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úvodník

Tajomstvá
My ľudia sme zvláštni. Máme svoju
reč, ktorou by sme sa mali dorozumieť
za každých okolností, napriek tomu to
tak nie je.
Hádky, nezhody, urážky sú s malými
výnimkami na dennom poriadku. Viac
pochopíme veci vysvetlené zvýšeným
hlasom než milými slovami. Tie sú už
vyprázdnené, bezvýznamné. Často
chceme niečo povedať, vyjadriť sa „tými
správnymi slovami“, ale niečo nám
v tom zabráni. Vtedy, keď sa slová za
stavia niekde v krku a stiahne nám hruď,
vtedy si uvedomíme ničotnosť reči. Ne
dokážeme sa predsa vyjadriť a povedať
banálnu pravdu! Nikto nič nepochopí,
nikto sa nič nedozvie a dôležité skutoč
nosti zostanú zabudnuté v našom vnú
tri. O svojej neschopnosti môžeme pre
mýšľať večer pri líhaní si do prázdnej
postele. Môžeme si len bezradne pre
mietať, čo sa vlastne stalo. No už sa
s tým nemáme komu zdôveriť. Vedľa
nás neleží nikto.
Zo svojich chýb by sme sa mali pou
čiť. Nestrkať hlavu do piesku a hoci nám
niečo nevyšlo na prvýkrát, nevzdávať
sa. Naučme sa spolu rozprávať.

•

www.malacky.sk

5. 5. 2009

Malačania mali opäť možnosť
zabaviť sa v Zámockom parku.
Viac na 3. strane

SIMONA ŠÍPOVÁ

Pozývame Vás na zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 14. mája o 9.00 h vo veľkej zasadačke MsÚ na Radlinského
ulici v Malackách. Prerokované budú aj tieto body:
návrh VZN o parkovaní a státí vozidiel na verejných priestranstvách a miest
nych komunikáciách, návrh VZN o odvádzaní odpadových vôd verejnou ka
nalizačnou sieťou, žiadosť o stanovisko k zámeru výstavby polyfunkčného do
mu a predaj pozemku na sídlisku Juh, návrh poskytovania verejnoprospešných
služieb – obytná zóna Padzelek, návrh na zmenu chráneného územia pre oso
bitné zásahy do zemskej kôry Kostolište, správa o hospodárení príspevkových
a rozpočtových organizácií mesta za rok 2008, návrh projektov a ich kofinan
covanie: Paltour, Záhorie, Malacky – odkanalizovanie, výstavba kompostárne
na úpravu a zhodnocovanie bioodpadov a vybudovanie zberného dvora na
zložky komunálneho odpadu v rámci separovaného zberu, viacúčelové ihrisko
ZŠ Štúrova ul., Malacky.

Začína sa radikálna
oprava ciest
Z celkovej dĺžky ciest II. a III. triedy v okresoch Malacky, Pezinok a Senec
je v nevyhovujúcom stave 51 % ciest II. triedy a 68,44 % ciest III. triedy.
Vyplýva to z pravidelných každoročných prehliadok ciest v správe Brati
slavského samosprávneho kraja.
Bratislavský samosprávny kraj pre
vzal pri svojom vzniku od štátu cesty
do svojej správy v dezolátnom stave
a vzhľadom na rozsah ich poškodenia
nebolo možné v rámci doterajších roz

počtov sanovať všetky problémové
úseky. Komplexnú rekonštrukciu ciest
II/590 Malacky– Studienka a III/5016 Pla
vecký Mikuláš –Lakšárska Nová Ves mal
BSK v pláne opráv už minulý rok, v sú

www.suzuki.sk

batožinový priestor 515 l
ABS, EBD a 6x airbag
vyhrievané a el. ovládané spätné zrkadlá
rádio s MP3 a ovládaním na volante
vyhrievanie predných sedadiel
disky kolies z ľahkej zliatiny

15-0006 MA16

predné hmlové svetlá

MH 09 F1

Posledný
aprílový
piatok sa
v SD MCK
oceňovalo.

Pokračovanie na 8. strane

el. ovládané okná

infolinka: 02/5363 3306
Akcia platí do vypredania zásob.

-ts-

Poznáme
najobľúbenejších
športovcov

Vaša Suzuki SX4 1,6 Sedan
v limitovanej ponuke s bohatou
výbavou.
klimatizácia

Ku každému modelu od SUZUKI získate 3-ročnú záruku a asistenčné služby zdarma.
Emisie CO2 165 g/km, kombinovaná spotreba paliva 6,8 l na 100 km.
Finančné hodnoty boli prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SKK / EUR.
*Cena v prípade uplatnenia šrotovného vo výške 2000 € / 60 252,00 Sk.

vislosti s koordináciou časového plánu
výcvikových aktivít Armády Slovenskej
republiky v danom území došlo k po
sunu.
Na rekonštrukcie sú potrebné tak
mer 3 milióny eur – asi 87 miliónov Sk,
čo vlani predstavovalo polovicu z roč
ného rozpočtu na údržbu a opravy
všetkých ciest a mostov v správe regió
nu.
S opravou cesty Plavecký Mikuláš –
–Lakšárska Nová Ves sa začalo 20. ap
ríla. Po 18. máji by mala odštartovať aj
rekonštrukcia cesty Malacky – Studien
ka.

SPRAVODAJSTVO
nosti projektu sa mestu podarí nielen
zrekonštruovať prvé časti interiéru
kaštieľa, ale vybuduje sa aj kultúrno-his
torický chodník.
Mesto má zároveň ambíciu realizá
ciou projektu založiť v Bratislavskom
kraji jednotný turistický informačný ser
vis s prepojením na partnerov projektu
i na podobnú sieť existujúcu v Dolnom
Rakúsku. Sieť bude otvorená pre všetky
mestá a obce kraja.“ Celkový rozpočet
projektu predstavuje 859 834,62 EUR
(26 mil. Sk).

skrátka
• 3. 4. sa uskutočnil slávnostný akt
položenia vencov k Pamätníku Červenej
armády na Kláštornom námestí pri prí
ležitosti oslobodenia mesta. Malacky
boli oslobodené jeden deň po Bratisla
ve, 5. 4. 1945 vojskami II. ukrajinského
frontu pod vedením maršála Malinov
ského.
• 7. 4. prvýkrát zasadol organizačný
štáb tohtoročných Prvomájových Mala
ciek.
• V ten istý deň sa uskutočnilo pra
covné stretnutie primátora mesta, zá
stupcov ŠK Žolík a ŠK Malacky s pred
staviteľmi Slovenského futbalového zvä
zu s konzultáciou o možnostiach rozvoja
futbalu v Malackách.
• 15. 4. zasadala správna rada Inku
bátora Malacky, ktorá odsúhlasila zme
nu rozpočtu v súvislosti s prijatím opat
rení na elimináciu hospodárskej krízy.
• Zástupcovia okresných štruktúr stra
ny Nová demokracia prišli 16. 4. primá
torovi Jozefovi Ondrejkovi predstaviť
program nového politického subjektu.
• O deň neskôr uskutočnil v rámci
pravidelného kontrolného dňa primátor
Jozef Ondrejka obhliadku mestských
ciest, chodníkov a parkovísk. Súčasne sa
začala oprava ciest a výtlkov po zimnej
sezóne.
• 20. 4. rokoval Jozef Ondrejka s pred
sedom Predstavenstva Bratislavskej vo
dárenskej spoločnosti Danielom Geme
ranom o zmluvných podmienkach pred
uzatvorením zmlúv, ktorých podpísanie
bude predchádzať podaniu projektu
odkanalizovania mesta. O zmluvách bu
dú rokovať poslanci MsZ na svojom za
sadnutí 14. 5.
• 22. 4. sa primátor J. Ondrejka z po
zície člena Predsedníctva a Rady Zdru
ženia miest a obcí Slovenska zúčastnil
na zasadnutí týchto orgánov. Ich hlav
ným poslaním bola príprava na májový
snem ZMOS.
• O žiadosti mesta na sfunkčnenie
železničných priecestí na Vajanského
a Kollárovej ulici v súvislosti s pripravo
vanou rekonštrukciou nadjazdu v centre
mesta hovoril Jozef Ondrejka 23. 4. so
zástupcami Železníc SR, Bratislavského
samosprávneho kraja a Policajného
zboru SR.
• Pripravovaná zmena rozpočtu mes
ta zamestnávala 27. – 29. 4. pracovníkov
MsÚ v príprave materiálov na májové ro
kovanie MsZ.
• 29. 4. sa konalo zasadnutie Zastupi
teľstva Bratislavského samosprávneho
kraja. Poslanci si vypočuli informáciu
o prijatých opatreniach k dopadu hos
podárskej krízy v pôsobnosti BSK, ro
kovali o návrhu na zmeny v sieti stred
ných škôl i návrhu na vstup BSK do
projektov v úlohe lead partnera.
-ipo-
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Celoslovenský priemer úspešnosti
zo slovenského jazyka predstavoval
61,26 %, z matematiky 53,01 %. Brati
slavský kraj obsadil v rámci krajov zo
slovenského jazyka so svojimi 58,90 %
7. miesto a z matematiky s 52,20 %
6. miesto.
Úspešnosť malackých ZŠ v %
Sj

M

1. gen. M. R. Štefánika 63,9

61,7

2. Kláštorné nám.

61,9

56,0

3. Záhorácka

51,3

48,7

4. Štúrova

47,8

41,1

ZŠ Dr. J. Dérera sa umiestnila v rámci
Bratislavského kraja na 1. mieste v počte
žiakov, ktorí urobili testy nad 90 %.



Objavenie zamurovanej kaplnky bolo jedným z prekvapení počas výskumu. Malačania si ju mohli pozrieť počas Prvomájových Malaciek.

Z Pálfiovského rodového kaštieľa
sa stal Malacký kaštieľ

Čo je nové za jeho
múrmi?

Mesto Malacky ako lead partner spolu s partnermi: mestom Marchegg, Devínskou Novou Vsou, združením Marchfeldschlösser Revitalisierungs- und
Betriebsges. m.b.H., spravujúcim zámok Schlosshof, s Bratislavským samosprávnym krajom podalo 31. marca žiadosť o grant.

