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úvodník

Sladkosti upe
čené babičkami
z klubu dôchod
cov potešili nie
len dospelých,
ale najmä det
ských návštev
níkov.

Chvíľa
pokoja
Hoci dátum v kalendári nám hovorí,
že už vládne jeseň, pri pohľade na popo
ludňajšie teploty sa tomu dá len ťažko
uveriť. Na také dlhé babie leto si nespomí
nam. Je veľmi príjemné len tak sa zasta
viť, zatvoriť oči a nechať slnečné lúče po
štekliť tvár. Svet je zrazu krajší, problémy
menšie a optimizmu máme na rozdáva
nie... Človek má pocit, že prišla jar, na kto
rú sa väčšina po dlhej zime neskutočne
teší. No, každé ročné obdobie má niečo
do seba, v každom sa dá nájsť niečo úžas
né, čo sa dá vychutnávať. Aj keď pri
dnešnom rýchlom spôsobe života je to
priam nemožné. Občas mám pocit, že ne
žijeme prítomnosťou, ale skôr budúcnos
ťou. Veď ešte sme ani poriadne neodložili
plavky a tričká do skrine a už nám nákup
né reťazce dávajú do pozornosti tipy na
vianočné darčeky – aby sme vraj neza
budli. A naopak, v zime budeme už tradič
ne bombardovaní reklamami na dovolen
ky v tých najúžasnejších destináciách...
Sme súčasťou tohto rýchleho koloto
ča, z ktorého sa nedá vystúpiť. Aspoň ob
čas teda treba spomaliť, zostať napríklad
o pár minút dlhšie v posteli a vychutnať si
chvíľu sám pre seba, chvíľu pokoja.
SILVIA RAJNOVÁ

Slovensko bez bariér

Hlavnou myšlienkou projektu je
odstraňovanie bariér spôsobujúcich
izolovanosť znevýhodnených ľudí
a ľahostajnosť spoločnosti voči nim.
Malacky sa 30. 9. prihlásili s viacerými
projektmi – chránené pracoviská v prie
storoch MsP a inkubátora, príprava na
podporované bývanie, sociálny taxík
a podporou podujatia

Malacky bez bariér
– tvoríme spolu

6. 10. 2009

2. ročník senior fóra – projektu z dielne
Centra voľného času a občianskeho zdru
ženia Albatros sa tento rok konal v Ma
lackách po druhý raz – tentoraz počas
Dňa cestovného ruchu. Úsilie organizá
torov nájsť podporu pre projekt v Brati
slavskom samosprávnom kraji síce ofi
ciálnou cestou nevyšlo, no bratislavské
mu županovi Vladimírovi Bajanovi sa pá
čila jeho myšlienka natoľko, že prispel
z vlastného vrecka sumou 300 €.
Zručné dôchod
kyne vytvárali
neuveriteľné ob
razce z prírod
ných materiálov.
Erb mesta lemo
vali červenou
paprikou, mod
ré časti boli z ma
ku, zelené z fa
zuliek mungo a biele z ryže. Napadlo by
vám to?

Cestovný ruch
pulzuje aj
v centre Záhoria
Už po tretíkrát pristúpili Malacky
k organizácii podujatia na podporu cestovného ruchu v meste. Tentoraz však nešlo o jeden deň venovaný turizmu, ale hneď o dva Dni
cestovného ruchu.

Tie odštartoval už v piatok 25. sep
tembra seminár venovaný téme židov
ského kultúrneho dedičstva nielen v Ma
lackách, ale aj na celom Slovensku. V ten

to deň sa tiež synagóga v Malackách sta
la súčasťou Slovenskej cesty židovského
kultúrneho dedičstva. Pri tejto príležitos
ti slávnostne odhalil identifikačnú tabuľu
na synagóge predseda Ústredného zvä
zu židovských náboženských obcí Fran
tišek Alexander. Odhaleniu predchádzal
seminár Malacká synagóga ako súčasť
Slovenskej cesty židovského kultúrneho
dedičstva. Úvod seminára patril prezen
tácii Maroša Borského zo Slovenského

Maľované poháre na sušené huby, levanduľové panáčiky, kaktusové dekorácie, závesné
ozdoby z maľovaného skla, to všetko ponúkali klienti neziskovej organizácie Vstúpte.

centra židovského kultúrneho dedičstva,
ktorá prítomným priblížila realitu židov
skej kultúry v našej krajine. Na Slovensku

stojí v súčasnosti 107 synagóg a modliteb
ní a približne 700 židovských cintorínov.
Pokračovanie na . strane

Najlepšia správa
desaťročia

Mesto Malacky dostalo 29. 9. poštou rozhodnutie o schválení Žiadosti
o nenávratný finančný príspevok z operačného programu Životné prostredie vo výške 13 928 550,76 € (419 611 520 Sk) z celkových oprávnených
výdavkov vo výške 14 661 632,38 € (441 696 337 Sk)na projekt Záhorie,
Malacky – odkanalizovanie.

Žiadosť bola podaná na Ministerstvo
životného prostredia v rámci prioritnej
osi č. 1 – integrovaná ochrana a racionál
ne využívanie vôd. Projekt korešponduje
s operačným cieľom 1.1 – zásobovanie
obyvateľstva pitnou vodou z verejných
vodovodov a s operačným cieľom 1.2 –

odvádzanie a čistenie komunálnych od
padových vôd v zmysle záväzkov SR voči
EÚ. O pridelení nenávratného finančné
ho príspevku rozhodla Výberová komisia
MŽP SR pre projekty z Európskeho fon
du regionálneho rozvoja a Kohézneho
fondu 23. 9.
TATIANA BÚBELOVÁ

Súťažíme o Zlatý erb

Malá ikonka na internetovom portáli mesta www.malacky.sk hovorí o tom, že
mesto prihlásilo svoj oficiálny web do súťaže organizovanej občianskym združe
ním eSlovensko. Podľa našich zistení totiž parametre prístupnosti uvedeného in
ternetového portálu podľa merateľného rebríčka dosiahli úroveň 5. najlepšej
priečky zo všetkých hodnotených internetových stránok Slovenska, pričom ide
o najlepšie umiestnenie spomedzi stránok miest a obcí.		
-tabuMH 09 F1

SPRAVODAJSTVO
miestnosti, ktorá bola rovnako prepl
nená, pozorovali príhovor riaditeľky
MCK Jany Zetkovej a kultúrny program.
„Rešpektujeme želanie našich vzác
nych výtvarníčok, pretože všetci, ktorí
sme tu, ich dobre poznáme. Nestoja
tu pred vami, ale sú medzi nami. Ne
želajú si spomínať školy ani doterajšie
výstavy svojich diel. Chcú nás len
skromne potešiť a svoj odkaz ponúkajú
vo vystavených prácach,“ vysvetlila
netradičný spôsob konania vernisáže
J. Zetková.
Blahoželaniam nebolo konca-kraja
a prišli nielen milovníci umenia, ale aj
priatelia, príbuzní, známi, poslanci...

