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Leto dorazilo v plnej paráde, len poča
sie sa správa akosi rozpačito a zo dňa
na deň inak. Je vrtošivé a neisté ako doba,
ktorú práve žijeme. Inokedy bývajú mestá
v júli poloprázdne a v ich uliciach cítiť, že
ľudia si dávajú pohov – odchádzajú preč,
za pokojom či iným, osviežujúcim ruchom
prímorských letovísk.
Tento rok akoby sme s relaxom váhali.
Žeby kríza? Význam tohto slova sme ešte
nestihli naplno doceniť. Počúvame ho už
od začiatku roka a zrazu je akosi „in“ vša
de sa ním oháňať a práve krízou všeličo
ospravedlňovať. Doteraz sme o nej hovo
rili, no každý v duchu veril, že neho sa to
netýka, on to zvládne a až tak veľmi ho to
bolieť nebude. Až teraz prichádzajú na rad
skutočné obavy. Čísla bodajú ako nože,
keď minister financií pred letom ohlasuje,
že naša krajina hospodári tak, že po pol
roku má vyčerpaný deficit plánovaný na
celý rok. Mestá a obce s napätím a stra
chom čakali na aktuálny vývoj príjmov
z podielových daní. Nezamestnanosť stúp
la. Čím menej ľudí pracuje a čím majú
menšie platy, tým menej sa dostáva do
rozpočtov miest a obcí na podielových da
niach. V Malackách musíme do konca ro
ka opäť ušetriť asi 350 000 eur (11 milió
nov korún). V rozpočte nám chýbajú na
priek tomu, že sme začali šetriť včas. Na
platoch to ako prví pocítili mestskí úrad
níci. Pracujú bez odmien, za nadčasy si vy
berajú náhradné voľno. Čas prestať riešiť
zbytočnosti a hľadať skryté rezervy prišiel
pre všetkých. Možno ešte kdesi na dne ne
jaké sú, no asi nepostačia. Prognóza prišla
až po polroku. Je neskoro. Nastáva doba
zvažovania výdavkov, ale aj odriekania.
Kríza reálne mení naše plány. Nie je len je
ho, tvoja, ich... Je naša. Spoločná. Ako sa
k nej každý z nás na svojom mieste posta
ví, nemusí byť len otázka prežitia, ale aj
svedomia.
TATIANA BÚBELOVÁ

Golfový park krstil
dážď šťastia
Ani letná búrka a vyše trojhodi
nový dážď neprekazili obrovský
sviatok nadšencov golfu, ktorí
v sobotu 18. júla ako sa patrí
oslávili otvorenie najväčšieho, až
27-jamkového golfového ihriska
na Slovensku White Eurovalley
Golf Park v Malackách.

k smotánkovskej atmosfére prispelo
mobilné kasíno, skúšobné jazdy krás
nych dám v naleštených nových vozid
lách BMW, blýskanie profesionálnych
fotoaparátov a účasť televíznych štábov.
Počasie program posunulo, no hostite
lia boli napriek tomu optimistickí. Ing.
arch. Jaroslav Kachlík, projektant White

Eurovalley Golf Park vítal pred za
čiatkom primátora Malaciek Jozefa
Ondrejku slovami: „Ešte má svietiť
slnko. Podľa záznamov z družice po
piatej bude po daždi.“ Aj keď jeho
slová nevyšli na sto percent a sláv
nostný prvý odpal prezidenta klu
bu Milana Vaškora sprevádzalo
klopkanie dažďa a ľudia ho sledo
vali spod dáždnikov, pre golfistov
údajne zlé počasie nejestvuje – len
niektorí nie sú vhodne oblečení.
„Veríme, že toto golfové ihrisko
čaká skvelá budúcnosť a práve te
raz nám prší šťastie,“ povedal Milan
Vaškor na slávnostnom otvorení.
White Eurovaley Golf Park sa na
chádza v zóne D priemyselného par
ku Eurovalley. Autor projektu Ing.
Pokračovanie na 12. strane

Oslava pre 1000 pozvaných hostí
s módnou prehliadkou, koncertmi,
s hojnosťou jedla a nápojov pre tie naj
maškrtnejšie jazýčky sa konala v priesto
roch nového golfového klubu a priľah
lých priestoroch ihriska. Samozrejme, že
Tvoja Suzuki SX4 1,6 GS
4x4 ABS ESP AAC MP3

Letný výpredaj

štvorkoliek

ušetríte až

3 050 €
91 884,30 Sk

teraz v jedine�nej akcii s cenovým
zvýhodnením a bohatou výbavou:
� inteligentný systém 4x4
� ABS, EBD a 6x airbag
� elektronický stabiliza�ný
systém (ESP)
� automatická klimatizácia
� el. ovládané predné okná
a zrkadlá
� rádio s MP3 a ovládaním
na volante
� centrálne uzamykanie s DO
� vyhrievanie predných
sedadiel
� 16-palcové zliatinové disky
� predné hmlové svetlá

Deň detskej radosti
„Pooočasieee!“ kričali de
ti s klaunom Pepele v so
botu 27. 6. na kúpalisku,
keď sa snažili odohnať
ranné chmáry a privolať
slnko. Prvý pohľad z okna
ráno možno niektorých
odradil, ale optimistické
deti a ich rodičia, ktorí pri
šli na Deň detskej radosti,
nakoniec odchádzali vy
smiati a mnohí z nich aj
vykúpaní.

akciová cena

Ku každému modelu od SUZUKI získate 3-ro�nú záruku a asisten�né služby zdarma.
Emisie CO2 173 g/km, kombinovaná spotreba paliva 7,1 l na 100 km.
Finan�né hodnoty boli prepo�ítané konverzným kurzom 30,1260 SKK / EUR.

MH 09 F1

infolinka: 02/5363 3306
Akcia platí do vypredania zásob.
ilustra�né foto

14 850 €
447 371,10 Sk
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Jeremy Dale z Londýna
predviedol svoje majstrovstvo na Slovensku po prvý raz
a divákov nechával
na pochybách, či je golfista,
alebo kúzelník!

Nechýbali prekvapenia
Na jedno z našich najväč
ších happeningových podujatí
pre deti sa organizátori pripra
vili tip-top. Okrem vopred zve
rejneného bohatého progra
Pokračovanie na . strane

SPRAVODAJSTVO

Fond
pomoci

skrátka

Pôvodný stav

Súčasný stav

Na základe uznesenia poslancov
MsZ z 12. marca zriadilo mesto fond
finančnej pomoci. Ide o účelový
fond, ktorým zástupcovia mesta
prejavujú solidaritu obyvateľom
mesta. Jeho úlohou je zmierniť ná
sledky finančnej a hospodárskej krí
zy, zároveň má napomôcť platobnú
schopnosť občanov. Fond spravo
vaný mestským úradom bol vytvo
rený z prebytku rozpočtu za uply
nulý rok vo výške 33193,92 € (1 mil.
Sk). V ďalších rokoch sa môže ob
jem finančných prostriedkov líšiť.

Na to, aby vám bol finančný príspevok z fondu poskytnutý, musíte vyplniť
žiadosť o poskytnutie finančnej pomoci
z fondu finančnej pomoci, ku ktorej priložíte potrebné prílohy. Tými sú potvrdenie o návšteve strednej školy alebo
o dennom štúdiu vysokej školy detí, potvrdenie o ukončení pracovného pomeru, o vašej evidencii na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, potvrdenie o príjme, o dôchodku, príspevok za opatrovanie, kompenzačné príspevky a potvr
denie o platbách za bývanie.
Na základe týchto dokumentov s vami mesto uzatvorí zmluvu o poskytnutí
finančnej pomoci. O tú môžete žiadať
pre seba či pre svoje deti, rodičov, manželov alebo druhov. Po schválení žiadosti
budú vaše požiadavky uhradené faktúrou, šekom alebo poštovým poukazom,
prípadne vám mesto preplatí uznané
doklady, napríklad faktúry, v hotovosti.
Ak o príspevok žiadate, váš príjem nesmie prevýšiť 1,6-násobok životného minima a musíte byť evidovaný na Úrade
práce, sociálnych vecí a rodiny najskôr
od 1. februára.
Oblasť, v ktorej musíte peniaze do kon
ca roka vyčerpať, je tiež obmedzená. Ide
o vzdelávanie, čiže o úhradu poplatkov
týkajúcich sa vzdelávania dieťaťa, napríklad mesačné poplatky materskej škole,
poplatky za stravu v MŠ či ZŠ alebo nákup školských pomôcok. Žiadať môžete
aj príspevok na školu v prírode, lyžiarsky
výcvik pre dieťa a inú mimoškolskú činnosť. Z fondu finančnej pomoci môžete
uhradiť cestovné študentov či poplatky
z lekárskej pohotovosti. Ďalšou oblasťou
je bývanie, kde môžete žiadať úhradu poplatkov za bývanie alebo o odklad zaplatenia nájomného. Fond pomôže aj pri
hľadaní práce. Uhradí za vás poplatok za
výpis z registra trestov či za lekársku prehliadku. Príspevok 70 € dostanete, ak nemáte splnené finančné záväzky voči mestu, 120 € v opačnom prípade. Na finančný príspevok máte nárok aj vtedy, ak vám
bol priznaný iný príspevok či dotácia.
SIMONA ŠÍPOVÁ

Mapka BSK znázorňujúca doterajší
stav volebných obvodov a stav po
schválení návrhu Vladimíra Bajana.

BSK: volebných obvodov bude viac
Poslancov Bratislavského samo
správneho kraja (BSK) bude v nad
chádzajúcom volebnom období
menej, z pôvodných 50 sa ich po
čet zníži na 44. Naopak, zvýši sa
počet volebných obvodov z 8 na 18.
Rozhodli o tom krajskí poslanci.
Schválený návrh predsedu BSK Vladimíra Bajana okrem iného predpokladá zníženie nákladov na chod orgánov samosprávy v rozpočtových rokoch. Kraj by
tak mal ušetriť takmer 50-tisíc € ročne.
Zníženie počtu poslancov je limitované
zákonom, pričom na jedného poslanca
musí pripadať 12- až 15-tisíc obyvateľov.

Zvýšením počtu volebných obvodov
chce bratislavský župan priblížiť výkon
mandátu poslanca bližšie k ľuďom. „Pri
novej úprave bude každý poslanec zastupovať záujmy menšieho územia ako
doteraz,” myslí si V. Bajan. Podľa nového
návrhu by malo byť v Bratislave namies
to piatich až osem volebných obvodov,
Malacky aj Pezinok by mali mať namiesto
jedného po tri obvody a okres Senec namiesto pôvodného jedného štyri volebné obvody.
Nové členenie je užitočné
Nové členenie na volebné obvody
hodnotí pozitívne aj primátor Jozef On-

Komunikácia s úradom
už aj elektronicky
Od 1. júla tohto roka je zákonnou
povinnosťou orgánov verejnej mo
ci poskytovať občanom služby
prostredníctvom elektronickej po
dateľne a do šiestich mesiacov
oznámiť Národnej agentúre pre
sieťové a elektronické služby (NA)
elektronickú adresu svojej elek
tronickej podateľne. Na tej budú
úrady prijímať podania vo forme
elektronických dokumentov pod
písaných elektronickým podpisom
alebo zaručeným elektronickým
podpisom.

Keďže vybudovanie elektronickej podateľne v zmysle zákona o elektronickom podpise je pre mestá a obce finančne mimoriadne náročné, Malacky využili
ponuku NA, ktorá spustila k 1. 7. novú
službu, pomocou ktorej elektronická podateľňa Ústredného portálu verejnej

drejka: „Doteraz boli poslanci väčšinou
vždy len z väčších miest – z Malaciek
a zo Stupavy, pričom isté časti okresu
zostali nezastúpené. Teraz budeme mať
na okres Malacky tri mandáty, jeden za
územia od Borinky po Vysokú pri Morave, druhý od Lozorna po Plavecký Mikuláš a tretí zo zvyšnej časti okresu.“ Podľa
J. Ondrejku by členenie na viacero volebných obvodov bolo užitočné aj v rám
ci celého Slovenska pred parlamentnými voľbami. Parlament má 150 členov
a toľko by malo byť aj volebných obvodov, aby v ňom bol z každého regiónu
jeden zástupca.



v podielovom spoluvlastníctve občianok
mesta Malacky – Anna Budišová, rod.
Kimličková, v podiele ½, Darina Pírová,
rod. Kimličková, v podiele ¼ a Eva Žáčková, rod. Kimličková, v podiele ¼,
• Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Malacky na 2.
polrok 2009,
• rámcový Plán práce MsZ na 2. polrok 2009 s pripomienkami: zaradiť na rokovanie 17. 9. návrh riešenia vlastníckych vzťahov pre vybudovanie chodníka
na Záhradnej ulici a 22. 10. správu o stupni plnenia záväzku investora v Priemyselno-technologickom parku Východ
ohľadom vybudovania chodníka pre peších z časti Na majeri,
• zámer pristúpenia mesta ako partnera do projektu ROSEMAN.

TATIANA BÚBELOVÁ

MsZ neschválilo
• odkúpenie pozemkov na Továrenskej ulici od vlastníkov – HKS Betón a  Iza
bely Mistríkovej do majetku mesta.
MsZ zobralo na vedomie
• predložené dôvodové správy k jednotlivým bodom rokovania,
• informáciu o priebehu finančnej
kontroly v neštátnom školskom zariadení – Školskej jedálni na Kláštornom námestí 1 v Malackách,
• konkretizovanú informáciu o vypracovaní návrhu Zmien a doplnkov k ÚPD
mesta Malacky.
MsZ určilo
• pre výkon občianskych obradov
poslanca MsZ Jozefa Mračnu.

Anketa

Čo si myslíte
o stave a čistote
ciest a chodníkov
v Malackách?

Alena Mošovská, 36 r.,
pracovníčka odd. ŽP
Nepáčia sa mi jamy
-ts/ reda rozbité cesty, ale na
správy (www.upvs.gov.sk) umožní prídruhej strane musím
jem všeobecných podaní od občanov  
uznať, že sa priebežne
pre tie organizácie a inštitúcie verejnej
opravujú.
správy, ktoré o to prejavia záujem. Ma- Jarmila Nízka, 42 r.,
lacky o túto službu požiadali a sú pripra- pracovníčka odd. ŽP
vené ju poskytovať. Občania či právnic- Ja proti stavu ciest neké subjekty,  ktoré chcú prostredníctvom mám nič, podľa mňa
elektronických podaní komunikovať so sú v poriadku. Ale, sasamosprávou, sa musia zaregistrovať na mozrejme, vždy sa nieÚstredný portál verejnej správy a ich po- čo nájde.
danie bude elektronicky presmerované
Stanislav Smolárik,
do Malaciek tak, akoby mesto malo sa64 r., dôchodca
mostatnú elektronickú podateľňu. Ten
Ako dôchodca chodím
to spôsob zabezpečenia služieb e-gostále po tej istej ceste aj
vernementu predstavuje pre mesto východníku a priznám sa,
znamnú úsporu a zároveň spĺňa podto, po čom chodím, si
mienky modernej obojsmernej koveľmi nevšímam. Páči
munikácie s občanmi.
sa mi však zámková dlažba v meste.