Projekt v rámci Programu európskej
územnej spolupráce Slovensko–Ra
kúsko 2007–2013 je zameraný na rozvoj
cestovného ruchu formou budova
nia štruktúr regionálneho destinačného
manažmentu (RDM) v rámci Bratislav
ského kraja s využitím dolnorakú
skych skúseností s manažmentom
a marketingom cestovného ruchu. V prí
pade úspešnosti projektu zrekonštruuje
mesto časť Malackého kaštieľa.
Kaštieľ ako centrum turizmu
„Projekt by mal priniesť atraktívne
ponuky na trávenie voľného času nielen
u nás, ale aj u našich susedov, mal by
vzniknúť turisticko-informačný portál
spájajúci mestá a obce na Záhorí s ob
cami na rakúskej strane hranice, ktorý
by obyvateľov regiónu i turistov infor

Hasiči
varujú

Hodnota lesov je pre našu spoloč
nosť nevyčísliteľná, no najmä v jarnom
a letnom období ich najviac ohrozujú
požiare. Vystríhať sa treba zakladaniu
ohňov priamo v lesoch alebo v ich blíz
kosti, odhadzovaniu horiacich zápa
liek a cigariet do suchej trávy alebo
lesného porastu. Nebezpečenstvo
predstavuje aj vypaľovanie suchej trá
vy alebo suchých porastov, ktoré ochu
dobní pôdu o nevyhnutné živiny, zni
čí hmyz, vyženie vtáctvo a zvieratá,
bez ktorých príroda nie je prírodou
a často sú ohrozené aj ľudské životy.
Najviac požiarov vzniká v období dl
hotrvajúceho sucha a spôsobujú ich
svojou neopatrnosťou osoby najmä
pri upratovaní záhrad a lúk či spaľo
ELENA ŠKRIBOVÁ
vaním odpadu.

moval o aktuálnom dianí, možnostiach
turistiky, kultúrneho vyžitia a mapoval
by prírodný a historický potenciál kra
jiny,“ predstavuje projekt Peter Vavák,
projektový manažér MsÚ. „Malacky spo
lu s Devínskou Novou Vsou vytvoria sieť
turistických destinačných miest, ktoré
budú ponúkať zážitkovú turistiku: jed
nodňové výlety pre rodiny, cyklovýlety.
Časť z týchto funkcií plní v súčasnosti tu
risticko-informačná kancelária, jej pô
sobnosť a kapacity by sa mali pri realizá
cii projektu výrazne rozšíriť. TIK ako Re
gionálne centrum destinačného manaž
mentu by sa mala presťahovať do no
vých priestorov – na prvé poschodie
kaštieľa, kde projekt počíta s vytvorením
galérie, dobovej izby Pálfiovcov, zasa
dacej miestnosti pre rozvoj cezhra
ničných partnerstiev. V prípade úspeš
•	oheň zakladajte v lese iba na vy
hradených miestach,
•	oheň nezakladajte pri dlhotrvajú
com suchu – porast v okolí ohniska
sa môže sa ľahko zapáliť od iskry,
•	oheň nezakladajte pri silnejšom
vetre,
•	pred odchodom uhaste ohnisko
vodou (zemou), pahreba nesmie
obsahovať žeravé uhlíky, ktoré by
mohol vietor rozfúkať,
•	oheň nikdy nenechávajte bez do
zoru, dozor musí vykonávať dospe
lá osoba,
•	v lese nezahadzujte sklenené ve
ci, ohorky z cigariet,
•	je potrebné byť na eventuálny po
žiar pripravený: voda, plachta na
hasenie, piesok a pod.,
•	ak sa oheň nepodarí uhasiť, volajte na linky tiesňového volania
č. 150, 112,
•	poskytnite pri hasení osobnú po
moc.

Krov je unikátny
V apríli sa na Ministerstve výstavby
a regionálneho rozvoja SR uskutočnil
kontrolný deň ďalšieho projektu. Ten sa
zaoberá komplexnou rekonštrukciou
Malackého kaštieľa. Ako výskumno-vý
vojovú úlohu ho pod názvom Pilotný
projekt rekonštrukcie historickej budovy
rieši Stavebná fakulta Slovenskej tech
nickej univerzity v Bratislave.
Uplatnenie najnovších stavebných
technológií, konštrukcií, materiálov a te
pelno-technických zariadení je pod
mienkou úspešnosti výskumného pro
jektu, na ktorom pracujú študenti i pe
dagógovia Stavebnej fakulty STU vedení
riešiteľom prof. Antonom Puškárom.
Spolupracujúci tím malackých archi
tektov – Alexander Németh a Silvia Han
zlíková, prispieva predovšetkým návr
hom architektonického riešenia a funkč
ného využitia kaštieľa. Podľa doterajších
poznatkov, ktoré vychádzajú z výskumu
krovu, stropu, komínov, fasády a ener
getickej štúdie, bude pri rekonštrukcii
zachovaný pôvodný barokový krov. Ex
perti oceňujú jeho dokonalú skeletovú
konštrukciu a vysoký stupeň bezpeč
nosti.
Primátor Jozef Ondrejka ako účastník
kontrolného dňa odovzdal spracovate
ľom poznatky z výskumu podzemných
chodieb pod kaštieľom. Poslednou fá
zou projektu bude riešenie vetrania
a kanalizácie. Začiatkom júla sa uskutoč
ní záverečná oponentúra diela. Finalizá
cia úlohy, ktorou bude odovzdanie ho
tového projektu pre stavebné povolenie,
je naplánovaná na 20. júl. Mesto Malac
ky bude mať po nej v rukách dôležitý
predpoklad rekonštrukcie vonkajšieho
plášťa objektu. O prostriedky na rekon
štrukciu chce samospráva žiadať euro
fondy.

Čo vás
ešte môže
zaujímať

• v septembri 2007 mesto odkúpilo
kaštieľ od rádu menších bratov fran
tiškánov
• realizoval sa architektonicko-histo
rický prieskum kaštieľa a umeleckohistorický výskum vrátane inventari
zácie hodnotných historických prv
kov
• mesto získalo grant vo výške 6 638
EUR (200 000 SK) z grantového sys
tému Ministerstva kultúry SR a prie
skum doplatilo sumou 2 356 EUR
(71 000 Sk)
• v januári tohto roka samospráva po
dala dva projekty do grantového kola
Ministerstva kultúry SR Obnovme si
svoj dom: v prvom ide o reštaurátor
ský výskum exteriérových a dvoro
vých fasád a výskum interiérov kaštie
ľa; druhý projekt je zameraný na prí
pravnú dokumentáciu – expertné po
súdenie drevených konštrukcií a za
vlhnutia murív
• odborníci navrhujú autentické „stro
moradie“ komínov obnoviť pôvod
ným spôsobom z pôvodných mate
riálov; komíny Malackého kaštieľa
budú inšpiráciou pri rekonštrukcii ko
mínov Bratislavského hradu
• na výstavbu krovu použili Pálfiovci
580 m3 dreva, z nich 125 m3 už stihol
zožrať červotoč
• náterová plocha krovu kaštieľa sa
rovná jednému hektáru
• pri výstavbe stropu ukladal staviteľ
tzv. pôjdovky do maltového lôžka –
svedčí to o solventnosti „investora“
• pamiatkový výskum ukazuje, že oko
lo kaštieľa bola pôvodne priekopa
• podzemné chodby udržujú kon
štantnú teplotu 12° C
• zbierka na rekonštrukciu kaštieľa
pokračuje; stav konta i ďalšie informá
cie na www.malacky.sk

IVANA POTOČŇÁKOVÁ
Foto: archív

Takto bude Malacký kaštieľ vyzerať po rekonštrukcii – žltú fasádu vystrieda pôvodná
biela.

Voľby do Európskeho parlamentu sú predo dvermi
Voličské preukazy sa budú vydávať
od 7. mája do 4. júna v mestskom úrade
v sekretariáte prednostu (2. poschodie).

Volič, ktorý sa v deň volieb nebude zdr
žiavať v mieste trvalého bydliska a ne
bude môcť voliť vo volebnom okrsku,

v ktorého zozname je zapísaný, môže
požiadať o vydanie tohto preukazu. Žia
dosť o vydanie voličského preukazu po

dáva volič osobne alebo prostredníc
tvom ním splnomocnenej osoby.
-red-
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SAMOSPRÁVA

Na málo návštevníkov si tohtoročné podujatie sťažovať nemohlo.

Na svoje si v Zámockom parku prišli aj deti.

Prvomájové
Malacky
nesklamali
Text: SIMONA ŠÍPOVÁ   •   Foto: T. Búbelová, S. Osuský, S. Šípová

V stánkoch mestského úradu ste mohli prispieť na zbierku na záchranu kaštieľa
alebo si kúpiť reklamné predmety mesta.

Mestský úrad
a Mestské centrum kultúry už
po deviaty raz
pripravili bohatý
program.
Nechýbali koncerty rockových
kapiel, dychovka,
cigánska muzika,
rôzne športové
exhibície či
miesta zábavy
pre najmenších.
A takto sa zabáVidieť ste mohli aj ukážku rôznych tradičných remesiel. vali Malačania.
Aj Malačania obľubujúci históriu sa na Prvomájových Malackách zabavili.

Pro Malacky podporí ďalších
dvanásť projektov
Vo štvrtok 23. marca zasadala
správna rada nadácie Pro Malacky, aby vyhodnotila žiadosti o finančnú podporu projektov v IV.
grantovom kole. O dotáciu na realizáciu projektov z oblasti kultúry, športu, spoločensko-záujmovej činnosti, životného prostredia
a sociálnej oblasti sa uchádzalo
celkom 14 projektov. Správna rada po formálnom i obsahovom
posúdení predložených žiadostí
rozhodla o dotácii na realizáciu 11
projektov.
Ďalší projekt podporí priamo obstaraním rehabilitačného lôžka
pre postihnuté deti, ktoré budú
môcť využívať viacerí zdravotne
hendikepovaní Malačania. Celková čiastka, ktorú nadácia rozdelí
v IV. grantovom kole, je 19.078 €
(572-tisíc Sk). Kompletné výsledky sú zverejnené na internetovej
stránke www.malacky.sk v sekcii
Nadácia Pro Malacky a v mesačníku Malacký hlas č. 8/2009.
-ipoMALACKÝ HLAS
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IV. Grantové kolo nadácie Pro Malacky
P.
č.

Žiadateľ

V rámci programu Prvomájových
Malaciek ste mohli tak ako aj vlani prispieť na dobrovoľnú zbierku na záchranu Pálfiovského kaštieľa. Okrem
toho môžete naďalej prispievať poslaním peňazí na špeciálne vytvorený
účet alebo vložiť čiastku do pokladnice mestského úradu.
Je podľa vás možnosť prispieť do
zbierky priamo jednoduchšia a privítali by ste ju častejšie, napríklad pri
rôznych akciách organizovaných mestom?