skrátka
3. 9. – Predsedníctvo ZMOS rokovalo
o vývoji podielových daní a pripomien
kovalo niektoré pripravované novely zá
konov. Rokovania sa zúčastnil aj primá
tor Malaciek J. Ondrejka.
8. 9. – Uskutočnili sa tri primátorské
porady – s vedúcimi pracovníkmi mesta,
s riaditeľmi rozpočtových a príspevko
vých organizácií. Všetky sa venovali kon
trole plnenia úloh a určeniu úloh na naj
bližšie obdobie.
17. 9. – Zišlo sa valné zhromaždenie
Bratislavskej vodárenskej spoločnosti,
ktorej drobným akcionárom je i Mesto
Malacky. Rokovalo sa o pripravovanej
úprave cenového návrhu na rok 2010,
ktorý ide na schválenie Úradu pre regu
láciu sieťových odvetví.
18. 9. – Primátorovi mesta sa prišla
predstaviť nová predsedníčka Okresnej
organizácie strany SMER Alexandra Wal
terová, ktorá na poste vystriedala Duša
na Vavrinca, prednostu MsÚ v Malac
kách.
21. 9. – Zástupcovia firiem z priemy
selného parku Eurovalley požiadali pred
staviteľov mesta o zníženie dane z ne
hnuteľnosti pre ich firmy. Primátor im
vysvetlil stav krízového rozpočtu a zloži
tú finančnú situáciu mesta.
22. 9. – Predstavitelia Colného úradu
Bratislava s pôsobiskom v Malackách vy
konali zdvorilostnú návštevu u primáto
ra mesta. Dohodli sa na pravidelnom in
formovaní o ich činnosti prostredníc
tvom mestských médií a o zámere rozvi
núť spoluprácu s mestskou políciou.
22. 9. – Uskutočnilo sa výberové ko
nanie na post vedúcej oddelenia marke
tingu a tlačovej tajomníčky. Spomedzi
dvoch uchádzačiek uspela Ing. Mirosla
va Šútorová z Malaciek, absolventka
Ekonomickej univerzity a zároveň štu
dentka 5. ročníka práva.
22. 9. – Malacky sa nechali inšpirovať
novou rýchlejšou a lacnejšou technoló
giou budovania komunikácií, ktorú pre
zentovala firma ECOROAD v obci Gajary.
Naše mesto si dalo vypracovať cenovú
ponuku na konkrétny úsek, aby porov
nalo rentabilitu v praxi.
28. 9. – Rokovanie predstaviteľov mes
ta s predsedom predstavenstva Spoloč
nosti Slovak Lines, a. s., vyústilo do roz
hodnutia spečatiť spoluprácu pri posky
tovaní MHD na území mesta dlhodobou
zmluvou.
MsZ schválilo
• kontrolu plnenia uznesení mestské
ho zastupiteľstva s tým, že11uznesení vy
pustilo zo sledovania ako úlohy splnené,
• VZN o chove a držaní zvierat na úze
mí mesta Malacky s pripomienkami,
• VZN o odpredaji bytov a nebyto
vých priestorov z majetku Mesta Malac
ky s pripomienkami,
• odplatný prevod nehnuteľnosti vo
vlastníctve Mesta Malacky – parc. č. 5848
– orná pôda o celkovej výmere 399 m²,
parc. č. 5849 – orná pôda o celkovej vý
mere 751 m², parc. č. 5850/1 – orná pôda
o celkovej výmere 493 m², parc. č. 5851/1
– orná pôda o celkovej výmere 647 m²,
parc. č. 5852/1 – orná pôda o celkovej
výmere 596 m², parc. č. 5852/2 – orná
pôda o celkovej výmere 589 m², parc. č.
5853/2 – orná pôda o celkovej výmere –
641 m², parc. č. 5854/1 – orná pôda o cel
kovej výmere 729 m², parc. č. 5854/2 –
orná pôda o celkovej výmere 1121 m², čo
deklaruje list vlastníctva číslo 2414 pre
k. ú. Malacky, ktorým bola GP č. 11/2009
novovytvorená parc. č. 3630/68 o výme
re 379 m² odčlenením dielu č. 1 o výme
re 4 m² z parc. č. 5848, dielu č. 2 o výme
re 74 m² z parc. č. 5849, dielu č. 3 o vý
mere 58 m² z parc. č. 5850/1, dielu č. 4
o výmere 55 m² z parc. č. 5851/1, dielu
č. 5 o výmere 52 m² z parc. č. 5852/1, die



Pre tých, ktorí vernisáž nestihli, je
užitočné vedieť, že táto jedinečná
výstava hlinených diel keramikárky
Libušky Čtverákovej „veľkej“ a obrazov Libušky Čtverákovej „malej“
bude otvorená do 25. októbra.
Libuša Čtveráková st. prijímala úprimné gratulácie so skromnosťou jej vlastnou.

Text, foto: TATIANA BÚBELOVÁ

Top
kultúrna
udalosť

Krvi nikdy
nie je dosť
Pod týmto mottom sa koná tento
rok už piaty ročník darovania najvzácnejšej tekutiny v prevádzkach spoločnosti Holcim Slovensko.
V spolupráci s Národnou transfúz
nou spoločnosťou (NTS) môžu tak pra
covníci a výkonný manažment staveb
nej firmy prejaviť humánne gesto pri
odberoch v Bratislave 5. 10. v sídle Hol
cim Slovensko na Dúbravskej ceste 2
a 6. 10. priamo v cementárni v Rohožní
ku. „Cieľom je naďalej nabádať ľudí
na darovanie krvi a zároveň budovať
komunitu a rozvíjať ducha spoločen
skej zodpovednosti medzi pracovník
mi,“ vysvetľuje Andrea Krajniaková, ho
vorkyňa Holcim Slovensko. Darovanie
sa koná pod prísnym dohľadom pra
covníkov NTS. Každý darca musí absol
vovať povinné vyšetrenie krvi na mies
te odberu. Darovať krv môže každý vo
veku od 18 do 60 rokov. Podmienkou
na darovanie krvi je váha nad 50 kg
a vyhovujúci zdravotný stav. Na odber
je potrebné priniesť si so sebou občian
sky preukaz a kartu poistenca.
-ts-

Dočasná
záchytná izba

Celá malacká kultúrna obec sa
1. októbra zišla v Galérii MCK na
vernisáži výstavy dvoch obľúbených miestnych výtvarníčok Li
buše Čtverákovej st. a jej dcéry
Libušky.
Napriek tomu, že na oficiálnom
otvorení sa obe aktérky priamo nezú
častnili, pretože im v tom bráni ich vro
dená skromnosť, z ústrania vedľajšej
Diela úspešných výtvarníčok priťahujú
milovníkov umenia bez rozdielu veku.

