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Grant
od NAFTY
na verejnoprospešné
ciele

úvodník

Anjeli
nad nami
Čoraz častejšie sa medzi nami obja
vujú jedinci, ktorí z nepochopiteľných dô
vodov páchajú škody na majetku iných.
Dôvodom je hnev, zúfalstvo, ale vo väčši
ne prípadov nuda. Nazývame ich barbar
mi, vandalmi, mnohí však aj idiotmi. Svo
je „tvorivé schopnosti“ predviedli i počas
tohtoročného Sviatku všetkých svätých
a Pamiatky zosnulých. Návštevníkov cin
torínov čakali v lepšom prípade ukradnu
té vence a kvety, v tom horšom poškode
né náhrobné kamene. Empatia voči zo
snulým, ale i voči trúchliacim rodinám im
je cudzia.
Našťastie sa medzi nami pohybujú
i pozitívne „náprotivky“ oných vandalov.
Dokazuje to nedávny smutný (a skoro
tragický) čin malého Dáriusa (9), ktorý
chcel ukončiť svoj detský život skokom do
Hrona pre finančné problémy jeho rodi
ny. Príbeh jej chudobných členov dojal
Slovensko, ktoré sa zmobilizovalo a po
mohlo matke s deťmi nielen finančne, ale
i hmotnými darmi. Dobrí anjeli ešte žijú!
Dúfam, že ich bude čoraz viac.
JANA KOPČOVÁ

TLAČOVÁ SPRÁVA

Upozornenie
pre verejnosť
Podľa informácií občanov, najmä
východoslovenského regiónu, rôzni ob
chodní zástupcovia v týchto dňoch te
lefonicky oslovujú občanov s ponukou
poradenstva pri investovaní finanč
ných prostriedkov. Vzhľadom na to, že
títo zástupcovia sa pri ponuke odvolá
vajú na spoluprácu s Národnou ban
kou Slovenska (NBS), NBS upozorňuje
občanov, mestské, miestne a obecné
úrady, že na takomto projekte nespo
lupracuje. Ide o marketingovú aktivitu
osôb, ktoré sa na autoritu centrálnej
banky len odvolávajú.

18. 11. 2008

Ing. Martin Hollý, generálny ria
diteľ spoločnosti NAFTA, a. s., odo
vzdal na zasadnutí Mestského za
stupiteľstva Mesta Malacky sym
bolický šek v hodnote 2,5 mil. Sk
(82 985 €) primátorovi mesta Ma
lacky RNDr. Jozefovi Ondrejkovi.

Slávnosť detí
Pri príležitosti 60. výročia založenia zorganizovala Špeciálna základná škola
a Praktická škola slávnostnú akadémiu. Akciu moderoval Alexander Blatný,
učiteľ pôsobiaci v škole takmer 30 rokov.
Riaditeľka školy Mária Míznerová
a prednostka Krajského školského ústa
vu Veronika Redechová odovzdali pa
mätné listy všetkým bývalým aj súčas
ným zamestnancom školy. Po oficiálnej
časti nasledoval kultúrny program, kto
rý pripravili učitelia so žiakmi aj pozvaní
účinkujúci. Tanečné štúdio Saltatrix za
tancovalo na české hity 80. rokov a só
listka Veronika Miženková prekvapila
tancom s názvom Môj tanečný „kúštik”.
Hudobno-recitačné pásmo o jeseni
predviedli žiaci 1. stupňa Špeciálnej zá
kladnej školy a učiteľ Ján Bogdalík prí
tomných rozveselil lotyšskou polkou.
Dramatický krúžok Pavúčiky nám pri
niesli príbeh z ďalekej Andalúzie a po

tešili aj španielske rytmy. Báseň Mince
na dne fontán predniesol siedmak On
drej Richweis a vážnu hudbu do progra
mu hrou na kontrabase vniesol absol
vent viedenského konzervatória Stani
slav Blatný. Piesne zo svetových muziká
lov nám pripomenuli Zuzana Maďaro
vá-Vychodilová a Peter Kozel. O záver
bohatého programu sa postarali žiaci 1.
ročníka Praktickej školy Monika Zema
nová a Dávid Polák s hudobným sprie
vodom skupiny School Band, ktorá vznik
la spontánne pri tejto slávnostnej príle
žitosti.

Akadémia ďalej pokračovala recep
ciou v priestoroch školy, kde vyhrávala
country skupina Starci.
-šzš-

Už máte
€-kalkulačky?
(Pred prijatím eura)

V týchto dňoch doručuje Slovenská
pošta všetkým domácnostiam na Slo
vensku informačnú zásielku o eure.
Obálka od MF SR a NBS obsahuje bro
žúrku so všetkými potrebnými informá
ciami o zavedení eura na Slovensku, le
ták Európskej komisie o eure a eurokal
kulačku. Rovnaké informácie, aké sú
v zásielke, možno získať aj na internero
vej stránke www.euromena.sk.
-ts-

Finančné prostriedky darovala NAF
TA, a. s., a Nadácia SPP Mestu Malacky
na podporu kultúrnych, spoločenských
a športových aktivít a na realizáciu pro
jektu Dobré miesto pre život. Sú určené
a účelovo viazané na realizáciu podujatí
pre verejnosť: Dňa cestovného ruchu,
Adventných Malaciek 2008, Trojkráľové
ho koncertu, Malackej hudobnej jari, Pr
vomájových Malaciek 2009, Dňa detskej
radosti a budúcoročného Kultúrneho le
ta. Ukončenie projektu je 31. júla 2009.
Časť grantu vo výške 600-tisíc Sk
(19 916 €) je určená na regranting pro
stredníctvom nadácie Pro Malacky. Na
dácia vyhlási grantové kolo so zverejne
ním podmienok na internetovej stránke
mesta www.malacky.sk.
O finančné prostriedky na realizáciu
verejnoprospešných aktivít sa budú
môcť uchádzať všetky subjekty nezis
kového sektora v Malackách. -ipo-, -ts-

Centrálna križovatka
zmení režim signalizácie
Malacky majú už dve svetelné križovatky. Áut však pribúda, premávka je čo
raz hustejšia a súčasný režim, keď je svetelná signalizácia zapnutá len v pra
covných dňoch od 5.30 do 20.00 h a v sobotu od 5.30 do 13.00 h, už neuspo
kojuje vodičov ani chodcov. Mesto sa touto otázkou zaoberá a konzultuje
s odborníkmi vhodnú zmenu režimu na svetelných križovatkách, ktoré sú
systémovo prepojené.

Ako to vidia ľudia
Vypínanie križovatky ľuďom prekáža.
Keď nesvietia semafory, ťažko sa prechá
dza chodcom, ktorých vodiči sami neraz
až pridlho nechcú pustiť a bez signalizá
cie im pred priechodom nezastavia. Ohro
zené sú najmä deti, ale riskujú aj dospelí,
pretože ich zvádza prechádzať cez cestu
mimo vyznačených priechodov. Iné je to
s vodičmi, ktorí akoby bez semaforov strá
cali orientáciu v dopravnej situácii aj v za
užívaných pravidlách cestnej premávky.
Výsledkom môžu byť nepríjemné kolízie,
za ktoré sú bezpochyby zodpovední tí, čo
MALACKÝ HLAS

20/2008

ich spôsobili. Natíska sa však otázka: Nebo
lo by krokom v záujme bezpečnosti účast
níkov cestnej premávky, keby semafory
svietili nepretržite alebo aspoň dlhšie?
Častý výskyt nehôd
Primátor mesta J. Ondrejka k problé
mu uviedol: „Križovatku pokladáme za
miesto častého výskytu nehôd, preto sa si
tuáciou zaoberáme a pripravujeme zmenu
jej režimu v súlade s odporúčaním odborní
kov. Podľa predpokladu bude svetelná sig
nalizácia zapnutá dlhšie, ale zrejme nie ne
Pokračovanie na . strane
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Zámer rekonštrukcie Nádražnej ulice
Mesto očakáva nový projekt
Nádražná ulica je pre mnohých náv
števníkov mesta prvou trasou, po ktorej
sa vydajú po príchode do Malaciek vla
kom či autobusom. Domáci si uvedomu
jú, že jej stav nie je najlepší. Rekonštruk
cia by esteticky vylepšila vzhľad lokality
a poslúžila by najmä cestujúcim. Zámer
mesta stelesňuje projekt, ktorý predpokla
dá komplexnú rekonštrukciu chodníkov,
komunikácie od Radlinského ulice až po
Štefánikovu, ale aj autobusovej stanice.

Realizácia bude dávkovaná
Týkajú sa najmä premiestnenia nástu
píšť k budove ŽST a ich prekrytia prístreš
kami. Vzniknú tak štyri nové ostrovčeky.
Projekt rekonštrukcie Nádražnej ulice,
ktorý je zatiaľ len vo fáze zámeru, ráta aj
s výraznejším doplnením zelene. Jeho
prednosťou je, že sa dá realizovať aj po
častiach. Čas realizácie však závisí najmä
od finančných možností mesta, ktoré
v rozpočte na rok 2009 zatiaľ s takouto
investíciou nepočíta.

Pribudne aj zelene
Teleso komunikácie by malo byť zvý
raznené a hranice vozovky zreteľne
označené. Pribudne aj niekoľko označe
ných priechodov pre chodcov. Parkova
cie miesta budú mať vyhradený iný
priestor. Na strete Nádražnej s Radlin
ského ulicou sa výškovo odčlenia chod
níky od parkovacích miest a pribudne
pás zelene. Rekonštrukcia autobusovej
stanice na jej pôvodnom území prinesie
niekoľko zmien.