Nadácia Pro Malacky obstará termo
akupresúrne masážne lôžko „Ceragem”, ktoré budú môcť využívať aj ďalší Malačania s postihnutím a zabezpečí umiestnenie a prevádzku prístroja.

Názov projektu

Žiadaný
príspevok

Termín
ukončenia

Schválený
príspevok

Rekonštrukcia strechy historickej budovy „Hrádek” zara
denej v zozname mestských pamiatok mesta Malacky

1.800 €

IX/09

1.800 €

2. Gabriela Czizmaziová

Suťaž v spoločenských tancoch

1.438 €

X/09

1.438 €

3. SZTP

Buďme všetci kamaráti

1.990 €

XII/09

1.990 €

4. Biliardová klub Malacky, o. z.

Rozvoj biliardového športu v meste Malacky

2.000 €

XII/09

0

5. Peter Barniak

Obnova národnej kultúrnej pamiatky – Rodný dom
Ľuda Zúbka v Malackách

2.000 €

X/09

2.000 €

6. Renáta Olíková

Termo akupresúrne masážne lôžko – Ceragem

2.000 €

VI/09

pozn.

7. Mária Hlaváčová

Sociálno-rehabilitačná ozdravovacia rekondícia

2.000 €

IX/09

2.000 €

8. Boxing club – RTJ

13. ročník medzinárodneého turnaja o putovný pohár
Záhoria v boxe kadetov a juniorov

1.800 €

IX/09

1.800 €

9. Boxing club – RTJ

1.

Mgr. Mária Seifertová
„Brno”

Anketa

Dokončenie úprav dvora BC RTJ pre športové účely

2.000 €

IX/09

0

10. Vstúpte, n. o.

Malacky bez bariér – 3. ročník

1.500 €

VI/09

1.500 €

11. Dušan Hodek

2. svetové stretnutie samojedov

550 €

X/09

550 €

12. Ing. Michaela Gašparínová

Kocka – oplotenie detského ihriska

2.000 €

X/09

2.000 €

13. CVČ Malacky

Rozvoj detského šachu v okrese Malacky

2.075,01€

IX/09

2.000 €

2.000 €

IX/09

2.000 €

14.

Divadlo na hambálku
pri MCK

Zejdeme sa na hambálku – 2. ročník
divadelného festivalu

Ján Papaj, 71 r.
Takéto priame vy
beranie peňazí v stánku
je určite prirodzenejšie
ako poslať peniaze na
účet. Myslím si, že je
správne dať peniaze na
dobrú vec.

Magdaléna Kovárová, 29 r.
Určite je to jednoduchšie. Ale podľa
mňa sa dá prispieť aj iným spôsobom, a to
bez problémov.
Otília Novotová, 60 r.
Samozrejme, že je to
lepšie. Ale nemyslím si,
že nejaký stánok posta
vený na nádvorí rapíd
ne zvýši kredit v zbierke.
Páčilo by sa mi, keby
bol kaštieľ otvorený a vstupné sa vyberalo
pri prehliadkach. Chodievam do Zámoc
kého parku často a vídam ľudí, ktorí kaštieľ
obdivujú. Keď ale prídu bližšie, je zatvore
né.
Text, foto: S. Šípová
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Rodák z Malaciek vyhlasuje:

„Na penziu
nepomýšľam!“
Karol Osuský žije síce už od roku 1983 v americkom Seattli, no na rodné
mesto nezabudol. Je stále aktívnym športovcom – viacnásobným majstrom
USA v kajaku. Od roku 1960 trénoval zverencov na Dunaji v Karlovej Vsi
a k svojej záľube sa vrátil aj v Amerike. V Seattli na Green Lake po emigrácii
z Československa začal trénovať nováčikov od dvanásť rokov. Niektorí
z nich to dotiahli až na olympiádu a na majstrovstvá sveta.
Ako ste odišli z rodnej krajiny?
Rozhodol som sa pre útek do Ra
kúska preplávaním cez Dunaj. Voľba pad
la na miesto pri Devíne, kde sa Dunaj
spája s Moravou. Pohraničná stráž po
mne strieľala, no našťastie ma guľky zo
samopalov a guľometov nedostihli. Plá
val som zväčša pod vodou. Pri nadycho
vaní som videl len svietiace body odrá
žajúce sa od vody ako gule pri biliarde.
Pod vodou som si spomenul na scénu
úteku cez rieku v Taliansku z knihy Na
západe nič nové. V ČSSR som bol po úte

ku vyhlásený za mŕtveho. Je to zapísané
aj v knihe Zločiny komunizmu. Útekom
som spôsobil diplomatický škandál, le
bo vojaci strieľali až na rakúske územie.
Čo bolo ďalej?
Začal som žiť vo Švédsku. Za dva ro
ky som sa slušne naučil jazyk. Neskôr
som odišiel do USA. Jazyk som neovlá
dal, ale vďaka švédčine a nemčine som
sa časom naučil dobre hovoriť aj po
anglicky. Zo začiatku, keď som ešte
v angličtine nebol doma, som pracoval

ako reštaurátor starožitného nábytku.
Pri vysokom kurze dolára bolo výhodné
dovážať jednotlivé kusy nábytku z Eu
rópy, najmä z Rumunska a z londýn
skych aukcií. Pri tejto práci som nemusel
veľa hovoriť, stačilo byť zručný. Neskôr
som začal podnikať v oblasti renovova
nia kuchýň a zdravotníckych zariadení.
Taktiež som robil slovenský ľudový ná
bytok a slovenské historické drevené
kríže pre múzeá. Jeden môj kríž je vo Va
tikáne ako dar pre Jána Pavla II., ktorý
dostal pri návšteve USA. Od pápeža som
dokonca dostal osobný ďakovný list. Ča
som som si otvoril penzión, v ktorom
podávam tradičné slovenské jedlá a za
bíjačkové pochúťky. Paradoxne najviac
hostí mám z Českej republiky. A Malača
nom samozrejme ponúkam extra zľavy.
Záhradu som upravil podobným štý
lom, ako som si to pamätal od mníšok
z kaštieľa Na brehu.
Prečo ste sa rozhodli
práve pre Seattle?
V Rakúsku v utečeneckom tábore
Treiskirchen, kde som čas po emigrácii
pobudol, som videl film s Elvisom Pre
sleyom Muzikál v Seattli. Vo filme boli
zábery z veže Space Niedle na krásne
okolie i v lete zasnežených jazier a hôr.
To rozhodlo.
Čomu sa v súčasnosti venujete?
Popri dvoch obchodoch stíham tré
novať kajakárov - začiatočníkov. Tréne
rom som bol ešte na Slovensku. V Brati
slave sa z mojich vtedy dvanásťročných
zverencov na zátoke Dunaja všetci stali
majstrami ČSSR a Štefan Lukačovič je
štátnym trénerom ženského tímu Elán.

S manželkou Mayou sa Karol zoznámil až v Amerike.

Tiež môj syn Juraj bol juniorským maj
strom USA v dvojici s hosťujúcim Jura
jom Bačom. Ja sám mám doteraz 15 zla
tých medailí z majstrovstiev USA a dve
z majstrovstiev sveta. Ja sám som sa stal
pätnásťkrát majstrom USA. Štartoval
som i v kajakovom maratóne majstrov
stiev sveta v maďarskom v Györi. Použí
vam kajak slovenskej výroby. Sú to naj
rýchlejšie kajaky na svete, ale rovnako aj
najlabilnejšie. To si vyžaduje stabilitu
gymnastky na brvne, s čím mi pomáha
manželka.
Manželku ste spoznali až v zahraničí?
Moja manželka Maya je pôvodom Ta
tarka z Tartasanu. V rodnej krajine bola
majsterka v gymnastike. Doma teda ho

Odkaz Karola Osuského:
Veľmi rád sa stretnem so svojimi spolužiakmi narodenými v roku 1945.
Bol by som rád, keby ma prišli povzbudiť 5. a 6. septembra do Prahy – Račíc,
kde budem súťažiť na umelom kanáli na prvých ICF (International Canoe
Federation) Majstrovstvách sveta veteránov na 200 m a 2 km. Pretekať
budem tiež 12. septembra v Bratislave na Cene Slávie. Po pretekoch prídem
na niekoľko dní do Malaciek a potešilo by ma, keby sme zorganizovali väčšie
stretnutie. 13. septembra pôjdem do kostola na omšu a o 14.00 h budem
k zastihnutiu na obede v hoteli Atrium.
Malačan Karol Osuský sa stále udržuje v kondícii.

www.kia.sk

voríme slovensky, rusky aj anglicky. Hoci
som ešte ako žiak ruštinu nenávidel, ziš
la sa mi. Maya hrá na klavíri a je mojou
trénerkou, pričom využíva choreografiu
a muzikálny takt, a tým upravuje môj
mechanický štýl v kajaku. Mechanika
štýlu tu znamená viac ako surová sila.
Na svoj vek toho stíhate naozaj veľa.
Necítite sa niekedy unavený?
Je pravda, že väčšina mojich rovesní
kov už neobsedí v kajaku. Buď už nevlá
dzu pádlovať, alebo nežijú. Vďaka prís
nej diéte pripomínajúcu stravu hunzov
z Himalájí mám stále radosť do práce
a na penziu ešte nemyslím. Trénujem
s juniorským tímom na Green Lake v Se
attli aj na indiánskej riečke pri mojom
dome, čo mi stále dodáva energiu. V zi
me ma bavia bežky. Popritom som pre
zident Slovákov v Seattli a organizoval
som návštevy prezidenta Michala Ková
ča, koncerty Karla Kryla, Waldemara Ma
tušku i návštevu Milana Lasicu a Júliusa
Satinského.
Zhovárala sa: SIMONA ŠÍPOVÁ
Foto: archív K. Osuského

Míľa
pre mamu
MC Vánok vás po
zýva na podujatie
v Zámockom parku 9. mája od
15.00 do 18.00 h.