Máme vyše 300 bezdomovcov
Vychádzajúc z podnetov poslancov, ktorí žiadali predložiť informáciu o stave a sociálnych podmienkach bezdomovcov ži
júcich na území Malaciek, klientske centrum mapuje výskyt tejto sociálnej skupiny v meste. Za bezdomovca sa pritom po
kladá človek, ktorý nie je prihlásený v evidencii občanov mesta, teda nemá tu trvalý pobyt s adresou. Nejde vždy len o ľudí
v sociálnej a hmotnej núdzi potulujúcich sa po uliciach, ale aj o tých, čo bývajú v robotníckych ubytovniach či v podnájmoch
a nie sú oficiálne prihlásení. Mapovanie ešte nie je celkom skončené, no už doteraz je na zozname ľudí bez domova vyše 300
osôb. 										
TATIANA BÚBELOVÁ

Mesto má zámer zriadiť dočasnú zá
chytnú izbu, kde by sa na nevyhnutný
čas mohli ubytovať ľudia čakajúci na
zaradenie do riadneho zariadenia so
ciálnych služieb. Môže ísť o ľudí bez
domova, chorých či v sociálnej núdzi.
Pred prijatím do zariadenia musí každý
čakateľ absolvovať lekárske vyšetrenia
a úradný proces takisto istý čas trvá.
Potrebu dočasnej záchytnej izby uká
zala realita. Pred prijatím do zariadenia
treba zistiť aj to, či osoba nemá infekč
nú chorobu, ktorou by ohrozila zdravie
ostatných klientov. Záchytnú izbu chce
mesto zriadiť na prízemí bytového do
mu na Mierovom námestí do konca toh
to roka. Jej prevádzku bude zabezpe
čovať Mestské centrum sociálnych slu
žieb, ktoré má v objekte svoje praco
visko.
TATIANA BÚBELOVÁ

O čom rokovali poslanci MsZ na zasadnutí
lu č. 6 o výmere 49 m² z parc. č. 5852/2,
dielu č.7 o výmere 53 m² z parc. č. 5853/2,
dielu č. 8 o výmere 21 m² z parc. č. 5854/1,
dielu č. 9 o výmere 13 m² z parc. č. 5854/2,
v prospech – vlastníci bytov v bytovom
dome súp. č. 1638/1 a 1638/2, zapísa
ných na LV č. 5054, za cenu 0,10 €/m², čo
pri celkovej výmere 379 m² predstavuje
kúpnu cenu celkom 37,90 €, pričom cel
ková kúpna cena sa rozpočíta na jednot
livých vlastníkov podľa vlastníckeho po
dielu, prislúchajúceho výmere bytu,
v súlade s LV č. 5054, náklady súvisiace
s podaním návrhu na vklad do katastra
nehnuteľností v hodnote kolkových zná
mok na dve kúpne zmluvy, hradia kupu
júci,
• predložený návrh zámeru využitia
parc. č. 3793/14 podľa Petra Kohúta
s manželkou za účelom rozšírenia dvora
pri rodinnom dome,
• zámer majetkovoprávneho uspo
riadania časti parc. č. 346/3 pod stavbou
stolnotenisovej haly na Sasinkovej ul.
v bezpodielovom spoluvlastníctve man
želov PhDr. Márie Dobiášovej a Ing. Mi
lana Dobiáša v ¼ a vo výlučnom vlast
níctve PhDr. Márie Dobiášovej v podiele
¼ dielu č. 1, o celkovej výmere 310 m²,

• bezodplatné zriadenie vecného bre
mena na parc. č. 1661/1, vodné plochy,
o celkovej výmere 2637 m² a na parc.
č. 1661/2, vodné plochy, o celkovej vý
mere 2172 m², k. ú. Malacky, vo vlastníc
tve Mesta Malacky, LV č. 2414 za účelom
vybudovania viacúčelového chodníka
cyklochodník Jantárová cesta Kostolište
– Malacky „ s povinnosťou zápisu do ka
tastra nehnuteľností na základe kolau
dačného rozhodnutia a geometrického
plánu s vyznačením trasy na parcelách,
zaťažených vecným bremenom v pro
spech – Obec Kostolište na dobu neurči
tú,
• zriadenie vecného bremena na po
zemky vo vlastníctve Mesta Malacky, re
gister C parc. č. 4482/1, 4230/1, 4224,
4503/1, 4470, 4456, 4482/1, 4465/1 a re
gister E parc. č. 1473/5 v prospech spo
ločnosti TERMMING, a. s., Bratislava na
dobu neurčitú, ktoré spočíva v povin
nosti povinného ako vlastníka zaťaženej
nehnuteľnosti strpieť na časti zaťaženej
nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom
v geometrickom pláne
a) zriadenie a uloženie teplovodných
rozvodov,
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu,

opravy, úpravy, rekonštrukcie, moderni
zácie a akékoľvek iné stavebné úpravy
teplovodných rozvodov a ich odstraňo
vanie a vstup, prechod a prejazd pešo,
motorovými a nemotorovými dopraný
mi prostriedkami, strojmi a mechaniz
mami za tým účelom oprávneným a ním
povereným osobám v rozsahu a spôso
bom nevyhnutným na výkon povolenej
činnosti.
• Dodatok č. 4 k Protokolu o odo
vzdaní a prevzatí majetku, na základe
ktorého sa zvyšuje hodnota dlhodobé
ho hmotného majetku odovzdaného do
správy príspevkovej organizácie AD HOC
o 361 255,11 €,
• uzatvorenie nájomnej zmluvy na
prenájom časti strechy a nebytového
priestoru v budove MsÚ na Radlinského
ul. 2751/1 v Malackách, ktoré sú vo vlast
níctve Mesta Malacky na dobu neurčitú
v prospech obch. spol. Pozagas, a. s., Ma
lacky podľa platného VZN o prenájme
nebytových priestorov a ostatného ma
jetku vo vlastníctve Mesta Malacky,
• zmenu rozpočtu príspevkovej orga
nizácie mesta AD HOC Malacky s účin
nosťou od 1. 9. 2009 s tým, že príjmy
bežného rozpočtu sú 379 270 € a výdav

ky 378 297 € a príjmy kapitálového roz
počtu predstavujú 0 € a výdavky 973 €,
• odpísanie pohľadávok z účtovnej
evidencie mesta a ich sledovania v po
súvahovej evidencii mesta, ako aj po
kračovanie v exekučnom a konkurznom
vymáhaní pohľadávok,
• projekt INREN, celkové výdavky naň
vo výške 112 221,02 €, spolufinancovanie
z rozpočtu Mesta Malacky vo výške 5 %
z celkových výdavkov, čo je 5611,05 €,
spôsob financovania projektu z hoto
vostných zdrojov rozpočtu Mesta Ma
lacky, ako aj zabezpečenie udržateľnosti
projektu Mestom Malacky po dobu mi
nimálne päť rokov po ukončení realizá
cie projektu.
MsZ zobralo na vedomie
• predložené dôvodové správy k jed
notlivým bodom rokovania,
• správu o vykonanej následnej fi
nančnej kontrole financovania, hospo
dárenia a účelového využívania finanč
ných prostriedkov u neštátneho školské
ho zariadenia – školskej jedálne pri cir
kevnej ZŠ v Malackách za obdobie rokov
2007, 2008.