O čom rokovali poslanci MsZ 25. júna?
MsZ schválilo
• kontrolu plnenia uznesení MsZ
s tým, že štrnásť uznesení vypustilo zo
sledovania ako úlohy splnené a v dvoch
uzneseniach upravilo termín ich plnenia,
• VZN o školských obvodoch základných škôl zriadených Mestom Malacky,
• Dodatok č. 2 k organizačnému poriadku MsÚ a určilo novú organizačnú
štruktúru MsÚ s účinnosťou od 1. 9. 2009,
• vytvorenie sociálneho podniku pri
meste v rámci novoschválenej organizačnej štruktúry MsÚ,
• zámenu nehnuteľností v k. ú. Malacky medzi Mestom Malacky, vlastníkom
parc. č. 4592, orná pôda o výmere 1690
m², zapísaná na LV 2414, za parcelu
č. 4604, orná pôda o výmere 1759 m²,
zapísaná na LV č. 7356, k. ú. Malacky,

• Mesto Malacky pre svojich občanov
zabezpečilo voľby do Európskeho parlamentu (7. 6.). Najväčšiu podporu u nás
dostala Monika Flašíková-Beňová (Smer)
– 388 hlasov (16,94 %), nasledoval Eduard Kukan (SDKÚ) – 223 hlasov (9,73 %)
a Boris Zala (Smer) – 217 hlasov; 9,47 %).  
• V Malackách 10. 7. hľadali inšpiráciu
predstavitelia samosprávy, štátnej správy podnikateľského a neziskového sektora z Macedónska, ktoré sa uchádza
o členstvo v EÚ. Zaujímali ich prínosy
projektov z fondov EÚ a partnerstvá medzi sektormi pri ich realizácii.
• 1. 7. boli vymenovaní staronoví riaditelia vzdelávacích inštitúcií: Terézia
Sopóciová (ZŠ Dr. J. Dérera); Mária Hudecová (MŠ Kollárova) a Alžbeta Šurinová (CVČ).
• Predstavitelia ZMOS 13. 7. rokovali
s ministrom financií o možných riešeniach dôsledkov hospodárskej a finančnej krízy pre mestá a obce Slovenska.
Členom delegácie bol aj J. Ondrejka, pod
predseda finančnej sekcie Rady ZMOS.
• Zdvorilostnú návštevu u primátora
mesta 15. 7. vykonali predstavitelia nové
ho investora v PTPZ Eurovalley, nemec
kej skupiny Benteler Automobiltechnik
a prezentovali svoj podnikateľský zámer.
• 17. 7. sa v Malackách konalo stretnutie Klubu starostov Malackého okresu,
ktorí rokovali o dôsledkoch novely zákona o majetku obcí, o dôsledkoch aplikácie zákonov týkajúcich sa školstva a o via
cerých aktuálnych témach.            -tabu-

MsZ uložilo mestskému úradu
• v rámci vyhodnotenia plnenia uznesenia č. 36/2000 predložiť aj zoznam nehnuteľností v majetku Mesta Malacky,
ktoré ešte nie sú prenajaté,
• urýchlene vypracovať rozhodnutie
alebo predložiť žiadosť na BSK o zaradení pp. Brázdoviča a Gregussa do primeraného domova sociálnej starostlivosti,
• požiadať Ústredie práce, sociálnych
vecí a rodiny o priznanie postavenia sociálneho podniku pre Mesto Malacky
s účinnosťou od 1. 9. 2009,
• pri najbližšej zmene rozpočtu Mesta
Malacky pripraviť úpravu rozpočtu so
zapracovaním plánovaných príjmov
a výdavkov vyplývajúcich zo zriadenia
sociálneho podniku,
• predložiť na Obvodný banský úrad

Text: -sisa-, foto: -raj-

v Bratislave návrh mesta na zmenu hraníc chráneného územia pre osobitné zásahy do zemskej kôry Kostolište a na zrušenie sond M 20 a M 47 a tlakových potrubí DN 80 PN 160, ktoré sa v tomto
území nachádzajú,
• zaoberať sa interpeláciami poslancov Valachoviča, Mračnu a Říhu, ako aj
podnetmi poslancov Říhu, Mračnu, Spustu, Moravčíka a Časa a vybaviť ich v lehote do 30 dní, ak nie je pri konkrétnej interpelácii či podnete uvedené inak.
MsZ splnomocnilo primátora
• podpísať zámennú zmluvu medzi
výlučným vlastníkom parcely č. 4592
Mestom Malacky a podielovými spoluvlastníčkami parc. č. 4604 Annou Budišovou, Darinou Pírovou a Evou Žáčkovou podľa znenia a za podmienok na základe prijatého uznesenia.
ANTON PAŠTEKA

MALACKÝ HLAS
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SAMOSPRÁVA

Sociálny podnik
podporí
zamestnanosť

Nielen občania, ale aj samosprávy pociťujú dôsledky globálnej hospodár
skej a finančnej krízy. Mesto sa rozhodlo podporiť zamestnanosť znevýhod
nených uchádzačov o prácu vytvorením Sociálneho podniku (SP).

Vznik SP by podnietil vytvorenie asi
sedemdesiatich piatich pracovných
miest. Išlo by o 30 tranzitných pracovníkov a 45 pracovníkov, ktorí by vykonávali podporné činnosti v mestských organizáciách. Podnik by mal začať fungovať 1. septembra a mesto by ním celkovo počas dvoch rokov existencie
usporilo vďaka štátnemu príspevku približne 380 000 € (11 447 880 Sk).
Stúpne starostlivosť
o vzhľad mesta
Podľa podnikateľského plánu k žiadosti o priznanie postavenia SP pôjde
najmä o robotnícke pracovné miesta
v oblasti verejnoprospešných služieb –
o výstavbu a údržbu miestnych komunikácií či verejných priestranstiev, cintorínov, pomocné práce pri nakladaní
a likvidácii komunálneho a drobného
stavebného odpadu a divokých skládok, upratovanie a údržbu čistoty
v meste a administratívnych budovách,
údržbu verejnej zelene a v neposlednom rade aj o vlastnú investičnú a podnikateľskú činnosť. „Ide o služby a produkty, ktoré sú na trhu poskytované.
Prostredníctvom SP chceme docieliť
zníženie výdavkov mesta v tejto oblasti
a ponúknuť cenovo dostupnejšie služby
a produkty pre obyvateľov mesta,“ stojí

v podnikateľskom pláne spracovanom
prednostom mestského úradu Dušanom Vavrincom.
Spolupráca s podnikateľmi
Primátor Jozef Ondrejka vidí vo vzniku SP nové možnosti spolupráce so spoločnosťou Elastogran, ktorá je členom
skupiny BASF. Spoločnosť sa zameriava
na prípravu polyuretánu, ktorý sa skladá
z polyolu a izokyanátu. Polyuretán je
rýchlo tuhnúca hmota, ktorá má širokú
škálu využitia. „V Malackách môžeme
týmto materiálom nahradiť dlaždicové
kocky alebo aj celé betónové chodníky.
Ide o priepustný materiál, takže voda po
daždi ihneď vsakuje do zeme,“ hovorí
J. Ondrejka o svojej predstave SP.
Financovanie podniku
Ako sa bude SP financovať? Časť peňazí pôjde z pokladnice mesta, časťou
prispeje Európsky sociálny fond a štát.
„Príspevok na podporu vytvárania a udržania pracovných miest sa poskytuje
v 2 etapách. Počas prvých 12 mesiacov
vo výške najviac 50 % z celkovej ceny
práce zamestnanca. Počas ďalších 12
mesiacov sa poskytuje príspevok vo
výške najviac 40 % z celkovej ceny práce
zamestnanca – najviac do výšky 40 %
celkovej ceny práce pre účely zákona

Mestský úrad
s novou štruktúrou
Mesto pristúpilo k zavádzaniu ďalších úsporných opatrení pre globálnu
hospodársku a finančnú krízu. Jedným z týchto opatrení je aj zmena orga
nizačnej štruktúry mestského úradu.
Práve touto zmenou chce mesto
zefektívniť vykonávanie niektorých činností a zároveň zachovať pracovné
miesta. Zmenou organizačnej štruktúry
sa súčasne vytvoria podmienky pre priznanie postavenia Sociálneho podniku.
Práve preto sa zlúčia a presunú činnosti
údržby verejných priestranstiev, zele
ne, miestnych komunikácií, cintorínov
a verejných toaliet do oddelenia služieb
a údržby.
Zostáva oddelenie ekonomiky,
klientske centrum s matrikou a odde

lenie projektového riadenia. Oddelenie
riadenia informácií na seba prevezme
nové úlohy a stane sa z neho oddelenie
marketingu.
Oddelenie dopravy a stavebného
poriadku a oddelenie životného
prostredia sa zlúčia a vznikne oddelenie územného rozvoja a životného
prostredia.
Pribudne oddelenie služieb a údržby, do ktorého právomocí bude spadať
Sociálny podnik.
SIMONA ŠÍPOVÁ

112 nových
pracovných miest
Nemecká skupina Benteler by mala na Slovensku vytvoriť 112 pracovných
miest. Spoločnosť plánuje v Priemyselno-technologickom parku Záhorie –
Eurovalley na okraji Malaciek vyrábať plechové výlisky pre automobilový
priemysel. Ako vyplýva z investičného zámeru, firma tu chce investovať
zhruba 600-tis. eur.
S výrobou by mala spoločnosť začať
podľa zámeru už v tomto roku. Technológia v závode Benteler bude slúžiť na
zváranie plechových výliskov do zostáv,
ktoré budú používať ako výstuhy do karosérií automobilov. Nemecká skupina
si výrobnú halu prenajme od spoločnosti VGP Slovakia. Podľa medializovaných informácií Benteler sa pre Slovensko rozhodol aj kvôli krokom nemeckej
automobilky Volkswagen. Skupina BenMALACKÝ HLAS
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teler je rodinná firma s viac ako 130-ročnou históriou. Má automobilovú, oceľovú a distribučnú divíziu. Skupina zamestnáva viac ako 24-tisíc pracovníkov
v 35 krajinách. Na Slovensku pôsobí
prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Benteler Distribution Slovakia,
s. r. o., so sídlom v Pustých Úľanoch
v okrese Galanta a zameriava sa na distribúciu uhlíkových a nerezových rúr.
-sita-

o službách zamestnanosti,“ informovala
Monika Hrčková z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR). „Vláda
v rámci opatrení na zmiernenie dopadov krízy uzákonila výnimku, na základe
ktorej je možné do 31. 12. 2010 obciam,
združeniam samosprávnych krajov,
právnickým osobám, ktorých zaklada
teľom, alebo zriaďovateľom je obec, alebo samosprávnemu kraju poskytovať
príspevok aj na zamestnancov, ktorí boli pred prijatím do pracovného pomeru
uchádzačmi o zamestnanie,“ pokračuje.
„Zámerom vytvorenia SP je zmierniť následky hospodárskej krízy a pomôcť zaradiť sa občanom postihnutým stratou
zamestnania (vedeným v evidencii úradu) na otvorený trh práce. ÚPSVaR predpokladá, že táto forma pomoci by mala
aspoň na prechodný čas udržať pracovné návyky uchádzačov o zamestnanie
a zvýšiť ich motiváciu stať sa zamestnancom,“ dodala M. Hrčková.
Otvorenie o rok
Podľa prognóz by SP mal v činnosti
pokračovať aj po skončení podporného
finančného obdobia. Predpokladom po
uplynutí tohto dvojročného obdobia je
tiež asi 10 %-ná úspešnosť umiestnenia
zamestnancov na voľnom trhu práce.
Plán vytvorenia SP a predpokladaný začiatok jeho fungovania 1. 9. však môže
narušiť práve prehlbujúca sa kríza. Mes
to v tomto ohľade zvažuje ďalšie kroky.
„Vzhľadom na ďalší prepad v podielových daniach cca 350-tis. €, t. j. 11 mil. Sk
pravdepodobne požiadame Ústredie
práce o posun termínu registrácie do
roku 2010,“ vyjadril sa D. Vavrinec.
SIMONA ŠÍPOVÁ

Počasie opravám
ciest nepraje
Najmä v daždivom počasí bije do
očí množstvo výtlkov, ktoré ešte
stále nie sú po zime opravené. Ne
jde len o estetický dojem, ale kalu
že na cestách a chodníkoch sú čas
to veľmi hlboké. To prekáža nielen
vodičom, ale najmä chodcom. Na
to, čo sa bude diať s mestskými ko
munikáciami, sme sa spýtali Gab
riely Rehákovej, vedúcej oddelenia
dopravy a stavebného poriadku
mestského úradu.

Po zimnom období sa postupne
opravujú všetky komunikácie, ktoré sú
v správe mesta. Postupujeme vždy od
komunikácií, kde je najväčší počet týchto nedostatkov. V tomto roku sa neopravovali komunikácie, ktoré v minulom roku boli opravené a dostali nový asfaltový
povrch. Najviac poškodené po zime bývajú komunikácie Továrenská, Veľkomoravská, Cesta mládeže a Nádražná.
Dokedy budú práce trvať?
Predpokladáme, že v priebehu leta
práce ukončíme.
Ešte na jar sa začalo s opra
Prvé výtlky boli opravené
vami ciest v meste. Existuje
až v apríli. Prečo sa začalo tak
harmonogram týchto opráv?
neskoro?
Opravy výtlkov sa vykonáMesto je pri odbere asfaltovajú podľa dôležitosti komuni- PÝTAME SA vej zmesi plne závislé od doZA VÁS dávky z dvoch miest – výrobne
kácií. Začali sme opravou koasfaltu v Bratislave a Moravmunikácií na sídlisku Juh a na
uliciach Veľkomoravská a Cesta mláde- skom Svätom Jáne. Obe začínajú sezóže. Postupne pokračujeme smerom na nu, teda výrobu asfaltu, 15. apríla. Práce
boli zosúladené s týmto termínom. Nie
Riadok.
V koľkých etapách sa opravy ko ktoré výtlky boli opravené skôr externajú?
nou firmou, ktorá si vyrába asfalt sama.
Časť výtlkov bola zrealizovaná dodá- Vzhľadom na skutočnosť, že výrobňa asvateľsky, ostatné výtlky robia pracovní- faltu bola mesiac odstavená, stáli aj opra
ci mesta. Vždy je potrebné ich najprv vy výtlkov v meste. Napriek tomu, že výpripraviť na asfaltovanie, to znamená tlky boli pripravené na asfaltovanie. Pri
výtlk zarezať a vybúrať potrebné množ- oprave výtlkov je dôležitým faktorom aj
stvo asfaltu. Pripravuje sa väčší počet počasie. Mokré výtlky sa nedajú asfaltovýtlkov. Potom sa dovezie asfalt a pri- vať. V tomto roku počasie takýmto prácam veľmi neprialo a aj z tohto dôvodu
pravené diery sa zaasfaltujú.
Poznáte aj presný počet opravova sa práce posúvajú na neskoršie termíny.
ných ciest, resp. výtlkov?
SIMONA ŠÍPOVÁ

