viac využívať
V roku 2006 zakúpila mestská spo

Aktuálne jednohodinové informácie
o koncentráciách znečisťujúcich látok
nájdete na www.shmu.sk.

LUCIA VIDANOVÁ

Konečne
skatepark?
Dokončenie z . strany
mockom parku, kde osadíme niekoľko
prekážkových prvkov. Projekt sa ale bu
de riešiť pravdepodobne až v roku 2009.
Za povšimnutie stojí aj veľký záujem mla
dých skaterov, ktorým sme navrhli, aby
založili občianske združenie. V takomto
prípade MsÚ skatepark vybuduje a OZ sa
bude starať o jeho údržbu,“ dodala M.
Gajdárová.
Čo na to „skejťáci“?
„Podmienky boli aké-také za Lidlom,
ale tam to zasypali štrkom. Dá sa jazdiť aj
za AFK, pri úrade práce, potom pri ZŠ Zá
horácka, ale odtiaľ nás vyhadzujú a po
kutujú policajti. Mesto pobralo dokonca
aj naše vlastné prekážky. Teraz sa nedá
jazdiť asi nikde. Kvôli mestu som praktic
ky prestal jazdiť,“ tvrdí devätnásťročný
Marek. „V každom meste je aspoň niečo
málo pre extrémne športy a tu v Malac
kách nič. Je to veľká škoda,“ doplnil Ma
rek.
O kom sa v Malackách nehovorí
Hoci skateri v meste priestor na tréning
nemajú, máme aj my niekoľko talentov.
Jedným z nich je devätnásťročný Martin
Pavlačič, ktorý sa dvakrát umiestnil na
druhom mieste vo finále Slovenského
pohára v skateboardingu. Ako sa ku
„skejtovaniu“ dostal? „Kamarát si kúpil
skateboard a ja som si ho zo začiatku
požičiaval od neho. Neskôr som dostal
vlastný,“ hovorí Martin. „Podmienky sme
mali asi také, aké sú dnes, čiže nijaké.
Možno aj vďaka tomu som precestoval
celú Európu.“ Sláva mu však nestúpla do
hlavy a nerád sa zúčastňuje na súťa
žiach. Najväčšou radosťou je pre neho
spontánna jazda v meste.
Simona Šípová
Foto: archív Martina Pavlačiča

Alžbeta Štorová, 56 rokov
So skatermi zatiaľ nemám zlú skúsenosť.
Nebývam v centre, takže nemám možnosť
ich sledovať. Nevnímam ich ale negatívne.
Sú to všetko mladí ľudia, ktorí potrebujú
niekde vybiť svoju energiu. Preto by im
mesto malo poskytnúť priestor, kde sa jaz
deniu môžu venovať.
Ivka, 17 rokov
Skateri mi nepreká
žajú, len niekedy ich
hluk, ktorý skateboardy
spôsobujú. Určite by ich
potešil nejaký skate
park, v ktorom by mohli
tráviť voľný čas.
Martin Králik, 23 rokov
„Skejťáci“ mi vôbec
„nevadia“, ale mali by
mať svoje „teritórium“.
Nemali by však robiť ne
poriadok, ako to často
vidíme. Myslím, že sa
medzi nimi nájde veľa
talentov, len im chýba miesto na zdokona
ľovanie a učenie sa. A určite aj nejakí spon
zori.
Peter Čermák, 24 rokov
Keby som mohol,
mladých by som určite
podporil. Skateboar
ding je výborný šport,
ktorému fandím. Prob
lémom je ale skatepark.
Keby tu vznikol, určite
by sa tým vyriešilo veľa problémov.
Rudolf Janotka, 52 rokov
Podľa mňa je so ska
termi všetko v poriadku,
len by si mali dávať po
zor, aby sa nedolámali.
Keď na to majú talent,
nech jazdia. Dobre sa
mi pozerá hlavne na
tých naozaj šikovných. Je to pekný šport,
ale v Malackách nebezpečný. Nemajú tu
svoje miesto a môže ich zraziť auto.
Text, foto: -sisa-

Ihrisko na Rázusovej
Vybudovanie viacúčelového špor
tového ihriska v areáli Centra voľ
ného času na Ul. M. Rázusa je sú
časťou prioritných úloh mesta
tohto volebného obdobia.
Realizovať sa bude ešte v tomto ro
ku. Pôvodne malo zaberať plochu cca
28,4 x 18,5 m, jeho rozmery sa rozšírili
na 33 x 18 m, a tým sa zvýšili nároky na
priestorové umiestnenie (20 x 40 m).
Ihrisko tak bude siahať až ku kotolni
vedľa CVČ. Z tejto strany tak musí byť
zrušené oplotenie a premiestnené
parkovisko a detské ihrisko.

Viacúčelové športovisko bude spĺ
ňať podmienky na futbal, volejbal,
basketbal a pod. Dodávateľom ihriska
s umelým trávnatým povrchom je spo
ločnosť SCANSIS SLOVAKIA, s. r. o. Spo
ločne so svojím predchodcom vybu
dovala do roku 2007 až 116 športo
vých ihrísk. Ako hlavní dodávatelia re
alizujú pre Slovenský futbalový zväz
100 futbalových miniihrísk. Investícia
do ihriska v Malackách je cca 1,7 mil.
Sk, pričom suma 1,2 mil. je krytá dotá
ciou zo štátneho rozpočtu a rozpočto
vané výdavky mesta sú 0,5 mil. Sk.
-mh-
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SAMOSPRÁVA

S originálnou
pečaťou juniorov
Dokončenie z . strany
Po tri dni plné akčnosti si deti merali
sily v hudbe a speve, výtvarnom umení
bez obmedzenia techník, dramatickom
a tanečnom umení. Súčasťou festiva
lového programu bola aj konferencia
partnerských miest zameraná na pre
zentáciu možností ďalšej spolupráce.
V tomto roku sa pozornosť účastníkov
zamerala na prechod Slovenska na jed

notnú európsku menu. Partneri z Česka,
Maďarska a Poľska i hostia z Rumunska
kládli výprave z Malaciek otázky súvisia
ce s povinnosťami samosprávy v tomto
europrocese.
Organizátorskú štafetu Kultúry bez
tlmočníka v budúcom roku prevezme
Veselí nad Moravou. V roku 2010 sa po
štyroch rokoch festival vráti do mesta,
v ktorom vznikol – do Malaciek.
Text, foto: IVANA POTOČŇÁKOVÁ

Kapela zo Základnej
umeleckej školy so
speváčkami Zuzanou
Winklerovou a Klaudiou Říhovou sa predstavila hneď na začiatku interpretáciou
piesní Mira Žbirku
a Lucie Bílej. V závere
vystúpenia vzal do
ruky hudobný nástroj
a spolu so zverencami si zahral aj učiteľ
Peter Bartonik. Pocta
tvorbe Glena Millera
v podaní malackých
hudobníkov divákov
dvíhala zo sedadiel.