V MALACKÁCH na Pezinskej 37 • telEFÓN: 034/774 11 38
MH 09 F3



Registrácia: od 15.15 do 16.45 h.
Servis: toalety vrátane prebaľovacie
ho pultíka pri bufete, občerstvenie a pit
ný režim v bufete, prvú pomoc poskytu
jú zdravotnícki dobrovoľníci.
Program: program na míľovom pó
diu, sprievodný program – súťaže, tvori
vé dielne pre deti, skákací hrad, trampo
lína, maľovanie na tvár a iné, prezentácia
činnosti MC Vánok.
Účinkujúci na „míľovom pódiu“:
detský tanečný súbor Centra voľného
času, detský tanečný súbor Saltatrix,
Martin Žák a divadielko O pyšnej marga
rétke, detský folklórny súbor Leváranek.
Sprievodné podujatie: Únia mater
ských centier organizuje už 3. verejnú
zbierku pre MC pod názvom „Ďakujem,
že si mama“. Podporiť ju možno zakúpe
ním veselej magnetky v cene 1 € alebo
zaslaním SMS správy v cene 1 € s textom
DMS (medzera) MAMA na číslo 877 v sie
ti Orange a T-Mobile. Získané finančné
prostriedky budú použité na podporu
zveľaďovania exteriérov i interiérov ma
terských centier ako ideálnych priesto
rov pre mamy s malými deťmi. Prispieť
možno do 31. mája.
Info:
Andrea Langerová, 0948 500 918,
langerova@mcvanok.sk.
MALACKÝ HLAS
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Oznamy

Navštívia vás
opytovatelia
Štatistický úrad SR (ŠÚ) realizuje od
15. apríla do 25. mája Zisťovanie o in
formačných a komunikačných technoló
giách v domácnostiach (IKT D 1-99). Do
mácnosti navštívia poverení opytovate
lia ŠÚ, ktorí sa preukážu poverením opy
tovateľa na toto zisťovanie a na požia
danie aj dokladom totožnosti.

Nebojte sa opýtať na

Klíma v mojom aute mierne zapácha. Sú nejaké
aromatické prípravky, ktoré ju spríjemnia?

Detský čin roka
Do škôl prichádza výzva, aby sa deti
zapojili do projektu Detský čin roka
2009. Deti môžu napísať o svojich dob
rých skutkoch, za ktoré sú považované
nielen veľké činy, ale i každodenné drob
né skutky s dobrým úmyslom. Písať
môžu i o činoch svojich kamarátov, o kto
rých si myslia, že by mali byť ocenené.
Veľkú váhu majú kolektívne dobré skut
ky, na ktorých sa deti spoločne dohodnú
a zrealizujú ich. Správu o dobrých skut
koch môžu zasielať do 30. júna. Viac in
formácií nájdete na www.dcr.sk.

StreetFest zmení
miesto
Obľúbený festival s vynoveným ná
zvom Kontakt StreetFest Malacky 2009
sa pravdepodobne nebude konať v Zá
mockom parku. Organizátori však nové
miesto ešte nezverejnili, bude to však
mimo obytnej zóny. V priestoroch by
malo byť stanové mestečko pre tisíc sta
nov a parkovisko pre tisíc áut. Stanova
nie a parkovanie bude v cene vstupenky.
Hviezdami prvého júlového víkendu bu
dú Richard Müller, Čechomor, New York
Ska Jazz Ensemble, Billy Barman, Pole
mic, Peter Nagy a Hudba z Marsu, Moja
reč a ďalší. 		
-red-

O mariášového
kráľa

Majstrovstvá vo volenom mariáši regiónu Záhorie sa konali v Skalickom,
Malackom a Senickom okrese, tiež v Bratislave V.

Od septembra do mája sa v sedem
nástich kvalifikačných turnajoch pre
bojovalo do záverečného zápolenia
o majstra Záhoria 21 hráčov. Jedno li
mitované kolo trvalo 50 minút a tzv.
víťazom od stola sa stával vždy ten,
kto získal najvyšší počet bodov. Jed
notlivé body v piatich kolách sa sčí
tali a mariášový kráľ Marián Kondla
z Gbiel bol na svete. Druhú najvyššiu
pozíciu obsadil Vladimír Krchnák
z Bratislavy pred Jánom Zelenayom
z Pezinka.

Relaxujete na pohodlnom lôžku a sledujete svoj obľúbený program
v televízii. Váš manžel sedí pri vás v koženom kresle s notebookom
pripojeným na internet a ukazuje vám e-mail od vašich blízkych, ktorí vám
prajú skoré uzdravenie. Keď vám začne byť teplo, poprosíte manžela, aby
zapol klimatizáciu, a až vtedy si všimnete, že celý čas sedel na dnešných
novinách, ktoré ste hľadali. Nie, skutočne nie ste v obývačke, ste v nemocnici
v Malackách!

Novinky

Čistota ovzdušia v automobile je téma o ktorej
sme hovorili niekoľko krát z rôznych dôvodov. Je
zarážajúce, že bez ochrany, filtrov a čistenia je
znečistenie v interiéri päťnásobne vyššie ako
vonku. Proti zápachu Vám môžeme, samozrejme, ponúknuť spray na čistenie klimatizácie. Je
treba si ale uvedomiť, že pôvodcom zápachu sú
baktérie, huby a mikróby, ktoré žijú predovšetkým na mriežkach výparníka. Odporúčame
čistenie aspoň dvakrát ročne, alebo, tak ako vo
Vašom prípade, podľa potreby. Je niekoľko
možností, ako čistenie a dezinfekciu vykonať
pomocou účinných špeciálnych zariadení napríklad ultrazvukom alebo technológiou
Winn´s Aircromatic, ktorú dodávame mechanikom a do servisov. Jej účinnosť je veľmi vysoká
a vykonáva sa bez akejkoľvek demontáže
kompletne asi za dvadsať minút. Viac informácií
i s odporučeniami Vám poskytneme v našej
predajni v Malackách.

Víťazi sa netešili len z trofejí, ale aj z vecných cien.

V nemocnici ako
v luxusnom hoteli

Nemocnica v Malackách od 1. apríla
opäť rozšírila svoje služby a otvorila nadštandardné lôžkové oddelenie, ktoré je
na požiadanie dostupné pre pacientov
zo všetkých oddelení, v prípade klasickej
hospitalizácie, pooperačného stavu alebo pri zákroku po jednodňovej zdravotnej starostlivosti.

klimatizáciu

Nadštandardné oddelenie nemocnice sa
nachádza na druhom poschodí traktu C.
Oddelenie ponúka sedem 2-lôžkových
izieb so samostatným sociálnym zariadením. Moderne riešený interiér komfortných izieb v kombinácii so stenami v pastelových farbách a pekným výhľadom
do Zámockého parku príjemne vplýva aj
na rýchlejšie uzdravenie hospitalizovaných pacientov.

Malačania sa síce neumiestnili na
prvých troch priečkach, ale svojím
hráčskym umením určite nepatrili me
dzi najnezaujímavejších. Piati z 21 sú
ťažiacich 1. ročníka záhoráckej ama
térskej mariášovej ligy obsadili tieto
pozície: P. Michalovič – 5. miesto, J. Ko
číšek – 7. miesto, F. Baláž – 9. miesto,
M. Sloboda – 11. miesto a J. Vaškor –
12. miesto. Ceny, na ktoré prispela
nadácia Pro Malacky, potešili mariá
šových „bojovníkov”.
-red-

Súčasťou izieb po rekonštrukcii je:
� elektricky polohovateľné lôžko,
� samostatná kúpeľňa a toaleta,
� stolík a šatník,
� televízor,
� pripojenie na internet,
� denná tlač,
� balkón s výhľadom.

Andrea Kondelová, product manager
Akušat

Všetko, čo potrebujete
vedieť o

autodieloch

je naša adresa

Kukučínova 31, Malacky, tel.: 034 772 4862,
mobil: 0910 966 026, 0915 736 141, e-mail: info@akusat.sk
MH 09 F2

Pomáhame aj inak
Nemocničná a. s., člen MEDIREX GROUP, usporiadala počas uplynulých troch
mesiacov v priestoroch svojej nemocnice výstavu obrazov, ktoré namaľovali
deti z detského domova Macejko. Zamestnanci spoločností v skupine
MEDIREX GROUP sa rozhodli pomôcť deťom z tohto zariadenia a obrázky si
kúpiť, pričom celý výťažok bol venovaný detskému domovu.

V prípade záujmu sa pacienti môžu ubytovať v izbe s najvyšším štandardom,
ktorá má k dispozícii aj klimatizáciu. Samozrejmosťou je, že každý hospitalizovaný pacient má možnosť vybrať si obed
z troch druhov jedál.

Noví majitelia obrazov svojím príspevkom získali nielen
originálny
kúsok
umenia, ale zároveň
ich teší myšlienka, že
pomohli tým, ktorí to
v dnešnej dobe naozaj potrebujú.

„Sústredíme sa najmä na spokojnosť pacienta, na jeho aktuálne potreby a požiadavky. To nás posúva stále vpred a vedie
k realizácii množstva zmien, ktoré dynamicky prispievajú ku kvalite poskytovanej
zdravotnej starostlivosti,“ komentoval
otvorenie nadštandardného oddelenia výkonný riaditeľ Nemocničnej a. s.,
Ing. Peter Kalenčík.

Výťažok za obrazy
malých umelcov detskému domovu Macejko odovzdal osobne riaditeľ spoločnosti Nemocničná a. s.,
Ing. Peter Kalenčík.

�
Nová lekárka v hematologickej

ambulancii
MUDr. Zdenka Ondrejkovičová
1. poschodie, poliklinika,
číslo dverí 215.
Pondelok 8.00 – 15.00
Objednajte sa na čísle 034/282 7 26.
�
Zmena ordinačných hodín

Alergologická ambulancia
MUDr. Alexandra Hádriová
Pondelok 8.00 – 15.00
Piatok
8.00 – 15.00
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Nadštandardné služby spojené s hospitalizáciou sú spoplatnené podľa aktuálneho cenníka.
Zdravotná starostlivosť je plne hradená zdravotnou poisťovňou pacienta.

V detskom domove Macejko v Malackách, ktorý má sídlo v tesnom v susedstve nemocnice, nachádzajú útočisko
nielen zdravé deti, ale aj deti so zdravotným postihnutím. Zamestnanci skupiny
MEDIREX GROUP preukázali svoju solidaritu a spoločne sa im podarilo za obrazy s rozmanitými motívmi, namaľovanými
akrylovými farbami na plátno, vyzbierať
1 341 eur (40 399 Sk).

„Ďakujeme všetkým, ktorí naše deti podporili. Finančné prostriedky, ktoré sme vďaka
tejto pomoci získali, použijeme na doplnenie vybavenia priestorov detského domova,“ povedala pri slávnostnom odovzdávaní Mgr. Zdenka Klasová, riaditeľka
detského domova Macejko. Nemocnica
v Malackách bude naďalej podporovať
zariadenia i jednotlivcov, ktorí sú odkázaní na pomoc ostatných.