Preloženie stanice
Iným druhom riešenia autobusovej
dopravy by mohlo byť preloženie autobu
sovej stanice do objektu bývalej píly, te
da na územie, ktoré sa podľa platného
územného plánu má stať polyfunkčnou
zónou obchodu a služieb. Podľa primáto
ra mesta J. Ondrejku túto ideu si osvojil
i nový majiteľ píly, no projekt zatiaľ treba
vnímať ako výhľadový a realizovateľný až
vo vzdialenejšej budúcnosti. Riešenie by
však bolo zaujímavé tým, že železničné
priecestia by nahradili podjazdy pre

Jelšové lesy pri Marheckých
rybníkoch v ohrození
Informácia o aktuálnom stave biokoridoru Marhecké ryb
níky, s ktorou vystúpil poslanec Milan Valachovič v závere ro
kovania mestského zastupiteľstva 6. novembra, mnohých
členov poslaneckého zboru znepokojila. Podľa M. Valachovi
ča ide o hodnotnú lokalitu na hranici katastra mesta. Staveb
ný úrad vydal územné rozhodnutie na výrub jelšového lesa
v tomto biokoridore. Povoleniu predchádzalo pozitívne sta
novisko Krajského úradu životného prostredia vydané na
priek zamietavým odborným stanoviskám oddelenia ŽP MsÚ
a Chránenej krajinnej oblasti Záhorie. Poslanec Valachovič
inicioval petíciu na záchranu lesa a zmenu stanoviska Kraj
ského úradu životného prostredia. V prípade, že KÚŽP žia
dosti nevyhovie, je pripravený podať sťažnosť na Minister
stvo životného prostredia SR a trestné oznámenie za ničenie
vzácnej lokality s porušením niekoľkých zákonov vrátane me
dzinárodných.

Územný plán so zmenami
Po poslednom zasadnutí MsZ sa územný plán mesta doč
ká zmien. Týkajú sa riešenia obchvatu mesta z cesty od Ro
hožníka cez priemyselný park a požiadaviek vlastníkov troch
pozemkov na preklasifikovanie z pôvodného účelu využitia
na výstavbu rodinných domov. Pred zadaním obstarania
zmien v dokumente budú preklasifikované aj ďalšie parcely
spĺňajúce charakteristiku využitia na účely zelene. Do kom

Ošarpaná autobusová stanica možno zmení tvár aj miesto.

osobné vozidlá a chodcov, čo by zjedno
dušilo pohyb cestujúcich od autobusov
k vlakom a naopak mimo bežnej premáv
ky. Premiestnenie autobusovej stanice by
zároveň výrazne odľahčilo dopravu v cen
tre mesta.
TATIANA BÚBELOVÁ, foto: S. Šípová

plexného urbanistického návrhu budú zapracované aj
ochranné pásma plynárenských sond podzemných a vý
znamných nadzemných vedení. Poslanci žiadali do budúc
nosti zvolanie samostatného zasadnutia MsZ alebo zasadnu
tie špeciálnej komisie k téme zmien v územnoplánovacej do
kumentácii a zosúladenie jej textovej a obrazovej časti.

Výbehy pre psov nenašli oporu
v zastupiteľstve
Správa o držaní psov na území mesta, s ktorou na zasad
nutí mestského zastupiteľstva vystúpil F. Klíma, vedúci od
delenia ŽP MsÚ, priniesla návrh na zriadenie výbehov pre
voľný pohyb psov vo vybraných lokalitách. V meste je evido
vaných 1264 psov, z nich 248 žije so svojimi majiteľmi v by
toch. Uhradením poplatku za psa prispeli chovatelia v tomto
roku do rozpočtu celkovou čiastkou 360-tisíc Sk (11 950 €).
Z tejto sumy mesto financuje karanténnu stanicu a nákup
vreciek na psie exkrementy spoločnou čiastkou 55-tisíc Sk
(1825 €).
V súlade so VZN o chove zvierat na území mesta je voľný
pohyb psa mimo objektu alebo ohradeného pozemku zaká
zaný. Malacky nemajú určené plochy na voľný pohyb psov.
Predložená správa navrhovala ich vytvorenie v šiestich lokali
tách s označením a postupným oplotením. Téma vyvolala
diskusiu s rôznorodosťou názorov. Poslanci k nej neprijali
žiadne uznesenie. Výbehy pre psov teda v Malackách ne
vzniknú.					
-ipo-

Pozor
na podozrivé
osoby
V pondelok 3. novembra neznámy
násilník vo vchode bytovky na Ul. 1. má
ja obťažoval mladé dievča. „Pred vcho
dom ju udrel päsťou do spánku a ob
chytkával v oblasti genitálií. Pritom sa
tiež sám ohmatával. Keď obeť krikom
privolala svoju matku, násilník utiekol
smerom do mesta,“ informoval mjr. Mgr.
S. Čabodaj z Obvodného oddelenia Po
licajného zboru v Malackách. Podľa sved
kyne bol muž zarastený, so strapatými
vlasmi, zanedbaný a vyzeral ako bezdo
movec. Ako povedalo napadnuté diev
ča, nič nerozprával a mal zvláštne oči,
ako keby bol nafetovaný.
Polícia útočníkovo napadnutie hod
notí ako priestupok a objasňuje ho. Zá
roveň však varuje najmä mladé ženy
pred dôverčivosťou k podobným typom
ľudí a vyzýva ich na ostražitosť.
		
-sisa-/-red-

skrátka
• 31. 10. uskutočnil primátor Jozef
Ondrejka kontrolný deň zameraný
na prípravu rekonštrukcie miest
nych komunikácií a chodníkov v bu
dúcom roku a jej zosúladenie s pri
pravovaným rozpočtom mesta.
• 3. 11. zasadala Mestská rada
pred novembrovým zasadnutím
mestského zastupiteľstva a nato sa
5. 11. konali pravidelné porady pri
mátora mesta s vedúcimi oddelení
MsÚ, riaditeľmi škôl a príspevkových
organizácií mesta.
• Mimoriadny snem Združenia
miest a obcí záhorskej oblasti, ktorý
schválil nové znenie stanov a roz
počet na budúci rok, sa uskutočnil
4. 11. v Skalici.
• V Krajskom úrade v Bratislave
rokoval 6. 11. primátor J. Ondrejka
o zámene pozemkov pod nehnuteľ
nosťami patriacich mestu.
• 10. 11. sa v Divadle Astorka Kor
zo ´90 uskutočnilo slávnostné ude
ľovanie ocenení Bratislavského sa
mosprávneho kraja. V tomto roku
udelil BSK desať ocenení pre osob
nosti, ktoré svojou prácou a postoj
mi prispeli k rozvoju kraja, obohatili
život spoluobčanov, čím úspešne
reprezentujú región. Od roku 2002
už BSK odovzdal 53 ocenení.
• V dňoch 11. a 12. 11. sa uskutoč
nilo zasadnutie Rady a Predsedníc
tva Združenia miest a obcí Sloven
ska, ktorých členom je aj primátor
Malaciek Jozef Ondrejka. Primátori
a starostovia sa okrem iného zaobe
rali problémom parkovania na úze
mí miest a formulovali stanovisko
ZMOS k napätiu v slovensko-maďar
ských vzťahoch.
• Na 13. 11. zvolal Obvodný úrad
v Malackách zasadnutie krízového
štábu civilnej ochrany obyvateľstva.
-ipo-

Prejazd križovatkou na červenú
11. novembra mestská polícia a oddelenie dopravného inšpektorátu policajného
zboru, aj na základe podnetov občanov, uskutočnili dopravnú akciu zameranú na
prejazd motorových vozidiel cez svetelnú križovatku na červenú. Počas akcie za
znamenali prejazd dvoch vozidiel, ktorý vzápätí vyriešili. Počas akcie zistili, že chodci
boli oveľa častejšími porušovateľmi zákazu prechodu cez červenú na svetelnej kri
žovatke. Aj táto skúsenosť svedčí o tom, že uvedené kontroly majú zmysel a v bu
dúcnosti sa polícia bude zameriavať aj na dodržiavanie predpisov chodcami.
Vladislav Kunák

O čom rokovali poslanci MsZ

Poslanci si lámali hlavy najmä nad predajom nehnuteľností.

MsZ schválilo
• kontrolu plnenia uznesení MsZ
s tým, že vypustilo zo sledovania 10
uznesení ako úlohy splnené a upravilo
termín plnenia v jednom svojom uzne
sení VZN, ktorým sa určuje miesto a čas
zápisu v základných školách v zriaďova
teľskej pôsobnosti mesta, nový text
uznesenia č.146/2005, časti 2) schvaľuje,
písm. b) v nasledovnej podobe: „zámer
prevodu do osobného vlastníctva súčas



ným nájomcom s výnimkou prevodu
klasifikovaných nebytových priestorov“
• Dodatok č. 1 k VZN č.9/2207 o úpra
ve niektorých pomerov súvisiacich
s nájmom bytov vo vlastníctve mesta,
• VZN Mesta Malacky o určení názvu
ulice na území mesta – Tichá ulica (opro
ti nemocnici),
• odplatný prevod nehnuteľnosti
parc. č. 45103/14 – zast. plocha o výmere
658 m², k. ú. Malacky, v prospech vlastní

kov bytov v bytovom dome súp. č. 1937
na Záhoráckej ul. v Malackách, zapísaní
na LV č. 4979 podľa vlastníckeho podie
lu, prislúchajúceho výmere bytu v súla
de s LV, za cenu 3 Sk/m², celkom 1974 Sk
(65,53 €), ako aj za náklady, súvisiace
s návrhom na vklad do katastra nehnu
teľností v hodnote kolkových známok
2.000 Sk,
• odplatný prevod nehnuteľnosti,
častí parcely č.1085/1, zast. plocha o cel
kovej výmere 2226 m², z ktorej bola geo
metrickým plánom č. 105/2008 odčlene
ná výmera 176 m² a začlenená do novo
vytvorenej parcely č. 4369/1, zast. plo
cha o výmere 176 m² a začlenená do no
vovytvorenej parcely č. 4369/2, zast. plo
cha o výmere175 m² a začlenená do no
vovytvorenej parcely č. 4369/3. zast. plo
cha v k. ú. Malacky, v prospech vlastní
kov bytov v bytovom dome súp. č. 1181
na Ul. Ľuda Zúbka v Malackách, zapísaná
na LV č. 4305 podľa vlastníckeho podie
lu, prislúchajúceho výmere bytu v súla
de s LV, za cenu 3 Sk/m², čo pri celkovej
výmere 527 m² predstavuje kúpnu cenu
celkom 1581 Sk ( 52,48 €), ako aj za úhra
du nákladov spojených s vyhotovením
geometrického plánu č. 105/2008 v cel