Ku Dňu sliviek patrí jarmok,
na ktorom trhovníci ponúkajú plody jesene v mnohých podobách: lekvár, slivkové knedle či výšivky s motívmi ovocia. Slivkový festival zavŕšilo vyhlásenie výsledkov súťaže o najlepšiu
slivovicu. V kategórii destilátov z iného ovocia zvíťa
zila hruškovica z Malaciek.
Na snímke putovný pohár
v rukách šéfa malackej delegácie Dušana Vavrinca,
prednostu MsÚ. Zdroj – výrobcu – úspešnej hruškovice
síce odmietol prezradiť, no
z triumfu sa očividne tešil.

Organizátori odvážne spojili do jedného termínu dva rozličné festivaly. Vyplatilo sa to. Návštevníci Dňa sliviek pod obrovským stanom tlieskali vystúpeniam mladých ľudí zo štyroch krajín.
Učiteľka Oľga Ballayová (na snímke
druhá sprava), vďaka svojim speváckym talentom pravidelná účastníčka
festivalu Kultúra bez
tlmočníka, má v základnej výbave na
ďaleké cesty vždy
pripravenú slovenskú vlajku. Vernisáž
výtvarných prác ponúkla prehliadku
rôznorodosti zamerania výtvarných
škôl účastníckych
miest. Výtvarníci
z Malaciek zaujali
precíznosťou a kombináciou techník.

Na festivale Kultúra
bez tlmočníka 2008
mesto reprezentovali:
• kategória divadlo a pantomíma:
D. Elšík, M. Elšíková, S. Čermáková, S. Hurňanská, D. Veselská, K. Vícenová,
R. Biksadská (Divadlo na hambálku);
• kategória tanec a balet:
M. Bolfová, K. Greifová, V. Hrčková, D. Šimuničová, V. Miženková, S. Zetková,
L. Nemčeková, N. Slobodová (tanečná skupina Saltatrix); Z. Winklerová, J. Hur
banič, M. Adámek, P. Bartonik ml., D. Sirný, M. Smolár, O. Pír, R. Spustová, K. Ří
hová, P. Bartonik st., O. Ballayová, J. Nemečková (základná umelecká škola, hu
dobný odbor);
• výtvarné umenie:
B. Kmecová, P. Baloghová, J. Janotka, R. Habová (základná umelecká škola,
výtvarný odbor).

Sociálny taxík už
pred Vianocami
Dokončenie z . strany
vie maloletého v doterajšom prostredí
vážne ohrozené,“ predstavuje projekt
Monika Brezová, projektová manažérka
mesta. Výška poskytnutej dotácie je
1,2 milióna Sk (39 832 eur); samospráva
bude projekt kofinancovať čiastkou
133-tisíc Sk (4414 eur).
Druhý z projektov s názvom Zaria
denie opatrovateľskej služby s denným
pobytom je zameraný na rozvoj sociál
nych služieb mesta. Rieši základný
problém sociálnych služieb mesta:
umiestnenie seniorov v zariadení opat
rovateľskej služby s denným pobytom.
Hlavným cieľom projektu je podporiť
rozvoj sociálnych služieb vytvorením

vhodných priestorov prostredníctvom
stavebných úprav, materiálno-technic
kým vybavením zariadenia a využíva
ním aktivizačných programov pre osob
nostný rozvoj seniorskej časti obyvateľ
stva počas denného pobytu v opatro
vateľskom zariadení. Na tento projekt
ministerstvo poskytne dotáciu vo výške
500-tisíc Sk (16 596 eur), spolufinanco
vanie mesta predstavuje 55-tisíc Sk
(1825 eur). Dotácia bude využitá na ná
kup materiálového vybavenia zariade
nia na denný pobyt seniorov: rehabi
litačné stoly, polohovateľné kreslá, stoly,
stoličky, skrinky, rehabilitačné pomôc
ky.

OBEC GAJARY
Hlavná 67, 900 61, Tel.: 034/779 71 32, fax: 034/779 74 19
e-mail: starosta@gajary.sk
Obec Gajary vyhlasuje v zmysle zákona NR SR č. 552/2003
Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov výberové konanie na obsadenie funkcie

Hlavný kontrolór
obce Gajary
s nástupom ihneď
Pracovné podmienky:
výkon práce bude v obci Gajary – 1/3 úväzok.
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie
Výhodou bude:
• prax v oblasti verejnej správy a v kontrolnej činnosti
• skúšky hlavného kontrolóra

• prax voblasti ekonomiky minimálne 5 rokov
• ovládanie PC – Word, Excel, internet
• znalosť zákonov o účtovníctve, zamestnanosti, Zákonníka
práce, o výkone práce vo verejnom záujme, o sťažnostiach,
o finančnej kontrole, obchodný zákonník, občiansky zákon
ník, o obecnom zriadení, o majetku obcí a súvislosti s inými
právnymi predpismi, zákon o rozpočtových pravidlách
Zoznam požadovaných dokladov:
• prihláška
• profesijný životopis
• doklad o vzdelaní a praxi
• výpis z registra trestov – originál nie starší ako 3 mesiace
• koncepciu činnosti hlavného kontrolóra v rozsahu maximál
ne troch strojom písaných strán A4 s tridsiatimi riadkami
• písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov
pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR
č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Prihlášku doručte poštou v zalepenej obálke alebo osobne na
Obecný úrad v Gajaroch do 28. 11. 2008 do 12.00 h s ozna
čením Výberové konanie HK.

IVANA POTOČŇÁKOVÁ
MH 08F36
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Prípravy na 1. ročník festivalu
Zejdeme sa na hambálku (2. – 5. 10.) vrcholia

Festivalové
dobroty
Po minuloročnom úspechu nultého ročníka festivalu Zejdeme sa
na hambálku sa v divadelnej kuchyni malackých ochotníkov
a Mestského centra kultúry pečie ďalší výborný zákusok, ktorým
osladia kultúrny život v Malackách. 1. ročník divadelného festiva
lu Zejdeme sa na hambálku rozbalí pestrú ponuku už 2. októbra.
Viac s režisérom Divadla na hambálku Vladom Zetkom.
Svetoví autori
na divadelných doskách
Každý festival zvykne mať svoju
tému, od ktorej sa potom odráža
samotná dramaturgia. Ako to bude
u nás? „V minulom ročníku sme
predstavenia zaradili do dvoch ka
tegórií – Kamarádzi od súsedú pre
amatérske súbory, pre profesionál
ne Učíme sa od profesionálov. Ľu
dia z Malaciek aj okresu tak mohli
porovnať naše divadlo s ostatnými
produkciami. Samozrejme všetko
sa dialo vo výsostne priateľskej ro
vine, keďže festival je nesúťažný.
Tento rok staviame na téme –

MH 08 F9

svetoví autori na divadelných dos
kách. Nebudú však chýbať ani do
máci autori, nech je to pestrejšie,“
hovorí Vlado Zetek.
Festival sa začne vo štvrtok (2.
10.) dopoludnia predstavením pre
deti, v piatok sa môžu tešiť „dru
hostupniari“ a gymnazisti na vystú
penie divadla Klaunika. Štvordňový
maratón vo štvrtok slávnostne
o 19.00 h otvorí vychytený hosť – Ra
došinské naivné divadlo hrou Sta
nislava Štepku To najlepšie z RND.
„Celkovo sme takmer celý program
postavili na profesionálnych divad
lách, z amatérskych sa predstavíme
v závere my našou poslednou hrou
Krvavá svadba a vystúpia aj naši
českí priatelia – Divadelný spolek Ji
ří z Poděbrad,“ dodáva.