MALACKÝ HLAS
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SAMOSPRÁVA

Mesto je s rozkopávkami
nespokojné
Na niektorých častiach sa rozkopové práce skončili, no ukázalo
sa, že neboli dodržané podmienky povolení. Na základe týchto
zistení sa Mesto Malacky obrátilo
na spoločnosť Enermont, s. r. o.,
s výzvou na odstránenie nedostatkov. Počas prác boli napríklad
poškodené plochy zelene a záhonov, viacero dažďových zvodov,
ktoré boli vedené v chodníku, ako
aj niektoré šachty pri bytových
domoch. Na miesto nebola vrátená ani poštová schránka.
Na Záhoráckej ulici boli zahádzané
lavičky a odpadkové koše. Rovnako ne
bola dodržaná dohoda, podľa ktorej sa
ďalšia ulica mohla rozkopať až po uve
dení predchádzajúcej do pôvodného

Oddelenia
úradu po novom
Od 1. septembra funguje mestský
úrad s novou štruktúrou. Niektoré
oddelenia úradu zostali nezmenené, niektoré zmenili názov alebo
zanikli a iné sa zlúčili. Pre väčší prehľad vám prinášame tabuľku s názvami všetkých oddelení úradu
a s ich kompetenciami, ktorá vám
pomôže v rýchlejšej orientácii pri
riešení problémov. 	               -sisa-

Vedúci oddelenia, telefónny kontakt

Kompetencie

oddelenie projektového riadenia

Ing. Eva Sokolová, 034/796 61 57

projektové riadenie, verejné obstarávanie, úvery zo štátneho fondu rozvoja bývania
a stavebný dozor

oddelenie ekonomiky

Ing. Ladislav Adamovič, 034/796 61 60

miestne dane a všeobecná učtáreň, evidencia majetku, právne činnosti a školstvo

klientske centrum

Mgr. Alena Kmecová, 034/796 61 20

životné prostredie, podnikanie a služby, matrika a občianske záležitosti, pokladnica,
miestne dane, evidencia obyvateľov a sociálna pomoc

oddelenie marketingu

Mgr. Tatiana Búbelová, 034/796 61 23

redakcia Malackého hlasu a eM TV, informačné technológie a turisticko-informačná
kancelária

oddelenie územného rozvoja
a životného prostredia

Ing. Gabriela Reháková, 034/796 61 70

stavebný poriadok a spoločný stavebný úrad aj pre obce Kostolište a Jakubov,
životné prostredie, doprava

oddelenie služieb a údržby

Ing. František Klíma, 034/796 61 80

údržba budov a zelene

Voľby do orgánov samosprávnych krajov vyhlásil predseda Národnej
rady Slovenskej republiky Pavol Paška 2. júla.
jeden z kandidátov nadpolovičnú väčši
nu platných hlasov, koná sa do 14 dní
2. kolo volieb. Druhé kolo volieb a deň
ich konania vyhlási predseda NR SR bez
odkladne po uverejnení výsledkov vo
lieb ústrednou volebnou komisiou.
Zoznam volebných okrskov nájdete
na www.malacky.sk a na teletexte
eM TV na strane 482.

Ako vnímate
zmenu
periodicity

Redakcia zistila, že ide
o prípravu pozemkov na vý
stavbu 25 rodinných domov.
Realizuje ju firma GIRASOLE,
s. r. o., so sídlom v Malac
kách, ktorej konateľom je
Patrik Marek. „Na pozemku

vydávania Malackého hlasu z dvojtýždenníka na mesačník?
Prijali by ste, keby vychádzal čas
tejšie aj napriek obmedzenej farebnosti?

naša firma zabezpečila vybudovanie
inžinierskych sietí, ktoré sú práve pred
kolaudáciou,“ povedal konateľ. Lokalita
na konci Ul. J. Hollého bude predĺžená
o komunikáciu, ktorá sa práve buduje
a v závislosti od počasia by mala byť
hotová do konca októbra. Stavebné po
zemky pripravené na predaj
budú umiestnené po oboch
stranách novovybudovanej
komunikácie, čím vznikne no
vá 300 m dlhá ulica, určená
PÝTAME SA
ZA VÁS na rodinnú výstavbu.

Text, foto: T. Búbelová    

-red-

MALACKÝ HLAS

12/2009

MsZ uložilo riaditeľovi p. o. m. AD
HOC
• upraviť účtovný stav DHM, p. o. m.,
ku dňu 1. 10. 2009 na základe schválené
ho uznesenia.
MsZ splnomocnilo primátora
• podpísať schválené kúpne zmluvy
na základe prijatých uznesení MsZ,
• podpísať zmluvu o zriadení vecné
ho bremena na parcely č. 1661/1 a parc.
č. 1661/2 medzi Mestom Malacky a Ob
cou Kostolište ako oprávneným z vecné
ho bremena na základe geometrického
plánu s vyznačením trasy viacúčelového
chodníka na pozemkoch zaťažených
vecným bremenom podľa GP,
• uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve
o zriadení vecného bremena medzi Mes
tom Malacky a spoločnosťou TERM
MING, a. s., Bratislava na základe prijaté
ho uznesenia,
• podpísať Dodatok č. 4 k Protokolu
o odovzdaní a prevzatí majetku Mesta
Malacky do správy príspevkovej organi
zácie mesta AD HOC Malacky podľa zne
nia a za podmienok schválených uzne
sením mestského zastupiteľstva.
ANTON PAŠTEKA

Zaujímalo nás

V redakcii sme zaznamenali viaceré
zvedavé otázky súvisiace so stavebnými prácami za Ul. J. Hollého.
Čo sa tam chystá? Sú tieto  stavebné aktivity v réžii mesta či súkromnej firmy?

17. septembra
MsZ uložilo MsZ
• vypracovať informáciu o aktuálnej
situácii bezdomovcov v meste Malacky
a ich sociálnom postavení a túto infor
máciu predložiť na najbližšie rokovanie
MsZ,
• vybaviť podnet poslanca P. Spustu
o parkoviskách v centre mesta,
• geometrickým plánom odčleniť časť
parc. č. 3793/14 o šírke 4 m pozdĺž oplo
tenia dvora P. Kohúta s manželkou a pred
ložiť spracovaný materiál na najbližšie
rokovanie MsZ,
• rokovať s vlastníkmi časti nehnuteľ
nosti pod stolnotenisovou halou, man
želmi Dobiášovými o odkúpení dielu č. 1
z parcely č. 346/3 o celkovej výmere 310
m²,
• realizovať opatrenia vyplývajúce zo
správy hlavnej kontrolórky o kontrole
v školskej jedálni pri cirkevnej ZŠ v Ma
lackách,
• zapracovať plánované príjmy a vý
davky vyplývajúce z projektu INREN do
rozpočtu Mesta Malacky pri najbližšej
zmene rozpočtu mesta,
• vybaviť interpeláciu poslanca J.
Mračnu a podnet poslanca J. Říhu v zmys
le zákona o obecnom zriadení.

-rajFoto: archív

Názov oddelenia

Voľby sa pomaly blížia
Ich prvé kolo sa uskutoční 14. novem
bra. Ešte 17. júna schválili poslanci zastu
piteľstva BSK počet poslancov na voleb
né obdobie 2009–2013 v celkovom poč
te 44 a tiež počet volebných obvodov,
ktorých je 18. Obce okresu Malacky sú
zastúpené v počte 3 volebných obvodov.
Voľby sa konajú v určený deň od 7.00
do 22.00 h. Volebná kampaň sa začína
28. 10. a trvá do 12. 11. do 7.00 h. V prí
pade, ak v prvom kole volieb nezíska ani

stavu, pričom chýbalo stanovené ozna
čenie rozkopávok.
V súčasnosti sa navyše kope bez
platného rozkopávkového povolenia,
pretože to bolo vydané do 19. 8. a pred
uplynutím platnosti nebola podaná žia
dosť o jeho predĺženie. Na základe tých
to skutočností mesto rozhodlo, že až
do odstránenia všetkých nedostatkov
na rozkopávkach a ich písomného odo
vzdania správcovi komunikácií (teda
Mestu Malacky), nebudú spoločnosti
Enermont, s. r. o., povolené ďalšie roz
kopávky. Tá má na odstránenie nedo
statkov 15-dňovú lehotu. V opačnom
prípade bude mesto postupovať v zmys
le zákona o pozemných komuniká
ciách.