kovej výške 12 900 Sk (428,20 €) a nákla
dy súvisiace s podaním návrhu na vklad
do katastra nehnuteľností v hodnote
kolkových známok vo výške 2000 Sk,
• odplatný prevod nehnuteľnosti, čas
tí parc. č. 5871 a 5874/1 o výmere 200 m²,
v k. ú. Malacky, za cenu 2574 Sk/m²
(85,44 €) podľa znaleckého posudku za
účelom výstavby reštauračného zriade
nia, formou zmluvy o budúcej kúpnej
zmluve, za podmienky dodržania usta
novení §-u 9 písm. a) až f) VZN č. 3/2006
o zmluvných prevodoch vlastníctva ma
jetku Mesta Malacky – budúci kupujúci
Branislav Kopeliovič, trvale bytom Ma
lacky,
• odplatný prevod nehnuteľnosti,
parc.č. 878/2, záhrada o výmere 366 m²,
parc. č. 878/3, orná pôda o výmere
345 m² v k. ú. Malacky, za cenu podľa zna
leckého posudku 2002 Sk/m² (66,45 €),
celkom 1 423 422 Sk (47 248 €), do vý
lučného vlastníctva Antona Zúbka, trva
le bytom Malacky, Kukučínova 2319/29
v celku a za úhradu nákladov spojených
s vyhotovením znaleckého posudku vo
výške 2800 Sk (92,94 €) a náklady spo
jené s návrhom na vklad vlastníckeho
práva do katastra nehnuteľností v hod

note kolkov 2000 Sk, správu z vykonanej
následnej kontroly dodržiavania výberu
správnych poplatkov na Mestskom úra
de v Malackách za rok 2007,
• správu o aktuálnom stave detských
ihrísk na území mesta s pripomienkou:
zo zoznamu ihrísk, určených na zrušenie
vypustiť č. 5 – Bernolákova ul. pri potra
vinách
• zadanie Zmien a doplnkov Územ
ného plánu mesta Malacky 1/2008 s pri
pomienkou zapracovať do komplexné
ho urbanistického návrhu ochranné pás
ma plynárenských sond, podzemných
a nadzemných vedení zmenu rozpočtu
MCK Malacky, príspevkových organizá
cií mesta na rok 2008 tak, že bežné príj
my a výdavky sú vyrovnané vo výške
8 201 000 Sk.
MsZ neprijalo
• uznesenie k správe o chove psov na
území mesta.
MsZ zrušilo
• uznesenie č.146/2005 zo dňa 20. 10.
2005 k bodu 10 – rôzne, c) návrh spôso
bu nakladania s majetkom mesta na
Mierovom námestí č. 12, v časti 2) schva
MALACKÝ HLAS
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Centrálna križovatka zmení režim signalizácie
Dokončenie z . strany
pretržite. Vtedy by sa vodiči museli pripraviť
na to, že pri obmedzenej premávke cez ví
kendy by ich signalizácia zdržiavala a prav
depodobne aj obťažovala.“
Čo hovorí štatistika
Podľa informácií Alice Špotákovej, ve
dúcej oddelenia výkonu služby a doprav
ných nehôd OR Policajného zboru v Bra
tislave-okolí na vysunutom pracovisku
v Malackách v roku 2008 (do konca októb
ra) sa na centrálnej križovatke v Malac
kách stalo šesť dopravných nehôd, z nich
päť v čase, keď bola signalizácia vypnutá.
Na svetelnej križovatke pri obchodnom
dome LIDL z dvoch nehôd za rok sa jedna
stala v čase vypnutých semaforov.
Rozhodnutie musí urobiť mesto
Správcom svetelnej signalizácie v Ma
lackách je mesto Malacky. Zmenu režimu
svetelných križovatiek však na základe je
ho objednávky môže naprogramovať iba
dodávateľská spoločnosť ALAM. Navrho
vané zmeny spracované dodávateľskou
firmou musí schváliť príslušný Okresný do
pravný inšpektorát – dopravný inžinier
a cestný správny orgán – v tomto prípade

Krajský úrad pre pozemné komunikácie
a cestnú dopravu v Bratislave a Obvodný
úrad pre pozemné komunikácie a cestnú
dopravu v Malackách. Dopravný inžinier
OR Policajného zboru B. Balún sa k situácii
vyjadril a potvrdil potrebu zmeny: „Sto
tožňujem sa s tým, že je potrebné čas za
pnutia svetelnej signalizácie predĺžiť. Od
porúčal by som nechať semafory zapnuté
denne od 5.00h do 22.00h, a to aj cez víken
dy. Rozhodnutie však musí urobiť mesto.“
Signalizácia je najmenší
problém križovatky
Podľa dopravného inžiniera Branislava
Balúna zmena signalizácie je najmenším
problémom tejto križovatky. Za závažné
pokladá kolízne body v jednotlivých ra
menách križovatky, ktoré priamo ohrozu
jú bezpečnosť a plynulosť cestnej premáv
ky. Odstránenie tohto stavu by si však vy
žiadalo stavebné úpravy v križovatke a jej
okolí. (Pozn. red.: Pri ostatnej rekonštrukcii
sa úpravy týkali len ostrovčekov, ktoré sa
zmenšili či mierne posunuli.) Hlavnou pre
kážkou rýchlych opatrení je nemalá fi
nančná náročnosť potrebných zmien
a fakt, že komunikácie ústiace do križovat
ky majú troch rozličných správcov.

Križovatku považujú mnohí obyvatelia aj návštevníci mesta za nebezpečnú.

Pálčivé problémy, ktoré by mal projekt
úprav riešiť, dopravný inžinier zhrnul do
štyroch bodov:
1. za hlavnou križovatkou v smere na
Stupavu (alebo na sídlisko Juh) pri kos
tole zaniká ľavý jazdný pruh a zároveň
nasleduje odbočka na Hviezdoslavovu
ulicu;

2. pri odbočení vpravo z nadjazdu na
Záhorácku ulicu sú dva pruhy, z ktorých
jeden ústi priamo do zastávkového prie
storu;
3. pri odbočovaní doľava zo Záhorác
kej smerom na nadjazd a diaľnicu D2 sú
dva jazdné pruhy. Po prejazde križovat
ky vedie priamo k D2 len jeden. Druhý je

Svetovú finančnú krízu pocítil aj priemyselný park

Bude Eurovalley technologickým parkom?
S mimoriadnou pozornosťou poslan
cov sa na ostatnom zasadnutí mestské
ho zastupiteľstva stretla informácia o roz
voji Priemyselno-technologického parku
Záhorie v podaní Juraja Lettricha, výkon
ného riaditeľa Eurovalley, a. s. Podľa jeho
slov finančná kríza ovplyvnila aj záujem
cov o investovanie v PTPZ: „V posledných
troch mesiacoch ochabol záujem in
vestorov z USA a Veľkej Británie. Predpo
kladám, že takáto situácia bude mať dlh
šie pokračovanie a v budúcom roku vý
razne ovplyvní hospodárenie Eurovalley.
V tomto roku očakávame ukončenie hos
podárenia s výrazným plusom.”
Nad Kozánkom rezidenčná zóna
J. Lettrich zosumarizoval aktivity, kto
ré spoločnosť vykonala v ostatnom ob
dobí. V katastri Plaveckého Štvrtka in
vestovala 48 miliónov Sk (1,6 mil. €) do
výstavby dopravnej infraštruktúry. V zó

ne D priemyselného parku pokračuje vý
stavba golfového ihriska, jeho prvú časť
uvedie investor do prevádzky v budú
com roku. V roku 2009 sa uskutoční aj
územnoplánovací proces predchádzajú
ci výstavbe rezidenčnej zóny na krátko
dobé ubytovanie nad hájovňou Kozá
nek. Problematická je stále oblasť záhra
diek, ktoré sú na pozemkoch patriacich
Slovenskému pozemkovému fondu a zá
hradkári k nim nemajú právny vzťah:
„Dúfame, že fond sa čoskoro dopracuje
k schopnosti rozhodovať,“ uviedol J.
Lettrich.
Z troch zdrojov
V zóne C PTP Záhorie spustí v budú
com roku prevádzku spoločnosť Elasto
gran patriaca do skupiny BASF. Vytvorí
tu 150 pracovných miest so zameraním
na chemicko-technologickú výrobu. V sú
časnosti je aktuálne stavebné konanie

na výstavbu inžinierskych sietí zóny. Jej
súčasťou bude aj rekonštrukcia križovat
ky pri benzínovom čerpadle Jurki. Finan
covanie rekonštrukcie bude vecou roko
vaní medzi Eurovalley, a. s., spoločnos
ťou Jurki a mestom.
V atraktívnom tendri
Poslanci smerovali otázky na výstav
bu Retail parku, ktorý má vyrásť za pr
vou okružnou križovatkou. Výkonný ria
diteľ potvrdil umiestnenie dvoch in
vestorov. Súčasťou Retail parku bude
hotel, autosalón a obchodné centrum
s veľkopredajňou elektroniky, potra
vinovým reťazcom a menšími obchod
nými prevádzkami. Otvorenie Retail par
ku sa predpokladá do konca roku 2010.
Z obchodných aktivít spomenul J. Let
trich účasť v atraktívnom tendri o inves
tíciu výrobcu automobilov na ploche
60-tisíc m2: „Máme veľké šance. O túto

na zasadnutí 7. novembra?
ľuje, písm. b) „zámer prevodu do osob
ného vlastníctva všetkým súčasným ná
jomcom“.
MsZ odvolalo
• z komisie OVP poslanca Pavla Spus
tu, člena tejto komisie, pričom zostáva
predsedom komisie ÚRaŽP a členom
mestskej rady.
MsZ zvolilo
• do komisie kultúry Izabelu Mistríko
vú a do komisie finančnej, majetkovej
a právnej Ferdinanda Vrableca ako čle
nov, neposlancov.
MsZ zobralo na vedomie
• dôvodové správy k jednotlivým bo
dom rokovania,
• poskytnutie finančného daru od
obchodnej spoločnosti Nafta Gbely, a. s.,
vo výške 2,5 mil. Sk, určeného na realizá
ciu kultúrnych podujatí, podporu škôl
a športových aktivít a pre telesne postih
nutých v Malackách,
• ústnu informáciu o aktuálnej situá
cii v komisiách MsZ predloženú zástup
com primátora Jozefom Bullom, e-mail
od Ing. Vladimíra Kožucha, ktorým sa
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tento vzdáva členstva v komisii finanč
nej, majetkovej a právnej, list MO SNS
a ponukou zaradenia v liste uvedených
občanov Malaciek do komisií MsZ, ako
aj stanovisko predsedov komisií MsZ
v Malackách,
• ústnu informáciu o aktuálnom vy
užívaní PTPZ Eurovalley prednesenú
Ing. Jurajom Lettrichom, výkonným ria
diteľom a. s. Eurovalley s pripomienkou:
v budúcnosti predkladať mestskému za
stupiteľstvu písomné spracovanie rele
vantných a zverejniteľných informácií,
• ústnu informáciu o aktuálnom sta
ve biokoridoru Marhecké rybníky, ktorú
predniesol ústne poslanec Milan Vala
chovič,
• informáciu o využívaní MHD, najmä
o vhodnosti, financovaní a stupni vyťa
ženosti aktuálnej siete spojov s pripo
mienkou: oddelenie riadenia informácií
MsÚ by malo pripraviť a v zrozumiteľnej
podobe zverejniť harmonogram spojov
MHD v meste tak, aby to viedlo k ich lep
šiemu využívaniu zo strany verejnosti.
MsZ splnomocnilo
primátora mesta
• podpísať kúpne zmluvy o odplat