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

Drobná inzercia
• Predám byt 1+3, 2. p., panelového do
mu, v centre Malaciek.
Kontakt: 00420 608 149 678.
• Kúpim srnčie trofeje.
Kontakt: 0915 832186.
• Hľadám opatrovateľku pre dôchodky
ňu na víkendy. V Kostolišti. Odmena do
hodou. Kontakt: 0915 76 33 98.
• Doučím žiakov základných a stredných
škôl nemecký jazyk. Pripravím na prácu
v zahraničí. Kontakt: brcky@zoznam.sk.

MCK Malacky – knižnica, ako znie jej oficiálny názov, okrem snahy o do
plňovanie fondu o nové tituly používa staronové logo, má elektronický
katalóg, mení systém sankčných poplatkov, čím skvalitňuje služby čita
teľom.
Knižničný systém
Knižnica poskytuje svoje služby od
začiatku roka 2009 prostredníctvom
knižnično-informačného systému Ad
vanced Rapid Library. Zápisy čitateľov,
výpožičky a upomienky sa spracová
vajú elektronicky. Čitateľom tento sys
tém ponúka prezeranie si fondu kniž
nice v on-line katalógu. V budúcnosti
bude aj možnosť objednávky – rezer
vácie knihy cez internet priamo z do
mova. Už teraz je možné vytvoriť si
on-line konto z domu. Tu si čitatelia
môžu pozrieť aktuálne výpožičky a dá
tum návratu. Pre vytvorenie konta tre
ba navštíviť knižnicu a požiadať kni
hovníčku pri pulte o túto možnosť.
Vysoké pokuty?
Od 1. apríla sa pokuty rátajú samo
statne za každú nevrátenú knihu. Kniž
ničný poriadok uvádza výpožičnú leho
tu knihy na jeden mesiac, pričom je mož
né si výpožičku raz predĺžiť, a to osobne

v knižnici alebo telefonicky. V opačnom
prípade bude neporiadnikom zaslaná
prvá upomienka, kde sa ráta suma 1 €
na každú jednu nevrátenú knihu. Ak či
tateľ knihu do mesiaca nevráti, posiela
sa druhá a tretia – riaditeľská upomien
ka, kde sa výška sankčného poplatku
zvyšuje ešte výraznejšie.
Zvýšené zápisné a kríza čítania
Zvyšuje sa aj cena ročného zápis
ného. Dôvod treba hľadať v snahe kniž
nice „prežiť“ v ťažkom čase krízy. Snaží
me sa pravidelne nakupovať nové knihy
a dopĺňať fond, ako to finančné pro
striedky dovoľujú. Niektorým sa môže
zdať zvýšenie zápisného krokom proti
čitateľom, no v súvislosti s relatívne
nízkym počtom čitateľov (1241 regis
trovaných čitateľov z počtu 18290 oby
vateľov mesta, údaje za rok 2008) je zrej
mé, že ide o riešenie naozaj krajné.

Kalendár
podujatí
Knižnicu nevyužívajú len žiaci, ale aj ich učitelia.

Modernizovaná
knižnica v gymnáziu
Gymnázium sv. Františka Assiského prešlo nedávno elektronizáciou knižnice.

-mck-

Škola zaviedla v knižnici integrova
ný knižný systém Clavius. Tento systém
rieši všetky činnosti týkajúce sa eviden
cie, katalogizácie a sledovania výpoži
čiek všetkých kníh a periodík. Pre evi
denciu výpožičiek je výhodne využitá
technológia snímania čiarového kódu.

slúži v dopoludňajších hodinách ako
učebňa slovenského jazyka, takže je
tu dostatočný priestor pre čitateľov.
Týmto spôsobom vytvára škola záu
jem študentov o čítanie kníh, ponúka
zlepšenie vyučovacieho procesu, po
skytuje skenovanie materiálov, pomá
ha žiakom pri tvorbe referátov, odbor
ných prezentácií a podobne.
MÁRIA SÍKELIOVÁ
Foto: S. Šípová

Konečne on-line katalóg
Študenti majú možnosť prostredníc
tvom nového výpožičného systému vy
brať si knihu v on-line katalógu. Taktiež
majú k dispozícii široké spektrum vy
hľadávacích prvkov (výber knihy podľa
vydania, autora, podľa charakteru kni
hy). Okrem toho gymnázium dostalo fi
nančnú dotáciu na nákup nových ná
učných kníh aj beletrie. V systéme sú
zaznamenané knihy, ktoré škola nakú
pila z finančného príspevku, ale aj tie,
ktorými disponovala alebo dostala ako
dar.
Malacká knižnica prechádza v poslednom období viacerými zmenami.

Finále Malokarpatského
slávika 2009

ČASOPIS DO KAŽDEJ KABELKY
SÚŤAŽ

10x o exkluzívnu
toaletnú vodu
Kate Moss Summer Time

15

TIPOV

SEXI
E SEX
PRE
IMIDŽ

MESIAC

ZÁHRADNÍKOM

MYLNÉ DIAGNÓZY
OMYLOM
NA PSYCHIATRII

VYHRAJTE
KOSAČKU ZA KRÍŽOVKU!

TAJNÁ REČ
JARNÝCH SYMBOLOV
APRÍL 2009
METRO MEDIA 0,73 € / 22 Sk

9 771336 992000
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www.modernazena.sk

KATE MOSS

ŠKANDÁLY
JEJ PRISTANÚ

ªK
Kate
ate Moss miluje
miluje šškandály!
kandály!
ª 15 tipov pre sexi imidž.
ª Eva Vejmělková žije od šestnástich
s jedným chlapom!
ª Láska podľa Feng šuej.
ª Vďaka mylnej diagnóze skončil na
psychiatrii.
ª Nikdy nehovor nikdy – priznanie
o tom, čo všetko sa môže stať vo výťahu.
ª Pútavé príbehy našich čitateľov.

Vynovené priestory
Gymnázium začalo s modernizá
ciou knižných priestorov. Knižnica

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre v správe BSK organizuje 16. mája
o 18.00 h v Slovenskom Grobe 12. ročník súťaže spevákov populárnej piesne –
amatérov. Výberom prešlo 50 súťažiacich. V piatich vekových kategóriách do
finále postúpilo 21 spevákov z Bratislavy, Malaciek, Pezinka, Púchova, Prievidze.
Odbornú porotu tvoria Hilda Mixtajová, Ján Palkovič a Peter Sámel. Hosťom
večera bude hudobná skupina Taktici.
		
Darina Mladenovová, MOS Modra

Priznanie
POKUŠENIE
VO VÝŤAHU

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 09 F18

MH 09B1

lových akumulátorov 3 automobilový
bezpečnostný systém; očar 4 popevok;
americký prezident 5 inštruktážno-ná
učná činnosť; umenie po latinsky; síra
6 štikútal; papagáj 7 ad acta; nezverej
ňuj; doktor 8 dusík; na tomto mieste;
druh korenia 9 meraním určil polohu –
obrátene 10 práca vo fyzike; zvratné zá

meno; otvor v stene 11 podmienková
spojka; národná tlačová agentúra; spo
luhlásky v slove Alena 12 Kongo bez du
síka; veľký nejedovatý had 13 domácke
meno Veroniky; utekaj; vodík 14 iniciály
futbalistu Slovana Bratislava Slováka;
tajnička č. 3 15 spoluhlásky v slove te
sár; veští 16 koniec po latinsky; zástup

Náš tip: 2. 5. a 16. 5. o 19.00 h, Kul
túrní domeček, DNH, D. Kaminka: Len ni
jakú paniku; 6. 5. o 17.00 h, Galéria MCK,
Peter Patsch: Maroko, cestovateľský pod
večer; 17. 5. a o 16.00 h, Kultúrní dome
ček, Rozprávková nedeľa: O perníkovej
chalúpke; 14. 5. o 13.30 h, Kultúrní do
meček, historický seminár Pálfiovci
a františkáni v Malackách; 15. 5. o 17.00 h,
Galéria MCK, Drôtený šperk a sochy,
tvorba: Zuzana Krajčíriková a Alojz Dra
hoš, vernisáž výstavy
Kompletný kalendár podujatí
nájdete na www.malacky.sk a na
www.mckmalacky.sk.
http://www.pracadoma.sk/bimbo
MH 09 F8

Kamenný mlyn pri Malackách

FESTIVAL
MLYN 27. jún

26. a

Hlavnými hviezdami sú Olympic, Vi
diek, Pavol Hammel, No name, Petr
Spálený, Wabi Daněk a ďalší.
Predpredaj vstupeniek do 15. 6. v re
cepcii hotela Rozália (Kamenný mlyn),
v kníhkupectve Ľubica, CK Satur, Bis
tro na peróne, FELICITAS a inde. Viac
informácií na www.festivalmlyn.sk.
POZVÁNKA
8. mája sa o 9.30 h na štadióne ŠK
Malacky v Zámockom parku uskutoč
ní XXXVII. ročník behu oslobodenia
a III. ročník pohára Centra voľného
času, ktorého usporiadateľom je Ko
misia školstva a sociálnych vecí MsZ,
Strojár, ŠK, AC a CVČ.
Program:
8.00–9.30 h prezentácia,
9.30–10.30 h súťaže žiactva,
10.30–10.45 h súťaže dorastu,
10.45–11.00 h súťaže dospelých,
11.15 vyhlásenie výsledkov.

Krížovka
Cudzie slová začínajúce
písmenom Č:
čabraka – zdobená prikrývka koňa
čača
– kubánsky tanec
čachre
– nepoctivé konanie
čáka
– tvrdá vojenská čiapka
čakra
– symbol vzniku a zániku
čalamáda – zmes zeleniny v náleve
čamara – pánsky slávnostný kabát
častuška – ruská ľudová pieseň
čatrang – šachová hra v Perzii
čuvač
– slovenský pastiersky pes
čaturanga – indický šach
čau-čau – čínske psie plemeno
čedar
– anglický tvrdý syr
čechizácia – počešťovanie
čekovať – kontrolovať, overovať
čelesta
– klávesový hudobný ná
stroj
čerťaž
– najstaršie ruské mapy
činčila
– juhoamerický hlodavec



čitraka
čubrica

– znamienko krásy na čele
– b alkánska koreninová
zmes

VODOROVNE
A obyvateľ mestečka na Záhorí; rím
skych 50; štát v Ázii B címer; domácke
meno Anny; vyťahuj šabľu z pošvy; kva
litné uhlie; jestvujeme C šikmo; tajnička
č. 1; zvyšok po rozbitej nádobe D teles
ná výchova; obidva; náter; MPZ Španiel
ska; mužské meno; atletická disciplína;
nikel E tajnička č. 2; malá vyhĺbenina
v zemi; román V. Huga F hovorím akav
ským nárečím; hnev; stred slova hrana;
nepravda; prvý muž sveta G autor Troch
mušketierov; štát v USA; drevený trám.
ZVISLE
1 šumivé víno; republika v Afrike
2 nosná časť strechy; značka automobi

1
A
B
C
D
E
F
G

2

3

4

5

6

7

8

9

17 nekonzumuj tekutiny; meno speváč
ky Sumac.
Pripravil: JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

Kto chce súťažiť o knihy Zdravé bývanie
a Staviame a obnovujeme rodinný dom,
nech pošle kupón so správnymi odpoveďami
do 20. mája a zaradíme ho do žrebovania.