Piráti chodníkov

suverén mi poškodil nohavice a ešte
ma aj vyhrešil, že prečo zavadziam na
Redakciu prekvapil podnet občana chodníku,“ rozhorčuje sa. Čo sa dá
Malaciek, ktorý sa denne pohybuje   s týmto problémom robiť?
v uliciach mesta. Sťažoval sa na ne„Ak občan uvidí podobnú situáciu,
disciplinovanosť cyklistov, ktorí treba ju nahlásiť mestskej polícii na čís
ohrozujú ľudí kráčajúcich po chod- le 159. Problém budeme riešiť, no za
níku.
tiaľ nemáme takýto prípad ohlásený
a ani kamery nič nezachytili,“ vysvetlil
„Na chodníku ma zrazil cyklista a ne Vladislav Kunák, preventista MsP.
bol som prvý, komu sa to stalo. Sám Cyklistov prevážajúcich sa po chodní
som videl, ako na križovatke zrazil jaz koch vidieť denne, netreba sa báť na
dec na bicykli staršiu ženu,“ píše vo „piráta“ privolať hliadku MsP.
svojom liste pán Karol. „Jeden takýto
SIMONA ŠÍPOVÁ

Zuzana Osuská,
30 rokov
Zmenu vo vydávaní
mestských novín som
pocítila a môžem po
vedať, že Malacký hlas
mi chýba. Keď nie je
iná možnosť, prijala by som i čiernobiely
dvojtýždenník, hoci farebný je oveľa
pútavejší. Na momentálnej situácii mi
prekáža, že v novinách vychádzajú často
neaktuálne informácie.
Miroslav Brutvan,
58 rokov
Noviny čítam najmä
preto, že v nich vždy
niekoho spoznám. Ur
čite by bolo lepšie, ke
by vychádzali častejšie.
Niekedy sa ich dokonca už neviem doč
kať, intervaly medzi jednotlivými číslami
sú pridlhé.
Anton Vosátko,
65 rokov
Samozrejme, že mi ne
vyhovuje, že Malacký
hlas už nevychádza tak
často. Na noviny som
sa vždy tešil a teraz mi
je to ľúto. S manželkou sme penzisti
a noviny nás vždy potešili. Farebné sú
krajšie, ale aj čiernobiele by sa dali ako
núdzové riešenie prijať.
Text: -sisa-, foto: -raj-
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Chodci majú
viac
priechodov
Na niektorých priechodoch pre
chodcov sa obnovoval náter hneď
po zime a cez leto pribudli dva
nové priechody na Ulici duklianskych hrdinov – pri nemocnici.
Chvíľu mohli byť ľudia zmätení, lebo
k vyznačeným priechodom neviedli
chodníky. Dnes je už situácia iná a pri
nemocnici možno bezpečne prechá
dzať cez cestu hneď na troch miestach.
Problémom zostávajú ulice Štefánikova
a Stupavská, kde okrem starých majú
pribudnúť dva nové priechody. Nie je to
však vinou mesta, ale úradníckych prie
ťahov.
Dočkajú sa aj na Štefánikovej
a Stupavskej?
Mesto žiadalo Slovenskú správu ciest
(SSC) o povolenie zriadiť uvedené prie
chody. Nemal to byť problém. SSC však
žiadala doplniť projektovú dokumen
táciu o pripájacie chodníky. Keďže me
dzi pôvodnými chodníkmi a priecho
dom je prevýšenie viac ako 30 cm, z bez
pečnostných dôvodov sa ukázala aktu
álna požiadavka doprojektovať zá
bradlie. Samozrejmosťou museli byť sle
pecké pásy pre nevidiacich. Projekty bo
li dopracované. Keď sa už všetko zdalo
byť na dobrej ceste, Správcovská spo
ločnosť SSC (IVSC) si vyžiadala ďalšie do
plnenie projektu o tzv. rezy, ktoré by
znázorňovali riešenie odvodnenia ko
munikácie a samotných priechodov.
Podľa Viliama Končeka môžeme dúfať,
že schvaľovací proces bude ukončený
do konca roka. Keďže tri pripojenia mu
sia byť vzhľadom na veľký výškový roz
diel postavené nad oporným múrom,
čo nebude lacný „špás”, zostane vo vzdu
chu visieť otázka, či na to budeme mať.
Ako vidno, nie je také ľahké „namaľovať“
priechod...
TATIANA BÚBELOVÁ

Nebojte sa opýtať na

nabíjačky

Ak mám od jari novú batériu, je treba ju nejako pripraviť na zimu? Teplota v noci už dosť klesá...
Ak sa vám zdá, že v chlade auto štartuje
trocha ťažšie ako doteraz, potom záleží na
tom, koľko je stupňov. Pri teplotách, ktoré
sú ešte v tomto období a pri veku vašej
batérie by to nemalo byť poznateľné a ak
áno, je najrozumnejšie nechať si batériu
skontrolovať v našej špecializovanej prevádzke. Neskôr pred zimou by som to
odporúčal všetkým vodičom. Ak vlastníte
nabíjačku akumulátorov (ozajstnú, kvalitnú, ktorá robí to čo sľubuje), potom pri
nízkych teplotách odporúčame dobíjať tak
každé dva mesiace. Dôležité je porovnať jej
hodnoty (stredný nabíjací prúd, efektívny
nabíjací prúd a menovitá kapacita, ktorú
dosiahne nabíjačka za 10 hodín) s udanými hodnotami výrobcu akumulátora.

Výprava z Malaciek merala za víťazstvom cestu dlhú 1300 km.

Psy šampiónmi
Malackí kynológovia – členovia Kynologického klubu Záhorák vo Francúzsku žali úspechy. Na Svetovej výstave bieleho švajčiarskeho ovčiaka vo francúzskom Dijone reprezentovali Slovensko tri psy, všetky z Malaciek.
Celkom sa zúčastnilo 214 psov z ce
lého sveta a posudzovali 3 rozhodcovia
(Belgičan, Francúzka a Rakúšanka). Naše
želiezka v ohni boli Monty a Aicha maji
teľa Milana Freunda a Alf Katky Klačan
skej. Je to rodina, najmladší Alf mal len
6 mesiacov a 1 deň a v triede Puppy do
stal vynikajúci posudok. Rozhodkyňa
z Francúzska sa vyjadrila, že o ňom ešte
budeme počuť. Monty, Alfov dedo a zá
roveň Aichin otec, súťažil v triede šam

piónov a obsadil v silnej konkurencii
psov zvučných mien 4. miesto. Naj
úspešnejšia bola Aicha, ktorá v otvore
nej triede medzi 34 sukami, staršími
ako 15 mesiacov, získala 1. miesto a ne
chala za sebou konkurenciu z Dánska,
Holandska, Francúzska, Litvy, Argentíny,
Španielska, Belgicka či Švédska. Zároveň
bola vyhlásená za 2. najkrajšiu suku vý
stavy.
Text, foto: MILAN FREUND