investíciu súperíme s priemyselnými
parkami v Čechách a Maďarsku.”
Poldruha miliardy na siete
Severná časť PTPZ – Eurovalley v ka
tastri Veľkých Levár, v ktorej sa predpo
kladá umiestnenie firiem stredne ťažké
ho priemyslu, sa nachádza v štádiu sta
vebného konania. Aktuálne sú tu otázky
pripojenia na inžinierske siete a diaľnicu.
V spolupráci s distribútormi médií hľadá
Eurovalley optimálny model financova
nia infraštruktúry. Výstavba inžinierskych
sietí si vyžiada 1,4 miliardy Sk.
Len päť percent
J. Lettrich dostal od poslancov aj otáz
ku, či vznikajúci priemyselný park bude
v súlade s pôvodným zámerom skutoč
ne aj technologický. „V rokoch 2001 –
– 2002 sa na Slovensku pracovalo s myš
lienkou prepojenia vedecko-technolo

ľavým odbočovacím pruhom na Sasin
kovu ulicu k Bille. Prepletací úsek je veľ
mi krátky a ak vodič neskoro zistí, že sa
zle zaradil, môže spôsobiť kolíziu;
4. pešie priechody v križovatke sú veľ
mi dlhé (vedú chodcov až cez 5 jazdných
pruhov), čo tiež nie je vhodné, pretože sa
predlžujú časy prejazdu križovatkou, čo
v konečnom dôsledku spôsobuje vznik
dlhých radov vozidiel na nadjazde (hlav
ne v čase poobednej špičky).
Horizontom najskôr rok 2010
Všetky spomenuté problémy musia
prerokovať a schváliť Krajský úrad pre po
zemné komunikácie a cestnú dopravu
v Bratislave, Obvodný úrad pre pozemné
komunikácie a cestnú dopravu v Malac
kách a Okresný dopravný inšpektorát v Pe
zinku – vysunuté pracovisko Malacky. Vzá
jomné rokovania čakajú Mesto Malacky,
Slovenskú správu ciest, Regionálne cesty
Bratislava a Bratislavský samosprávny kraj.
„Predpokladám, že zdĺhavý legislatívny
proces pri vybavovaní stavebného povo
lenia a náročné finančné zabezpečenie
takejto akcie posunú termín jej realizácie
v prípade priaznivých okolností najskôr
do roku 2010,“ skonštatoval na záver B.
Balún.
		
Tatiana Búbelová
Foto: S. Šípová

gickej výroby s výskumom. Na základe
uznesenia vlády v tejto línii vznikol Prie
myselno-technologický park Záhorie.
Na Slovensko však v porovnaní s výrob
nými prišlo málo technologických firiem.
Eurovalley reaguje na záujem investo
rov. Vyslovene technologických je len
päť percent zo všetkých záujemcov. Pre
važujú výrobné a logistické spoločnosti,“
reagoval výkonný riaditeľ.
Deficit informácií
Poslanci na rokovaní MsZ opätovne
namietali nedostatočné informovanie
o postupe rozvoja priemyselného parku
zo strany Eurovalley, a. s., v priebehu ro
ka. Podanie jednej súhrnnej informácie
pokladajú za nedostatočné a požadujú
jej predloženie v písomnej podobe. Tak
isto opakovanie upozornili na neaktuál
nosť informácií na internetovej stránke
Eurovalley. „Prioritne je zameraná na in
vestorov,“ pripustil zanedbanie informač
nej povinnosti vo vzťahu k verejnosti vý
konný riaditeľ J. Lettrich.
Ivana Potočňáková

anketa

nom prevode nehnuteľností v takom
rozsahu, znení a podmienok, ako bolo
schválené v prijatých uzneseniach.
MsZ uložilo
mestskému úradu
• pokračovať v obnove a rekonštruk
cii detských ihrísk podľa predloženej
správy,
• preklasifikovať funkčné využitie par
ciel podľa reálneho stavu v Územnom
pláne mesta Malacky, prioritne tých, kto
ré spĺňajú zaradenie „zeleň“, no pritom
sú v súčasnom územnom pláne uvede
né v inej kategórii,
• po splnení predchádzajúceho uzne
senia začať obstarávanie Zmien a dopln
kov Územného plánu mesta Malacky
podľa schváleného uznesenia,
• zaoberať sa interpeláciou poslanca
Juraja Říhu k úprave režimu prevádzky
svetelnej signalizácie na križovatke „Se
verínek“.
Poslanci MsZ sa zoznámili písomne aj
s informáciami o začiatku školského ro
ka v školách v zriaďovateľskej pôsobnos
ti mesta, ako aj pripravovaným progra
mom Adventné Malacky.

V novom projekte rekonštrukcie Nádražnej ulice sa uvažuje o premiestnení
niektorých objektov.

Privítali by ste presunutie
autobusovej stanice
do areálu píly?
Petra Pavlačičová,
21 rokov,
programátorka
Áno, uvítala by
som to. Chýba nám
tu reprezentatívnej
šia autobusová sta
nica. Stretla som už zopár ľudí, ktorí sa
ma pýtali, či to, čo máme pri železnič
nej stanici, je naozaj hlavná autobuso
vá stanica. A miesto pri píle je nevyuži
té. Tak prečo nie.
Jana Jurkovičová, 58 rokov,
dôchodkyňa
Mne to je jedno, keďže takto ne
zvyknem cestovať. Ale páči sa mi, že je
to pri vlakoch. Je to fajn najmä pre
tých, ktorí sa z vlaku ponáhľajú na au

tobus. Takže podľa mňa toto je dobrá
lokalita.
Štefan Krena,
42 rokov, predavač
Pre mňa osobne to
nie je výhodné. Ale to
musia zhodnotiť ces
tujúci. Myslím, že
miesto, na ktorom je
autobusová stanica teraz, je z hľadiska
vzdialenosti prijateľnejšia. Areál píly
sa mi zdá byť ďaleko.
Helena Kujanová, 60 rokov,
upratovačka
Mne by to neprekážalo. Chodím au
tobusom a prijala by som kultivova
nejšiu stanicu.

ANTON PAŠTEKA
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Žiakov prilákala Burza informácií
12. novembra mohli žiaci 8. a 9.
ročníkov základných škôl Malacké
ho okresu, pre ktorých bol work
shop určený, navštíviť Burzu infor
mácií v priestoroch hotela Atrium.
Išlo o druhý ročník, na ktorom kaž
dá zo zúčastnených škôl mala vlast
ný stánok s možnosťou prezentá
cie.
Študenti týchto škôl uchádzačov
ochotne zoznámili s faktmi, ktoré ich
zaujímali.
„Ide o celoplošné podujatie, ktoré
študentom pomôže pri výbere strednej
školy. Z tohto dôvodu sa aj
koná pred termínom odovzdania pri
hlášok. Cieľom je predstaviť trh práce
deťom, aby sa ľahšie zorientovali
v množstve škôl a vybrali si takú, vďaka
ktorej sa uplatnia aj v budúcnosti,“ bliž
šie informovala Ľubica Diviaková, ria
diteľka odboru služieb zamestnanosti

šil. V Malackách máme celkom bohatú
„základňu“ študentov,“ pochvaľuje si
Božena Schmidtová, vedúca školského
strediska záujmovej činnosti Strednej
odbornej školy Na pántoch.
„Nás, ako ani minulý rok, nikto ne

pozval. Hlavu si z toho však nerobíme
a prišli sme aj tak vyvrátiť niektoré mý
ty o našej škole. Väčšina detí si totiž
myslí, že vinárstvo je odbor len pre
chlapcov, nie je to však tak,“ tvrdí se
bavedome Jozef Matejovič, pedagóg
zo Strednej vinársko-ovocinárskej ško
ly v Modre.
Text, foto: -sisa-

Študenti dostali pri príchode letáky a iné propagačné materiály.

Malacky – dobré
miesto pre život!
Nová kniha autorskej dvojice Yurkovic – Bellan je fotografickou spoveďou najzau
jímavejších mestských zákutí. Pri prezeraní nádherných fotografií si obyvateľ Mala
ciek, návštevník alebo dávno odsťahovaný rodák pripomenie neopakovateľnú at
mosféru mesta a možno objaví aj nové zaujímavé miesta, ktoré stoja za návštevu.
Ako hovoria sami autori, kniha zachytáva pohľady, ktoré sa naskytujú každému, kto
sa skutočne pozerá.

úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
Burza vyvrcholila diskusiou pri okrúh
lom stole, kde si riaditelia škôl vymie
ňali skúsenosti a prezrádzali užitočné
zaujímavosti.
„Boli sme tu už vlani a môžem pove
dať, že sa tým záujem o našu školu zvý

„Ak chceš byť šťastný jeden deň, opi sa. Ak chceš byť šťastný jeden rok, ožeň sa. No ak
chceš byť šťastný celý život, vysaď si vinohrad,“ myslí si kolega Jozefa Matejoviča Boris
Bartaš (vpravo).