Na revanš
V Poděbradoch boli hambálkov
ci v lete s hrami s Tvojou dcérou
nikdy a Všetko o ženách. „Fantas
ticky sa tam o nás postarali. Bol to
najkrajší výlet, aký sme s divadlom
absolvovali. Chceme sa im teraz re
vanšovať,“ ozrejmuje V. Zetek.
Z minuloročných účastníkov fes
tivalu nebude chýbať Túlavé divad
lo Jakuba Nvotu. „Jakub je už takým
naším„maskotom“. Opäť bude pred
sedom poroty v súťaži improvizácie
o Veliký hambál.
Ďalšími osvedčenými ťahúňmi
iste bude Prešporské divadlo a hos
tia z Čiech – Divadelní studio GaGa
a Divadlo Klauniky z Brna. Priprave
ných je aj množstvo sprievodných
podujatí.“
Miestni sa o sponzoring
kultúry netrhajú
Festivalový ošiaľ sa roztočí na
dvoch pódiách – v Kultúrním do
mečku a SD MCK. Vstupenky sú
v predpredaji na obvyklých mies
tach – v kine, v MCK či TIK-u.
Finančné náklady na organizáciu
festivalu, na ktorom sa predstavia
profesionálne súbory, nie sú vôbec
malé. „Poslali sme vyše tridsať žia
dostí o sponzorstvo miestnym fir
mám a podnikateľom v meste aj
okrese. Zareagoval až jeden,“ krúti
hlavou V. Zetek. „Jalové reči o tom,
že sa tu nič nedeje, vyznievajú na
smiech. Robí sa dosť. A chceme ro
biť ešte viac, ale bez peňazí to nej
de,“ odkazuje režisér.
Festival podporili:
Mesto Malacky,
nadácia Pro Malacky,
Bratislavský samosprávny kraj.
LUCIA VIDANOVÁ

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.

Služby zákazníkom
Kvaliﬁkovaný personál

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
PO - NE 7:00 - 22:00
www.kauﬂand.sk

Takmer 250 parkovacích miest

!
é
n
e
r
o
v
t
o
a
r
Od 11. septemb
Otvoríme 11.septembra o 7:00 !
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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
ské
vodcov or
Po stopách Pálfiovcov: 9.00 h – 11.00 h – 13.00 h – 15.00 h – 16.30 h
e
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s
vás
, inf
Začiatok prehliadok je vždy pred budovou inkubátora.
me pre dňa zadarmo grafie
s
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l
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a
Múzeum Michala Tillnera: od 14.00 h do 17.00 h
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, foto
Pripr
očas ce
, letáky

akcie p o Malackách
mácie

Kalen
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racovala
H2K
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www.d Group, s.r.o. čnosť
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Každú
začatú
hodinu
prehliadky
s odborným
výkladom.
Začiatok
prehliadky
pred MCK.

2009

ý
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ý
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o
N
ár už
kalenddaji!
v pre

Tabuľa cti

Bližšie
informácie:
TIK Malacky
Bernolákova 1/A
Malacky
tel.: 034/772 20 55
e-mail: tik@malacky.sk
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Špeciálna ponuka
z lekárne NEMOCNIČNÁ

Nemocničná, a. s., v mene svojich zamestnancov aj v mene stoviek
pacientov Záhoria vyjadruje verejne úprimné poďakovanie spoločnostiam,
ktoré svojimi darmi prispeli k tomu, že nemocnica poskytuje kvalitnú
zdravotnú starostlivosť v príjemných priestoroch s moderným prístrojovým
vybavením.

�

Royal Herbal Drain, 60 tbl.

Tablety s výťažkami bylín pre osvieženie organizmu.
Unikátna bylinná receptúra, ktorá:
– umožňuje stimulovať krvný obeh a vylučovať
toxické látky,

– obsahuje účinné látky efektívne napomáhajúce
prečisťovaniu organizmu,
– podporuje proces znižovania telesnej hmotnosti.

584,80 Sk
�

19,41 €

292,40 Sk

9,71 €

Pomáha detoxikovať organizmus a predchádzať
nepríjemným príznakom po konzumácii alkoholu, ako
sú bolesti hlavy, poruchy vnímania a komunikácie,
bolesti žalúdka, pocit celkovej nevoľnosti, strata chuti
do jedla, hnačky či nutkanie na zvracanie.

83,20 Sk

Hydrodol tbl

41,60 Sk

2,76 €

1,38 €

Výživový doplnok s obsahom patentovanej zmesi aminokyselín, vitamínov, minerálnych látok a antioxidantu.

Bližšie informácie nájdete na: www.nemocnicna.sk, www.medirexgoup.sk alebo sa informujte na tel.: 034/ 28 29 111.
Tabuľu dala nemocnica vyhotoviť na znak
úcty k spoločnostiam, ktoré ju v uplynulom roku podporili či už ﬁnančne, alebo
v podobe prístrojového vybavenia.
„Pre našu nemocnicu je vždy cťou prevziať
dar od spoločností, ktoré si ako jeden
zo svojich cieľov určili podporu zdravotníctva v regióne, a zároveň chceme pacientom
ukázať, kto nám pomáha“ komentoval
tabuľu vo vestibule Ing. Peter Kalenčík,
výkonný riaditeľ Nemocničnej, a. s.
Vo vestibule Nemocničnej, a. s., pribudla
novinka – TABUĽA CTI. Prostredníctvom
nej nemocnica vyjadruje veľké„Ďakujeme“
nadácii COOP JEDNOTA a ﬁrme POZAGAS,
ktoré v minulom roku venovali nemocnici
dary v celkovej hodnote pol milióna Sk.

Novinky

Nemocnica bude tabuľu cti pravidelne
aktualizovať, aby aj týmto spôsobom
verejne prejavila vďaku všetkým spoločnostiam i jednotlivcom, ktorí podávajú
pomocnú ruku jej pacientom a klientom.

6. ročník beneﬁčného koncertu

Seniori a my 2008
Koncert sa koná pod záštitou
manželky prezidenta Slovenskej republiky
pani Silvie Gašparovičovej
24-hodinová lôžková starostlivosť

dôstojná staroba
www.seniormodra.sk

1PNÈIBKÞOÈN

�
Nová ortopedická ambulancia

MUDr. Boris Majeský
1. poschodie polikliniky

Ordinačné hodiny:
Utorok
7.00 – 15.00 h
Štvrtok
7.00 – 15.00 h

Pozývame vás na

Ě",6+&.&

Učinkujúci:
Juliana Jamrišková
Dušan Jarjabek
komorné teleso Junior Brass Quintet
a žiačky ZUŠ v Modre
Hlavní partneri

4. októbra 2008

od 18.00 h
v Nemeckom evanjelickom kostole
v Modre
Spoluorganizátori: Základná umelecká škola v Modre
Mesto Modra

Mediálny partner

MH 08 F4
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SERVIS ČITATEĽOM • INZERCIA

Hľadáme

Novootvorená

veterinárna
ambulancia

spolupracovníka
s praxou v oblasti
poisťovníctva
a finančného
poradenstva.