10 11 12 13 14 15 16 17

Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali
správne vylúštenie tajničky – 1. yellowfever, 2. yama, 3. yucca – sme
vyžrebovali Máriu Puškáčovú zo Zá
horáckej ulice v Malackách. Získava
knihy Zdravé bývanie a Staviame
a obnovujeme rodinný dom.

MALACKÝ
HLAS
MALACKÝ HLAS

KUPÓN
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Pošta na Zámockej – skončí
či zostane?
(Predaj budovy vyvolal prekvapenie, otázky a neistotu)
Od februára má budova na Zámockej
ulici, kde sídli aj pobočka Slovenskej
pošty (SP), a. s., nového majiteľa. Je
ním firma Benzina
Slovakia, s. r. o, za
ktorú v právnych
vzťahoch vystupuje
Malačan Peter Pálka. Mesto sa dozvedelo o odpredaji
budovy, ktorá patrila Slovak Telekomu (ST), a. s., iba náhodou, rovnako ako
o tom, že len niekoľko mesiacov od
zmeny majiteľa SP
vážne hľadá pre
svoju malackú pobočku nové pôsobisko. Dôvod? Najmä privysoké nájomné.

Po rekonštrukcii budova na Zámockej ulici úplne
zmení vzhľad. Pri pohľade spredu sa vľavo rozšíri
o sklenené átrium a v nadstavbe nad súčasnými
bytmi, z ktorých budú kancelárie, pribudnú tri nadštandardné mezonetové byty.

Pošta o predaji budovy
nevedela
Malačania dobre vedia, že súčasná
pošta kapacitou nepostačuje potrebám
okresného mesta a zdravému rozumu
sa natíska otázka, prečo budovu neod
kúpila práve pošta. Priestory by sa jej
zväčšili a časom by ušetrila na nájom
nom. Od hovorkyne ST Janky Burdovej
sme sa o okolnostiach predaja dozve
deli toto:
„V rámci organizačných zmien
u právneho predchodcu spoločnosti
Slovak Telekom, a. s., (Správy pôšt a te
lekomunikácií, š. p.) v roku 1992 bola
budova pošty v Malackách delimitova
ná do majetku ST, ktorý bol od tohto ča
su jej výlučným vlastníkom. Predkupné
právo SP neexistovalo, lebo tá užívala
nebytový priestor v stavbe len na zákla
de nájomnej zmluvy.“
Nedávny predaj objektu podľa nej
inzerovali cez realitné kancelárie, tlač
a internet a pošta ho mohla kúpiť, no
neprejavila záujem. Zamestnanci ma
lackej pobočky však údajne o predaji
budovy vôbec nevedeli. Vanda Lesyko
vá zo SP uviedla, že ponuku na odkúpe
nie budovy nedostali, ale ST neboli po
vinné pošte budovu ponúknuť.
Nájomné je privysoké
Dnes si pošta ťažká na privysoké
nájomné a obzerá sa po nových prie
storoch. „Výška nájomného je neštan
dardná,“ potvrdila za SP Vanda Lesyko
vá. Podľa nej sú poplatky za nájom vy
rubené novým majiteľom vyššie, ako
je trhová výška nájomného v prísluš
nej lokalite. „Pre poštu v Malackách
hľadáme nové priestory z dôvodu
zmeny nájomných podmienok a naj
mä preto, že v súčasných priestoroch
nie je možné vhodné rozšírenie
priestoru pre zákazníkov. Radi by sme
nové priestory našli niekde v blízkosti
centra, kde sú vhodné parkovacie
možnosti,“ znelo stanovisko hovorcu
SP, a. s., Juraja Danielisa.
Primátor mesta však vyjadril poču
dovanie, že o umiestnení takej strate
gickej inštitúcie zatiaľ pošta vôbec ne
rokuje s mestom. Pri výbere lokality je
dôležitá poloha, dostupnosť, doprava,
parkovanie a mnohé iné otázky, o kto
rých by mala radnica vedieť, ba dokon
ca o nich spolurozhodovať.
MALACKÝ HLAS
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blahoželáme
Adamko Baňovič, slniečko naše!
3. 5. si oslávil 4. naro
deniny. Všetko naj
lepšie Ti z celého sr
diečka želajú mamin
ka, tatko, babi Milka,
starká a všetci, ktorí Ťa ľúbia.
Spoločenská kronika
od 30. 3. do 27. 4.
VÍTAME MEDZI NAMI:
Filip Veisman, 4. 4.; Martin
Černý, 8. 4.
POVEDALI SI ÁNO:
Ján Kutan – Andrea Staško
vá; Jozef Konečný – Anna Novotová;
Denis Vaškor – Klaudia Peterová; Du
šan Pavlík – Iveta Ondrisková; Rasti
slav Hrtánek – Soňa Nemcová; Ján
Sedlák – Martina Knotková; Stanislav
Marek – Denisa Mináriková; Viliam Fia
la – Miroslava Podmajerská; Erik Pre
vaj – Katarína Čermáková

†

Bývanie v ohrození
Predaj budovy spôsobil problém aj
rodine Rudolfa Živnera, ktorá od roku
1984 žije v jednom z troch služobných
bytov nad poštou. „Pridelili mi byt s prí
sľubom, že ak v podniku (bývalé Spoje)
odpracujem 10 rokov, dostaneme ho do
trvalého užívania s možnosťou odkúpe
nia,“ hovorí pán Živner, ktorý tam od
pracoval ako mechanik napokon 26 ro
kov. „Neraz sme sa písomne domáhali
odkúpenia bytu. Hovorili, že podmien
kou je nezávislosť bytových jednotiek
od prevádzky. Tak sa oddelila elektrina
i voda, máme vlastné merače a osobitný
vchod,“ vysvetľuje R. Živner. Tieto rieše
nia rodinu udržiavali v presvedčení, že
1-izbový byt, kde sa už dnes tisnú s dvo
ma dospelými synmi (19 a 23 rokov),
bude raz ich. Na ich ostatnú žiadosť však
ST už odpovedal, že nemajú právny ná
rok na prevod bytu do osobného vlast
níctva, pretože stavba, v ktorej sa pre
najatý byt nachádza, nie je bytovým do
mom. Skutočný šok však prišiel až v ja
nuári 2009 s oznamom, že budova je
odpredaná. Právnička nového majiteľa
vyzvala rodiny, aby oznámili termín,
dokedy sa vysťahujú. „Poradili sme sa
s právnikom a naše zistenia sme chceli
oznámiť aj právnej zástupkyni majiteľa,
no tá zložila telefón so slovami, že nás
dá vysťahovať súdnou cestou. Čakáme
teda na súd...“ tvrdí pani Živnerová.
Právo a spravodlivosť
Rodina Živnerovcov sa cíti podvede
ná a či je v práve, rozhodne zrejme až
súd. Roky znášali nečinnosť Spojov i ST
vo veci úprav bytu z 50. rokov a tešili sa,
že si ho raz opravia sami. „Povolenie
sme dostali až vlani a oprava kúpeľne
nás stála 80 000 korún. Máme plávajú
cu podlahu, kuchyňu obloženú dre
vom... Teraz máme odísť?“ pýtajú sa.
Predseda Asociácie užívateľov služieb
Oliver Petrík si myslí, že vecné bremeno
na byty, ktoré sú súčasťou budovy, ma
lo byť uvedené v kúpnopredajnej zmlu
ve. ST vykladajú podmienky pridelenia
bytu Živnerovcom inak ako oni sami
a tvrdia aj toto: „Nový vlastník zo záko
na vstúpil do postavenia prenajímateľa.
Podmienky ukončenia nájmu bytu
presne vymedzuje Občiansky zákonník
(OZ) a ochrana nájomníka je pomerne
vysoká. V prípade doručenia výpovede

z nájmu sa nájomníci môžu obrátiť na
súd s návrhom na určenie neplatnosti
výpovede. Pokiaľ nie sú splnené záko
nom stanovené dôvody výpovede, súd
rozhodne v zmysle OZ.“

Stanovisko spoločnosti
Benzina, s. r. o.,

NIE SÚ MEDZI NAMI:

Alžbeta Pekarová, Cerová-Lieskové, *1936; Jozef Hollý,
Malacky, *1953; Štefan Vachaja, Ma
lacky, *1957; Stanislav Pokorný, Mo
ravský Sv. Ján, *1952; Peter Maňúch,
Malacky, *1949; Vendelín Bilka, Bíl
kove Humence, *1923; Anna Šimková, Malacky, *1952; Jozef Mračna,
Sekule, *1958; Peter Prášil, Malacky,
*1955; Cecília Cabadajová, Zohor,
*1938; Miloslav Šteffek, Sološnica,
*1936; Branislav Michálek, Malacky,
*1950; Ján Krivda, Malacky, *1922
čítajte a vyhrajte

za ktorú hovorí Peter Pálka

K účelu využitia budovy:
„Momentálne nemáme záujem o iné
využitie budovy. Na ďalší rok má opciu
T-Com a zostane aj pošta. Myslím, že Ma
lacky ju potrebujú v centre. Sú pripravené
projekty na zväčšenie jej priestorov na
poschodí, kde sú teraz byty. Vydanie sta
vebného povolenia očakávam ku koncu
roka, dovtedy majú nájomcovia čas vy
sťahovať sa. Bude tam balíková služba
a kancelárie. Pre potreby pošty vybuduje
me aj presklené átrium. Benzina má so
Slovenskou poštou podpísanú platnú ná
jomnú zmluvu. Je to na ich žiadosť. Pô
vodne sme im chceli dať výpoveď, keby
komerčné podmienky neakceptovali. Ak
by pošta predsa len chcela odísť, už teraz
majú záujem o prenájom dve banky
a jedna reštaurácia.
K vysťahovaniu nájomcov bytov:
„Z troch nájomcov len jeden mal
zmluvu, ktorá trvá do novembra 2009,
preto sme tento termín ponúkli aj ostat
ným nájomcom. Od januára do novem
bra majú čas vysporiadať si svoje bytové
pomery. O bytoch som vedel, ale na bý
vanie v nich nemajú súčasní nájomcovia
nijaké právo – už nie sú zamestnancami
podniku, ktorý keď budovu odpredával,
neuvalil na ich byty nijaké vecné breme
no.“
Zistenia redakcie o budúcnosti poš
ty na Zámockej ulici si navzájom odpo
rujú. Nový majiteľ s jej prevádzkou po
číta, hoci SP hovorí o hľadaní nových
priestorov. Čí scenár sa naplní, ukáže
čas. Pri rozhodnutiach SP očividne hra
jú rolu peniaze. Tie najväčšie však pod
nik prehral, keď budovu nekúpil. Vo
vzťahu k nájomníkom konal nefér naj
mä Slovak Telekom, ktorý ich najskôr
zavádzal a potom sa ich odpredajom
budovy zbavil.
TATIANA BÚBELOVÁ