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

A
OVÁ CEN
TERAZ N
0 Sk
.70700,39od9414
KIA cee´d už
Sk
Made in SlovaKIA

Keby všetko bolo dôkladné ako Kia cee´d - auto so 7 ročnou zárukou.
Popri modernom dizajne, 7 ročnej záruke, vysokom štandarde vybavenia,
vyspelej technike a komforte vám KIA cee´d ponúka aj vysoký stupeň
bezpečnosti. Dôkazom je zisk 5 hviezdičiek v testoch Euro NCAP.

Kniha má rovnaký formát ako publikácia Malacky 1206 – 2006, ktorá bola vydaná
pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky o našom meste, a tvoria spolu
pár do vašej knižnice. Predáva sa v TIK-u za 390 Sk/12,95 €.
-vera-, -sisa-

Spomedzi prispievateľov sme sa
niektorých spýtali –

čo ich viedlo
k finančnému
daru?
V októbri
na dobrovoľnú
zbierku na kaštieľ
prispeli:
Mgr. Elena Friedrichová, 500 Sk; Ján
Ftáčnik, 100 Sk; Ing. Marta Hanzalíko
vá, 300 Sk; Daniela Malinová, 200 Sk.
Stav konta k 31. 10. 2008:

66.478 Sk (2.206,70 €)
Za NÁŠ kaštieľ Vám ďakujeme.



„Som Malačan a hoci od roku 1956 ži
jem v Bratislave, k rodnému mestu mám
silný vzťah. Plánujem sa do Malaciek natr
valo vrátiť, a preto mi nie je ľahostajný
osud kaštieľa. Ku kultúrnym pamiatkam
mám silný vzťah a v Malackách ich, žiaľ, už
veľa nie je,“ zdôveril sa podnikateľ Jozef
Šelc.
Svoj podnet na podporu kaštieľa pre
zradila aj riaditeľka súťaže Miss Sloven
sko Lucia Hablovičová.
„K Malackám mám pozitívny vzťah
najmä kvôli mojej kamarátke Janke, ale
vo všeobecnosti mám k Záhoriu blízko.
Ľudia sú tu srdeční a pohostinní. Kaštieľ je
krásny a oceňujem, že sa mesto rozhodlo
investovať a zachrániť túto stavbu. Aj pre
to som sa rozhodla aspoň malou čiastkou
prispieť.“

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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Sídlisko Juh
čakajú zmeny

Viete, že autobatéria
v aute, ktoré jazdí len v meste a na krátke
vzdialenosti, sa vlastne takmer vôbec

13. novembra sa zišli zástupcovia
vlastníkov bytov na sídlisku Juh s archi
tektkou Danielou Gažovou, vedúcou od
delenia dopravy a stavebného poriadku
MsÚ Gabrielou Rehákovou a Viliamom
Končekom pri prezentácii štúdie renová
cie obytnej štvrte. Podľa architektky na
rad prídu komunikácie, parkoviská, det
ské ihriská aj kontajnery. Vyrastie tu no
vé obchodné centrum, dve zastávky
MHD a stánky na prenájom. Stupavská
ulica sa pravdepodobne zmení v oboch
smeroch na dvojprúdovku a zeleň sa do
čká revitalizácie. Architektka načrtla aj
možnosť oddychovej zóny v okolí poto
ka Malina, kde predpokladá vznik špor
tovo-rekreačnej zóny. V okolí zdravotné
ho strediska sa vytvorí park na voľný po
hyb psov. Detské ihriská vzniknú pri ná
kupnom centre, v blízkosti ktorého sa po
číta s vytvorením pešej zóny, ďalej v ús
trednom priestore sídliska a pri ubytov
ni. Občania sa sťažovali najmä na nedo
stupnosť áut záchrannej služby k vcho
dom, nezmyselné zásahy do zelene a na
umiestnenie miesta na výbeh psov v blíz
kosti zdravotného strediska. Diskutovalo
sa aj o stavbe poschodového parkovacie
ho domu, náklady by však mesto nedo
kázalo zaplatiť. 		
-sisa-

nedobíja?

Jednotkou životnosti batérie je nabíjací cyklus. Ich počet je
jedným z meradiel kvality. V skutočnosti však životnosť batérie ovplyvňuje jej konštrukcia, prostredie, teplota, výbava
auta, priemerný počet km na jeden štart a mnoho iných
faktorov, ktoré vám objasnia odborníci na našej prevádzke.
skontrolujeme funkcie vašej batérie
kompletne ošetríme batériu a poskytneme vám
po celú dobu náhradnú
ponúkneme vám batériu
presne do vášho auta

Moderná batéria
je technologicky zložité zariadenie,
ktoré potrebuje starostlivosť ako iné časti auta.

Všetko, čo potrebujete
vedieť o

Mestské centrum kultúry Malacky

autodieloch

Vás pozýva na besedu Letné olympijské hry v Pekingu so slovenským re
žisérom Františkom Trutzom, ktorá sa bude konať vo štvrtok 20. 11. o 17.00 h
v Knižnici MCK na Záhoráckej ul. 1919. Vstup je voľný.

Kukučínova 31, Malacky,
tel.: 034 772 4862, mobil: 0910 966 026,
0915 736 141, e-mail: info@akusat.sk
MH 08 F8

Tip na darček

Doprajte svojim priateľom a príbuzným relax a uvoľnenie, navyše s liečebným efektom.
Nemocničná, a. s., ponúka už druhý rok
možnosť doplnkovej starostlivosti na fyziatricko-rehabilitačnom oddelení formou poukážok.
Pre klientov, zamestnávateľov, prípadne
ako vianočný darček pre rodinu, priateľov, zamestnancov a partnerov odporúčame tieto darčekové poukážky:
�

�

�

�

�

Poukážka typu A – masáž chrbta, parafín – 200 Sk/6,64 €
Poukážka typu B – masáž chrbta, aplikácia rašelinového obkladu –
250 Sk/8,30 €
Poukážka typu C – masáž chrbta, parafín, elektroliečba – 300 Sk/9,96 €
Poukážka typu D – masáž chrbta, parafín, elektroliečba, liečebný telocvik –
450 Sk/14,94 €
Preventívny program – 5× klasická
masáž chrbta, 5× parafín, 5× elektroliečba, 5× liečebné cvičenie, základy
„školy chrbtice“ – 2 200 Sk/73,03 €

EBOJB
NWZ
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Elektroliečba zlepšuje krvnú cirkuláciu
a výživu tkanív, tlmí zápal a bolesť, čím
uľahčuje a zlepšuje pohybové funkcie.
Je vhodná na liečbu ortopedických, interných neurologických a iných bolestivých ochorení.
Rašelinový obklad posilňuje imunitu, priaznivo ovplyvňuje obnovu kožných buniek a pôsobí antibakteriálne.
Obsahuje nespočetné množstvo vitamínov, prírodných stopových prvkov a minerálov. Vďaka tomuto obkladu sa lepšie
hoja kožné ekzémy a zlepšuje sa stav celulitídy.
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ziatricko-rehabilitačného oddelenia (Nová
poliklinika, 2. poschodie) alebo v prijímacej kancelárii nemocnice (vestibul
olikliniky).

Tri kroky potrebné pri návšteve
lekára v Nemocnici Malacky
Liečebný telocvik pomáha najmä pri
oslabených svaloch a stuhnutých kĺboch.
Skladá sa zo špeciálnych cvičení jednotlivých častí tela, ktoré sú zamerané na udržanie či obnovu telesných pohybových
funkcií, ako aj na rozvoj funkčnej motorickej adaptácie organizmu.
Škola chrbtice je nácvik správneho zaťaženia. Uskutočňuje sa formou cvičenia
a nácviku denných činností – sed, stoj,
vstávanie a líhanie, dvíhanie bremien.
Informovaný klient oveľa lepšie spolupracuje aj toleruje prípadný bolestivý
stav. Školu chrbtice zaraďujeme nielen
do liečby bolestivých stavov, ale najmä
do prevencie ich vzniku.
Poukážky na jednotlivé procedúry si
možno zakúpiť priamo v ambulancii fy-

Špeciálna ponuka
z lekárne NEMOCNIČNÁ

Nurofen
�

mäkké kapsuly

GBY 

Poukážky majú platnosť 6 mesiacov od dátumu ich kúpy
a nie sú viazané na meno. Môžete tak
aj dodatočne zmeniť svoje rozhodnutie
a obdarovať nimi niekoho iného, ako ste
mali pôvodne v úmysle.

Masáž chrbta pôsobí ako prevencia pred migrénami, rôznymi blokádami v oblasti chrbtice a inými ťažkosťami.
Pomáha odstraňovať bolesti spôsobené
nesprávnym držaním tela, nedostatkom
pohybu alebo preťažením svalov chrbta. Priaznivo ovplyvňuje svalové napätie
a bolesť, prekrvenie kože a svalov, nervový systém a psychiku.
Parafínový zábal pôsobí na kostrové
svalstvo relaxačne, uvoľňuje kŕče, bolesť,
zvyšuje a zlepšuje prekrvenie organizmu,
zlepšuje výživu i hojenie tkanív.

%ÈUV

MFOJB
ä.$IPPEEF

Už od polovice októbra nás médiá zahlcujú vianočnými reklamami a vy stále neviete, čím potešiť svojich blízkych či známych pod stromčekom? Výber
darčeka pre najbližších sa často stáva nočnou morou. Čo takto dopriať im
pocit, že robia niečo pre svoje zdravie?

je naša adresa

1. Rezervácia termínu
– osobne pri prijímacích pultoch,
– telefonicky na 034/28 29 700
alebo 0918 66 61 11.
2. Registrácia pri príchode
– osobne pri prijímacích pultoch
v deň rezervácie, pred vstupom
do ambulancie.
3. Vyvolávacia kartička
– dostanete ju pri registrácii,
– keď sa na displeji pri ambulancii
zjaví vyvolávacie číslo z kartičky,
môžete vstúpiť, ste na rade.
Splnením týchto troch krokov
prispejete k zlepšeniu organizácie
návštev lekára a ušetríte svoj čas.

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

– poskytuje úľavu od bolesti,
– zmierňuje zápaly, znižuje teplotu
pri horúčkových stavoch,
– účinný liek pri bolestiach hlavy,
pri migrénach, bolestiach
chrbta, zubov, menštruačných
bolestiach, nachladnutí
a príznakoch chrípky, bolestiach
svalov a kĺbov a neuralgii.