Sasinkova 71, Malacky
(vo dvore Štátnych lesov)
Ordinačné hodiny:
Pondelok – Piatok:

Požiadavky:
min. SŠ smaturitou, prax min. 2 roky,
zodpovedný prístup k práci, skúsenos
ti 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.

9.00 - 11.00 h, 16.00 h - 20.00 h
Sobota: 9.00 - 13.00 h
Nedeľa: 9.00 - 12.00 h
V prípade akútneho prípadu mimo
ordinačných hodín nás kontaktujte
telefonicky:
0907 70 96 54 - MVDr. Miloš Skokánek
0910 99 61 07 - MVDr. Marián Mikloš
MH 07F35
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DO POZORNOSTI
Z dôvodu presťahovania Stredného
odborného učilišťa energetického v Bra
tislave zo Záhorskej Bystrice do Devínskej
Novej Vsi sa čiastkovo mení cestovný
poriadok linky 102417. Spoj s odcho
dom z Malaciek o 6.25 h pôjde o 6.20 h do
Devínskej Novej Vsi. V popoludňajších ho
dinách spoj z Devínskej Novej Vsi odíde
o 13.50 h do Stupavy s možnosťou pre
stupu v Stupave do Malaciek a Rohožníka
a ďalší spoj o 14.35 h cez Záhorskú Bystri
cu do Malaciek.
Ing. Jozef Martinovič, vedúci odd.
cestovných poriadkov Slovak Lines, a. s.

ČASOPIS DO KAŽDEJ KABELKY
DVD
pre
labužníkov

CHCETE
OMLADNÚŤ

10
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DY
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RÍPADY
PRÍPADY

ZHODY
DÁTUMOV

Šokujúci objav
medicíny

15 KÍL!
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PREZRÁDZA
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AGNÓZY
DIAGNÓZY
YLNÉ DIA
MYLNÉ
M

ZÁHADNÉ ZÁCHVATY

NA
P
PREMENA
Á PREME
ČNÁ
RAČ
RAČ
ZÁZRAČNÁ
ÚŤ ŽOU
SÚŤAŽO
SO SÚŤAŽOU

SEPTEMBER 2008
METRO MEDIA 22,– Sk / 0,73 €

9 771336 991003

09

www.modernazena.sk

V štýle bio a racio
9. septembra sa vo veľkej zasadač
ke mestského úradu konalo stret
nutie s lekárkou MUDr. Erikou Sta
nislavovou spojené s predstavením
kuchárskych výtvorov dôchodkýň.
Akciu zorganizovali Klub dôchod
cov Malacky a Jednota dôchodcov
Slovenska na čele s predsedníčkami
Danou Malinovou a Emíliou Hnáta
yovou. Podujatie sa začalo príhovo
rom D. Malinovej a pokračovalo
krátkou prednáškou MUDr. E. Sta
nislavovej na tému zdravá výživa.

Na ilustráciu prinášame
recept na chutný koláč:

vých a celozrnných jedál a najmä bio
potravín dopestovaných doma, čím po
tešila záhradkárov. Prítomným tiež od
poručila, aby sa vyhýbali bielemu peči
vu, fajčeniu a nadmernému pitiu alko
holu.
MUDr. E. Stanislavová upriamila po
zornosť na liečivé účinky mladého jač
meňa a sladkovodnej riasy a prednášku
oživila ich ochutnávkou. Najväčšie uzna
nie si však zaslúžili seniorky, ktoré pre
zentovali svoje kulinárske umenie. Na
bohato prestretých stoloch nechýbali
rôznofarebné jedlá a u nás ešte stále
málo používané potraviny ako kuskus,
pohánka, sója alebo tofu. Z týchto po
krmov dokázali vyčariť nielen rôzne ša
láty, ale aj vynikajúce sladkosti.

Výborné
mafinky
Potrebujeme:
100 g hladkej múky, 100 g polo
hrubej múky, 150 g mletý cukor, 1 PL
prášku do pečiva, 0,75 dl oleja, 1 dl
mlieka, 100 g orechy strúhané, 100 g
nasekanej čokolády na varenie, 1 vaj
ce, soľ.
Postup:
Zo surovín spracujeme cesto, kto
ré dáme do ¾ papierových košíčkov
a upečieme. Môžeme ozdobiť ore
chom alebo višňou.

-sisa-; foto: -tabu-

SPOTREBA
200 g cukru, 100 g medu, 200 g koko
sovej múčky, voda, čokoláda
POSTUP
Cukor zalejeme trochou vody, pridáme
med a spolu uvaríme na niť. Potom od
stavíme, primiešame kokosovú múčku,
masu vyklopíme na dosku posypanú
práškovým cukrom a rozvaľkáme na
hrúbku prsta. Z rozvaľkaného cesta krá
jame 7 – 8 cm dlhé tyčinky, ktoré na
doske necháme vychladnúť. Potom ich
potrieme rozpustenou čokoládou a oba
líme v kokosovej múčke.

Montáž sadrokartónov
Maliarske práce

0907 42 86 12
MH 08 F35

Lucia – Queen of the beach

SCHUDLA

VAROVNÉ SIGNÁLY

Kokosové tyčinky

V príhovore zdôraznila význam racio
nálneho stravovania, pričom upozorni
la, že zmysel pre naše zdravie má len
každodenná konzumácia plnohodnot
nej stravy. Vyzdvihla hodnotu zelenino

o
rokov?

ŽENY MAJÚ
PROSTATU!

RECEPT PANI VOZÁROVEJ

ŠTARTUJÚ NOVÉ TV SERIÁLY!

EŠTE MAJÚ VEĽKÉ TROMFY

ªPoradíme vám, ako omladnete o 10 rokov
ªŠokujúci objav medicíny – ženy majú
prostatu!
ªZ dlane sa dajú vyčítať všetky zdravotné
neduhy
ªČitateľka schudla 15 kíl! Zázračná
premena so súťažou
ªPrinášame na trh DVD pre labužníkov
– hľadajte vo svojich stánkoch
Moderná žena, Račianska 66, 831 02 Bratislava
Tel.: 02/49 20 74 36, fax: 02/49 20 74 38
e-mail: marketing@modernazena.sk
www.modernazena.sk
MH 07B3

Volejbalistka TJ Strojár Malacky
Lucia Michalovičová sa uplynulú
sezónu po prvý raz venovala len
plážovému volejbalu.
Spolu s Pezinčankou Dominikou Ne
starcovou sa pokúšali dostať do hlavnej
súťaže v sérii Nestea ME. Zatiaľ zostali
len v kvalifikácii, ale čerpali cenné skú
senosti, ktoré potom zúročili v domácej
súťaži. Absolvovali celú sériu O2 Elite
Beach na námestiach v rôznych mestách
Slovenska. Vždy obsadili zhodne 3. mies
to.