Krimiromán Hadí bozk vypovedá
o praktikách svojrázneho detektíva
a agentky FBI.
Magický román Ostrov nekonečných
lások získava Júlia Novotová z Malaciek. Žiadame výherkyňu, aby sa
ohlásila v redakcii na Radlinského
ulici 2751/1, 3. p., č. d. 407.
Ak chcete súťažiť o Hadí bozk, pošli
te do 20. 5. nalepený kupón a možno
sa práve na vás usmeje šťastie.
Kníhkupectvo Ľubica
OC hotela Atrium, Telefón: 772 67 34
Po–Pia 9.00–17.30 h, So 9.00–12.00 h

Poďakovanie
Ďakujeme lekárom a zdravotnícke
mu personálu oddelenia anestézio
lógie a intenzívnej medicíny v Malac
kách za starostlivosť a empatický prí
stup k nám príbuzným v posledných
dňoch života nášho drahého otca
Jána Trajlínka. Ďakujeme tiež
všetkým priateľom, známym a spo
luobčanom Veľkých Levár, ktorí sa
s ním 22. 4. prišli rozlúčiť a prejavili
nám sústrasť nad náhlou a bolestnou
stratou.
Dcéra Táňa a syn Jozef s rodinami.
SpomienkY
Ako ten čas beží. Bo
hužiaľ. 23. 4. uplynu
lo 50 rokov, čo nás
navždy opustil náš
brat, bratranec, vý
borný priateľ, veselý
spoločník Alexander „Šani“ Karpil. Venujte mu ti
chú spomienku. Alena, Igor a Ivan.
Rana v srdci stále bo
lí, však zabudnúť
nedovolí, náhly od
chod bez rozlúčky,
stíchol Tvoj hlas, no
spomienky sú stále
v nás.
1. 5. uplynul rok, čo nás navždy opus
tila vo veku 47 rokov naša drahá dcé
ra Ľubka Šefčíková z Malaciek.
S láskou v srdci spomínajú mama
a brat Vlado s rodinou. Kto ste ju po
znali, venujte jej, prosím, tichú spo
mienku.
6. 5. si pripomíname
1. výročie náhleho
odchodu manžela,
otecka a dedka Miroslava Móra.
Kto ste ho poznali, ve
nujte mu spolu s na
mi tichú spomienku a modlitbu.
So smútkom v srdci
si 9. 5. pripomíname
10. výročie úmrtia
drahého manžela,
otca, dedka a pra
dedka Antona Michálka z Veľkých
Levár. Nezabúdajú manželka Milka,
dcéra Anna a synovia Ján, Anton, Pe
ter a Pavol s rodinami.
11. 5. uplynú 2 roky,
čo nás navždy opus
tila naša milovaná
JUDr. Gabriela Žilavá.
Keď večer slnko za
padlo, Tvoje srdce
náhle zastalo. Už Ťa neprebudí slnko
ani krásny deň, na studienskom cin
toríne spíš svoj večný sen.
S láskou na Teba spomínajú rodina
a kolektív MsÚ Malacky.

Poznáme porotu
Malackého brka
Mená literátov, ktorí zasadnú do po
rotcovských kresiel 8. ročníka literárnej
súťaže Malacké brko, sú konečne zná
me. Predsedom poroty je Marek Kopča,
ktorý si „porotcovanie“ vyskúšal azda
v najznámejšej literárnej súťaži Povied
ka 2006. Okrem toho bol v predchádza
júcom ročníku finalistom obľúbenej
a uznávanej súťaže. Ďalší dvaja posu
dzovatelia a hodnotitelia prác stredo
školákov sú literárna kritička Zuzana Fe
rušová a poetka pochádzajúca z Mala

ciek Anna Beňková-Ružičková. Vydala
viacero básnických zbierok a získala
ocenenie Pálfiho srdce. Súťaž každoroč
ne vyhlasuje primátor mesta Jozef On
drejka. Téma tohto ročníka v kategórii
próza nesie názov Niekedy je ťažké
povedať pravdu, v kategórii poézia
je tematika voľná. Vyhlásenie výsled
kov súťaže, ktorej sa môžu zúčastniť
študenti malackých gymnázií, bude
9. júna o 14.00 h v Spoločenskom dome
Mestského centra kultúry.
-sisa-
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Poznáme najobľúbenejších
športovcov
Dokončenie z 1. strany

Dynamickým programom podujatia
Športovec roka 2008 sprevádzala mo
derátorka Jana Pagáčová. Začiatok pat
ril mažoretkám Danielita z Centra voľ
ného času. Po ich vystúpení odovzdá
val ceny výhercom v kategórii mládež
podpredseda komisie školstva a sociál
nych vecí poslanec MsZ Marián Hara
mia. Prítomných divákov prekvapila
príjemným rockovým vystúpením ka
pela Paronýmia, streetdancová chlap
čenská skupina a spevák Alex Maďar.
Ceny v kategórii dospelí odovzdával
poslanec MsZ a predseda komisie škol
stva a sociálnych vecí Anton Pašteka.
Skvelé výkony mládeže
Ocenená Alexandra Štuková ob
sadila 32. miesto na Majstrovstvách sve
ta v atletike v Poľsku v behu na 400 m,
2. miesto v behu na 400 m a 3. miesto
v behu na 200 m na Majstrovstvách Eu
rópy klubových družstiev junioriek
v Srbsku. Na halových Majstrovstvách
SR v behu na 400 m obsadila 1. miesto.
Člen juniorskej reprezentácie SR Peter
Štefanovič, zastupujúci vodný moto
rizmus, získal titul vicemajstra sveta
v slalome na Majstrovstvách sveta v Ta
liansku, titul majstra SR v kategórii 14
až 15 rokov a titul vicemajstra SR v ka
tegórii junior rýchlostných motorových
člnov. Peter Jurkovič sa so svojimi le
teckými modelmi stal majstrom SR se
niorov kategórie F5J 400, seniorským
vicemajstrom Európy a juniorským
majstrom Európy. Atlét Ján Beňa ob

sadil 3. miesto na M SR v atletike do
spelých, 2. miesto na halových M SR
v atletike dospelých a 1. miesto v atleti
ke juniorov v behu na 800 m. Simona
Lazarčíková získala 3. miesto na M SR
jednotlivcov, 2. miesto vo štvorhre
a 1. miesto v kategórii mix.

Dospeláci sa nedali zahanbiť
V kategórii dospelí bola jednou
z ocenených Barbora Šimková. Úspeš
ná atlétka získala 1. miesto na M SR
v Nitre v behu na 100 aj na 200 m. Kul
turista Denis Tanglmayer exceloval
v kategórii do 100 kg váhy výkonom
drep 270 kg, tlak 240 kg, mŕtvy ťah 270
kg a súčtom 780 kg prekonal svoje ma
ximá a stal sa majstrom Slovenska. Na
M SR v Bánovciach nad Bebravou zví
ťazil vo svojej kategórii a získal nomi
náciu na ME, kde obsadil 4. priečku vý
konom 245 kg tromi platnými pokus
mi, hoci patril k najmladším preteká
rom vo svojej kategórii. Okrem toho
má za sebou Veľkú cenu Trenčína v tla
ku v ľahu, kde si výkonom 250 kg po
tvrdil osobný rekord a nazbieral
153,675 b, vďaka čomu sa stal absolút
nym víťazom bez rozdielu kategórií.
Výkonom 250 kg a hodnotením 154,15
b sa stal absolútnym víťazom na Memo
riáli Juraja Deváta v Galante. Je členom
mužskej reprezentácie SR v silovom
trojboji. Atlétka Aneta Hollá získala na
halových M SR 3. miesto v behu na 800
m a 2. miesto v behu na 1500 m v juni
orskej kategórii a 5. miesto v behu na
800 m aj na 1500 m v kategórii dospe
lých. Stanislav Haramia sa zúčastnil

Športovci ocenení čitateľmi
Malackého hlasu:
Najobľúbenejší športovec
1. Peter Štefanovič, vodný motorizmus, OVM Malacky,
2. Martin Koch, ľahká atletika, AC Malacky,
3. David Klíma, box, RTJ Malacky,
4. Igor Matúšek, volejbal – muži, Strojár Malacky, Jozef Sajan, letectvo, Záhorác
ky letecký klub Malacky,
5. Emília Mecháčková, TK Grande Malacky, Juraj Pagáč, basketbal – kadeti, TJ
Strojár Malacky, Vladimír Gembeš, horolezectvo, IAMES Malacky, Dominika
Mislovičová, box, RTJ Malacky, Vladimír Kožuch, futbal, Spartak Trnava, Monika
Baňovičová, ľahká atletika, AC Malacky, Patrik Lapin, tenis, Strojár Malacky, Jo
zef a Gabika Czizmaziovci, tanec, TK Grande Malacky, Alexandra Štuková, ľah
ká atletika, AC Malacky.
Najobľúbenejší kolektív
1. ľahkí atléti AC Malacky, boxeri RTJ Malacky,
2. volejbalisti A družstva mužov TJ Strojár Malacky,
3. tanečníci TK Grande Malacky,
4. kadeti v basketbale TJ Strojár Malacky.