Stretnutie spolužiakov
Aj vďaka redakcii Malackému hlasu a článku uverejnenému ešte v máji
tohto roka sa rodák z Malaciek žijúci v Amerike po rokoch zišiel so svojimi
bývalými spolužiakmi.
Tí si ho počkali v hoteli Atrium, kde
bol na obede. „Takmer to vyzeralo, že
z toho nič nebude, ale niektorých som
aj sám obehal,“ tešil sa Karol Osuský,

ktorý už roky žije v Seattli. Cestu na Slo
vensko, kde strávil niekoľko dní, mal
však strastiplnú. Miesto deväťhodino
vého letu ho však pre dve poruchové

Tibor Kozma, špecialista - reklamačný technik
spoločnosti Akušat, 0903 480 145

Všetko, čo potrebujete
vedieť o

autodieloch

je naša adresa

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

lietadlá čakalo dvojdňové cestovanie.
Pred návštevou rodného mesta sa však
ešte zastavil v Prahe na Majstrovstvách
sveta v jazde na kajaku. „Skončil som
síce štvrtý, ale aj s riadnou angínou

www.kia.sk

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

a vysokými horúčkami,“ zdôveril sa re
dakcii. Po niekoľkých dňoch strávených
v Malackách s rodinou je už K. Osuský
opäť v Amerike.
-sisa-

Kultúrne tipy
na október:

11. 10. o 14.30 h Šarkaniáda 2009,
lúka pri mlyne, Šarkan snov, súťaž
o najkrajšie vyrobeného šarkana, sú
ťaž Naj letec, CVČ; 17. 10. o 10.00 h
Burza hračiek a detských kníh, skoro
nové hračky a knihy za výborné ceny,
záujemcovia o predaj sa zaregistrujú
do 14. 10., CVČ; 17. 10. Burza detské
ho a tehotenského ošatenia a pot
rieb, MC Vánok; 17. 10. o 19.00 h F. G.
Lorca: Krvavá svadba, réžia: Vlado
Zetek, Divadlo na hambálku, vstup
né: 3 €, KD, MCK; 18. 10. o 16.00 h
Rozprávková nedeľa, Divadlo bá
bok: Ako išiel somárik na vandrovku,
vstupné: 2 €, KD, MCK; 20. 10. Jeseň
pani Strapatá, uzávierka výtvarnej
súťaže pre MŠ a ZŠ, CVČ; 21. 10.
o 17.00 h Pavol Hallon – historik,
kronikár, filatelista, Stretnutie s his
tóriou – prednáška, beseda, výstava,
Galéria MCK; 23. 10. o 16.00 h Deň
tekvíc a strašidiel, tvorivé dielne z je
senných plodov, výroba strašidielka
– tekvidielka a lampášikov, CVČ; 28.
10. o 14.00 h Akadémia III. veku,
Alzheimerova a Parkinsonova choro
ba, prednáška, SD MCK; 29. 10.
o 17.00 h Fotoklub SVJETUO – fotky
Malačanov, vernisáž výstavy, Galéria
MCK.
Kompletný kalendár podujatí náj
dete na webstránke mesta
www.malacky.sk.
-red-
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to neprajem, do druhého dňa neporia
dok odpratali,“ vysvetlil O. Dobrovodský.
S rómami treba komunikovať
Rodina Dobrovodských nie je jediná
zúfalá z „prisťahovalcov“. Tí sa totiž roz
hodli postaviť si dom načierno a na cu
dzom pozemku, ktorý patrí jednej panej
z Kostolišťa. Po dokončení čiernej stavby
sa však aspoň čiastočne vyrieši ich byto
vá otázka, na malom priestore totiž
žije 32 ľudí. „Zaujíma ma, keďže sú vede
ní ako sociálne prípady, prečo majú auto
a nakupujú s prirážkou v krčmách. Pri
vyrábajú si na stavbách a o peniaze ne
majú núdzu,“ myslí si O. Dobrovodský.

Galbovci trávia väčšinu času na dvore či priamo pred domom. Schovajú sa len pred
príslušníkmi mestskej polície.

Obyvatelia kedysi tichej Družstevnej
ulice majú už dlhší čas

domov bez pokoja
Kto by sa už po náročnom dni v práci či v škole netešil na pokoj, ktorý
zažíva za stenami svojho domu. Pre niekoľkých Malačanov je však súk
romie a pokojné spolunažívanie už niekoľko mesiacov luxusom. Môže
za to rodina rómov, ktorá sa vedľa nich presťahovala.
Ide o rodinu Galbových, ktorá ešte
pred pár rokmi žila v bytovke na Parti
zánskej ulici. Po tom, čo väčšina obyva
teľov zdevastovanej bytovky odišla bý
vať na Hlbokú ulicu, Galbovci odišli do
rodinného domu v Gajaroch, ktorý im
kúpilo mesto. Po niekoľkých rokoch sa
však do Malaciek vrátili. „Prisťahovali sa
sem na prelome roka a odvtedy mám
pocit, že sa nás odtiaľto snažia vyštvať.
Moja sestra sa zo situácie psychicky zrú
tila a odsťahovala sa,“ opisuje susedské
pomery Oskár Dobrovodský, sused Gal
bovcov. „K nám do domu ani do dvora
sa neopovážia vstúpiť, ukradli len hline
nú lavičku spred domu a železné nára
die na zabíjačku, ktoré si pretiahli cez
plot. Trstinový plot sme museli nahradiť
vysokým múrom. To všetko by mi ani tak
neprekážalo, najhorší je však zápach
a neustály hluk,“ pokračuje O. Dobro
vodský.
Galbovci si prikurujú moreným dre
vom, z čoho vzniká neznesiteľný smrad.
Nemajú problém ani kdekoľvek v okolí
vykonať malú či veľkú potrebu. Na dvore
nechýbajú ani potkany. Susedské nezho
dy neriešia ani návštevy mestskej polí
cie. „Keď uvidia policajné auto, skryjú sa
do domu. Hneď ako policajti odídu, celá
rodina nastúpi pred dom a virvar pokra
čuje. Mrzí ma však aj to, že ešte predne
dávnom môj otec dom zrekonštruoval,
príchodom rómov ale úplne stratil na
hodnote,“ dodáva sused Galbovcov.

Ako vnímate
presťahovanie
rómov z Gajár
do Malaciek
na Družstevnú ulicu a ako by ste
takúto situáciu riešili vy ako ich
susedia?