Na záverečnom turnaji o majstra SR
v Bratislave na Zlatých pieskoch viedla
ich cesta až do finále, kde zohrali vyrov
naný zápas s našou najúspešnejšou, skú
senou seniorskou dvojicou Hanzelová,
Tomašeková. Titul vicemajsteriek bol
pekným zavŕšením ich spoločnej práce.
Lucia sa začiatkom septembra zú
častnila prestížneho turnaja Ideastav
CUP King & Queen v Prahe na Pankráci,
kde v konkurencii 32 hráčok získala titul
Queen of the beach.
Ukončením sezóny bola letná Uni
verziáda SR 7. – 11. septembra v Bratisla

ve, kde Lucia spolu so spoluhráčkou Zu
zanou Keltošovou získala titul univerzit
ný majster SR.

ZVISLE
1 druh opice; rímskych 51 2 zmarené
plány; osamotené obydlie 3 síra; na to
miesto; pláž pre nudistov 4 hlas sliepky;
strunový nástroj; rímskych 50 5 papagáj;
označenie bulharských cigariet; popevok
6 označenie leteckej pomoci spojených
národov počas 1. svetovej vojny; časť tvá
re 7 vyťahuj meč; hra s loptou na mačku

a myš 8 spoluhlásky v slove lata; čistiaci
prostriedok; Ladislav 9 tajnička č. 3
10 zosilnený súhlas; rímsky krutovládca;
síra 11 Poľovné združenie Morava; mas
lová nátierka 12 otlak po česky; zelenina
13 smola; energetické odvetvia; sodík
14 všetko v poriadku; hltá hovorovo;
dusík 15 iniciála mena herca Machatu
16 vojenská predajňa; Mestá a obce Slo

Výsledky Univerziády SR:
1. Michalovičová, Keltošová
2. Behúnová, Jarošová
3. L. Hradecká, Révayová
4. Ďuržová, Pozorová
Text, foto: Libuša Šimková

Krížovka
Cudzie slová začínajúce
písmenom O:

Metromedia 53x110 f.indd 1

- obdukcia	- pitevná obhliadka;
- oligotrichia	- znížený rast vlasov;
- obligo
- záväzok, ručenie;
- okupácia	- násilné obsadenie;		
- tajnička č. 3	- japonská väzba kvetov;
- olymp
- vrchol možností;
- obscénnosť	- oplzlosť, vulgárnosť;
- omen	- osudové znamenie;
- observácia	- pozorovanie;
- omerta
- mafiánsky zákon
mlčania;
- ocella	- zložené oko hmyzu;
- opcia
- predkupné právo;
- ofiografia - výskum hadov;
- orfeum
- spevná miestnosť;
- ofsajd
- postavenie mimo hry;
- orkus
- podsvetie;
- tajnička č. 2 - staré keltské písmo;
- tajnička č. 1 - bohoslužobné rúcho;



- oleodukt
- outlet
- oligarchia
- outsider

9/8/08 1:40:17 PM

- ropovod;
- výpredaj;
- vládnuca skupina;
- ten, s kým sa nepočíta;

VODOROVNE
A materská škola; milovník a ochran
ca prírody; tenisový úder; malý vodný
tok; mesto v západných Čechách B čin;
tajnička č. 1; polomer; praobyvateľ Me
xika; zvierací chodník C morský kôrovec;
umenie po latinsky; označenie gonio
metrickej funkcie; nákazlivá choroba;
druh žiarenia D astát; zvieracia noha;
ťažký stroj; praobyvateľ Škótska; abvolt
E draslík; dopis; obytný príves – obráte
ne; tajnička č. 2; spojka F automobil
radu VAZ; označenie firmy; rímskych
1000; osudové znamenie; jedovatá rast
lina G označenie izolantov; povraz so
slučkou; preš; meno karikaturistu Miku
šeka; možno.

1
A
B
C
D
E
F
G

2

3

4

5

6

7

8

9

venska 17 výťažok zo zeleniny a ovocia;
nikel.
Pripravil: JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

Kto chce súťažiť o celoročné predplatné
magazínu Žena, nech pošle kupón spolu
so správnymi odpoveďami do 30. septembra a zaradíme ho do žrebovania.

10 11 12 13 14 15 16 17

Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali
správne vylúštenie tajničky – 1. nun
cius, 2. nabob, 3. nacifikácia, 4. neón
– sme vyžrebovali Ivanu Prokopovú
z Bernolákovej ulice v Malackách,
ktorá získava celoročné predplatné
magazínu Žena.