slovenskej aj českej streleckej ligy s veľ
korážovou puškou a pištoľou, sloven
skej streleckej ligy v poľovníckych dis
ciplínach a stal sa majstrom SR aj ČR
v športovej streľbe. Volejbalista Peter
Michalovič je juniorským reprezentan
tom SR vo volejbale. Je majstrom SR
v beachvolejbale do 20 rokov.
V kolektíve je sila
Spomedzi kolektívov boli ocenení
volejbalisti seniori Strojár za 8. miesto
v extralige SR, žiačky basketbalového
oddielu za štart v súťaži západnej ob
lasti, kde skončili na 2. mieste a vybojo
vali si postup na M SR, kde obsadili
5. miesto. Ocenené boli aj dorastenky
stolnotenisového klubu za 3. miesto
na M SR.
Kategória kolektív:
seniori Strojár Malacky – volejbal
(extraliga), žiačky Strojár Malacky – bas
ketbal, dorastenky MSK Malacky – stol
ný tenis; Kategória mládež: Alexandra
Štuková – atletika, Peter Štefanovič –
vodný motorizmus, Peter Jurkovič – le
tecké modelárstvo, Jan Beňa – atletika,
Simona Lazarčíková – stolný tenis; Ka
tegória dospelí: Barbora Šimková – at
letika, Denis Tanglmayer – kulturistika,
Aneta Hollá – atletika, Stanislav Hara
mia – športová streľba, Peter Michalo
vič – volejbal.
Osobnosti ocenené za rozvoj
športu v Malackách:
Leopold Trenčanský – futbal, Anton
Putek – hádzaná, Ernest Demetrovič –
stolný tenis, Augustín Jurkovič – špor
tová streľba, Jozef Krajčírik – box.
Rozhodli aj čitatelia
Ceny najlepším športovým kolektí
vom a osobnostiam, ktoré sa zaslúžili
o rozvoj športu v Malackách, odovzdal
primátor Jozef Ondrejka. Prítomní sa
dozvedeli aj výsledky ankety, do ktorej
mohli hlasovať čitatelia Malackého hla
su. Ceny športovcom oceneným čita
teľmi odovzdala vedúca redaktorka
mesačníka Ivana Potočňáková.
Text, foto: SIMONA ŠÍPOVÁ

Vyžrebovaných čitateľov, ktorí do
ankety hlasovali, žiadame, aby si pri
šli prevziať ceny do redakcie MH (bu
dova MsÚ, 3. posch.): Daniela Jursová, Richard Fraňo, Mário Chrupka,
Robert Brenner, Elena Machová,
Jakub Valachovič, Miroslava Čtvrtková, Gabriela Csizmaziová, Veronika Mifkovičová, Mária Koutná.

Malačania ovládli Prahu
Už siedmy rok
za sebou trávili
malackí
basketbalisti
a basketbalistky
Veľkú noc
v Prahe.
Tento rok sa
malacká výprava
opäť rozrástla
a na medzinárodnom turnaji
Easter Euro Cup
2009 sa od 9. do
13. 4. zúčastnilo
až 5 družstiev
z celkových 138.



Malačania boli počtom 90 ľudí tre
ťou najpočetnejšou výpravou. Na ih
riskách adepti basketbalu podávali vy
nikajúce výkony.
Dve družstvá chlapcov a dievčat
štartovali v starších kategóriách a ur
čite sa nestratili predvedenou hrou.
Žiačky ročník 1996 dokázali vyhrať vo
svojej kategórii 2 zápasy a najmladšie
nádeje chlapci ročník 1999–2000 svo
jím výkonom prekvapili, aj keď svoje
zápasy odohrali len prvýkrát v živote
a ešte k tomu na takomto významnom
podujatí.
Chlapci ročník 1995 skončili na sied
mom mieste. Najväčší úspech dosiahli
dievčatá ročník 1994 a chlapci ročník

1992, ktorí svoje rozhodujúce zápasy
prehrali až vo finálových zápoleniach
turnaja. Obe družstvá na turnaji po
dávali perfektné výkony a víťazstvo si
zaslúžili, svojich finálových súperov
v základných skupinách oboch pora
zili.
Malačania v Prahe opäť nesklamali
a počtom detí a družstiev a aj samot
nými úspechmi sa stali jednou z naj
úspešnejších výprav celého turnaja. Na
turnaji sa zúčastnili družstvá z 15 krajín
Európy. Na sobotňajšej párty turnaja
Záhoráci ukázali všetkým, že vedia
nielen perfektne hrať, ale sa i zabávať.
Výprava ovládla celý parket a Macejko
sa niesol celý večer.

Ocenenie za najlepšie turistické výkony si prevzal Vladimír Gembeš.

Strojár bilancoval

Na valnom zhromaždení TJ Strojár, ktoré zhodnotilo činnosť za uplynulý
rok, sa delegáti jednotlivých oddielov zúčastnili aj vyhodnotenia najlepších
športovcov TJ za rok 2008.

Počas rokovania predseda TJ P. Ores
ký predniesol správu o činnosti, hospo
dárení aj správu revíznej komisie, ktorú
predložil Jozef Gelinger. Krátka diskusia
bola zameraná hlavne na hospodárenie
TJ. V schválenom uznesení si okrem
iného prítomní schválili nový systém
prerozdeľovania finančných prostried
kov medzi jednotlivé oddiely a odbory.
Najlepší športovci
Po prestávke sa sála SD MCK zaplnila
a prítomní boli účastníkmi vyhlasova
nia najlepších športovcov TJ za rok
2008, ktoré sa týmto spôsobom usku
točnilo po prvý raz v histórii. Moderá
torkou podujatia bola Jana Pagáčová
a kultúrne spestrenie zabezpečili hu
dobníci z AC+. P. Oreský zdôraznil, že
v roku 2008 mala organizácia 540 čle
nov v 9 oddieloch a odboroch. Do sú
ťaží sa zapojilo viac ako 100 individuál
nych športovcov a 19 družstiev.
Slávnostné oceňovanie
Medzi najlepšími boli vyhlásení za
basketbal Boris Bojanovský, Adam Ku
rák, Denis Pištelák, Denis Čech, Tomáš
Uher – všetko reprezentanti SR v kate
górii U-16. Ocenenie za tento šport si
prevzali aj Juraj Pagáč, kapitán družstva,
ktoré postúpilo do kadetskej ligy, a Ma
rianna Potočňáková, kapitánka družstva,
ktoré postúpilo na záverečný turnaj
M SR. Z hádzanárov si ocenenie prevzal
Pavol Stachovič, hráč malackého A muž
stva, ktorý hosťuje v extralige, v družstve
HK 47 Trnava a aktuálne so 123 gólmi je
jej piaty najlepší strelec. Medzi kulturis
tami si ocenili dvoch zaslúžilých členov
– Zdenka Krajčíra, trénera II. triedy za sta

Chlapci ročník 1996
BaO TJ Strojár – Rabotničky Skopje 8:40
BaO TJ Strojár – A.D.S. Sporting S.Elpidio 40:20
BaO TJ Strojár – Barest 65:44
BaO TJ Strojár – BK Cerak 32:90
BaO TJ Strojár – Zagorje 31:75
BaO TJ Strojár – Iževsk 80:30
Chlapci ročník 1998
BK Amager – BaO TJ Strojár 40:8
BK Kralupy – BaO TJ Strojár 68:4
Libertas Trieste – BaO TJ Strojár 66:10
BaO TJ Strojár – BK Amager 2:84
Lokomotíva Sereď – BaO TJ Strojár 94:10
Chlapci ročník 1992
A.D.S. Sporting P.S. Elpidio – BaO TJ Strojár 43:38
Ruzyňská krídla – BaO TJ Strojár 35:65
BK Beroun – BaO TJ Strojár 56:61
Sokol Žižkov – BaO TJ Strojár 36:72

rostlivosť o odborné a metodické vede
nie tímu trojbojárov, a Rudolfa Rusňáka,
podpredsedu oddielu za dlhoročnú ne
zištnú prácu vo výbore oddielu a odbor
nú pomoc pri zabezpečovaní technické
ho vybavenia posilňovne. Z tohto oddie
lu pochádza i vôbec najlepší ocenený
športovec TJ za uplynulý rok Denis Tan
gelmayer, ktorého najväčším úspechom
okrem titulu majstra Slovenska v tlaku
v ľahu bolo 4. miesto na ME v tej istej dis
ciplíne s osobným rekordom 245 kg.
Aj netradičné športy
Z karatistov bol najlepší Lukáš Burcl,
ktorý v uplynulom roku dosiahol vynika
júce zlepšenie techniky karate, čo sa od
razilo v nástupe jeho súťažných úspe
chov na poli kata i kumite. Džudisti, ktorí
sa tiež venujú hlavne mládeži, si najvyš
šie ocenili Petronelu Kunštekovú, maj
sterku Slovenska v kategórii dorasteniek,
a Lukáša Piffka, najaktívnejšieho žiaka
oddielu. Turisti mali medzi sebou najlep
šieho Vladimíra Gembeša a odbor rekre
ačnej telesnej výchovy a športu zase Mar
tu Slobodovú, tenisti medzi najlepších
športovcov TJ Strojár zaradili Patrika La
pina a Dorotu Gašparíkovú. Volejbal mal
medzi ocenenými dvoch zástupcov.
V kategórii mužov to bol Martin Janík,
stabilná opora extraligového družstva
mužov, ktorý práve v čase odovzdávania
cien bol na poslednom tréningu pred
ďalším extraligovým stretnutím, a v kate
górii žien Miroslavu Rehákovú, talento
vanú štrnásťročnú žiačku ZŠ Dr. J. Dére
ra, ktorá si už zahrala i ženskú extraligu
v drese VTC Pezinok, kde hosťuje.
ANTON PAŠTEKA
Foto: -ipo-

BaO TJ Strojár – BC Rookie Beograd 51:44
Finále: BK Beroun – BaO TJ Strojár 55:45
Dievčatá ročník 1996
Selection Berlin – BaO TJ Strojár 128: 10
ŠBK Piešťany – BaO TJ Strojár 62:4
Starlight Valamdeira – BaO TJ Strojár 39:34
KK Trbovlje – BaO TJ Strojár 44:57
Starlight Valamdeira – BaO TJ Strojár 48:44
KK Trbovlje – BaO TJ Strojár 34:44
Dievčatá ročník 1994
BaO TJ Strojár – Praha Selection 59:60
BaO TJ Strojár – APC SOUTH WEST GB 56:34
BSK České Budejovice CZ – BaO TJ Strojár 40:84
BC Palanga LTH – BaO TJ Strojár Malacky 62:72
Basket Slovanska – BaO TJ Strojár Malacky 56:62
Finále:
Basket Slovanska – BaO TJ Strojár Malacky 76:60
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