62 Sk
2,06 €

31 Sk
1,03 €

Calibrum s Aktivínom
– obsahuje nielen všetky potrebné
vitamíny a minerály
(13 vitamínov, betakarotén,
14 minerálov), ale navyše aj
unikátnu prírodnú látku Aktivín,
ktorý výrazne znásobuje jeho
celkový efekt
– Aktivín spolu s vitamínmi
a minerálmi výrazne posilňuje
obranyschopnosť organizmu
a zaisťuje tak silnejšiu ochranu
pred chrípkou a nachladnutím
– určené všetkým ľuďom
v aktívnom veku

198,40 Sk
6,59 €

99,20 Sk
3,29 €
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Kamenný mlyn –
Vajarský

Počula som, že od za
čiatku nového roka
nebudú v Malackách
zastavovať rýchliky.

Vás pozýva na

Je to pravda?

Hudba: Select
Začiatok: 31. 12. 2008 o 20.00 h

PRE VAŠE BÝVANIE

KRÁSNA
A ZDRAVÁ
CELÝ ŽIVOT

TAJNÉ TRIKY CELEBRÍT

METRO MEDIA 22,– Sk / 0,73 €

9 771336 991003

11

www.modernazena.sk

KTO MÁ

VLASTNE TALENT?

ª Exkluzívna spoveď Maroša Kramára!
ª Prinášame vám 10 dobrých rád, ako pri
nakupovaní ušetriť!
ª Hľadáte muža svojich snov? Iba Moderná
žena pozná návod!
ª Čoraz viac mladých ľudí zápasí
s autoimunitnými ochoreniami. Poradíme
vám, ako sa chrániť.
ª Vypátrali sme, aký je život po živote!
ª Ďalej sa dozviete tajné tipy celebrít pre
krásu, ako zazimovať svoju záhradku, recepty
na rôzne dobroty, a ešte omnoho viac...

predavačky/pokladníčky
sídlisko Juh, Malacky

predavačky/pokladníčky
pre ostatné prevádzky okresu Malacky
Požiadavky:
SOU, vyučený v odbore, prípadne príbuznom odbore, prax vítaná,
komunikatívnosť, organizačné schopnosti, zodpovednosť,
vysoké pracovné nasadenie, ovládanie PC
Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 034/690 90 26, 27
MH 08 F7

Zavedenie eura na Slovensku sa dotkne každého z nás. Na novú menu si budeme zvykať postupne, na jej príchod sa
však máme možnosť pripraviť už teraz. Najvýhodnejšie je čo najskôr vložiť peniaze do banky a vyhnúť sa tak radom
v obchodných miestach bánk začiatkom roka 2009. O ďalšie zaujímavé informácie o tom, ako prejsť na euro bez
komplikácií, sme požiadali Martina Jurana, riaditeľa Regionálneho riaditeľstva Slovenskej sporiteľne v Bratislave.

Banky plánovali, že otvoria začiatkom
roka 2009 obchodné miesta od 10 do
14 hod. Budú pobočky Slovenskej
sporiteľne otvorené aj dlhšie?
Áno, otváracie hodiny sme nastavili tak,
aby sme čo najviac vyhoveli klientom.
Väčšina obchodných miest Slovenskej
sporiteľne bude otvorená vo štvrtok
1. januára 2009 od 10 do 14 hod., v piatok a sobotu 2. a 3. januára 2009 od 8 až
do 18 hod. a v nedeľu 4. januára 2009 od
10 do 16 hod. Otváracie hodiny sa ešte
môžu zmeniť, preto by si mal každý klient
overiť, kedy bude pobočka, ktorú chce
navštíviť, otvorená.

ULOVTE SI
MUŽA SNOV

250 000,- SK

Supermarket, Kláštorné nám., Malacky

ská sporiteľňa viac ako 30 najvyužívanejších obchodných miest vo všetkých okresoch bratislavského regiónu. Eurá za koruny si v prvých dňoch roka 2009 budú môcť
klienti zameniť v 26 obchodných miestach
vo všetkých častiach Bratislavy, ale aj
v Pezinku, Malackách, Modre, Senci a
Stupave.

UŽ NECHCEM
BYŤ SAMA!

F9>9x>r

NOVEMBER 2008

Zámenu korún na eurá si nenechávajte na poslednú chvíľu

Ktoré obchodné miesta v bratislavskom regióne budú otvorené začiatkom roka 2009?
Od 1. do 4. januára 2009 otvorí Sloven-

AKO

PRI
NAKUPOVANÍ

PRIZNANIE
BOLA INÁ
AKO SOM
CHCEL

vedúcu predajne
a zástupkyňu vedúcej predajne

V cene vstupenky:
Prípitok, predjedlo, večera, studené
švédske stoly, teplé švédske stoly,
dezert a živá hudba.
Predpredaj vstupeniek:
034/779 32 79 alebo e-mail:
kamennymlyn@kamennymlyn.sk

Začiatok roka
2009 je výnimočný tým, že
od 1. do 4.
januára 2009
nás čakajú tri
dni pracovného pokoja. Ako
sa môžu v tom
čase dostať
klienti k eurovej hotovosti?
Majitelia platobných kariet si budú môcť
vybrať eurá z bankomatov hneď 1. januára 2009. Majú tiež možnosť platiť bezhotovostne, čiže hotovosť ani nebudú potrebovať. Samozrejme, Slovenská sporiteľňa
vyjde v ústrety aj tým, ktorí si nechali
zámenu korún na eurá na poslednú chvíľu, a od štvrtka 1. januára do nedele
4. januára 2009 otvorí dve tretiny svojich
obchodných miest. Budú sa zameriavať
výhradne na výmenu slovenských korún
na eurá. Klienti ale musia počítať s tým, že
budú čakať na výmenu hotovosti v obchodnom mieste dlhšie ako obvykle. Preto by sa
tomu mali radšej vyhnúť a vložiť si prebytočnú hotovosť do banky ešte pred koncom roka 2008.

X
10
UŠETRIŤ

COOP Jednota Senica, SD, Námestie oslobodenia 12, 905 47 Senica
prijme s nástupom ihneď:

SUPER PONUKA
(V deň zábavy má pár pri preukáza
ní 2 vstupeniek 50 % zľavu na uby
tovanie v 2-posteľovej izbe v hoteli
Rozália.)

MH 08 F?

ZÁZRAČNÉ LIEKY
Z PRÍRODNEJ LEKÁRNE

PREDPLATNÉ 2009

Silvestrovskú
zábavu

ČASOPIS DO KAŽDEJ KABELKY

korunové úspory zamenia na prelome
rokov 2008 a 2009 na eurá konverzným
kurzom 1 euro = 30,1260 Sk. Klienti určite ocenia, že ich vklady sú v banke v úplnom bezpečí, keďže sú chránené
Fondom ochrany vkladov podľa podmienok stanovených zákonom. Pri príležitosti
prechodu na novú menu Slovenská sporiteľňa ponúka termínovaný vklad
EUROhotovosť. Jeho výhodou je, že
klientom vyplatíme úrok v eurách okamžite pri zriadení vkladu. Na vyplatenie úrokov teda nemusia čakať, získajú ich vopred a v eurách.
Informácie o zavedení eura získajú
záujemcovia aj na internetových stránkach:
www.europoradna.sk
www.eurokancelaria.sk
Na otázky odpovedáme aj prostredníctvom e-mailu: euro@slsp.sk, alebo na
telefónnych číslach: 0850 111 888,
0910 111 888, 0915 111 888

Hovorili ste, že čakaniu v pobočkách
začiatkom roka sa dá vyhnúť vložením
peňazí do banky ešte pred koncom
tohto roka. Sú ďalšie dôvody, prečo je
pre klientov výhodné vložiť hotovosť
do banky?
Má to niekoľko výhod. Peniaze v banke
začnú okamžite zarábať a banky všetky

„Podľa nového cestovného poriadku
vlaky kategórie R a Ex (rýchliky a expres
né vlaky) budú zastavovať aj v stanici
Malacky. Nový cestovný poriadok už náj
dete na internete,“ vyjadrila sa Žofia Fab
riciová z Kontaktného centra Železničnej
spoločnosti Slovensko, a. s. Takže obavy
cestujúcich Malačanov sú zatiaľ zbytoč
né.			
-sisaMáte postreh alebo informáciu, ktorá
môže zaujímať viacerých Malačanov?
Vášmu mailu sa potešíme na adrese:

MH 07B3

Ak máte zaujímavé
fotografie, alebo
viete o mieste, kto
ré stojí za to vyfotiť,
OKOM
pošlite svoj námet
OBJEKTÍVU
na adresu redakcie!

@

malackyhlas@malacky.sk
drobná inzercia
• Vymením 2-i rodinný dom (po rekon
štrukcii, s garážou, všetky IS) v Brodskom
za 2-izbový byt v Malackách. Doplatok
podľa dohody. Kontakt: 0904 328 223
alebo 0902 147 716.
• Dám do prenájmu 3-izbový byt v Kosto
lišti v rodinnom dome so samostatným
vchodom, zariadený. Cena 10 000 Sk me
sačne. Kontakt: 0907 118 080.
• Predám šedý pánsky slovenský kožuch
po kolená na postavu 180 cm/85–90 kg.
Kontakt: 0902 657 753.

Montáž sadrokartónov
Maliarske práce

0907 42 86 12

MH 08 F38

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 08 F35

Niektorí majitelia nehnuteľností vyriešili
problém so stromom na ich pozemku po
svojom a využili ho ako dekoráciu. Skvelý
-sisanápad! 			