Kríza nemilosrdne škrtá plány
Dlho očakávaná prognóza minis
terstva financií o vývoji daňových
príjmov na Slovensku uviedla slo
venské samosprávy do stavu zú
falej beznádeje. Hoci Malacky
včas predvídali možný nepriazni
vý vývoj a pohotovo prijali opat
renia na zabránenie dôsledkom
finančnej a hospodárskej krízy,
netušili, že čísla klesnú tak hlbo
ko. Podľa prognózy do konca ro
ka v rozpočte mesta chýba asi
350 000 eur (11 mil. Sk).
Ministerstvo s prognózou
otáľalo
Na základe prognózy vývoja daňových príjmov, ktorú zverejnilo Ministerstvo financií (MF) SR 3. júla tohto roka,
je jasné, že podiel na výnose dane
z príjmov fyzických osôb pre mestá
a obce nedosiahne do konca roka takú
sumu, aká sa predpokladala v pôvodnom návrhu rozpočtu na rok 2009. Tento stav sa nepriaznivo dotkne hospodárenia všetkých samospráv v našej
krajine. Nepríjemné je aj to, že prichádza neskoro. „Zlú správu o prognóze
poklesu celoročnej úrovne výnosu daní
z príjmov fyzických osôb (tzv. podielových daní) na 91 % oproti skutočnosti
sa samosprávy dozvedeli až v polovici
roka. Reálna úroveň výnosu podielových daní za prvých 5 mesiacov roka
pritom dosahovala 102 %. Náhla zmena celoročnej prognózy nás tak odrazu
núti riešiť nielen stratu 9 % za nasle
dujúci polrok, ale dodatočne dobiehať
aj stratu aj za uplynulý polrok. V praxi
to značí, že výpadky budú dvojnásobné, teda 18 %,“ vysvetľuje primátor Malaciek Jozef Ondrejka.
Prijaté opatrenia nepostačujú
Oproti pôvodným odhadom ministerstva financií z decembra 2008 sa stav
výnosu daní z príjmov fyzických osôb

v Malackách zníži asi o 755 927 € (cca
22 773 056 Sk). K tomu treba navyše
prirátať ostatné výpadky spôsobené
krízou. „Pre mesto to znamená, že
okrem šetriacich opatrení a znížení výdavkov v rozpočte asi o 16 mil. Sk teraz
pripravujeme ďalšie škrty vo výdavkoch o cca 350 000 € (11 mil. Sk),“ vysvetľuje ďalej Jozef Ondrejka.
Malacky včas prijali opatrenia v súvislosti so svetovou finančnou a hospodárskou krízou a už v marci pristúpili
k redukcii najrozhodujúcejšej časti bežných príjmov približne o 11 % oproti
pôvodne schválenému rozpočtu. Hľadali sa pritom také úsporné opatrenia,
ktoré by neohrozili základné funkcie
mesta a vážnym spôsobom neovplyvnili investičné a rozvojové aktivity plánované na tento rok. V rámci druhej
zmeny rozpočtu sa to podarilo zabez
pečiť a zostávalo čakať na zverejnenie
oficiálnej celoslovenskej prognózy vývoja daňových príjmov.
Pre všetky samosprávy je dôležité
vedieť, do akej miery kríza pribrzdí rozvoj ich miest a obcí a obmedzí ich pri
plnení úloh a zámerov, ktoré si na rok
2009 naplánovali. „Prepad daňových
príjmov je podľa aktuálnej prognózy
MF SR vyšší, ako sa pôvodne predpokladalo. To znamená, že podiel na výno
se daní z príjmov fyzických osôb je pre
mesto Malacky ešte o ďalších cca 8 %
nižší, ako sme v rozpočte odhadovali
v marci, resp. v máji tohto roka pri zmenách rozpočtu,“ potvrdzuje nepriaznivý
stav vedúci oddelenia ekonomiky MsÚ
Ladislav Adamovič.
Hľadajú sa ďalšie úspory
Hneď v prvý pracovný deň po zverejnení prognózy ministerstva financií
primátor mesta Jozef Ondrejka okamžite zvolal mimoriadnu poradu primátora, z ktorej vyplynula pre každého vedúceho pracovníka jediná úloha, hľa-

dať ďalšie úspory v rámci výdavkovej
časti rozpočtu. Do konca uplynulého
týždňa vedúci oddelenia ekonomiky
Ladislav Adamovič návrhy zosumarizoval a predložil primátorovi mesta na
posúdenie. „Už teraz je pravdepodobné, že úspory sa musia dotknúť nielen
bežných, ale aj kapitálových výdavkov.
Ktorých, to navrhnú správcovia príslušných kapitol rozpočtu a návrh bude
predmetom rokovania mimoriadneho
zasadnutia MsZ v podobe tretej zmeny
rozpočtu mesta Malacky na rok 2009,“
pripravuje nás na radikálne škrty
L. Adamovič.
Nezostanú peniaze
na rekonštrukciu ciest
„Už raz sme v tomto roku siahli na
všetky možné dostupné rezervy. Teraz
sa nevyhneme šetreniu kapitálových
výdavkov. Jednoducho povedané – od
niektorých zámerov budeme musieť
upustiť,“ upozorňuje primátor Jozef
Ondrejka, ktorý ako člen finančnej sekcie ZMOS spolu s predsedom ZMOS
Michalom Sýkorom a podpredsedom
ZMOS Jozefom Turčánym rokoval o dôsledkoch krízy v pondelok 13. 7. s ministrom financií Jánom Počiatkom.
„Časť podielových daní mesta putuje
na sociálne služby a školstvo. Keby sme
šetrenie preniesli aj do týchto oblastí,
mnohým by to spôsobilo existenčné
ťažkosti. To nechceme. Ale nezostanú
nám peniaze napríklad na rekonštrukciu niektorých ciest,“ dodáva Jozef Ondrejka, hoci toto konštatovanie preňho
ako pre hlavu mesta takisto nie je ľahké
vysloviť.
•••
O tom, v akej podobe bude tretia
zmena rozpočtu nášho mesta napokon
schválená, rozhodnú poslanci už čoskoro na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva.
TATIANA BÚBELOVÁ
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Malacké brko nielen
pre gymnazistov
9. júna slávnostným odovzdávaním cien vyvrcholila literárna súťaž malac
kých gymnazistov Malacké brko. V dvoch kategóriách pre poéziu a pre pró
zu súťažilo dovedna 75 študentov Gymnázia na Ul. 1. mája a Gymnázia sv.
Františka z Asissi.

Pre deti bolo pripravených množstvo sprievodných podujatí.

Malacky bez bariér –
Tvoríme spolu
Projekt Malacky bez bariér z dielne neziskovej organizácie na pomoc ľuďom
s mentálnym postihnutím Vstúpte podporila nadácia Pro Malacky už po
druhý raz. Pridelená suma na rok 2009 činila 1500 € (45189 Sk), bola zúro
čená v piatok 26. 6. na otvorenom podujatí s rovnomenným názvom Ma
lacky bez bariér a s podtitulom Tvorme spolu. V 15 tvorivých dielničkách
pre deti i dospelých v Zámockom parku si každý mohol vyskúšať činnosti,
aké bežne vykonávajú klienti s mentálnym postihnutím centra Vstúpte.

V maliarskej dielni dostali deti do rúk paletu a mohli tak predviesť svoje umenie.

„Cieľom projektu bolo odstrániť bariéry medzi zdravými a postihnutými
ľuďmi,“ povedala riaditeľka Vstúpte,
n. o., Martina Ambrušová. „Pozvali sme
žiakov 1. stupňa všetkých škôl, ale aj
škôlkarov, aby sa nepochopenie a predsudky rúcali v mysliach už tých najmenších detí,“ dodala a tešila sa, že pozvanie
prijali úplne všetci.
Park zaplnili farebné transparenty
a dielne, ktoré viedli dobrovoľníci v rozprávkových kostýmoch. V priateľskej
atmosfére sa kreslilo na papier, sklo
i plátno, deti miesili hlinu, vyrábali zvieratká z prírodných materiálov, zostavovali mozaiky a navzájom sa od seba učili. „Príprava podujatia trvala takmer tri
mesiace a naši dobrovoľníci z Gymnázia sv. Františka z Assisi sa stretávali vo
voľnom čase, po večeroch vyrábali
transparenty, robili si kostýmy, pripravovali materiál – a my im za to ďakujeme,“ povedala na záver M. Ambrušová,
ktorú priaznivý výsledok a záujem o akciu mimoriadne potešil.

8. ročník životaschopnej súťaže, ktorú
tradične vyhlasuje primátor mesta, sa
naposledy konala po starom. Od budúceho roka sa bude riadiť novým štatútom, vďaka ktorému malackým gymnazistom narastie konkurencia. Doteraz sa
totiž literárne mohli prejaviť len študenti
dvoch gymnázií v meste. Jediným kritériom je po novom vek od 15 do 20 rokov
a podmienka, že literát musí žiť v Malackách alebo odtiaľto pochádzať.
Z množstva prác len málo vynikalo
Na vyhodnotení súťaže sa zúčastnila
porotkyňa Anna Beňková, porotkyňu
Zuzanu Ferusovú a predsedu Marka
Kopču predstavil moderátorský tandem
Ľudovíta Ďurďovičová a František Tomášek. M. Kopča a Z. Ferusová v porote zastávali miesta literárnovedných odborní-

Stáť na vlastných nohách
Malacky sú jedným z mála miest na Slovensku, ktoré vytvorili výbehy pre voľný pohyb psov. Tie sa spolu so
svojimi pánmi môžu vyšantiť na trávnikoch bez vôdzky. Zarážajúce však je, že v parčíku na Břeclavskej ulici sa
namiesto šťastných psov častejšie váľajú bezdomovci s lacným vínom. Kvôli opitej skupinke povaľačov nemohli
pracovníci mesta ani pokosiť trávnik. S ľuďmi ležiacimi na kope sa totiž nedalo pohnúť a zostalo pod nimi ne
skosené zelené koleso.
Či je za život na ulici zodpovedná finančná kríza alebo vlastná vina, je vecou
každého nanajvýš osobnou. V poslednom čase sa však ľudia boja prísť relaxovať do parku, aby neprisadli spiaceho
bezdomovca, a staršie panie chodia na
cintorín pri spomínanom parčíku tiež



Text, foto: SIMONA ŠÍPOVÁ

Ocenení si okrem hlineného brka z dielne výtvarníčok Rozálie Habovej a Evy Režnej či pamätného listu odnášali aj obálky v hodnote 50 €, 35 € a 20 €.

s dávkou opatrnosti. „Ľudí, ktorí sa na
nás obrátia s prosbou o pomoc, evidujeme. Pomoc sa vždy snažíme poskytnúť,
problémy sú však v spolupráci. Často
urobíme prvý krok, no človek, ktorý o po
moc najprv žiadal, už ďalej nerobí nič,“
objasňuje Alena Kmecová, vedúca klient

Text, foto: TATIANA BÚBELOVÁ

Najbližšie číslo
Malackého hlasu
vyjde
8. septembra.

kov, A. Beňková ako autorka viacerých
zbierok poézie bola menej prísna. Všetci
traja sa však nad prácami potrápili.
„Niektoré sa na seba až podozrivo podobajú. Suverénne najlepšou je však poviedka gymnazistu Ľubomíra Kocoureka. To je skutočná poviedka, a nie slohová práca,“ ťažkal si nad hodnotením diel
M. Kopča.
Zaradenie do sponzoringu
Okrem tradičných troch víťazov v každej zo štyroch kategórií si študenti odniesli aj čestné uznania. Okrem porotcov
však poďakovanie patrí aj malackým výtvarníčkam Rozálii Habovej a Eve Režnej,
ktoré hlinené brká – ceny pre víťazov –
vyrobili bez nároku na honorár. Súťaži
tiež finančne pomohol Branislav Šebesta, za čo mu patrí úprimná vďaka. Téma

ďalšieho ročníka v kategórii poézia zostáva voľná, pre prózu zvolil J. Ondrejka
krízu. Po vyhlásení výsledkov mesto podalo žiadosť o zaradenie súťaže Malacké
brko do plánu sponzoringu kultúrnovzdelávacích aktivít, podporovaných Nadáciou TATRA BANKY. Výsledky oboch
súťaží aj štatút Malackého brka nájdete
na stránke www.malacky.sk v sekcii
Občan – Vzdelávanie – Školské súťaže.
Výsledky
Poézia – I. kategória:
1. Lucia Krnáčová, 2. Kristína Opol
cerová, 3. Simona Slobodová:
II. kategória:
1. Ivana Knapová, 2. Simona Prachá
rová, 3. Anna Laceková
Čestné uznanie:
Peter Janotka, Petra Ifková
Próza – I. kategória:
1. Katarína Tedlová, 2. Kristína Bačo
vá, 3. Lucia Krnáčová
Čestné uznanie:
Sára Čermáková
II. kategória:
1. Ľubomír Kocourek, 2. Ivana Knapo
vá, 3. Marián Žáček
Čestné uznanie:
Lenka Kalinová

Pod spiacimi bezdomovcami zostala nepokosená tráva.

skeho centra mestského úradu. „Ľudia
sa na nás obracajú, keď majú problémy
s bývaním. Vždy sa im snažíme nájsť
miesto v azylovom centre. Medzi nimi sú
však aj „chronickí“ bezdomovci, ktorí
o pomoc najprv žiadajú, no potom ju
neprijmú. Alebo sú z azylového domu
pre nedodržiavanie základných podmienok vyhodení,“ dodáva A. Kmecová.
Ľudia bez opory
Každý sa z času na čas ocitne v osobnej kríze. Niekto sa od dna odrazí a zač
ne odznova, niekto zúfalstvu úplne prepadne. Pre ľudí, ktorí sa dostali do ťažkej
životnej situácie, existuje v meste pomoc. Je ňou azylové centrum Betánia.
Podľa Anny Beňkovej, zástupkyne riaditeľky azylového centra, vyhľadajú ich
pomoc ľudia, ktorí ešte majú chuť zmeniť svoju situáciu. „Človek, ktorý pomoc
vyhľadá, nemá oporu, peniaze, prístrešie, nemá sa čím umyť, nemá si kde pripraviť jedlo, stratil doklady či prácu. Veľa
nepridajú ani rozchody partnerov a ná-

sledné nezhody a keď sa k tomu pridá
závislosť od alkoholu alebo drogy, to sa
už naozaj vymyká z bežnej cesty životom. Niekedy sa do toho podlomí zdravie a je ďalší problém na svete. To sú aj
najčastejšie príčiny, prečo človek zostane na ulici,“ myslí si A. Beňková. Ďalším
problémom sú podľa nej dlžoby. „Člo
vek sa stane neplatičom a dlho netrvá,
kým sa dostane na ulicu. Myslím si, že
v dnešnej dobe nie je až taký veľký problém stať sa neplatičom. Mnohí kričia,
nám sa to nemôže stať. Sú to však veľmi
jednoduché scenáre – končiace sa tak,
ako nikto z nás nechce,“ pokračuje.
V Betánii je plno
V súčasnosti žije v Betánii 18 mužov,
dvaja sa onedlho vrátia z liečebne. „Momentálne je u nás osem dospelých žien
a štrnásť detí. Začiatkom augusta sa počet zvýši o novorodenca. Najmladšie dieťa má tri týždne a najstaršie štrnásť rokov. Máme šesť školopovinných detí, od
septembra aj o prváčika viac,“ vysvetľuje
A. Beňková. Mnoho ľudí sa po čase dokáže opäť postaviť na vlastné nohy, nie
ktorí sa „nepolepšia“. „Sú klienti, ktorí boli u nás po výkone trestu a podarilo sa im
v krátkom čase nájsť prácu aj s ubytovaním, ale sú aj takí, u ktorých vymizli hygienické i pracovné návyky, a to trvá dlhšie,“ dodáva zástupkyňa riaditeľky.
Text: SIMONA ŠÍPOVÁ, foto: -maga-, -sisa-
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Malacky čaká
rozsiahla rozkopávka
V termíne od 1. júla do 15. septem
bra sa uskutoční rozsiahla rozko
pávka z dôvodu vybudovania
miestnych optických prenosových
sietí. Tieto poskytujú extrémne vy
sokorýchlostné multifunkčné tele
komunikačné služby (internet + te
lefón + digitálna TV + homevideo
v jednom).
Podľa žiadosti sa rozkopávka bude
týkať cca 7726 metrov verejného
priestranstva – z toho cca 600 m miest-

nej komunikácie a cca 860 m chodníka.
Investorom týchto stavebných prác je
spoločnosť Orange Slovensko, a. s., ktorá
sa v roku 2009 dohodla s a. s. Slovak Telekom o spoločnej realizácii výkopových
prác v centrálnej časti mesta (Ul. J. Kostku,Veľkomoravská ul., Bernolákova, Záhorácka, Pribinova, Pezinská a na sídlisku Juh). Stavba nebude mať trvalý vplyv
na životné prostredie, pričom investor je
povinný uviesť všetky plochy do pôvodného stavu a nahradiť prípadné škody.
Text: -raj-, foto: -sisa-

S ďalšími plánovanými rozkopávkami treba počítať cez leto a v septembri
na uliciach Kostku, Záhorácka a Bernoláková (žiadateľ Termming, spol. s r. o.);
na Záhoráckej, Radlinského, Partizánskej a Málom námestí ((žiadateľ Enermont) a na Veľkomoravskej a Bernolákova (žiadateľ Termming, spol. s r. o.)
Žiaci si počas denného tábora formou hier osvojovali anglické výrazy.