MALACKÝ
HLAS
MALACKÝ HLAS

KUPÓN
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Kalendár podujatí
1. 10. o 14.00 h Slávnostné otvorenie výtvarného salóna
ZPMP, KD, ZPMP
1. 10. o 17.00 h Výtvarný salón ZPMP 2008, vernisáž výstavy
–13. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky prác ľudí
s mentálnym postihnutím, výstava potrvá do 26.10., MCK
1. 10. o 20.00 h Interview, Hol./USA, réžia: Steve Buscemi,
vstupné členovia: 40 Sk, ostatní 60 Sk, KD, MCK
2. – 5. 10. Zejdeme sa na hambálku – divadelný festival DNH,
MCK
3. – 5. 10. Slávnosti kapusty – Deň zelá, viac info: tel./fax:
+ 421/2 65 93 43 12, e-mail: msks-stupava@msks-stupava.sk,
Stupava
4. 10. o 14.00 h Burza detského, tehotenského oblečenia a
doplnkov, DC Vánok
5. 10. o 9.00 h Cyklovýlet do Stupavy a okolia na Dni zelá, tra
sa: MA – Lozorno – Košarisko – Borinka – Stupava – MA (60
km), synagóga, kontakt: 0903 03 63 18, www.sckzahorak.szm.
sk, SCK Záhorák
6. 10. o 14.30 h Zmenáreň – starostlivosť o pleť, CVČ
7. 10. o 15.00 h Členská schôdza v Mesiaci úcty k starším, je
dáleň ZŠ Dr. J. Dérera, Zlatý vek
8. – 10. 10. o 9.00 h Nezábudky - verejná zbierka Ligy pre du
ševné zdravie v ulicach Malaciek, DC Vánok
8. 10. o 20.00 h Slepé lásky, SR/2008, far., réžia: Juraj Lehotský,
„predfilm“: Štyri, réžia: Ivana Šebestová, SR, vstupné členovia:
40 Sk, ostatní 60 Sk, KD, MCK
8. – 9. 10. o 17.00 h Babinec v knižnici, beseda na tému Člo
vek s mentálnym postihnutím, príčiny vzniku a integrácia do
spoločnosti s Mgr. Adrianou Gajdošíkovou PhD, MCK
9. a 10. 10. o 19.00 h Penelope, kom./rom., 90 min., vstupné
70 Sk, KD, MCK
10. a 12. 10. o 9.00 h Oblastná výstava hospodárskych zvie
rat, areál ZŠ M. Olšovského, vstupné 20 Sk, SZD
11. a 12. 10. o 9.00 h 2-dňový cyklovýlet po Moravskej vínnej
ceste, trasa: 1. deň ATC Mušov – okolo vodnej nádrže Nové
mlýny – Mikulov – ATC Mušov, trasa: 2. deň Lednicko-valtic
kým areálom, synagóga, kontakt: 0903 03 63 18, www.sckza
horak.szm.sk, SCK Záhorák
11. a 12. 10. Cantare orbis, celoslovenská spevácka súťaž pre
mládež od 6 do 29 rokov, CVČ, MCK
11. 10. o 19.00 h Venkovský učitel, dráma, 117 min., Česko,
vstupné 70 Sk, KD, MCK
12. 10. o 12.00 h HODY, futbalový zápas a kultúrny program
na štadióne, obec Láb
12. 10. o 16.00 h Malacky – Martin, ŠH Malina, VOTJ Strojár
12. a 13. 10. o 19.00 h Venkovský učitel, dráma,117 min., Čes
ko, vstupné 70 Sk, KD, MCK
15. 10. o 15.00 h Mesiac úcty k starším, Seniorská streda pri
hudbe a tanci, SD MCK, OZ Zlatý vek
15. 10. o 20.00 h PROJEKT 100 Kabinet doktora Caligariho,
Nemecko, čb., réžia: Robert Wiene, vstupné členovia: 40 Sk,
ostatní 60 Sk, KD, MCK
16. a 17. 10. o 19.00 h Múmia: Hrob dračieho cisára, akčný/
fantasy, 112 min., vstupné 70 Sk, KD, MCK
17. 10. o 14.00 h Kultúrne stretnutie spojené s besedou
a prednáškou, Únia nevidiacich a slabozrakých, Mesiac úcty
k starším, zasadacia miestnosť MsÚ, ZZP Viktória
18. 10. o 9.00 h Rozlúčka s cyklosezónou S bicyklom do Slo
venského Grobu na husacinu, trasa: MA – Lozorno – Košarisko
– Sv. Jur – Slovenský Grob – Pezinok – Pezinská Baba – MA
(91 km), synagóga, kontakt: 0903 03 63 18, www.sckzahorak.
szm.sk, SCK Záhorák
18. 10. o 10.00 h Burza hračiek a detských kníh, CVČ
18. 10. o 11.00 h o 14.00 h VTC Strojár Malacky – UKF Nitra B,
ZŠ Záhorácka, VOTJ Strojár

CVČ už
s relaxačnou
zónou

12. 9. vedenie a personál CVeČka spo
jili slávnostné otvorenie nového školské
ho roka s prestrihnutím pásky pod no
vým prístreškom, ktorý premostil dve
časti budovy. Vďaka zámockej dlažbe
vzniklo pod ním malé útulné námestíč
ko. Priestor má slúžiť ako relaxačná zóna
na rozličné účely, najmä v prospech de
ťom, ktoré navštevujú niektoré z bohatej
ponuky krúžkov CVeČka. Projekt podpo
rila spoločnosť Holcim Slovensko z Ro
hožníka.
Deti a ich rodičia sa najskôr zabávali
a rovnako mali možnosť prihlásiť sa na
krúžky, ktoré ich zaujali. Text, foto: -tabuMALACKÝ HLAS
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18. 10. o 15.00 h Starodávna svadba – Mesiac úcty k starším,
KD, vstupné: 300 Sk, Gajary
18. 10. o 16.00 h Wall-e, anim./kom./sci-fi, 98 min., vstupné
70 Sk, KD, MCK
18. 10. o 17.00 – 21.00 h Valentínska tancovačka pre -násť
ročných, SD MCK
18. a 19. 10. o 19.00 h Bathory, dráma/histor., 138 min., vstup
né 70 Sk, KD, MCK
19. 10. o 14.30 h Šarkaniáda – lieta celá rodina, lúka pri mlyne,
CVČ
19. 10. o 16.00 h Wall-e, anim./kom./sci-fi, 98 min., vstupné
70 Sk, KD, MCK
22. 10. o 20.00 h PROJEKT 100 Skafander a motýľ, Fr./USA,
2007, far., réžia: Julian Schnabel, vstupné členovia: 40 Sk, ostat
ní 60 Sk, KD, MCK
23. a 24. 10. o 19.00 h Cesta do stredu Zeme 3D, akč./dobr./
fantasy, 92 min., vstupné 70 Sk, KD, MCK
24. 10. o 16.00 h Tekvicové strašidlá, tvorivá dielňa, súťaže,
diskotéka, CVČ
25. 10. o 17.00 h Svetielkový, tekvicovo-lampiónový sprie
vod, trasa: KD, okolo domu p. Báchora, uličkou k potoku, oko
lo potoka, križovatkou k cintorínu, okolo lekárne, zdravotného
strediska, hádzanárskeho ihriska, KD, obec Rohožník
25. 10. o 18.00 h Malacky – Nitra, ŠH Malina, VOTJ Strojár
25. 10. o 19.00 h Hair, koncertno-divadelná verzia jedného
z najslávnejších muzikálov a filmov všetkých čias, skupina
HAIR COMPANY PRAGUE, KD, MCK
26. 10. o 13.00 h Intenzívna hodvábna dielňa, Enkaustika, Ja
zyčnice, viac info: www.lukacova.eu, e-mail: marketa.lukaco
va@volny.cz, tel. +420 281 973 097, Jazyčnice
26. 10. o 19.00 h Dajte si pozor na Zohana, komédia/akčný,
113 min., vstupné 70 Sk, KD, MCK
27. 10. o 9.00 h 1. ročník Hubertovej jazdy, gajarská cesta, tel.:
034/773 40 56, e-mail: obeckostoliste@stonline.sk, obec Kos
tolište
27. 10. o 15.30 h Deň otvorených dverí muzikálového štúdia
pre rodičov, deti a verejnosť, CVČ
28. 10. o 17.00 h Stretnutie s históriou – 90. výročie vzniku
ČSR, prednáška, beseda, premietanie dobových fotografií
z rokov 1900 až 1920 z archívu MCK Malacky, MCK
29. 10. o 15.30 h Ovocníčkovia – práca s papierom, MŠ, CVČ
29. 10. o 20.00 h Control, V. Británia, 2007, far., réžia: Anton
Corbijn, vstupné členovia: 40 Sk, ostatní 60 Sk, KD, MCK
30. a 31. 10. o 19.00 h Mamma Mia!, komédia/muzikál/ro
mantický, 110 min., vstupné 70 Sk, KD, MCK
31. 10. o 16.00 h Halloween, KD, tel.: 034/779 71 32, obec Ja
kubov
Knižnica MCK
Otvorená: Po – Pia 10.00 – 12.00 h, 13.00 – 18.00 h, So 10.00 –
13.00 h
Výstava absolventských prác žiakov výtvarného odboru ZUŠ
Malacky
Múzeum Michala Tillnera
Ut – Pia 9.00 – 12.00 h, 13.00 – 17.00 h; So – Ne 14.00 – 17.00 h
Vstupné: dospelí 20 Sk, deti 10 Sk
Výstava: Tlače a archiválie v Múzeu Michala Tillnera
Stála expozícia – minulosť Malaciek, habánska keramika, lam
py, bohaté národopisné zbierky
Krypty pod františkánskym kostolom
Otvorené na požiadanie, tel. č.: 034/772 21 10
Vstupné: 10 Sk
I. Stála expozícia – história kostola, františkánov, Pálfiovcov,
krypty, lapidárium
II. výstava fotografií – Významné osobnosti pochované na ma
lackom cintoríne, fotografie P. Blažíček