Roman Vaňo, 26 rokov
Táto situácia mi pripomína jeden
vtip: – Vieš, čo najhoršie ti môže róm
povedať? – Dobré ráno, sused!
Osobne si myslím, že takisto, ako by
sa riešili priestupky a správanie každé
ho, mali by sa riešiť aj tieto. Pokiaľ je
stavba v ich dvore načierno, tak by ro
dinu mala stíhať inštitúcia na to určená
– stavebný úrad. Pokiaľ robia neporia
dok, tak by ich mala stíhať polícia mestská alebo štátna. Pokutami alebo
v prípade nezlepšenia sa súdnym prí
kazom. A v neposlednom rade aj Úrad
sociálnych vecí a rodiny v prípade ne
vhodných podmienok na život pre deti.
Uvidíme, či budú oprávnené sťažnosti
vypočuté ľuďmi, ktorí by mohli pomôcť
túto situáciu vyriešiť.
Stanislava Zelenská, 23 rokov
Asi by som to neriešila nijako dras
ticky. Nie som rasistka, som za rovnosť.
Stačilo by, ak by aj ostatní mali také
privilégiá ako títo rómovia. Ja nezapla
tím nájom, skončím na ulici. Nezapla
tím elektrinu a plyn, tak pomaly po tme
zmrznem. Ja nebudem odvádzať dane
a platiť zdravotné poistenie, nikto sa
o mňa nepostará. Ja budem kradnúť a
robiť neporiadok, skončím vo väzení.
Zbijem róma, som hneď rasistka. Zbije
on mňa a nič sa nedeje. Otázka teda
znie: je také ťažké pre vládu pochopiť,
že diskriminovaní nie sú v mnohých prí
padoch len rómovia?

sociálnych vecí a rodiny, k eliminácii ne
gatívnych vplyvov rómov sa vyjadril aj
Václav Minx, vedúci oddelenia sociál
noprávnej ochrany detí, sociálnej kura

stáva, kto by neprispôsobivých občanov
k sebe prijal a na aký čas by sa tým situá
cia v Malackách upokojila.

Johana Kožuchová, 62 rokov
Medzi rómami je množstvo ľudí, ktorí
sa dokážu prispôsobiť. Osobne podob
nú skúsenosť nemám, poznám iba sluš
ných, ktorí svojim susedom nestrpčujú
život. Keby som však bývala vedľa nich,
riešila by som zlé spolunažívanie pro
stredníctvom polície.

Text, foto: SIMONA ŠÍPOVÁ

-sisa-

Vstúpte, n. o., žila projektom
Projekt s názvom Príprava na podpo
rované bývanie v Malackách sa konal
v neziskovej organizácii Vstúpte od mája
do septembra. Východiskom bola preu
kázaná vôľa predstaviteľov mesta vyčle
niť v rámci zákonných kvót v budúcej vý
stavbe nájomných bytov na Jánošíkovej
ulici aj byty pre podporované bývanie.
Konkrétny program nácviku bežných ži
votných návykov a situácií v komunite
stálych klientov Vstúpte, n. o., zamest
nancov a žiakov praktickej školy podpo
rilo Konto Orange sumou 2 600 € (78
327,60 Sk). V rámci programu Prekročme
spolu bariéry ho podalo ZPMP Svitanie.
Podporované bývanie by malo byť no
vou formou sociálnej služby.

Precvičovanie (ne)samozrejmých
zručností
A ako vyzeral deň klientov a ich pe
dagógov pri nácvikoch situácií či úko
nov z bežného života? „Rozoberali sa té
my ako susedské spolužitie, zariadenie
bytu, tolerancia, spolupráca s bytovým
asistentom, klienti sa učili samoobsluž
ným činnostiam – ako si navariť, upratať,
prať, žehliť, a to podľa individuálnych
plánov zostavených po konzultácii s ro
dičmi podľa toho, kto čo väčšmi potre
buje,“ vysvetlila Iveta Hlavenková. „Pre
naše deti zväčša nie je samozrejmé ve
dieť počítať peniaze, používať ich, hos
podáriť s nimi. Musia sa učiť nakupovať,
orientovať sa v okolí, nestratiť sa a celko
vo sa pripraviť na život bez rodičov,“ prí

zvukuje myšlienku projektu predsedníč
ka združenia Svitanie.

Čierna stavba na cudzom pozemku pomaly rastie.

Podľa jeho slov sa s rómskou rodinou zle
komunikuje. Keď však niečo sľúbia, zvyk
nú to splniť. „Nedávno mi zahádzali múr
odpadom, no keď som im vysvetlil, že si

Nechcú skončiť
v ústavoch...
„Vieme, že tu nebudeme večne a je pre nás ťažké pred
staviť si, že by naše deti raz mali skončiť vo veľkých ústa
voch,“ povedala riaditeľka Združenia na pomoc
ľuďom s mentálnym postihnutím (ZPMP) SVITANIE
Iveta Hlavenková, čím najlepšie vyjadrila úsilie nájsť
podporu mesta a iných subjektov pre zriadenie  pod
porovaného bývania pre svoje už dorastajúce či dos
pelé deti.
12/2009

Deti sú čisté a nekradnú
Keďže mestský úrad požiadal o spo
luprácu pri riešení situácie aj Úrad práce,

Anketa

Ružena Kráková, 77 rokov
Jednoznačne by som sprísnila sank
cie voči všetkým neprispôsobivým ob
čanom a o pomoc by som sa obrátila na
mestskú políciu. Čo sa rómov týka, tak
česť výnimkám. Z vlastnej skúsenosti
viem, že sa medzi nimi nájdu aj slušní
a čistotní ľudia. Na každý problém sa
treba pozrieť aj z druhej strany. Jedné
mu však nerozumiem. Pokiaľ viem, Gal
bovci sú pôvodom z Gajár. Prečo tam
nezostali?

Príprava na podporované bývanie

MALACKÝ HLAS

O prípad sa zaujíma
aj mestský úrad
„U Galbovcov je dôležitá pravidelná
kontrola. Motiváciou bude hádam pre
nich možnosť získať jednorazovú finanč
nú výpomoc od mesta, ale len splnením
daných kritérií, ktorými okrem iného sú aj
dodržiavanie hygienických návykov, udr
žiavanie čistoty okolia a pravidelná náv
števa školy ich detí,“ vyjadrili sa pracovní
ci referátu sociálnej pomoci klientskeho
centra. „Pri poslednej návšteve sa riešila
hlavne čistota dvora, vývoz nahromade
ného odpadu v ňom, znečisťovanie oko
lia domu a ulice. Po našej poslednej kon
trole vyviezli odpad a dvor vyčistili.“

tely a poradensko-psychologických slu
žieb odboru sociálnych vecí a rodiny
ÚPSVaR. „9. septembra vykonali pracov
níci oddelenia sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately ÚPSVaR v rodine
Galbových kontrolu. Skutočne tu v sties
nených pomeroch býva viacej rodín
s maloletými deťmi – v troch izbách
spolu 32 osôb, z toho je 16 maloletých.
Priestory sú vybavené jednoduchým ná
bytkom, kúrenie je na tuhé palivo, elek
trická energia a voda sú zavedené,“ in
formoval V. Minx. „Školopovinné deti sú
prihlásené a navštevujú špeciálnu zá
kladnú školu. V čase našej návštevy boli
doma dospelí a deti, ktoré nechodia do
školy. Podľa informácií riaditeľky ŠZŠ de
ti chodia do školy čisté, upravené, nosia
si desiate. Ak sa vyskytnú problémy, ro
dičia ich prídu riešiť a sľubujú nápravu,
ktorá sa väčšinou nedostaví. Problémy
záškoláctva riešili kurátorky návštevou
a pohovorom s rodičmi,“ pokračuje V.
Minx. „Prídavky na deti poberajú pro
stredníctvom osobitného príjemcu,
mestského úradu. Keďže sa školská do
chádzka detí zlepšila, budú prídavky po
prehodnotení vyplácané rodičom,“ vy
svetlil V. Minx. Množstvo otázok vyvstá
va aj s ohľadom na kriminalitu rómov.
„Rodičia popierajú, že by ich deti kradli,“
vyjadril sa V. Minx.
Inštitúcie majú pri riešení problémov
nespokojných susedov zviazané ruky.
Dočasným riešením je možno kúpa ďal
šieho domu v okrajovej časti mesta ale
bo v nejakej dedine. Otázkou však zo