Letný jazykový tábor
Hoci sa už začali prázdniny, asi tridsiatka žiakov trávi čas v priestoroch
školy na Štúrovej ulici. Prvý prázdninový týždeň sa tu konal denný jazy
kový tábor (organizovaný agentúrou N.T.E. School), ktorý viedli traja mla
dí lektori z USA a Austrálie. Pre deti bol pripravený celodenný program
aj s obedom.
Cieľom projektu, ktorý škola organizuje po prvý raz, je hravou formou učiť
deti komunikovať v anglickom jazyku.
„Škola postupne nabieha na nový systém výučby angličtiny, a tak nás jazykový kemp s anglicky hovoriacimi lektor-

mi zaujal,“ povedal riaditeľ ZŠ Štúrova
Dušan Šuster. „V priamej komunikácii
v angličtine sme videli pre deti šancu
veľa sa naučiť a uvedomiť si potrebu
ovládať cudzie jazyky,“ vysvetlil riaditeľ,
ktorý je inováciám vždy naklonený. Ho-

ci boli deti spokojné, lákavá ponuka
agentúry nenaplnila do bodky pred
stavy rodičov, ba ani vedenia školy. Zo
strany lektorov i detí bol cítiť záujem,
chýbala však nejaká „spojka“ hovoriaca
oboma jazykmi. „Už sme kontaktovali
agentúru. Projekt však napriek nedostatkom určite v deťoch vyvolá zvýšený
záujem o jazyky,“ vyjadrila sa učiteľka
angličtiny zo ZŠ Štúrova Slávka Kaja
nová. „Mrzelo by nás, keby počiatočný
postoj agentúry vrhol tieň na úsilie pracovníkov našej školy,“ dodal D. Šuster,
pretože po upozornení podľa neho nastala zmena k lepšiemu.
-raj/tabu-

vysypané z obálky

Problematické
dopravné značenie
Redakciu kontaktoval čitateľ, podľa ktorého je dopravné značenie neďa
leko križovatky pri dolnom kostole nezmyselné.
„Pri výjazde od Úradu prace, sociálZnačka bola osadená dávno
nych vecí a rodiny (ÚPSVR) na Záho
S problémom na účelovej komuni
ráckej ulici je zákaz odbočenia vľavo, kácii sme sa obrátili na Slovenskú spráteda do mesta. Vodič vychádzajúci od- vu ciest.
tiaľ je nútený odbočiť vpravo a otáčať
„Správca cesty osádza dopravné znasa často prekračujúc niekoľko zákazov čenie na základe Určenia dopravného
na križovatke pri blízkom kostole či na značenia, ktoré vydáva Krajský úrad pre
inom mieste. Vznikajú tak nebezpečné cestnú dopravu a pozemné komuni
a komplikované situácie. Rovkácie,“ vysvetlila Iveta Fedo
rová, vedúca organizačnonako pri vjazde k ÚPSVR zo
smeru od Veľkých Levár, resp.
správneho odboru SSC. „PredKostolišťa je zákaz odbočenia
metná dopravná značka bola
vľavo k úradu,“ upozornil Ma- KRITICKÝM určená mestom so súhla
PEROM
tej Farkaš.
som okresného dopravného

inšpektorátu pred kolaudáciou príjazdovej komunikácie a parkovacích státí.
Jej opodstatnenosť zdôvodnil vtedy
okresný dopravný inšpektorát dlhšie trvajúcim odbočovacím manévrom zásobovacích a iných obslužných vozidiel pri
výjazde doľava na štátnu cestu, čím je
vytvorený predpoklad ich kolízie s vozidlami prichádzajúcimi z Veľkých Levár.
Zmena značenia nie je vylúčená
Vzhľadom na súčasnú povolenú
rýchlosť v obci 50 km/h je možné prehodnotenie opodstatnenosti dopravnej
značky. Podnet treba podať na mestský
úrad, na oddelenie dopravy a stavebného poriadku,“ vyjadril sa Daniel Tesák,
riaditeľ Obvodného úradu dopravy
v Malackách. „Záhorácka ulica, z ktorej
je zakázané odbočenie k budove ÚPSVR
zo smeru Veľké Leváre, resp. Kostolište,
je štátna cesta I/2. Kompetencia určovania dopravného značenia a ich zmien na
cestách I. triedy prislúcha Krajskému
úradu pre cestnú dopravu a pozemné
komunikácie v Bratislave,“ dodal D. Tesák.

Na viacerým miestach v meste môžete sledovať priebeh rozkopávok.

Ďakujeme za pomoc
Nášmu synovi Alessiovi Liberatovi pred štyrmi mesiacmi diagnostikovali
leukémiu a v tejto neľahkej situácii som zrazu spoznala, koľko úžasných a chápavých ľudí žije okolo mňa. Ťažko sa mi hľadajú slová, ale to, akej podpory a sily sa dostalo môjmu synovi a aj nám ako rodine, ktorá sa ocitla v nečakanej
a psychicky ťažko zvládnuteľnej situácii zo strany cirkevnej základnej školy,
ktorú náš syn navštevuje, bolo a je neopísateľné. Touto cestou by som chcela
z celého srdca poďakovať všetkým priateľom, známym aj menej známym
a hlavne vedeniu ZŠ M. Olšovského, triednej učiteľke Kabarcovej, zástupcovi
D. Masarovičovi, sestre Karmelke zo školského klubu, celému učiteľskému zboru, vychovávateľkám zo školského klubu a pánovi kaplánovi za všetko, čo pre
nás urobili. Na podnet školy bol zorganizovaný príchod pojazdnej transfúznej
ambulancie a mnoho ľudí darovalo krv, životne dôležitú tekutinu pre môjho
syna a pre všetky deti, ktoré sa liečia na detskom onkologickom oddelení
DFNsP v Bratislave. Škola pripravila so žiakmi krásne divadelné predstavenie
s témou Rodina a výťažok zo vstupného bol venovaný nášmu Alessiovi.
Ďakujeme za pomoc a veríme, že Alessio čoskoro zvíťazí nad touto chorobou a vráti sa k svojim spolužiakom, kamarátom a bude môcť zasa prežívať
bežné detské radosti a starosti.
						

ANDREA LIBERATOVÁ

Text, foto: SIMONA ŠÍPOVÁ

Danko hľadá profesionálnu rodinu

Dopravné značenie rozčuľuje niektorých vodičov.
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Mnoho vecí v našom živote berie
me ako samozrejmosť bez toho,
aby sme sa nad nimi čo i len na
chvíľku zamysleli a boli za ne vďač
ní. Jednou z nich je aj fungujúca
rodina. Nie pre každého človeka
je to realita, pre niektorých iba ne
splnený sen – tak ako pre sedem
ročného Danka z detského domo
va Macejko. Pracovníci detského
domova sa snažia Dankovu obrov
skú túžbu po rodine splniť a hľa
dajú preňho profesionálneho ro
diča.

Ide o špeciálnu formu starostlivosti
o dieťa, ktorú rodič vykonáva vo svojom vlastnom rodinnom prostredí, prebratím záväzku sa však stáva súčasne
zamestnancom detského domova. Pri
profesionálnych rodičoch sa vyžaduje
minimálne stredoškolské vzdelanie
ukončené maturitou a schopnosť zvládať starostlivosť o pridelené dieťa. Súčasťou prípravy je aj edukačné vzdelávanie. „Danka hneď po pôrode matka
opustila. A aj keď je to veselý chlapček,
v rodinnom prostredí by bol oveľa šťastnejší. Budúci prváčik je milý, prítulný,

miluje bicyklovanie a drobné práce v zá
hrade. Napriek tomu, že trpí na diabetes mellitus, je živý a spontánny. Odmalička je vedený k samostatnosti, takže si dokáže pichnúť inzulín aj sám,“
predstavila chlapčeka sociálna pracovníčka z detského domova Macejko Viktória Skokánková.
Ak máte odvahu stať sa profesio
nálnym rodičom, kontaktujte detský
domov Macejko (tel. č.: 034/772 24 46,
034/243 30 13, 0918 49 45 50, e-mail:
ddmriaditel@gmail.com).
SILVIA RAJNOVÁ
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Tipy na leto v meste:
Mestské centrum kultúry aj tento rok organizuje Kultúrne leto, ktoré je plné koncertov, divadelných predstavení
pre deti a filmových premietaní. V pondelok sa môžete zabaviť na koncertoch vo františkánskom kostole alebo
stráviť večer s literátmi či hercami Divadla na hambálku v priestoroch Kultúrního domečka. Štvrtky patria kon
certom na jeho terase a nedele zase divadlu a koncertom v Zámockom parku na lúke pri kaštieli, ktorý si môžete
aj prezrieť. Prinášame vám niektoré tipy na využitie voľného času.					
-sisa-

19. 7., 17.00 h, Divadlo Vešiak: O dvoch babkách ježibabkách, FANFARE ELLONA, Zámocký park; 23. 7., 20.00 h,
Zuzana Homolová a Samo Smetana, Kultúrní domeček;
26. 7., 17.00 h, Divadlo Žihadlo: Ufúľaná rozprávka, Miro
Jaroš, Zámocký park; 27. 7., 16.30 h, akordeónový podvečer, vo františkánskom kostole; 27. 7., 10. 8., 20.00 h, Netradičný večer s Divadlom na hambálku, Kultúrní domeček;
30. 7., 20.00 h, Blaf, Kultúrní domeček; 2. 8., 17.00 h, Mím
J. Benčík: Kapitán Panto a papagáj Mimo, Profil, Zámocký
park; 3. 8., 16.30 h, Slovak tasto duo, vo františkánskom
kostole; 3. 8., 17. 8., 20.00 h, Literárny večer so spisovateľmi, Kultúrní domeček; 6. 8., 20.00 h, Party Lounge, Kultúrní
domeček; 9. 8., Divadlo Žihadlo: Dlhý, široký a bystrozraký,
Jadranka, Zámocký park; 10. 8.; 16.30 h, Ja som tú krásu žila, vo františkánskom kostole; 13. 8., 20.00 h, Miloš Javůrek
a Petra Šeny Šanclová, Kultúrní domeček; 16. 8., 17.00 h,
BBD: Pomotajčekovci, AC+, Zámocký park; 17. 8., 16.30 h,
Romantické ozveny a impresie vo františkánskom kosto
le; 20. 8., 20.00 h, Karol Malý, Kultúrní domeček; 23. 8.,
20.00 h, BBD: O perníkovej chalúpke, Naďa Urbánková
a Bokomara, Zámocký park.
Viac informácií na www.malacky.sk.

...voda láka

Napriek tomu, že v noci z 12. na 13. júla vyčíňali na
letnom kúpalisku vandali, Malačania sa môžu bez
obáv kúpať.

„Páchateľ prepálil sieť na volejbalovom ihrisku, porozhadzoval kvetináče, rozbil drevené lavičky, poškodil ihrisko minigolfu a detský tobogan. Svojím vyčíňaním tak podľa vyjadrenia správcu spôsobil mestu škodu cca 500 € (15 063 Sk),“ uviedla Vladimíra Karcolová, preventistka okresného riaditeľstva
policajného zboru Bratislava-okolie. „Okrem toho z chladiaceho boxu firmy Coca cola odcudzil doposiaľ nezistené množstvo rôznych nápojov tejto firmy, čím vznikla celková škoda vo
výške 300 € (9037,80 Sk),“ pokračuje V. Karcolová. Drevené lavice, časti minigolfu či odpadkové koše boli nahádzané v bazénoch. Kúpalisko však otvorili ešte v nedeľu poobede. „Polícia
zaistila všetky stopy a podľa rozboru voda nebola nijako znečistená. Nebol dôvod neotvoriť,“ vysvetlil Vladimír Mihočko,
riaditeľ AD HOC, p. o. m. Prípadom sa naďalej zaoberá policajný zbor.				
SIMONA ŠÍPOVÁ

PALTOUR podporí
pálfiovskú turistiku
Bez histórie niet ani budúcnosti. Bez pevného zakorenenia a identifi
kácie s tým, čo bolo pred nami, je ťažké kráčať dopredu a stavať na poc
tivých základoch. Niet čo rozvíjať, niet čo milovať, niet čo odovzdávať
potomkom. Projekt PALTOUR stavia na kultúrnom dedičstve, ktoré
v Malackách zanechal rod Pálfiovcov, a nachádza väzby aj v Dolnom Ra
kúsku (Marchegg), kam sa príslušníci rodu po páde habsburskej mo
narchie uchýlili.
Tristo rokov panovania Pálfiovcov
prinieslo Malackám veľa úžitku a pozdvihlo ich význam. Lovecký kaštielik
dali prestavat‘ na kláštor, do ktorého
v roku 1652 povolali františkánov. Malacky im prirástli k srdcu a zvolili si ich
za sídlo svojho panstva. V polovici 17.
storočia na podnet grófa Pavla IV. Pálfiho z Erdödu začali so stavbou veľkého
kaštieľa s anglickým parkom v okolí
(dnešný Zámocký park).
Pre súčasníkov je pozoruhodný úmysel Pálfiovcov sústrediť pozostatky
všetkých členov ich rozvetveného, no
súdržného rodu, v kryptách pod ma
lackým kostolom. Aj to sú východiská,
ktoré by mali už čoskoro podporiť rozvoj tzv. pálfiovskej turistiky.
Okrem cestovného ruchu
aj rekonštrukcia
Manažér projektu Peter Vavák poskytol Malackému hlasu prvé informácie o projekte, ktorý sa začal realizovať
1. 7. a potrvá nasledujúcich 18 mesiacov.
„Presný názov projektu je PALTOUR
– zintenzívnenie spolupráce a propa
gácie v oblasti kultúry a cestovného
ruchu s dôrazom na existujúce dedič
stvo prihraničných regiónov Dolné
Záhorie a Dolné Rakúsko.
Za mesto Malacky sme ho podávali

v apríli tohto roka a v júni jeho realizáciu
schválil
30-členný medzinárodný Monitorovací
výbor,” uviedol. Partnerom projektu
s celkovým finančným objemom
859 834,62 € (25 903 378 Sk) je mesto
Marchegg. Strategickými partnermi sú
Bratislavský samosprávny kraj (zabezpečí publicitu a pomoc pri budovaní
siete destinačného manažmentu), Devínska Nová Ves (partner pre založenie
internetovej turistickej siete BSK a pre
vývoj produktov destinačného manažmentu) a rakúska organizácia Marchfeldschlosser Revitalisierung und Be
triegsges m. b. h., ktorá spravuje sieť
zámkov v Dolnom Rakúsku, medzi nimi
aj partnerský SCHLOSSHOF.
V projekte sa okrem aktivít na podporu cestovného ruchu ráta aj s čias
točnou rekonštrukciou pálfiovského
kaštieľa. Asi 1/8 interiérov sa podľa
plánov premení na galériu, pálfiovskú
izbu a turisticko-informačnú kanceláriu
so zázemím. Prvý pracovný workshop
a predstavenie projektu sa uskutoční
11. 8. v malackom inkubátore.
TATIANA BÚBELOVÁ

www.kia.sk

Mesto Malacky
prijme

do trvalého pracovného pomeru
zamestnanca na pracovnú pozíciu

referent
turisticko-informačnej
kancelárie.
Podmienky prijatia:
úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou, výborná znalosť slovenského
jazyka a štylistiky, aktívne ovládanie
nemeckého jazyka slovom i písmom,
zručnosť pri práci s počítačom, schopnosť tvorivého myslenia a samostatnej práce, vodičský preukaz skupiny
B, proklientska orientácia a reprezentatívne vystupovanie v styku s klientmi a verejnosťou.
Výhodou sú:
znalosť anglického jazyka, resp. ďalších cudzích jazykov a skúsenosti
z oblasti práce v cestovnom ruchu.
Nástup: 1. septembra.
Žiadosti s profesijným životopisom,
dokladom o dosiahnutom vzdelaní
a písomným súhlasom uchádzača so
spracúvaním osobných údajov na
účely obsadenia pracovnej pozície
referenta TIK-u posielajte na adresu:
Mesto Malacky, MsÚ Malacky,
sekretariát prednostu úradu,
Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky
v termíne do 31. júla.
Bližšie informácie:
tel. č. 034/796 61 23, 0903/23 83 48

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

klimatizáciu

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

Leto v Malackách bude patriť aj prehliadkam kaštieľa.