Áno, n. f., Malacky v spolupráci
s Mestským centrom kultúry

Spoločenská kronika
VÍTAME MEDZI NAMI:
Alexander Gabriš, nar. 3. 9.

vás pozýva na otvorenie výstavy

Z tvorby
Martina
Benku,

ktoré sa uskutoční 26. septembra
o 17.00 h v priestoroch Múzea M. Till
nera v budove MCK na Záhoráckej uli
ci v Malackách.
Výstava bude sprístupnená od 26. 9.
do 28. 11., Po – Pia 10.00 – 17.00 h a So
– Ne 14.00 – 17.00 h.
Podujatie podporila nadácia

Hľadal krásu
medzi ľuďmi
120. výročie narodenia Martina
Benku je vhodnou príležitosťou na
priblíženie tohto velikána nášho
umenia trochu z inej strany – ako
rodáka zo Záhoria.
Výstava ukáže M. Benku ako zaklada
teľa Slovenskej výtvarnej moderny (naro
dil sa 21. 9. 1888 vo vtedajšom Kiripolci
a zomrel 28. 6. 1971 v Malackách) v jeho
počiatkoch, jeho detstvo, vzťah k rodisku,
Malackám. Výber jeho tvorby poukáže
tiež na to, ako sa rodisko maliara podieľalo
na formovaní životného motta: Nevyvy
šovať sa, neliezť privysoko, nehľadať krásu
v prázdnote, ale zveľaďovať ju a tešiť sa
z nej tam, kde je – medzi ľuďmi, v živote.
Malacky si nechcú týmto podujatím
Benku „privlastňovať“. Výstavou len chce
me ukázať, že tu nielen zomrel, keď bol na
návšteve u príbuzných, ale tiež tu chodil
ako dieťa do školy, učil sa hrať na husle,
zháňal genealogické podklady pre svoj
rodostrom...

POVEDALI SI ÁNO:
Od 30. 8. do 15. 9.
Zuzana Sršníková a Martin Jobb;
Mgr. Eva Hlavatá a Mgr. Miroslav Ko
nečný; Katarína Čermáková
a Ján Kašuba; Petra Kaminská a Ju
raj Štangler; Ľudmila Švajlenová
a Ing. Roman Trnovský; Zuzana Ha
núsková a Ján Polák; Lenka Kočná
rová a Miroslav Hrotka; Adela Petra
kovičová a Daniel Chamraz.

†

NIE SÚ MEDZI NAMI:

Od 30. 8. do 15. 9.
Mária Kottesová, 1925, Lozor
no; Janka Jurkovičová, 1913, Malac
ky; Štefan Majzún, 1926, Sekule; Au
gustín Šucha, 1943, Malacky; Anna
Čermáková, 1928, Malé Leváre; Lýdia
Rozborová, 1926, Kostolište; Judita
Maríková, 1934, Malacky; Ing. Róbert
Kohútek, 1939, Malacky.
Spomienka
13. 9. uplynulo 10 ro
kov, čo nás navždy
opustila naša mama
Štefánia
Slobodová.
Spomínajú dcéry Vlas
ta a Marianna s rodina
mi. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku.

Boxeri
v Galante
nesklamali

Miroslav Juza, organizátor výstavy

Súťaž
V Malackom hlase 12/2007 sme uve
rejnili obraz Martina Benku, na ktorom
bol kaštieľ s platanovou alejou v Malac
kách. Aký je názov diela:
A.	Zámok v Malackách
B. Pálfiovský kaštieľ
C.	Alej v Malackách
Správne odpovede posielajte do re
dakcie do 30. septembra. Dvaja z vás zís
kajú po dve vstupenky na bezplatný
vstup do Slovenskej národnej galérie.
POZVÁNKA
Združenie na po
moc ľuďom s men
tálnym postihnutím
v SR v spolupráci so
Svitaním – Združe
ním na pomoc ľu
ďom s mentálnym postihnutím v Ma
lackách pozývajú na

otvorenie 13. ročníka celosloven
skej súťažnej prehliadky prác ľudí
s mentálnym postihnutím, ktorí
tvorili na tému

Priateľstvo
a láska.

Slávnostné podujatie sa uskutoční
1. októbra o 14.00 h v Kultúrním
domečku v Malackách.
Diela budú vystavené v Galérii MCK
od 1. do 26. októbra. Podujatie finanč
ne podporilo ministerstvo kultúry.

13. septembra sa v Dome športu v Ga
lante uskutočnilo oblastné kolo Sloven
skej ligy boxu. Medzi 13 oddielmi zo zá
padného Slovenska sa predstavili aj boxe
ri BC RTJ Malacky, ktorých reprezentovali
Tomáš Lučkai, Roman Tatarka, Michal Mis
lovič, Dávid Klíma a Marián Calpaš. Marián
je senior a v jeho hmotnostnej a vekovej
kategórii sa iní borci nedostavili.
V hmotnostnej kategórii do 57 kg sa
pre nedostatok boxerov v ringu stretli
dvaja Malačania – T. Lučkai a R. Tatarka.
Ringový rozhodca súboj ukončil po dvoch
počítaniach ešte v prvom kole verdiktom
RSC v prospech Romana.
Proti Michalovi Mislovičovi (do 64 kg)
nastúpil borec z BC Ružinov Filip Brázdov
ský. Keďže u súpera sa po pár úderoch
ozvalo zranenie, Michal bol vyhlásený za
víťaza RSC v prvom kole.
V poslednom súboji videli diváci pek
ný box v podaní Dávida Klímu. Do ringu
vstúpil v kategórii do 60 kg a súperom mu
bol domáci Švec. Najmä v treťom a štvr
tom kole Dávid kombinoval údery na telo
s údermi na hlavu, čo mu napokon zabez
pečilo víťazstvo na body.
Ján Brandejs, tréner



ŠPORT • OZNAMY
ne prvej ženskej účastníčke nášho tur
naja – Törökovej z Bratislavy a všetkým
sponzorom.
Rastislav Janko, foto: S. Osuský

Výsledky:
1. kolo
Matúšek (1) – Dávid
9:1
Kuklovský – Klochan
9:6
Žilavý – Strelecký
9:8 (1)
Valent – Janko (7)
9:5
Gelinger (3) – Forner w. o. Forner
Koryťák – Demetrovič
9:1
Šimuna – Kuruc w. o. Kuruc
Radovič (6) – Töröková
9:0
Klíma – Holub (8)
9:4
Jánoš – Tománek
9:1
Horák – Iszer
9:2
Taraba (4) – Ehrenwald
9:2
Pálka (5) – Vaniš
9:7
Holko – Siekel
9:5
Danihel – Walter
9:7
Režný (2) – Hlubocký
9:0