Krížovka
Cudzie slová začínajúce
písmenom S:

- šaráda
- slabiková hádanka;
- špíz	- grilovacia ihla;

- šábes
- židovský sviatok;
- šarlát
- jasnočervená farba;
- šafran
- vzácne korenie;
- šarža	- vojenská hodnosť;
- tajnička č. 1 - šachova manželka;
- šatľava
- väzenie;
- šalanda	- izba pre služobníctvo;
- tajnička č. 3 - beduínsky náčelník;
- šajtan	- diabol v hebrejčine;
- šerpa
- horský vodca;
- šalmaj
- pastierska píšťala;
- širm
- dáždnik, slnečník;
- šaman
- ázijský kňaz - kúzelník;
- šotolina
- drobný štrk;
- tajnička č. 2 - sluha v synagóge;
- šrapnel
- delostrelecký granát;
- šantáž	- vydieranie;
- tajnička č. 4 - správca koniarne;
- šapitó
- cirkusová plachta;
- štatárium - stanné právo;

VODOROVNE
A veľký urastený chlap; vojenský prí
kaz; český režisér B papagáj; uveď do sta
vu spania; dôveruj; kaz; predpona s vý
znamom umenia C označenie mliečnych
výrobkov; odkvap po záhorácky; polo
mer; rieka v Čechách; hlásateľ bludov
D iniciály herca Rajniaka; prútená nádo
ba; tajnička č. 1; nedobre; tebe E EČV
Bratislavy; konzumujeme stravu; časť slo
va aukcia; úžitok; spoluhlásky slova sko
ba F pretlač na bývalých českosloven
ských známkach; rozcítila; Ján; tajnička
č. 4; okresný úrad G meno českého herca
Brzobohatého; zjedol; človek zdržanlivý
v uspokojovaní životných potrieb.



ZVISLE
1 slovinské mesto 2 vrch nad Jereva
nom; spojka 3 domácke meno Márie;

rímskych 500 – dvakrát 4 Ľudmila – Ur
šula; takmer rovnaké samohlásky; cu
dzie mužské meno 5 automatizovaný
systém riadenia; tajnička č. 3 6 nebdieš;
platy a mzdy – obrátene 7 Práca vo fyzi
ke; druhá; meno herca Romančíka st.
8 koncovka ruských priezvisk; citoslovce
ukázania; tiež 9 robí nábor – zastarane
10 on po nemecky; náter; študentský
domov 11 rímskych 50; vetrík básnicky;
1
A
B
C
D
E
F
G

2

3

4

5

6

7

8

mužské meno 12 niečo nedotknuteľné;
solmizačná slabika 13 značka izbových
termostatov; autor románov Nana a Vr
chárka 14 samohlásky v slove tona; ini
ciálky krstných mien hercov Maštalíra
a Vaculíka; spoločnosť vyrábajúca aty
pické interiéry v Bánovciach nad Be
bravou 15 tajnička č. 2; podmienková
spojka 16 nie dlho; dlhá samohláska
17 príznačná vlastnosť.
9

NA POMOC: 13 RDE; 14 HBS
Pripravil: JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

Kto chce súťažiť o celoročné predplat
né magazínu Žena, nech pošle kupón
spolu so správnymi odpoveďami do
26. novembra a zaradíme ho do žre
bovania.

10 11 12 13 14 15 16 17

Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali
správne vylúštenie tajničky – 1. scre
en, 2. sekundant, 3. slump, 4. sisal
– sme vyžrebovali Evu Vargovú
z Bernolákovej ulice v Malackách,
ktorá získava celoročné predplatné
magazínu Žena.

MALACKÝ
HLAS
MALACKÝ HLAS
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Výnimočná výstava v Malackách

blahoželáme

Posledný štvrtok v októbri praskala Galéria MCK vo švíkoch. Množstvo záu
jemcov sa zúčastnilo vernisáže výtvarníka, dizajnéra a fotografa Jána Hla
díka, umelca žijúceho v Zohore. Vernisáž otvoril svojím podaním Vivaldiho
husľového koncertu Zima z cyklu Štyri ročné obdobia Peter Uličný, jediný
huslista na Slovensku hrajúci na päťstrunových husliach. Nasledovalo pred
stavenie autora, ktoré sa Mgr. Jane Zetkovej podarilo naozaj originálnym
spôsobom. Prečítala listy, v ktorých sa umelcovi poďakovali za prínos slo
venský veľvyslanec v Poľsku František Ružička a riaditeľka Slovenského in
štitútu vo Varšave Cecília Kundráčová.

Pavol Buček *21. 11. – 27 rokov
Eliška Brajerová *23. 11. – 22 rokov
Majte život ako sen, užívajte ho si každý
deň. Od starostí žiadne vrásky, v každej
chvíli veľa lásky. Všetko najlepšie k na
rodeninám vám praje Simona.

Výstava fotografií, ktoré sú dotvorené originálnou grafickou štruktúrou, zachytá
vajú najznámejšie pamiatky Unesco na Slovensku. Na fotografiách si návštevníci vý
stavy môžu pozrieť detaily Spišského hradu, Vlkolínca, Bardejova či Banskej Štiavni
ce. Tu mala byť výstava v rámci Slovenska prvýkrát vystavená. „Sľúbil som to rodáčke
Magde Vášáryovej. Keďže som Záhorák, rozhodol som sa na poslednú chvíľu inak
a výstavu sme usporiadali v Malackách. Snáď sa nenahnevá,“ priznal sa J. Hladík. Vý
stava prešla celé Poľsko a ako prví na Slovensku ju môžu obdivovať práve Malačania.
Atmosféru na podujatí spríjemňovali tradičnými piesňami Památky ze Záhorá Diva
dla na hambálku.
Text, foto: -sisa-

Spoločenská kronika
VÍTAME MEDZI NAMI:
Adam Kováč, *31. 10.; Sa
muel Sopko *3. 11.; Kristí
na Kordošová *6. 11.
K rozospievaným Památkám ze Záhorá sa pridal aj autor výstavy Ján Hladík.

Predaj
kníh
z police
TIK-u

Domáce prostredie
lieči účinnejšie
Len nedávno mladá podnikateľka Monika Jung otvorila agentúru domá
cej ošetrovateľskej starostlivosti, ktorej náplňou je poskytovanie ošet
renia chorým a dlhodobo chorým obyvateľom Malackého okresu.
Od augusta tohto roka poskytuje so
svojím tímom ošetrovateľskú starostli
vosť klientom priamo v ich domácom
prostredí. Zatiaľ však málo ľudí o takej
to možnosti vie.
Pre pacientov je výhodné, že nemu
sia nikam chodiť a liečba doma má ur
čite pozitívny vplyv aj na ich psychiku.
A čo viedlo ženu s trinásťročnou pra

xou v zdravotníctve k založeniu ris
kantného podnikania?
„V prvom rade našu prácu vnímam
ako poslanie. Je to práca o ľuďoch
a s ľuďmi, ktorá mňa a môj tím napĺňa
a baví,“ tvrdí M. Jung.
Kontakt na Moniku Jung je v redak
cii.
		
-sisa-

Maľované tričká
V utorok 11. 11. sa v Knižnici MCK konala vernisáž výstavy s názvom Moja
rodina na tričku. Ide o projekt občianskeho združenia Domov v rodine, do
ktorého sa zapojili viaceré mestá Slovenska.

Mesto Malacky v spolupráci s turis
ticko-informačnou kanceláriou po
núka niektoré knižné publikácie
a nástenný kalendár na rok 2009.

Monika Jung pri ošetrovaní pacienta.

Hlavnou aktivitou bola výtvarná sú
ťaž, pri ktorej deti maľovali na tričká
svoje rodiny.
Zámerom organizátorov je, aby deti
o rodine rozprávali, počas maľovania
s učiteľmi či koordinátormi klubu ná
hradných rodičov vyjadrovali svoje city
a definovali vzťahy. Najkrajšie modely
postúpia na výstavu, módnu prehliadku
a ich reprodukcie budú uverejnené na
webstránke OZ Domov v rodine. Na zá
ver sa 15 finalistov za odmenu stretne
na spoločnom víkendovom pobyte
v Tvorivom dome na vidieku v Drie
novci.
V Malackách sa do súťaže zapojili
6. ročníky ZŠ M. Olšovského a klienti
centra Vstúpte, n. o. Podľa organizáto
rov projektu cieľom je ukázať, že talenty
sú medzi deťmi rôznych národností, et
nických a iných skupín a pochádzajú
nielen z úplných, ale i z náhradných ro
dín. Súťaž Moja rodina na tričku má pri
spieť k pochopeniu dôležitosti rodiny
ako takej, vrátane tej náhradnej.
Výstava v MCK potrvá dva týždne.
Text, foto: T. Búbelová

Nová ulica
dostala
názov
Tichá

Poslanci mestského zastupiteľstva sa
na novembrovom zasadnutí venovali aj
výberu názvu pre novú ulicu, ktorá vznik
la výstavbou rodinných domov v lokalite
Riadok. Spoločnosť J&J Property Invest,
s. r. o., tu realizuje výstavbu na základe
vydaného územného rozhodnutia a sta
vebného povolenia. Poslanci sa uzniesli
na tom, že nová ulica pri Zámockom par
ku ponesie meno Tichá.
-ipoMALACKÝ HLAS
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Malacky 1206 – 2006
790 Sk (26,22 €)
Kniha plná histórie, ktorá bola vyda
ná k 800. výročiu prvej písomnej zmien
ky o meste Malacky. Publikácia nám pre
zentuje minulosť mesta, ktorá je akýmsi
začiatkom jeho budúcnosti a zobrazuje
život obyvateľov.
Malacky – dobré miesto pre život
390 SK (12,95 €)
Nová knižná publikácia z dielne Sta
na Bellana a Vladimíra Yurkovica je vý
nimočná svojou originalitou. Publikácia
nám ponúka mesto Malacky z pohľadu
fotoobjektívu. Kniha je plná zaujímavých
snímok.
Malacky 1206 – 2006
+ Malacky – dobré miesto pre život
890 Sk (29,54 €)
Kombinácie kníh za výhodnú cenu.
Tak si tady nažívame
50 Sk (1,66 €)
Knižné dielo, ktorého snahou je za
chovanie vzácnych ľudských spomie
nok, spomienok na život v minulosti.
Všetko sa nesie v znamení záhoráckej
nátury a požehnanej reči.
Publikácia je písaná v starej záhoráč
tine. Istotne autor nezabudol aj na tých
menej záhorácky zdatných, a preto zad
nú časť knihy venoval prekladovému
slovníku.
Nástenný kalendár 2009
95 Sk (3,15 €)
Nástenný kalendár s tematikou Ma
laciek z pohľadu umelcov ARTCLUBU
2002 a ich výtvarných prác.
Kalendár plný minulosti, prítomnos
ti, budúcnosti alebo Malacky ťahom
štetca.
•••
Všetky spomínané knižné publikácie
aj nástenný kalendár na rok 2009 si mô
žete kúpiť priamo v turisticko-informač
nej kancelárii (inkubátor) a v kníhku
pectve Ľubica (hotel Atrium).