Prehliadkou kaštieľa podporme zbierku!

Letné potulky
kaštieľom

V rámci programu Kultúrneho leta organizuje MCK každú nedeľu v čase
od 17.00 h do 19.00 h prehliadku po Malackom kaštieli.

Ak sa teda vyberiete do Zámockého
parku na koncert či s deťmi do divadla,
cestu si môžete predĺžiť o prechádzku
kaštieľom. Na rozdiel od Prvomájových
Malaciek, keď bol vstup do kaštieľa zadarmo, sa cez leto vyberá symbolické
vstupné.
Jedno euro vložené do zapečatenej
papierovej schránky, ktorú až po skončení Kultúrneho leta otvorí primátor

mesta, poputuje priamo do zbierky na
záchranu chránenej kultúrnej pamiatky.
Všetci, ktorých zaujíma minulosť a budúcnosť pýchy mesta, sa dozvedia od
sprievodcov zaujímavé informácie i výsledky doterajších výskumov kaštieľa.
Návštevou pamiatky pred jej rekonštrukciou priložíte ruku k užitočnému
dielu a my vám za to vopred ďakujeme!

Každému z nás je veľmi príjemné, že nás opäť slniečko začalo hladiť svojimi
lúčmi. Ale čo sa stane, keď je aj slnka priveľa? Leto nám okrem dovoleniek
a nezabudnuteľných zážitkov vie pripraviť aj nepríjemné prekvapenia. Na čo
dávať pozor? Čo zbaliť do prázdninového kufra? Akého lekára v prípade
potreby vyhľadať? Pripravte sa na leto s Nemocnicou v Malackách.

Všetci vieme, že je lepšie zdravotným
problémom predchádzať, ako ich riešiť.
Ako na to? Stačí dodržiavať pár zásad.
V lete je najdôležitejšia ochrana pred nebezpečnými slnečnými lúčmi. V horúcich
dňoch preto treba nosiť voľné ľahké oblečenie z prírodných materiálov (bavlny,
ľanu), v ktorom môže pokožka dýchať.
Nesmieme zabúdať ani na pokožku hlavy.
Samozrejmosťou by malo byť dodržiavanie pitného režimu, pričom množstvo tekutín by malo byť ešte väčšie ako obvykle,
3 – 4 litre nesýtených nápojov s obsahom
minerálnych solí denne. Káve a alkoholu
sa podľa možnosti vyhýbajte.

V čase medzi 11. – 15. hodinou
sa vôbec nevystavujte slnečným lúčom!
MATERSKÉ ZNAMIENKA
To, aký je typ vašej pokožky, vám spolu
s konkrétnymi lekárskymi odporúčania-

rodina Kováčiková, 35 €;
Roman Gašpar, 5 €;
Zuzana Hladká, 5 €.
Zbierka má číslo účtu

mi pre letnú starostlivosť rada vo svojej
ambulancii povie kožná lekárka Nemocnice v Malackách MUDr. Mária Poliačiková. Dostanete od nej nielen informáciu
o ochrane a prevencii pred slnečným
žiarením, ale vám bezplatne kvalitným
dermatoskopom vyšetrí aj všetky materské znamienka na vašom tele.
Pomocou tohto prístroja vie lekárka určiť
potenciálne nebezpečenstvo každého
znamienka, skontrolovať jeho tvar, potvrdiť alebo vyvrátiť jeho aktívnosť. „Ide
o veľmi jednoduché, bezbolestné vyšetrenie, ktoré veľakrát môže zachrániť život,“
vysvetľuje MUDr. Poliačiková.
V prípade potvrdenia aktívnosti znamienka v spolupráci s chirurgickým oddelením ponúka Nemocnica v Malackách
možnosť jeho odstránenia. Podozrivé
útvary sa odstraňujú v lokálnej anestéze,
buď v chirurgickej ambulancii, alebo
na operačnej sále chirurgického oddelenia. Zákrok nie je bolestivý a neobmedzuje pacienta v bežnom živote. „Pár dní
po zákroku treba sa vyhnúť styku rany

Andrea Kondelová, product manager
Akušat

3278257023/5600
Stav k 30. 6. 2009:

3600,27 €

(108 461,73 Sk)

Všetko, čo potrebujete
vedieť o

Za NÁŠ kaštieľ Vám
ďakujeme.

Text, foto: -sisa-

Pripravíme vás na leto
PREVENCIA

Na dobrovoľnú
zbierku na kaštieľ
v júni prispeli:

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

s vodou a zvýšenej fyzickej námahe. Piaty
až desiaty deň po zákroku – v závislosti
od lokality – príde pacient na vybratie
stehov. Vtedy sú už väčšinou známe aj
výsledky z histológie a vieme deﬁnitívne
určiť diagnózu. Nie je vhodné vystavovať
slnečnému žiareniu čerstvé jazvy približne mesiac po zákroku,“ hovorí MUDr. Milan Hric, zástupca primára chirurgického
oddelenia.
NATIERAŤ, NATIERAŤ, NATIERAŤ
Ak sa počas horúcich letných dní nechcete vzdať slniečka, myslite na ochranu
pokožky celého tela. Trh ponúka veľké
množstvo mliek, sprejov, krémov, olejov,
najnovšie tiež vôd a pien na opaľovanie.
Bledí ľudia s jemnou pleťou by mali začínať s prípravkom s faktorom 40 až 60.
Pre tmavšie typy je ideálny faktor 20 až
30. Pokiaľ sa priamo neopaľujete, ale pohybujete sa na slnku, potom si vaša zatiaľ
neopálená pleť vystačí s faktorom 15.

Nikdy by ste sa však ani v našich
zemepisných šírkach nemali
natierať prípravkami s faktorom nižším ako dvanásť!

Ak máte záujem o bližšie informácie spolu
s konzultáciou o najvhodnejšom spôsobe
ochrany vhodnom práve pre vašu pokožku, navštívte našu lekáreň Nemocničná,
kde sú vám k dispozícii naši odborníci.

PLÁNOVANÉ DOVOLENKY V AMBULANCIÁCH  LETO 2009
Alergologická amb.

MUDr. Hadriová

24. 7., 27. 7., 31. 7., 17. 8.,
21. 8., 24. 8., 28. 8., 31. 8. 2009

Angiologická amb.

MUDr. Frič

7. – 11. 9. 2009

Diabetologická amb.

MUDr. Pleváková

20. – 31. 7. 2009
24. – 28. 8. 2009

Detská nefrológia

doc. MUDr. Lehotská

5. 8.,12. 8. 2009

Detská neurológia

MUDr. Vašková

10. – 24. 7. 2009

Detská ortopédia

MUDr. Kusin

27. 7. – 2. 8. 2009

Gastroenterologická
amb.

MUDr. Šumec

9. – 23. 7. 2009
24. – 31. 8. 2009

MUDr. Babincová

3. – 11. 8. 2009
17. – 24. 8. 2009

Hematologická amb.

MUDr. Ondrejkovičová 17. 8., 24. 8. 2009
Interná amb.
Kardiologické amb.

20. 7. – 4. 8. 2009
24. – 31. 8. 2009

MUDr. Garaiová
MUDr. Trenčanská
MUDr. Makovini

27. 7. – 7. 8. 2009

Kožná amb.

MUDr. Poliačiková

20. – 31. 7. 2009
14. – 22. 9. 2009

Oftalmologická amb.

MUDr. Beláčková

3. – 14. 8. 2009

Ortopedická amb.

MUDr. Bakyta

27. 7. – 14. 8. 2009

Pľúcna amb.

MUDr. Litomerický

20. 7. – 7. 8. 2009

Psychiatrická amb.

MUDr. Halmová

17. – 28. 8. 2009

Traumatologická amb.

MUDr. Javorčík

22. – 24. 7. 2009
5. – 7. 8. 2009
12. – 14. 8. 2009

Urologická amb.

MUDr. Náter

17. – 31. 8. 2009

Ušno-nosovo-krčná amb. MUDr. Golembiovská

1. – 31. 8. 2009

Všeobecný lekár

24. 8. – 4. 9. 2009

MUDr. Rybár

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

Zmeny termínov dovoleniek
v jednotlivých ambulanciách vyhradené.

MH 09 F12
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Obľúbený festival
je za nami
3. a 4. júla sa v areáli bývalých kasární na Továrenskej ulici konalo dlho
očakávané podujatie Kontakt Streetfest 2009. Hoci v predchádzajúcich
dňoch prevládalo daždivé počasie, počas festivalu sa akoby zázrakom
umúdrilo a „spolupracovalo“ s organizátormi.
Lákadlom nebol len šport či detský
kútik, kde sa mohli vyšantiť drobci, ale
najmä dobrá muzika či samotný areál,
do ktorého sa doteraz nedostal každý.
Zatiaľ čo piatkový večer bavili návštevníkov revivalové skupiny, sobotné
dopoludnie sa nieslo v znamení športu.
Niekoľkohodinové streetballové súboje
preverili kondíciu desiatok družstiev. Na
doplnenie energie mali športovci k dis
pozícii iontové nápoje.
Okrem streetballu sa slušnej pozornosti divákov tešil aj plážový volejbal,
ktorého sa zúčastnili najlepšie dvojice
z celého Slovenska a dokonca aj rakúsky
ženský tím. Po vyhlásení výsledkov už
nasledoval hudobnými hviezdami nabitý večer.
Divoká zábava
Ska zábavu rozprúdili Hudba z Marsu
a Polemic, boky prítomných však roz

tancoval aj Janko Kuric so skupinou Vidiek či New York Ska J. E. Najväčším ťahákom bol jednoznačne Richard Müller.
Svoj koncert začal milým prekvapením.
„Pred 25 rokmi som ešte ako vojak v tých
to kasárňach mal svoj prvý koncert,“ šokoval prítomných obľúbený hudobník.
Publiku venoval svoje najväčšie hity a ne
zabudnuteľný zážitok z jeho vystúpenia.
Po dlhom ladení predstavil energiou nadupané vystúpenie český Čechomor.
V neskorých nočných hodinách sa hudobníkom podarilo roztancovať aj rozospievať publikum. „V Malackách se nám
hrálo krásně,“ priznal v zákulisí vyčerpaný
frontman kapely, talentovaný František
Černý.
Z festivalu na štyroch kolesách
Po zapnutí funkcie bluetooth na mobilnom telefóne zostali viacerí návštevníci akcie prekvapení. Na displeji im zasvietili upútavky týkajúce sa mesta.

Hudba z Marsu roztancovala fanúšikov v sobotňajšej horúčave.

Z festivalu neodchádzali všetci pešo.
Sľubované auto – biely Renault Clio – si
domov odviezla mladá Malačianka, šokovaná z nečakanej výhry. Očakávania
organizátorov sa naplnili – podľa ich tvrdení festival navštívilo 5 200 ľudí. Sta-

nové mestečko však zívalo prázdnotou.
Prácu s prípadnými opitými výtržníkmi
nemala ani mestská polícia. „Víkend bol
pokojný, nemuseli sme zasahovať,“ informoval Ivan Jurkovič, náčelník MsP.
Text, foto: SIMONA ŠÍPOVÁ

Na hambálku sa zejdeme po tretí raz
Na prvý septembrový víkend pri
pravilo Divadlo na hambálku vďa
ka nadácii Pro Malacky 2. ročník
divadelného festivalu Zejdeme sa
na hambálku.
Program sa začína už vo štvrtok
predpoludním predstavením pre deti
divadla PIKI RozKrávka, slávnostne sa
otvorí večer o 19.00 h predstavením
s česko-slovenským obsadením Zhas
něte lampiony. V hlavných úlohách hry
divadla Černá labuť sa predstaví Tatiana
Wilhelmová a Marián Miezga. T. Wilhelmová je známa a často obsadzovaná
česká herečka. Niekoľkokrát bola nominovaná na rôzne ocenenia (sedemkrát
Český lev, Cena Thálie, Cena Alfréda Radoka, Neviditelný herec). V roku 2006
prestížne ocenenie Český lev získala.
M. Miezga je herec divadla Astorka
a známy je najmä z televízneho seriálu
Panelák.

Festival mladých
V piatok bude festival patriť študentom, ktorým herci Štúdia mladých Divadla na hambálku predstavia najnovšiu hru Divé maky.
Sprievodným podujatím je výstava
Márie Kráľovičovej, ktorej otvorenie je
v piatok o 17.00 h v Galérii Mestského
centra kultúry. „Keďže vzťah nášho divadla a pani Maríny je, aspoň myslím,
veľmi blízky, robíme výstavu ako odmenu za jej nezištnú podporu nášmu divadlu. S našimi hercami odohrala dve
predstavenia Ženského zákona v záhoráčtine – a práve jedno na slávnostnom
otvorení 0. ročníka festivalu,“ vyjadrila
sa Jana Zetková, riaditeľka MCK.
Improliga chýbať nebude
Večer o 19.00 h vás v Kulturním domečku zabaví Záhorácke divadlo Senica
hrou Jozefa Moravčíka Jakubovca Rómeo a Júlija – hra o lásce a nenávisci, in-

špirovanou Shakespearovou klasikou.
O 22.00 h v spoločenskom dome exploduje Orgasmus bez předsudků, hra divadla SemTamFór, ovplyvneného Semaforom Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra. V sobotu sa predstavia detské a študentské
divadelné súbory z Malaciek a okolia, ku
ktorým bude patriť aj improliga o „malý
hambáleček“. Večer o 22.00 h sa v spoločenskom dome predstaví Túlavé divadlo
v podaní Jakuba Nvotu a Kamila Žišku.
Po predstavení nasleduje Improliga o„ve
liký hambál“, kde predsedom poroty už
tradične bude Jakub Nvota.
Kto bude superdivák?
V nedeľu o 16.00 h sa deťom predstaví divadlo PIKI hrou Keď mama nie je doma a zároveň sa otvorí súťaž o superdiváka divadelnej sezóny 2009–2010.
O 19.00 h v Kultúrním domečku festival
ukončí Túlavé divadlo hrou Woodyho
Allena Boh.
Text: -sisa-, foto: archív

Predpredaj na festival sa začína v auguste a okrem permanentky sa budú dať kúpiť lístky na jednotlivé predsta
venia. Priebežné informácie a kompletný program prinesieme na www.malacky.sk a v eM TV.

Hviezdami 1. ročníka festivalu boli herci
Radošinského naivného divadla.