Artemis Cup 2008
6. – 7. septembra sa na dvorcoch tenisového oddielu TK STROJÁR Malacky
uskutočnil 9. ročník turnaja neregistrovaných hráčov ARTEMIS CUP 2008.
Turnaja sa zúčastnilo 32 hráčov.
V druhom kole vypadol zo súťaže favorit
a nasadený hráč číslo 1 Igor Matúšek,
ktorého vyradil Róbert Kuklovský. Naj
vyrovnanejší zápas druhého kola sme
sledovali medzi Vladimírom Tarabom
a Milanom Horákom, kde po troch od
vrátených matchballoch priviedol zápas
do úspešného konca V. Taraba a posu
nul sa tak do štvrťfinále turnaja.
Nasadení hráči V. Taraba a V. Režný
prešli štvrťfinálovým kolom bez väčších
problémov, prekvapenie turnaja R. Kuk
lovský zdolal M. Žilavého. Súboj o účasť
v semifinále zviedli Ľ. Šimuna s B. Kory

Malacký
hlas
si môžete
so záujmom
prečítať aj

na lodi

cestou zo Štokholmu
do Helsínk. Presvedčil
nás o tom malacký rodák
– herec Ľubo Roman. Ta
kýto úlovok z poznávacej
Veľkej cesty po Škandi
návii (päť štátov za osem
dní) chytil do fotoobjek
tívu Malačan František
Hlavatý a potešil ním na
šu redakciu.

ťákom. Zápas mal dramatický priebeh,
ktorý nakoniec v tiebreaku vyhral Ľ. Ši
muna.
V semifinále sa už jasne presadili fa
voriti Ľ. Šimuna a V. Režný, ktorí nako
niec odohrali napínavý finálový zápas.
Diváci mohli vidieť dva rozdielne herné
štýly. Útočnejší a agresívnejší štýl Ľ. Ši
munu oproti vytrvalému a obrannému
štýlu V. Režného nebol dostatočný, a tak
v koncovke oboch setov patrila víťazná
loptička minuloročnému víťazovi Vladi
mírovi Režnému.
Poďakovanie patrí všetkým hráčom
za účasť a športové správanie a osobit

2. kolo
Kuklovský – Matúšek
Žilavý – Valent
Koryťák – Gelinger
Šimuna - Radovič
Jánoš – Klíma
Taraba – Horák
Holko – Pálka
Režný – Danihel

9:5
9:5
9:5
9:6
9:7
9:8 (0)
9:4
9:1

Štvrťfinále
Kuklovský – Žilavý
Šimuna – Koryťák
Taraba – Jánoš
Režný – Holko

9:4
9:8 (4)
9:4
9:0

Semifinále
Šimuna – Kulkovský
Režný – Taraba
Finále
Režný – Šimuna

9:5
9:4
6:3, 6:3

Sobota patrila
hádzanej
Malackí hádzanári pripravili pre
priaznivcov hádzanej v sobotu
6. septembra bohatý program. Do
obeda patrila nová palubovka
v Maline najmladším športovcom.
Predstavili sa štyri družstvá hádza
nárskych prípraviek. Boli to chlap
ci z Malaciek a Stupavy a dievčatá
z Rohožníka a Stupavy, pretože
v tomto veku môžu hrať chlapčen
ské i dievčenské družstvá v jednej
súťaži a dokonca i družstvá zmie
šané. Víťazmi sa stali chlapci z Ma
laciek.
Poobedie patrilo ďalšiemu z príprav
ných turnajov mužov.
Na predchádzajúcom v Piešťanoch si
obe malacké družstvá mužov rozdelili
prvé dve miesta pred dvomi družstvami
MHK Piešťany, Tatranom Stupava
a Duslom Šaľa. Na malackom turnaji zví
ťazili opäť. Víťazom sa stalo A družstvo,
po víťazstvách s B družstvom Malaciek
14:10 a nad Tatranom Stupava 13:11,
ako aj po remíze s rakúskym družstvom
z Florisdorfu 17:17. B družstvo porazilo
Rakúšanov 16:12 a remizovalo s Tatra
nom Stupava 12:12. Tretí s lepším cel
kovým skóre po remíze s Florisdorfom
16:16 skončil Tatran Stupava. Stretnutia
mužov rozhodovali Anton Pašteka a Ľu
dovít Oslej.
Obe malacké družstvá sa predstavia
v druhej lige na jeseň na domácej
pôde:
27. 9. A – juniori MHK Piešťany, B –
voľno, 4. 10. derby A – B, 18. 10. A – DAC
Dunajská Streda, B – HK Vajnory, 1. 11. A

– Duslo Šaľa, B – TJ Baník Lehota pod
Vtáčnikom, 15. 11. A – Tatran Stupava, B
– Sokol Cífer, 29. 11. A – ŠKP Bratislava C,
B – HK HC DAC Dunajská Streda. Druž
stvo dorastencov v tomto ročníku súťaží
nehrá.
Nový výbor hádzanárskeho od
dielu venuje svoju pozornosť i tým
najmladším, ktorí sa môžu prihlásiť
na tréningy, ktoré sú v utorok a vo
štvrtok podvečer v ZŠ na Štúrovej uli
ci. Kontaktovať môžete trénerku In
grid Stachovičovú, t. č. 0918 50 05 55.
Chlapci by sa v tomto roku mali zapo
jiť i do riadnych súťaží prípraviek či
mladších žiakov.
ANTON PAŠTEKA

POZVÁNKA

Srdečne Vás pozývame na

35. ročník
memoriálu
Karola Oreského
v basketbale,
ktorý sa uskutoční
27. septembra
od 9.00 h do 16.00 h
v ŠH Malina za účasti
len domácich družstiev.

Malacké psy
šampiónmi

Na Špeciálnej výstave bieleho švaj
čiarskeho ovčiaka v sobotu 6. 9. domáci
reprezentanti Monty a Aicha chovateľa
Milana Freunda opäť vynikajúco obstáli
v silnej konkurencii psov zo Slovenska
a Českej republiky. Monty obsadil v triede
šampiónov – psy 2. miesto a získal ocene
nie V2 – Rec. CA. Aicha obsadila v strednej
triede – suky 1. miesto a získala ocenenie
V1 – CAC.

Tým postúpila do súťaže o najkrajšiu
suku výstavy, kde porazila aj víťazku trie
dy šampiónov – suky a získala 1. miesto.
Stala sa tak víťazkou špeciálnej výstavy –
suky. V poslednej súťaži O najkrajšieho
psa plemena skončila celkovo na 2. mies
te. Úspešný malacký chovateľ a predseda
Kynologického klubu Záhorák tak so
svojimi psami získal dovedna tri poháre.
Text, foto: -mf/red-

Foto: F. Hlavatý
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