Tichá ulica vyzerá zatiaľ takto. Ako bude vyzerať v budúcnosti, ukáže čas.

POVEDALI SI ÁNO:
Od 31. 10. do 10. 11. 2008
Jozef Kochrda – Alena Lipová

†

NIE SÚ MEDZI NAMI:
Od 31. 10. do 10. 11. 2008

Anna Janská, Jakubov (*1923);
Anna Jurkovičová, Malacky (*1943);
Štefan Klíma, Plav. Mikuláš (*1941);
MUDr. Darina Letková, Záhorská
Ves (*1945); Ľudovít Jankovič, Ma
lacky (*1931);
SpomienkY
6. 11. sme si pripome
nuli 1. výročie úmrtia
nášho drahého man
žela, dedka a praded
ka Karola
Augustoviča.
S láskou v srdci spomína celá rodina.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
Hviezdy Ti nesvietia,
slnko Ťa nehreje,
už sa k nám nevrátiš,
už nie je nádeje.
Mal si nás všetkých rád,
tak veľmi si chcel žiť,
krutá smrť Ťa
v náruč vzala, musel si nás opustiť.
7. 11. sme si pripomenuli 15. výročie
úmrtia nášho drahého Františka
Baďuru.
S láskou spomínajú manželka, dcéra
Anička s rodinou, syn Feri s dcérou,
syn Dušan s rodinou. Kto ste ho po
znali, venujte mu spolu s nami tichú
spomienku.
18. 11. uplynuli štyri
roky od chvíle, keď
nás navždy opustil
Ali Reisenauer.
Chýba nám Tvoja prí
tomnosť, no v spo
mienkach zostaneš
navždy s nami. S láskou na Teba spo
mínajú  manželka Mária a dvaja syno
via – Ali s priateľkou Silviou a synom
Alinkom a Róbert s manželkou An
drejkou a dcérou Bibkou.
Blížia sa Vianoce a s nimi neodmysliteľ
ne spojené Adventné Malacky.
Program sa začína v posledný novem
brový štvrtok a končí sa Trojkráľovým
koncertom 6. januára.
Najbližšie nás čaká Vernisáž výstavy
umelcov z Malaciek a okolia 27. 11.
o 17.00 h v Galérii MCK, koncert sú
rodencov Jendruchovcov 30. 11.
a koncert vážnej hudby 3. 12., oba
o 17.00 h vo františkánskom kostole.
Program Adventných Malaciek uverej
níme v nasledujúcom čísle.

VIERA ADAMOVIČOVÁ
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Tanečná horúčka
Päť tanečných párov z TK Grande
Malacky sa 9. novembra zúčastnilo
tanečnej súťaže Majstrovstiev Mo
ravy v Brne.
Podľa očakávania si v mládežníckej
kategórii dva páry vybojovali v silnej
konkurencii dvadsiatich párov v štan
dardných tancoch vynikajúce umiest
nenie – Róbert Szabó a Emília Mecháč
ková 2. miesto a Jozef Knotek a Domini
ka Danihelová 4. miesto. V latinskoame
rických tancoch sa darilo už len Jozefovi

s Dominikou a vytancovali si 3. miesto.
Naši juniori boli tiež o niečo úspešnejší
v štandarde, kde to dotiahli do semifi
nále.
Najväčším prekvapením bolo 5. mies
to (z 22 súťažiacich párov) nášho jediné
ho detského páru – Ján Kunštek a Ľubica
Csizmaziová. Janko si tak sám dal krásny
darček svojim 10. narodeninám. Gratu
lujeme a želáme aj do budúcnosti veľa
úspechov.
Gabriela Czizmaziová
Foto: V. Danihel

Trávnik dostal
zelenú

Dominika Danihelová
a Jozef Knotek bodo
vali aj za hranicami.

v noci sa voda menej odparuje a ne
vznikajú tak veľké straty.
Celý systém tvorí 11 postrekovačov,
ktoré sa spúšťajú po jednom a postup
ne zavlažujú celú plochu ihriska,“ vy
svetlil dodávateľ Jaroslav Mikulič.
Práve nie na lacný „špás“ sa ŠK Žolík
paradoxne podujal preto, že novým
systémom sa peniaze šetria a ihrisko je
zavlažené lepšie, ako keď sa polieva
ručným posúvaním.
•••
„Naše poďakovanie patrí súčasným
aj bývalým riaditeľom škôl v Malackách,
menovite Terézii Sopóciovej, Marte Já
nošovej, Pavlovi Škrabákovi, Elene Kraj
čírovej, Márii Míznerovej a Alžbete Šu
rinovej, ktorí sa postarali o to, že deti sa
môžu športovo vzdelávať.
Tiež ďakujeme klubom z okolia a, sa
mozrejme, Mestu Malacky,“ vyjadril sa
F. Lörinczi.
Text: -sisaFoto: -sisa-, J. Mikulič

Športový klub Žolík, v rámci ktoré
ho trénujú futbalisti od 6 do 14 ro
kov, má toho na rováši už mnoho.
Sú trojnásobní majstri medziná
rodného turnaja mládeže Senec
a jeho priatelia, vyhrali turnaj v Ho
landsku, v poľskom Žnine a mo
mentálne hrajú mladší a starší žiaci
1. ligu.

Mladí futbalisti, na čele s manažé
rom a trénerom Františkom Lörinczim,
trénujú aj na trávniku v areáli Základnej
školy Záhorácka. Rozhodli sa teda po
môcť nielen sebe, ale všetkým, ktorí na
ihrisku športujú. Z peňazí, ktoré klub
získal ako finančnú podporu 2 % z da
ne z príjmu a finančných grantov reali
zovali podzemné zavlažovanie.
„Ide o závlahu s automatickým spúš
ťaním v nočných hodinách, pretože

Najmenší žolíci na úspešnom turnaji v Nitre.

Tvrdý Slovák z Malaciek
Šťastná trinástka
O tom, že číslo 13 nemusí byť práve
nešťastné, sa presvedčili členovia
plaveckého klubu Willy z Malaciek.
Presne 13 medailí si priniesli z po
sledných Krajských majstrovstiev
žiakov v kategóriách K, A a B, teda
ročníky 97 a starší.
O tri zlaté, štyri strieborné, šesť bron
zových a niekoľko ,,krumplových“, teda
štvrtých miest, sa zaslúžili predovšetkým
Richard Kondel a Diana Šrámková, po

jednej z medailí si priniesli aj Katarína
Hornofová, Mária Gašparíková a spome
dzi chlapcov Richard Orth a Michal Dob
rocký. Trénerka Ingrid Bukovská je so svo
jimi zverencami spokojná. ,,Pridali sme
v tréningoch. Tí najlepší trénujú dokon
ca dvakrát denne a myslím, že sa im to
oplatilo. I keď na ranných tréningoch sa
im o šiestej príliš nechce skákať do stude
nej vody, radosť z dobrých umiestnení
a časov im to vynahrádza,“ dodáva so ši
rokým úsmevom. 		
-nv-

V nemeckom meste Bamberg sa
boxoval Profi Galabox, ktorého
hlavným bodom bol profesionál
ny duel o majstra sveta vo federá
cii IBF v strednej hmotnosti medzi
Nemcom Kingom Arthurom Abra
hamom proti Američanovi Raul
ovi Diamandovi Marquezom. Titul
tak obhájil Nemec.
Postrach boxerov
Na podujatí boxoval aj Malačan Ró
bert Blažo. Za súpera mal skúseného
25-ročného Nemca Nika Klapperta, kto
rý v profi ringu vybojoval 8 duelov, z to
ho 7 víťazstvom K.O.
Róbert duel prehral verdiktom na bo
dy. Nemecká tlač ho komentovala takto:
„Klappert chcel duel podchytiť od za
čiatku prvej sekundy vo svoj prospech.
Natrafil na tvrdého Slováka z Malaciek,
ktorý mu narobil veľa problémov hlavne
v prvých troch kolách.“
Hobby alebo zamestnanie?
Robo sa pripravoval v Malackách pod
vedením trénera Aliho Reisenauera. Pod
mienky na Slovensku mu však nezohľad

ňujú potreby profesionálneho športu,
napr. skrátený pracovný čas alebo uvoľ
nenie z práce na tréningy. Je škoda, že
náš malacký profesionálny borec sa mô

že pripravovať na účely reprezentácie len
vo svojom voľnom čase – teda na úrovni
koníčka.
Text: A. Reisenauer, foto: archív

Box je šport so stáročnou tradíciou.

IV. ročník memoriálu Aliho Reisenauera
Boxing Club – RTJ Malac
ky pozýva priaznivcov bo
jových športov a hudby
na IV. ročník memoriálu
Aliho Reisenauera v boxe,
ktorý sa uskutoční 22. 11.
o 17.00 h v ŠH Malina
v Malackách.

Richard Kondel, Diana Šrámková, Katarína Hornofová a Mária Gašparíková sa tešia
z úspechov plaveckého klubu.



Okrem kvalitného boxu medzi boxer
mi z Moravy a Malaciek, kde vystúpia ju
niori Dávid Klíma – štvornásobný maj
ster SR, Roman Tatarka – 3. miesto na

M SR, Michal Mislovič – 3. mies
to na M SR, a senior Marián
Calpaš.
V sprievodnom programe
exhibične vystúpia malackí
džudisti, karatisti, tae-bo Aliho
Reisenauera ml. a zlatým bo
dom večera bude ohňová šou
v podaní dua Aratron Aspis. Náladu sprí
jemnia aj mažoretky, tanečná skupina
Saltatrix, boxerský duel žien v podaní
Malačianky Dominiky Mislovičovej a pro
fi duel boxerov v podaní Malačana Ró

berta Blaža – 7-násobného majstra SR,
3x bronzového z ME a 3x účastníka MS.
Program bude doprevádzať hudba, sve
telné efekty a laserová šou. Príďte na jed
no z najkrajších športovo-kultúrnych po
dujatí v našom meste. V neposlednom
rade sme pre divákov pripravili zaujíma
vé ceny do tomboly.
Vstupenky na galavečer je možné kú
piť si v predpredaji v kancelárii TIK-u na
Bernolákovej ulici v Malackách (budova
inkubátora) alebo priamo na mieste
v deň konania.
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