Poďakovanie
bývalej
šéfredaktorke

Toto letné číslo Malackého hlasu je po
10 rokoch prvé, ktoré vychádza bez sta
rostlivého dohľadu jeho dlhoročnej novi
nárky a neskôr šéfredaktorky Ivany Po
točňákovej, ktorá od júna otvára dvere na
novom pracovisku. Zmena je život. Stopa
v nás však zostala a aj vďaka tomu máme
na čom stavať. V úzkej spolupráci sme sa
veľa naučili o veciach odborných i ľud
ských. Preberáme štafetu s pocitom posla
nia a zodpovednosti nielen voči Malac
kému hlasu, ale najmä voči nášmu mestu
a jeho obyvateľom. A našej bývalej šéfre
daktorke ďakujeme za posolstvo, ktoré za
nechala nám i nášmu mestu:
• za Malacký hlas, ktorý v roku 1999 dví
hala takmer z popola a jeho úroveň po
zdvihla až k špičkovému oceneniu medzi
lokálnymi periodikami Slovenska,
• za jej duchaplný nápad – festival detí
a mládeže Kultúra bez tlmočníka, vďaka
ktorému sa deti z Malaciek a partnerských
miest spoznávajú a dokážu si rozumieť bez
toho, že by hovorili jazykom toho druhého,
• za klientsku kanceláriu a za turistic
ko-informačnú, ktoré zriaďovala s veľkým
zanietením a zodpovednosťou,
• za tvorivý prístup k práci, náročný
k sebe i k podriadeným a za vzácne úsilie
riešiť problémy nekonfliktnou cestou.
Veľa úspechov na novom pôsobisku,
Ivanka!
Vďační kolegovia a odchovanci

Množstvo občanov má problém s extrémne vysokými nedoplatkami za plyn

Vymáhajú plynári nedoplatky neoprávnene?
Do redakcie sme dostali list roz
horčeného občana, ktorého šoko
val jeho decembrový nedoplatok
za plyn vo výške takmer 1 000 €
(asi 30 000 Sk). Pred plynármi
sa obhajoval tým, že rok predtým
mu prišiel nedoplatok šesťkrát niž
ší a dožadoval sa vysvetlenia.
Miesto toho je však od plynu od
pojený.
Od predvianočného vyúčtovania plynu nosí mnoho ľudí hlavu v smútku. Ako
sa odberateľovi plynu stane, že po rokoch bez problémov s platením dostane
nadpriemerne vysoký nedoplatok?
„Nerozumiem systému plynární. Plyn
mi tečie stále ten istý, nič neregulujem
a napriek tomu sa peniaze násobia. Mám
tomu rozumieť tak, že v roku 2010 mi
príde nedoplatok opäť šesťnásobne



vyšší?“ pýta sa prekvapený Malačan.„Dokonca mi od začiatku roka zdvojnásobili
paušál, ktorý mesačne platím, hoci som
pre nezaplatenie nedoplatku od plynu
odpojený,“ zúfa si doteraz pravidelne
platiaci užívateľ.
Dlhá zima = vysoká faktúra
Podľa Ondreja Šebestu, hovorcu Slovenského plynárenského priemyslu,
a. s., patria medzi najčastejšie dôvody
spôsobujúce vysoké nedoplatky
nezaplatenie preddavkov, zvýšená spotreba plynu v zime a vyššia skutočná
spotreba než plánovaná v dohodnutých
preddavkoch. „Zákazník môže požiadať
o úpravu preddavku. Najjednoduchšie
je zatelefonovať na zákaznícku linku
0850 111 363,“ vysvetlil O. Šebesta. „Mal
by si však dôkladne premyslieť, či si chce
znížiť preddavky, aby nemusel na konci

odpočtového obdobia čeliť vysokým
nedoplatkom. Znížiť preddavky sa oplatí, ak odberateľ vie, že zníži spotrebu
plynu – napríklad zateplením, výmenou

Vysoký účet za plyn vás môže po zime
nepríjemne prekvapiť.

okien, izoláciou, prikurovaním iným alternatívnym palivom, alebo sa chystá na
dlhší čas odcestovať,“ dodáva hovorca.
Preddavok však nemôže byť nižší ako
fixná mesačná sadzba. Periodicitu platby si zákazníci tiež volia sami.
Plynári nedoplatok neprehliadnu
Čo robiť, ak vám nedoplatok vznikne? Upomienky určite neignorovať a rad
šej sa dohodnúť na splátkach. „Nedo
platok evidujeme ako pohľadávku prvý
deň po uplynutí lehoty splatnosti vyúčtovacej faktúry či preddavku. Vyzveme
odberateľa na zaplatenie dlžnej sumy,
resp. na preukázanie úhrady spravidla
ihneď po uplynutí lehoty splatnosti,“
popísal postup O. Šebesta. „Odberate
ľov upozorňujeme na pohľadávky písomne formou upomienky. Súčasťou
písomnej výzvy je nielen lehota na uhra-

denie pohľadávok, ale aj upozornenie
na prerušenie dodávky zemného plynu
v prípade, že odberateľ neuhradí po
hľadávky v určenej lehote. Zasielajú sa
dve upomienky, prvá obyčajnou listovou zásielkou, druhá doporučenou listovou zásielkou,“ pokračuje.
Reklamovať sa dá aj vysoký účet
Zákazníci však často neveria, že skutočne minuli také množstvo plynu
a chcú sa ohradiť. „V tomto prípade si
môžu uplatniť reklamáciu osobne alebo
písomne na ktoromkoľvek zákazníckom
centre. Presné pokyny, ako postupovať
pri reklamácii, nájdu zákazníci aj na internetovej stránke www.spp.sk v sek
cii Zákazníci – Domácnosti – Ceny
a zmluvné produkty – Reklamácie,“ dodáva O. Šebesta.
SIMONA ŠÍPOVÁ
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Rudava láka hudbou a športom
24.–26. 7. v rekrečnom stredisku Ru
dava pri Malých Levároch to vypuk
ne! Aké novinky prináša festival?

Sportzone
Dove Go Fresh Cup 2009 – Turnaj vo
volejbale je nosným, najstarším a aj najpopulárnejším. Minulý rok naplnil kapacitu 224 družstiev, a preto sa organizátori
rozhodli pre rozšírenie kapacít na 288
družstiev! Festival prichádza prvýkrát s
myšlienkou turnaja v šachu. Bude sa hrať
1. ročník turnaja v bleskovom/rapid šachu – Jazz Drink Open 2009. Budete sa
môcť zúčastniť turnajov v plážovom aj
stolnom futbale, paintballe, vodnom póle a plávaní.

Musiczone
Po dni plnom športu sa budete môcť
vypustiť na koncertoch slovenských i
českých interpretov, ako sú I.M.T. Smile,
Katka Knechtová, David Koller a Lenka
Dusilová v sprievode miniorchestra, Polemic, Hex a iní. Vyblázniť sa budete
môcť ešte na dvoch pódiách - Electronic
stage a Zion stage. Novinkou na Zion
stage-i je, že tento rok sa bude niesť nielen v rytme ska & reggae, ale aj Drumm
and Base a Jungle!
Funzone
V obľúbenej Funzone je pripravených
opäť množstvo atrakcií: maľovanie festivalového obrazu, súťaž v preťahovaní la-

nom Pretiahni ma na Rudave, Koleso
šťastia, Filmový stan JOJ PLUS, kde nás
čaká piatok v znamení katastrofických
filmov, mafiánska sobota a vesmírna nedeľa. Pekné dievčatá sa budú môcť nahlásiť do Súťaže krásy, kde sa 13 najkrajších predvedie v modeloch Marcela Holubca. Víťazka sa stane tvárou nasledujúceho ročníka!
Festivalovú atmosféru si budete môcť
vychutnávať aj po skončení festivalu,
keďže bude vysielaný v priamom prenose na Huste.TV a vybrané koncerty budú
zaradené do videoarchívu! Najlepšie
však je si vychutnať Rudavu naživo!
Viac info a registrácie do turnajov na
www.rudava.sk.		
-pr-

Cenu B. Klempovi odovzdáva profesor Jaromír Pastorek, predseda SAV.

Malačan na poli vedy
Zrejme málokto vie, že v uliciach mesta stretáva mladého vedeckého pra
covníka najnovšie oceneného Slovenskou akadémiou vied (SAV). Malačan
Boris Klempa vyštudoval biológiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave, je autorom piatich významných publikácií dotý
kajúcich sa virológie a dnes pracuje vo Virologickom ústave SAV ako samo
statný vedecký pracovník.

Od roku 1999 sa venuje skúmaniu
hantavírusov, ktoré spôsobujú horúčkovité ochorenie spojené s vnútorným
krvácaním a zlyhávaním obličiek. Aký
je jeho prínos na poli vedy? „V rámci
svojej práce som popísal a izoloval
nové vývinové línie Dobrava-Belgrade
hantavírusu v strednej Európe a v Rusku
a objavil som vôbec prvé dva hantavírusy v Afrike,“ vysvetľuje virológ. Väč
šine „obyčajných“ ľudí je táto problematika síce cudzia, B. Klempa je však

odborník naslovovzatý. Okrem po
sledného prírastku si váži Cenu rektora
Univerzity Komenského či Cenu Roberta Kocha. Čo pre neho významné ocenenia znamenajú? „Predovšetkým príležitosť spropagovať vedeckú prácu aj
širokej verejnosti a ukázať, že slovenskí
vedci sa vedia presadiť a dosiahnuť
medzinárodne uznávané výsledky,“
dodáva mladý vedec.
SIMONA ŠÍPOVÁ
Foto: archív B. K.

Deň detskej radosti
Dokončenie z . strany

Mlyn roztočila voda
Festivalovým fajnšmekrom nepokazil uplynulý víkend ani dážď, ktorý sa prvýkrát v dvanásťročnej tradícii spustil
na hlavy návštevníkov Festivalu Mlyn. Napriek tomu, že počasie niektorých od zábavy v prostredí borovicových
lesov odradilo, organizátori sú s účasťou spokojní.
„Už v predpredaji sme predali
dosť lístkov a aj napriek dažďu prišlo približne 6 000 ľudí,“ netají sa
so spokojnosťou členka organizačného tímu Dana Gašparová.
„Plno bolo aj v Balulande, kde sa
s indiánmi zabávalo asi 50 detí.
Perfektnú atmosféru dotvorili
športovci. Volejbal sa síce pre počasie nedohral, ale všetkých šesť
družstiev bolo odmenených,“ pokračuje D. Gašparová. Účinkujúcim
sa však nevyhli ani technické problémy. „Už počas vystúpenia skupiny Chrobáky navlhol zvukárovi kábel a prišlo k výpadku svetiel a mi
krofónov. Obecenstvo sa však nedalo a s „beatlesákmi“ si zaspievali
aj tak. Po chvíľke bolo už všetko
v poriadku a početné publikum
bavilo No name,“ pochvaľuje si atmosféru organizátorka, ktorá sa
so svojím tímom už teraz púšťa
do prípravy ďalšieho ročníka.
Text: SIMONA ŠÍPOVÁ
Foto: STANO OSUSKÝ Nadšencom, ktorí navštívili Festival Mlyn, neprekážal ani dážď.
MALACKÝ HLAS
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mu, ktorý uvádzal smiešny klaun Pe
pele vo svojich dlhých klaunovských
topánkach, prišli na rad aj prekvapenia,
napríklad návšteva sokoliara Janka
z hradu Červený Kameň s krásnym orlom s menom Maiki. Verili by ste, že
sokoliarstvu sa venovali Džingischán,
Cyril a Metod či knieža Svätopluk? Deťom i dospelým sa dobre počúvalo so
sladkosťami či balónikmi v rukách.

gionálni politici asistovali v úlohách
koordinátorov súťaží až do samého
konca, kým záverečný koncert skupiny
Paronýmia neukončila letná búrka.
A vtedy sa už nebolo s kým lúčiť.
Po veselom dni sa rozutekalo všetko,
čo malo nohy.
•••
Akciu pre deti finančne podporili
spoločnosť Nafta, a. s., a Nadácia SPP.
Text, foto:
TATIANA BÚBELOVÁ

Po hrách hurá
na kotlíkový guláš
Po viacročných skúsenostiach už usporiadatelia vedia, čo
deti teší a toho sa im ušlo do
sýta – farebné stanovištia lukostreľby, triafania loptičkou do
pestrých plechoviek či do papuľky dravej ryby. Objavili sa aj
politici – prvý výkop futbalovou
loptou do minibrány urobila
poslankyňa NR SR Katarína
Tóthová. Medzi hrami, tancom
a dobrou hudbou sa podával
i guláš, varený v obrovskom
kotle priamo na mieste.
Na záver voda,
hromy a blesky
Kto nazbieral odvahu, mohol
si zaspievať v Malackej SuperStar. Po záverečnom vyhodno
tení cien osobne deťom po
triasla rukou ďalšia poslankyňa
NR SR Oľga Nachtmannová. Re-



SERVIS ČITATEĽOM • INZERCIA

Nekonečné dažde, ktoré dlhodobo sužovali obyvateľov viacerých európ
skych štátov, spôsobili okrem povodní aj obrovskú inváziu komárov. Pre
množenie nepríjemného hmyzu neobišlo ani Záhorie.

ČASOPIS, KTORÝ VÁS
DOSTANE!
EXTRA

Komáre útočia...

FASCINUJÚCE: Päťročné dievčatko porodilo dieťa!

MODERNÁ ŽENA
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Viac čítania za menej peňazí

Milé čitateľky, milí čitatelia,

MAXI
KRÍŽOV
KA
A
NA
O SUPELETO
R CE
EN
NY
Y!!

FOTO SÚŤAŽ

Aj tentoraz ku Vám prichádzame s extra nádielkou čítania na leto a dúfame, že Vám opäť ulahodíme
a spríjemníme Vám leto. Bez ohľadu na to, či sa chystáte stráviť dovolenku pri mori, na horách, alebo
chcete prežiť chvíle pohody na kúpalisku , či doma v záhrade, veríme, že s novou prílohou EXTRA budete
v príjemnej spoločnosti!

DETI SÚ ÚŽASNÉ

Bratislava začala s postrekmi pomerne rýchlo. „Obce na postreky nemajú financie. Ak ministerstvo životného pro
stredia na tento účel nevyčlení finančné
prostriedky. Postreky sa robiť nebudú,“
povedala Patrícia Hanzová z odboru životného prostredia Obvodného úradu

Radnica pripravuje nový

spôsob čistenia ulíc
Vopred oznámi miesto a čas čistenia,
pričom vyzve vodičov, aby v tom
čase na ulici neparkovali. Úrad si od
opatrenia sľubuje lepšiu dostupnosť
a väčší efekt strojového čistenia.

Na štrkom vysypanom mieste zastavuje aj autobus.

Priechody bez prístupu
Množstvo ľudí, ktorí navštívia Nemocnicu na Ulici duklianskych hrdinov,
mätie priechod pre chodcov vedúci k miestu vysypanému štrkom.
Priechod vedie od autobusovej zastávky v smere na Rohožník na protiľahlú
stranu – označenie zastávky ani chodník
tam však nie je. „Prístupy k priechodu
budeme budovať tento alebo budúci

v Malackách. Situácia je pritom katastrofálna. V oblastiach pozdĺž rieky Moravy
sa kvôli komárom nedá existovať. „Podobnú kalamitu sme tu mali po povodniach v roku 2006. Vtedy na postreky pri
spelo ministerstvo ŽP zo svojho fondu.
Tentoraz však na rieke Morava nebol vyhlásený 3. povodňový stupeň, a tak s peniazmi určenými na záchranné práce počítať nemôžeme,“ ozrejmila situáciu P.
Hanzová. Podľa nej je na postreky potrebných asi 350 000 eur (10 544 100 Sk).
„Momentálne sa pokúšame vybaviť finančný príspevok od samosprávneho
kraja,“ dodala Patrícia Hanzová.
-raj-

Ak máte zaujímavé
fotografie, alebo
viete o mieste, kto
ré stojí za to vyfo
tiť, pošlite svoj ná
OKOM
OBJEKTÍVU met do redakcie!

mesiac,“ informoval Viliam Konček z oddelenia dopravy a stavebného poriadku
mestského úradu. Dovtedy musia ľudia
prechádzať po trávniku.
Text, foto: SIMONA ŠÍPOVÁ

Vaše dobré nápady
V minulom čísle Malackého hlasu sme vás informovali o zámere pána, ktorý
je ochotný poskytnúť finančné prostriedky na zriadenie útulku pre zviera
tá. Podľa neho by nemalo ísť len o miesto pre psy, ale pre viaceré zvieratá.
Na našu výzvu sa ozvalo viacero milovníkov prírody. Mnohí z vás sú síce zamestnaní, no s chuťou prisľúbili pomoc
a starostlivosť o zvieratá, ktorá bude
v ich silách. Prišli ste dokonca aj s konkrétnymi návrhmi miesta vhodného pre
„prechodné bydlisko“ zvierat. „Podľa toho, ako poznám okolie mesta, ideálny
útulok aj hotelík pre psy a zároveň oddelený cintorín pre menšie zvieratá
s malou spaľovňou by bol v lokalite Sla-

nisko. Je to asi dva kilometre od Malaciek smerom na Veľké Leváre,“ píše Alojz
Malý. „Treba nájsť miesto, kde zvieratá
nebudú nikoho rušiť. Ide nám o to, aby
sa ľudia nesťažovali a aby bola táto lokalita zároveň bezpečná,“ tvrdí možný zriaďovateľ. Teraz nám zostáva len čakať, čo
na všetky dobré nápady povie nadšenec, ktorý zatiaľ nechce prezrádzať svoje
meno.
Text: -sisa-, foto: archív
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Kníhkupectvo
ĽUBICA

Pre stratených či opustených psov je určená karanténna stanica na Hlbokej ulici.

KUPÓN
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MAXI
ISY KRÍŽOVKA O SKVELÉ CENY

RADY

ČASOP
v JEDNOM

Celá rodina sa zabavte a zrelaxujte pri úžasnej maxi krížovke na leto, s ktorou
si možete aj zasúťažiť o hodnotné ceny:
1 x víkendový pobyt pre 2 osoby v penzióne COSMOPOLITAN
5 x výživové doplnky ProVens spolu s plážovou taštičkou od Unimed Pharma.
2 x Karta Dolného Rakúska, s ktoru ušetríte a navštívite zaujímavé miesta u našich
rakúskych susedov
5 x darčeková kazeta lahodných a liečivých čajov, ktorú venuje spoločnosť
Agrokarpaty, s.r.o.
Veľa zábavy, šťastia
3 x kuchynské pomôcky značky Tescoma.
a krásne leto!
l
riflam
me
4 x lákavé
kozmetické balíčky od Oriflame.
2x

1x

OBÝVAČKA POD OBLOHOU
TIPY

3x

AKO
VZNIKLI ČÍSLA?
Ulovte si zvodcu! PÔVAB
OVERENÉ
S VÔŇOU PRÍRODY
RECEPTY

DOVOĽTE
SI DOVOLENKU

5x

PENZION

NÁPADY

Okružná jazda plážami – a hneď máte jasno aspoň
v niekoľkých „produktoch“ týchto končín. Niekdy je celok
veľmi zvodný a príťažlivý, je opálený, preháňa sa na vodnom

SVIEŽE
DRINKY
S
NA
N LETO

skútri. Existuje viacero typov plážových zvodcov. Chcú na nás
PRE ZDRAVIE
Priznanie
zapôsobiť, chcú sa nám páčiť a získať si nás, aj keď čas

MILOVANIE
V BÚRKE

pracuje proti nim. Baliči z letovísk... Podľahnete im, alebo
odoláte?

Mylné diagnózy

PRÍZRAK
Očarenie
ZÁHADNEJ CHOROBY
kubánskou exotikou

ODHALILA

JÚL 2009

METRO MEDIA 0,69 € / 20,80 Sk

9 771336 991003
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www.modernazena.sk

Iskrivé mojito, korenisté jedlá a cigary,
nákazlivý rytmus salsy. Vraj pre strhujúcu
vášeň a lásku neexistuje lepšie miesto ako
na Kube... Ak sa teda váš milovaný nevie
rozhýbať, vezmite ho sem a rozpáľte v ňom
všetky zmysly v šteklivom kubánskom štýle!

E
IE
CIE
ÁC
Š IRÁC
INŠP

SVOJE PLÁNY

IVETA BARTOŠOVÁ

KĽÚČ K IDEÁLNEJ POSTAVE

9Iveta
veta Bartošová odhaĴuje svoje plány!
9MamiĀky straší prízrak novej detskej choroby.
9Overené recepty pre zdravie.
9Tajomstvá krásy s vôļou prírody.
9Šokujúca skutoĀnoső:
PäőroĀné dievĀatko porodilo dieőa!
9Milovanie so šéfom v letnej búrke – intímna
spoveč jednej z vás.
9Pútavé príbehy našich ĀitateĴov.
9A okrem toho: príloha EXTRA so skvelými
tipmi na dovolenku, s receptárom sviežich
drinkov na leto a s kĴúĀom k ideálnej postave.
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 09B1

Ponuka
upratovania
je podvod!
Mesto Malacky upozorňuje svo
jich občanov a žiada ich o ostraži
tosť v súvislosti s možnými telefo
nickými ponukami upratovacích
služieb, ktoré neznáme osoby
v mene mesta ponúkajú ľuďom te
lefonicky. Mesto Malacky ani jeho
príspevkové organizácie totiž služ
by upratovania v domácnosti ne
poskytujú. Pri podobných ponu
kách treba opatrnosť, lebo pravde
podobne ide o podvod.

čítajte a vyhrajte
Román Blíz
kosť z pro
stredia lon
dýnskeho
prostredia
od M. Cole
ovej je plný napätia
a dramatických
zmien.
Rozprávkovú
knihu pre malé princezné – Vílí
prach a zázračné vajíčko získava
Terézia Jelemenská z Malaciek.
Žiadame výherkyňu, aby sa ohlásila v redakcii na Radlinského ulici,
č. 2751/1, 3. p., č. d. 407.
Ak chcete súťažiť o román Blízkosť,
pošlite do 31. augusta nalepený
kupón a možno sa práve na vás
usmeje šťastie.
Kníhkupectvo Ľubica
OC hotela Atrium, tel.: 772 67 34
Po–Pia 9.00–17.30 h
So
9.00–12.00 h

Želáme Vám extra zážitky na EXTRA formáte!

-red-

Drobná inzercia
• Slobodná učiteľka a externá študentka hľadá dlhodobé ubytovanie v Malackách (kvôli práci) od septembra (1 izba,
len počas týždňa). Kontakt: 0908 11 51 82.
• Ubytujem 4–6 osôb na chate v Roháčoch za Zubercom.
Kontakt: 0905 25 01 95
• Kúpim srnčie trofeje.
Kontakt: 0915 83 21 86.

Ťahavým brečtanom si nemusíte skrášliť
len záhradu či múry domu, ale aj predzáhradku či stĺp elektrického vedenia
pred domom. Text, foto: -sisa-

Montáž sadrokartónov
Maliarske práce

0907 42 86 12
MH 09 F4

Krížovka
Cudzie slová začínajúce
písmenom CH:
chalif
- moslimský panovník;
tajnička č. 2 - putovný pohár;
chalva
- orientálna cukrovinka;
chamsin
- saharský vietor;
tajnička č. 1 - zmätok;
chebula
- jedovatá ázijská rastlina;
charita
- dobročinnosť;
charta
- dôležitá listina;
cherubín - anjel;
chiméra
- bájna príšera;
chiromantia - veštenie z rúk;
cholelit
- žlčový kameň;
chotár
- pozemky patriace obci;
chlórkyan - jedovatý bojový plyn;
chinín
- liek proti malárii;
chiazma
- kríženie;
cherry
- ovocný likér, griotka;
Cháron
- prievozník do ríše mŕtvych;
check-point - kontrolný bod;
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tajnička č. 3 - mongolsko-turecký
vládca;
VODOROVNE
A dáždnik po česky – zastarane; ini
ciály krstných mien hercov Polónyho, Mikulíka a Krížikovej; nekonečný čas B obchodné centrum; hlavné jedlo dňa; nehnuteľné vlastníctvo – zastarane; nebuď
veselý; zosilnený súhlas C ohol po česky
– obrátene; tajnička č. 2; klamstvo D pokladnica; odporovacia spojka; jestvujete;
film s Ch. Chaplinom; kráčaš – obrátene
E červený po nemecky; skratka pre rádio
lokátor; dievčatko z rozprávky o maxipso
vi Fíkovi; dlhá samohláska; znoj; pretlač
na bývalých čs. poštových známkach;
pruh F symetrála; len po záhorácky; zvýšené výmurovky okolo spodnej časti domu – obrátene; tajnička č. 3; dva draslíky G gigant; sypaním doplnil; meno radošinského herca a režiséra Ščepku.

ZVISLE
1 menší krok 2 spojka; tajnička č. 1;
kyslík 3 písmeno gréckej abecedy; východ po nemecky; arabský slovesný člen
4 modelársky časopis; cudzie mužské
meno 5 pigmentová škvrna na tvári; háj
6 linka dôvery; vedecký názov krídla;
mangán 7 MPZ Španielska; stolárske lepidlá; začiatok abecedy 8 rastie na kys1
A
B
C
D
E
F
G

2

3

4

5

6

7

8

lých pôdach; ako po nemecky 9 malé
bodky na šatách – hovorovo 10 český
automobilový pretekár; pravoslávny
kňaz 11 rímskych 5; likviduje v Malackách odpad; Adam 12 európske spoločenstvo; vlastnosť citlivých; chlór 13
dym; Okresná hygienická správa 14 Národný úrad práce; forma organizácie ľudskej spoločnosti 15 časť slova sihoť; tu
9

máš! 16 síra; zbraň umiestnená na hlavni
pušky; dusík 17 hlavná časť problému.
Pripravil: JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

Kto chce súťažiť o knihy Zdravé bývanie
a Staviame a obnovujeme rodinný dom,
nech pošle kupón spolu so správnymi od
poveďami do 31. augusta a zaradíme ho
do žrebovania.

10 11 12 13 14 15 16 17

Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali
správne vylúštenie tajničky – 1. Džin
gischán, 2. džezva, 3. džabal – sme
vyžrebovali Vieru Holickú z Kozej ulice v Malackách. Získava knihy Zdravé
bývanie a Staviame a obnovujeme
rodinný dom.

MALACKÝ
HLAS
MALACKÝ HLAS
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KULTÚRA • SPOLOČENSKÁ KRONIKA • OZNAMY

Naša farnosť má
nového dekana

Spoločenská kronika
od 25. 5. do 13. 7.
PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:

2. júla začal v rímskokatolíckom kostole pôsobiť nový dekan. Ján
Hudec do Malaciek zavítal po štvorročnom pôsobení v Katedrále sv. Mar
tina v Bratislave.
„Pochádzam z malej dedinky Prese
ľany v okrese Topoľčany. Študoval som
na gymnáziu v Topoľčanoch a neskôr na
fakulte v Bratislave,“ prezradil štyridsať
ročný dekan.
Pred sedemnástimi rokmi bol vysvä
tený za kňaza a odvtedy pôsobil v Brati
slave, kde okrem iného postavil kostol
Najsvätejšieho srdca Ježišovho na Kra
mároch.
„Záhorie som už poznal, lebo som tu
mal spolužiakov. Páči sa mi tu, je tu krás

na príroda. Na prácu sa teším, no trochu
mám strach z toho veľkého komplexu –
kostol, kláštor a cirkevná škola. Je tu
neskutočne veľa roboty a mnoho vecí
potrebuje rekonštrukciu, ktorá predsta
vuje obrovské finančné náklady,“ opisuje
nositeľ čestného titulu assesor svoje pr
vé dojmy. S novým dekanom sa veriaci
budú stretávať najbližších päť rokov,
keďže dovtedy mu platí menovací de
krét od biskupa.
-raj-

Živel opäť vyčíňal
Búrke, ktorá 30. júna podvečer zúrila nad mestom, mnoho občanov ne
venovalo zvýšenú pozornosť. No silu, ktorú tento živel v sebe krotil nad
centrom Malaciek, naplno ukázal v Zámockom parku.
Silný východný vietor v spojení s hus
tým dažďom a pieskovými pôdami bol
pre viacero stromov ničivý. Niekoľko
starších stromov s hrubými kmeňmi zo
stalo vyvrátených aj s koreňmi, tenšie
stromy nárazový vietor zlomil. Pracovní
ci mesta začali s odstraňovaním popa
danej zelene hneď na ďalší deň, no tento
proces niekoľko dní trval. Mesto Malacky
– správa zelene vtedy upozorňovalo ob
čanov, aby radšej do parku nechodili,
pretože reálne hrozilo riziko zrútenia
ďalších stromov.
Okrem Zámockého parku spôsobila
búrka škody aj na majetku občanov ži

júcich v mestskej časti Majír. V dôsledku
silného vetra popadali hrubé konáre
z topoľov, ktoré poškodili strechu na ga
rážach, takže viacerým začalo do nich
zatekať.
Obyvatelia obytného domu sú už zú
falí, pretože podobný scenár sa opakuje
každý rok. Riešenie vidia v odstránení
topoľov, s čím nesúhlasí vojenská sprá
va lesov, na ktorej pozemkoch spomí
nané stromy rastú. Topole pritom neo
hrozujú len garáže, ale aj samotný obyt
ný dom, a teda aj životy jeho obyvate
ľov.
Text, foto: SILVIA RAJNOVÁ

Spoločenská hodnota poškodenej zelene sa odhaduje na cca 26 555 eur (800-tis. Sk).

Pohodlní psičkári
výbehy ignorujú
Mestská polícia sa v poslednom
období sústredila na kontrolu dodržiavania Všeobecne záväzného
nariadenia o chove zvierat na území mesta Malacky.

ného VZN. Aj v budúcnosti sa budeme
problematikou zaoberať. Prekvapením
bolo, že na plochách pre voľný výbeh
psov sa psy takmer vôbec nevyskytovali.
Pre niektorých chovateľov je asi jedno
duchšie zájsť za roh bytovky
a počkať, kým pes vykoná potre
Hliadka prechádzala lokali
bu a potom sa nenápadne do
ty, v ktorých sa ľudia často sťa
žovali na nedodržiavanie po
stať čo najskôr zase do bytu. Zá
vinností chovateľov. V týchto
sluhu na znížení počtu oznamov
vybraných miestach príslušníci KRITICKÝM na nedodržiavanie povinností
PEROM
MsP kontrolovali 17 majiteľov
chovateľov nemá len MsP, ale
psov, povinnosti chovateľa – vedenie najmä občania, často psičkári, ktorým
psa na vôdzke, náhubok, zbieranie ex nedodržiavanie povinností chovateľov
krementov či označenie psa známkou. prekáža a operatívne MsP upozorňujú
Porušenia vyriešili v blokovom konaní. na takéto skutočnosti na bezplatnej
Po absolvovaní týchto kontrol sa od ob telefónnej linke 159.
čanov znížil počet oznamov, v ktorých
VLADISKAV KUNÁK,
sa sťažovali na nedodržiavanie uvede
preventista MsP
MALACKÝ HLAS

10/2009

80 – Dezider Hrehuš; Ján
Hurban; Mária Knotková;
Anastázia Kordošová; Mária
Preisová; Helena Šrútková; Alžbeta
Tornociová; Vendelín Trankovič;
85 – Pavel Malý; Vlastimila Šujanová;
93 – Ján Huska
VÍTAME MEDZI NAMI:
Richard Ondrovič, 28. 5.;
Ester Iszerová, 5. 6.; Rebeka Šteflovičová, 20. 5.; Zuzana Bodnárová, 28. 6.; Alex Ježo, 1. 7.; Richard Baček, 3. 7.
POVEDALI SI ÁNO:
Juraj Kožuch – Dana Volá
rová; Dušan Pajpach – Zuzana Vargo
vá; Juraj Benka – Gabriela Wasche
ková; Peter Zemánek – Petra Maruš
ková; Michal Anderlitschek – Romana
Chrupková; Valter Ingvort – Zuzana
Hollá; Gabriel Ševela – Martina Ki
šová; Peter Ďurica – Zuzana Jakešová;
Branislav Bošák – Jana Lániková; Mar
tin Macejka – Barbora Iszerová; Patrik
Berkeš – Mgr. Katarína Caunerová

†

NIE SÚ MEDZI NAMI:

Róbert Kratochvíl, Malacky,
*1956; Štefan Hajdin, Malac
ky, *1952; Jozefa Frühaufová, Kuchy
ňa, *1923; Jaroslav Putík, Malacky,
*1966; Terézia Oslejová, Malacky,
*1923; Ivana Šešerová, Záhorská Ves,
*1968; Anna Ďorďovičová, Borský
Svätý Jur, *1927; Anastázia Havlíková, Malacky, *1920; Mária Strihová,
Suchohrad, *1923; Ján Ježek, Morav
ský Svätý Ján, *1927; Mária Markovičová, Borský Svätý Jur, *1959; Irena
Fabová, Jakubov, *1930; Anna
Knechtová, Košice-Juh, *1942; Štefan Kunák, Malacky, *1935; Miroslav
Tillner, Malacky, *1957; Ondrej Benčurik, Gajary, *1938; Terézia Šimková, Kuklov, *1933; Anna Mičeková,
Malacky, *1928; Rudolf Maier, Malac
ky, *1941; Štefánia Gorelová, Malac
ky, *1939; Štefan Grujbár, Malacky,
*1922; František Janotka, Malacky,
*1921; Michal Drahoš, Malacky,
*1957; Matilda Šarkezyová, Studien
ka, *1932; Žofia Kurtulíková, Malac
ky, *1933; Jozef Burcl, Gajary, *1930;
Ján Bublík, Malacky, *1948; Marian
Brodek, Bratislava IV, *1950; Lívia
Vašková, Plavecké Podhradie, *1942;
Alfonz Redenkovič, Jakubov, *1937;
Jozef Chmela, Kostolište, *1932; Genoveva Kočišová, Rohožník, *1921;
Mária Macháčková, Bratislava, *1921;
Otília Bukovská, Jakubov, *1920; Rudolf Studenič, Veľké Leváre, *1946;
Ján Szí, Plavecký Mikuláš, *1928; Emília Šteffeková, Sološnica, *1938; Július Vavro, Malacky, *1922; Ján Rybár, Rohožník, *1925; Stanislav Pokorný, Moravský Svätý Ján, *1952; Peter Maňúch, Malacky, *1949; Vendelín Bilka, Bílkove Humence, *1923

blahoželáme

SpomienkY

Ladislav Šimuna – 10. 6., 60 rokov
Je nám veľkým potešením želať Ti
v deň narodenín pevné zdravie, šťas
tia veľa, všetko, čo si srdce želá, veľa lá
sky, spokojnosti v celej ďalšej budúc
nosti, úsmev v tvári, radosť v oku,
úspech v každom žitia kroku.
To Ti zo srdca želajú manželka Edita,
syn Laco s rodinou, syn Ľuboš s rodi
nou a vnúčatá Ľubko, Pavlínka a Si
monka posielajú pusu.
Pavol Škoda – 17. 6., 60 rokov
Len to najkrajšie, čo život môže dať,
k 60-ročnému jubileu Ti chceme zaželať.
Nech slza bolesti tvár Ti nikdy nezmáča,
žiaľ a smútok nech sa Ti chrbtom otáča,
nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota sú náplňou ďalších rokov Tvojho života.
Všetko najlepšie želajú manželka Vie
ra, syn Pavol, Martin a Branislav, ne
vesty Ľubica a Monika, vnúčatá Aurel,
Simon a Leo.
Ema Antičová
24. jún, 6 rokov
Detský prelomový
vek sa priblížil akosi
rýchlo a blízka rodina
oslávila s Tebou 6 ro
kov. Je to vek, ktorý
Ťa od septembra uvedie do školy
k povinnostiam a zodpovednosti,
a tak Ti prajeme, aby si okrem šante
nia poznala aj radosť z poznávania
čohosi nového. Nech sa Ti po bezsta
rostnom lete darí čo najlepšie.
S chuťou do školy!

Mestské centrum kultúry

otvára 8. septembra

kurz orientálneho
tanca

pre dospelých (začiatočníci, mier
ne pokročilí I., mierne pokročilí II.,
pokročilí), pre deti (7–12 rokov)
a mládež (13–18 rokov)
a

V konečnej fáze pôjde o záväzný
dokument, ktorý vznikne vďaka spolu
práci verejných i neverejných poskyto
vateľov sociálnych služieb na území
mesta v súlade so zákonom č. 448/2008

1. 7. uplynul rok, čo
nás bez slova rozlúč
ky opustila naša dra
há manželka, matka
a babka Janka
Kupcová. Kto ste ju
poznali, venujte jej
tichú spomienku. S láskou spomínajú
manžel, synovia Marián a Stanislav
s rodinami, svokrovci a ostatná ro
dina.

7. 7. uplynul rok, čo nás po tragickej
nehode navždy opustili naše milova
né deti – Alan Minarovič, Lucia
Ševčíková, Ján Grobár. S láskou
v srdci spomínajú rodičia, starí rodi
čia, súrodenci, kamaráti, kamarátky
a celá rodina.
Odišiel si bez rozlúčky, tak veľmi si
chcel žiť, no choroba to nechcela do
voliť. Nedá sa Ťa zobudiť, hoci by sme
veľmi chceli, už len môžeme k Tebe
prísť a sviečku zapáliť.
17. 7. uplynuli 4 roky,
čo nás navždy opus
til manžel a krstný
otec Milan Kuklovský z Malaciek.
S láskou spomínajú
manželka Otília
a krstňatá Peter, Alenka, Michal a celá
rodina. Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.

kurz anglického
jazyka.

Výučba orientálneho tanca sa bude
konať v priestoroch spoločenského
domu od septembra do decembra
2x 1 hodina týždenne.
Výučba anglického jazyka pre začia
točníkov, mierne pokročilých a po
kročilých bude v priestoroch MCK na
Záhoráckej ulici. Cena kurzu za 1. pol
rok (september–január) je 75 €
(2259,45 Sk). Pre obmedzený počet
účastníkov (pri kurze anglického ja
zyka max. 10 v skupine) sa treba pri
hlásiť do 4. septembra v MCK na
Záhoráckej ul., č. 1919, t. č.772 21 10,
e-mail: kulturama@airwave.sk.

Komunitný plán zlepší
sociálne služby
Mesto Malacky začína podnikať prvé kroky, ktoré povedú k vytvoreniu tzv. komunitného plánu (KP)
sociálnych služieb mesta Malacky
na roky 2010–2013.

Ďakujeme celej rodine, susedom, bý
valým spolupracovníkom, všetkým
priateľom a známym za prejavy sú
strasti a kvetinové dary pri rozlúčke
Katky Vokurkovej z Malaciek,
ktorá nás opustila 28. 6. vo veku 44
rokov. Smútiaci rodičia a brat.

Z. z. o sociálnych službách. Významnou
súčasťou KP bude zoznam verejných
i neverejných poskytovateľov sociálnych
služieb s uvedením ich kontaktných
údajov. Ich spolupráca na tvorbe KP je
dobrovoľná. Prispeje však k lepšej orien
tácii v sieti zariadení, ktoré ľuďom po
skytujú v rozličných oblastiach a rozlič
ným spôsobom sociálnu pomoc.

30. 7. uplynú 4 roky od smrti Márie
Michálkovej, r. Alenovej, a 2. 8.
uplynie 29 rokov od úmrtia Jozefa
Michálka z Veľkých Levár.
S úctou a vďakou spomína zať Milan
s rodinou.
6. augusta si pripo
míname 1. výročie
náhleho odchodu
manžela, ocina, sta
rečka, kamaráta
a muzikanta Štefana Sopku. Kto ste
ho poznali, venujte mu spolu s nami
tichú spomienku. Smútiaca rodina.

Výzva
na spoluprácu
Mesto Malacky vyzýva všetkých
poskytovateľov sociálnych služieb
v meste, ktorí majú záujem aktívne
spolupracovať pri tvorbe KP sociál
nych služieb a o evidenciu svojho
subjektu v zozname poskytovateľov,
aby vyplnili dotazník, ktorý získajú
v klientskom centre a na www.
malacky.sk (príloha k správe v KP)
a poslali ho na adresu uvedenú v do
tazníku do 31. 8. 2009

-tabu-
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Víkend
patril boxu
Letný ring Aliho Reisenauera sa
stal cez víkend dejiskom 14. ročníka medzinárodného turnaja O pohár Záhoria v boxe seniorov.
Slovenskému tímu, za ktorý štartovali majstri SR a víťazi ME a MS, sa postavili boxeri z Českej republiky a z Rakúska. „Prísť mali aj maďarskí boxeri, napokon však účasť odvolali,“ ozrejmil organizátor A. Reisenauer. Hľadisko pod
ringom bolo plné takmer do posledného miesta. „S priebehom turnaja som
veľmi spokojný, no najmä ma potešila
skvelá divácka kulisa,“ teší sa A. Reisenauer.
Text, foto: SIMONA ŠÍPOVÁ

V letnom ringu sa stretli skutoční majstri.

Martin Koch na MS

Národná cyklistická súťaž sa uskutočnila až na tretí pokus.

Atlét AC Malacky Martin Koch má
za sebou premiéru na Majstrovstvách sveta do 17 rokov. V meste
Brixen/Bressanone v Taliansku na
stúpil v piatok 10. júla na štart v be
hu na 200 metrov.
Náš pretekár si účasť vybojoval na
Majstrovstvách Slovenska dorastu v Nových Zámkoch (20.–21. 6.), kde ukázal,
že v behu na 200 metrov je slovenským
šampiónom v jeho vekovej kategórii.
Do Talianska odcestovala slovenská
výprava v nedeľu 5. júla. Hoci M. Koch
podal výkon na úrovni nového osobné
ho rekordu (22, 63 s), tento nepostačoval
na postup do ďalších bojov. Majstrom
sveta sa stal reprezentant karibského
štátu Grenada James Kirani (21,05 s).
Náš pretekár skončil v celkovom súčte
na 43. priečke.
Text, foto: -tkac-

Pre M. Kocha to boli prvé majstrovstvá
sveta.

Golfový park krstil
dážď šťastia

Osviežujúcim zážitkom večera, o ktorom by si mnohí mysleli, že ho prekazilo počasie,
bola citeľná pozitívna energia a usmiate tváre hostiteľov i hostí.

Súboj generácií
V poslednú júnovú nedeľu sa na futbalovom ihrisku konal spomienkový zápas na účinkovanie Malačanov v II. slovenskej národnej lige.
Predstavili sa tu bývalí hráči z rokov
1983 až 1988. Proti sebe symbolicky nastúpili výbery A dorastu a II. SNL. Stretnutie sa v riadnom čase (hralo sa 2 x 40
minút) skončilo 6 : 6 , po polčase 3 : 2 pre
A dorast.
Za A dorast skórovali Polák 2, Slobo-

da 2, Marcinových 1, Pálka1, za II. SNL Čikoš 2, Škoda, Nemčovič J. 1, Kuták 1 a Stipanitz 1. V streľbe zo značky pokutového
kopu nakoniec zvíťazilo družstvo II. SNL
v pomere 4 : 3, autorom víťazného gólu
bol Jozef Nemčovič.
Text: ANTON PAŠTEKA

Dokončenie z . strany
arch. Jaroslav Kachlík na tlačovej besede
deň pred otvorením vyzdvihol prednosti prirodzeného prostredia borovicových lesov a pôvodných pieskov. „Zachránili sme tisíce vzácnych stromov,
pretože išlo o hospodársky les určený
na výrub,“ povedal. Na rozsiahlej ploche
tu vznikol nový typ krajiny s umelo vytvorenými vodnými plochami. Exteriér
je pôsobivý aj vďaka dunám z bielych
pieskov.
„Naším cieľom je zlomiť golfu pečať
buržoázneho športu. Nechceme zakladať elitárske kluby, ale zameriame sa aj
na študentov a deti, ktorých chceme
k tomuto športu pritiahnuť,“ tvrdí pre
zident klubu Milan Vaškor.
Víziou architekta i prezidenta klubu
je postupný rozvoj areálu s efektom pod
pory golfovej turistiky aj vďaka usporadúvaniu veľkých golfových turnajov.
S tým ruka v ruke kráča aj rozvoj ubytovacích kapacít a hotelierstva, welness
služieb či akvaparkové využitie vzácnych geotermálnych prameňov s horúcou vodou (106 °C) s vlastnosťami vody
z Mŕtveho mora.
Text, foto: T. Búbelová

Mesto Malacky, obec Kuchyňa, Matica slovenská a Komisia školstva
a sociálnych vecí MsZ Malacky pozývajú záujemcov 16. augusta na

II. ročník záhoráckeho
výstupu na Vysokú.
Odchod autobusu je od ŠH Malina
o 8.00 h, začiatok výstupu je o 9.00
h od rekreačného zariadenia na Vývrate. Počas akcie bude možnosť zakúpiť si občerstvenie.

Národná cyklistická
súťaž
Pravidelnou športovou súťažou
mladých cyklistov sa stala súťaž
žiakov malackých škôl s názvom
Národná cyklistická súťaž, ktorú
organizačne zabezpečuje CVČ
a Slovenský cykloklub Záhorák.
Tento rok sa po dvoch odkladoch
pre nepriaznivé počasie uskutočnila na futbalovom štadióne Zámockého parku v piatok 26. 6. o 10.00
h. Chlapci i dievčatá súťažili so zápalom napriek skromnému publiku spolužiakov zo ZŠ Dr. J. Dérera.
Ich miesto na stupni víťazov nie je významné len u nás doma. Tí, čo sa umiestnili na 1. alebo 2. mieste v každej kategórii, získavajú automaticky postup do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční

19. 9. v Mlynkoch v Slovenskom raji
(info na www.ncs.sk).
Víťazmi sa stali v kategórii mini:
1. René Pálka; 2. Alex Nikolaj; 1. Pet
ra Králová; 2. Michaela Valentová.
Spomedzi mladších žiakov bodovali:
1. Dominik Drahoš; 2. Vladimír Jurkáček; 1. Michaela Gašparová, 2. Michaela Mikuličová.
Víťazmi medzi staršími žiakmi boli:
1. Patrik Brázdovič, 2. Rado Ďuriš,
v kategórii dorastencov vyhral Patrik
Pernecký.
Dovedna sa súťaže zúčastnilo 27 cyklistov, z toho 18 zo ZŠ Záhorácka a 9 zo
ZŠ Dr. J. Dérera. Športovú a súťaživú náladu podporil okrem divákov aj nadšený
moderátorský výkon Antona Pašteku.
Text, foto: TATIANA BÚBELOVÁ

Skúšky pre karatistov

Pre väčšinu karatistov skončili skúšky úspechom.

Posledná júnová sobota bola pre
malackých karatistov zavŕšením
uplynulého obdobia súťaží a neustáleho zlepšovania sa. Do Malaciek totiž pricestoval reprezentačný tréner Slovenska a skúšobný
komisár, kyoshi Dr. Rastislav Mráz,
aby karatistov podrobil skúškam
technickej vyspelosti.
Skúšky sa konali v telocvični ZŠ Štúrova a štvorhodinové intenzívne cvičenie bolo pre mnohých nielen skúškou
znalostí karate, ale aj fyzickej a psychickej výdrže a disciplíny. Skúšok sa zúčastnilo viac ako 30 karatistov a pre väčšinu z
nich dopadli skúšky úspešne - získaním

vyššieho technického stupňa. Svoje
umenie karatisti predviedli aj na letnej
akcii Sommerfest vo firme Fritz, s. r. o.
Príprava karatistov však neustáva ani
v období letných prázdnin a v auguste
ich čaká týždňové letné sústredenie.
ANDREA PULLMANOVÁ
Foto:

na správnu mieru
V minulom čísle sme uviedli, že spomedzi mladších žiakov sa v Behu oslobodenia na 1. mieste umiestnil T. Rašo. Správne meno jedenásťročného chlapca je
T. Rišo. Za chybu sa ospravedlňujeme.
		
-red-
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