Posolstvo zdravším a úspešnejším
„Je pre nás nesmierne dôležité ve
dieť, že naše deti, naši klienti dostanú
podporu a nezostanú vylúčení z verej
nosti. Veľmi si želáme, aby ich ľudia po
znali, aby ich akceptovali a prijali ako sú
časť sociálneho prostredia nášho mes
ta,“ zhrnula na záver svoje posolstvo
nám – zdravším úspešnejším, aby sme
sa so svojimi príležitosťami a možnosťa
mi vedeli podeliť.
Projekt sa uskutočnil vďaka gran
tovému programu Prekročme spo
lu bariéry Konta Orange, n. f.
TATIANA BÚBELOVÁ
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Cestovný ruch pulzuje
aj v centre Záhoria
Dokončenie z . strany
Upozornil, že množstvo krásnych archi
tektonických diel je v havarijnom stave
a hrozí im devastácia. Dôvody sú viaceré.
Pamiatky sú buď v rukách súkromníkov,
alebo je ich rekonštrukcia finančne ná

ských obcí, no nachádza sa v areáli sú
kromnej spoločnosti. Väčšina hrobov je
tu otvorená a to, že je cintorín za plotom,
je vlastne jeho ochrana,“ myslí si M. Bor
ský. Ďalšími, ktorí seminár obohatili svo
jimi príspevkami, boli Stano Bellan,

okruh tvorili prehliadky kláštora, kostola,
krýpt, synagógy a kaštieľa. „Môjmu se
demročnému bratovi sa najviac páčili tvo
rivé dielne v parku a bývalé väzenie v kaš
tieli. Viac ako klenby či štuky ho zaujímali
príbehy z minulosti,“ pochvaľuje si mladá
Seniori z Malaciek
aj z okolia predvied
li svoju zručnosť pri
vytváraní mandaly.
Záujemcovia (obr.
vľavo) sa mohli pro
stredníctvom kvali
fikovaného sprievod
cu dozvedieť mnohé
zaujímavosti z histó
rie nášho mesta.

Veľkému záujmu náv
števníkov sa tešil kos
tol Nepoškvrneného
počatia Panny Márie
a priestory bývalého
kláštora – dnešnej Zá
kladnej školy Man
svéta Olšovského
a Gymnázia sv. Fran
tiška z Assisi.

Aj umelecky nenadaní sa dostali do ateliéru základnej umeleckej školy v synagóge.

kladná a židovská obec, ktorej patria, ne
má na ich obnovu prostriedky. Na záver
svojho vystúpenia prezentoval doku
ment, ktorý neznámy bádateľ našiel len
nedávno. Ide o zakladajúcu listinu ma
lackej synagógy, podpísanú honoráciou
mesta. Z nej sa dozvedáme, že malackú
synagógu dala postaviť rodina Spitzerov
cov na vlastné náklady a dokonca u reno
movaného viedenského architekta Wil
helma Stiassneho.
Záujem aj o cintorín
Po vyčerpávajúcej prednáške M. Bor
ského sa hlavným bodom nasledujúcej
diskusie stala nie synagóga, ale židovský
cintorín v Malackách. „Pozemok patrí
Ústrednému zväzu židovských nábožen

autor knihy k 800. výročiu 1. písomnej
zmienky o našom meste, ktorý prispel
svojou úvahou o symboloch a spomien
kami na malackých židov. Historickými
fotografiami potešil kronikár mesta Mar
tin Macejka a Pavol Vrablec, historik Mú
zea M. Tillnera, načrtol zaujímavý projekt.
Podľa jeho plánov by študenti obidvoch
gymnázií mohli pracovať na zmapovaní
židovských rodín a obyvateľov žijúcich
na území Malaciek, čím by vznikla istá in
formačná základňa. O synagógu sa však
záujem nekončí. Ľubo Stacho z Vysokej
školy výtvarných umení prichádza s pro
jektom týkajúcim sa nielen synagógy, ale
aj kostola, s názvom Dva domy jedného
pána.
„Neprístupné“ priestory otvorené
Hlavným bodom piatka bolo odhale
nie pamätnej tabule na budove synagó
gy a začlenenie tejto jedinečnej budovy
do Slovenskej cesty židovského kultúr
neho dedičstva, oproti tomu sobota bola
určená širokej verejnosti. Malačania aj
návštevníci mali možnosť prezrieť si so
sprievodcom priestory, do ktorých ne
majú v iné dni prístup. Sprievodcovský
návštevníčka Petra Pavlačičová. „Ja osob
ne kladne hodnotím to, že boli sprístup
nené priestory, do ktorých sa za zvyčaj
ných okolností nedostanem,“ myslí si. In
dividuálne sa záujemcovia mohli vybrať
do Múzea M. Tillnera či do Galérie MCK.
„Ľudia nás navštevujú väčšinou vo dvoji
ciach či v menších skupinkách, z Mala
ciek aj z bližšieho okolia,“ prezradila v so
botu Mária Pukančíková z MCK. Pre záu
jemcov boli otvorené aj chodby v inku
bátore, kde na stenách visia historické fo
tografie mesta. „S priateľkou sme prešli
celý okruh od inkubátora až po kaštieľ
a výklady sprievodcov sme si vychutnali,“
prezradil „cezpoľný“ návštevník Peter
Bezúch. „Najviac nás však zaujímal kos
tol, v ktorom som bol prvýkrát,“ dodal.

Na dobrovoľnú
zbierku na kaštieľ
v septembri 2009
neprispel nikto:
Zbierka má číslo účtu

3278257023/5600
Stav k 30. 9. 2009:

4089,87 €

(123211,42 Sk)
Počas prehliadok v lete sa vyzbieralo 28 €.



Po prvý raz sme s dovolením oboch cirkevných škôl mohli nazrieť nielen na nádvoria, ale
aj do interiéru kláštora a prejsť sa pod klenbami bývalého františkánskeho gymnázia.

Sobota všetkým bez rozdielu veku
Sobotňajší deň cestovného ruchu ne
patril len histórii mesta. Pred inkubáto

rom sa o spev a hudbu postarali žiaci zá
kladnej umeleckej školy, v parku pri kos
tole atmosféru spríjemnili klienti Vstúpte,
n. o., so svojimi originálnymi výrobkami.
Dôchodcovia popri speve Zdeňka
Sychru vytvorili v areáli Centra voľného
času zaujímavé mandaly, väčšinou na
motívy blízke Malackám.
Potešila aj nezištná ochota senioriek
z klubu dôchodcov. Ešte v piatok sa pod
vedením Daniely Malinovej pustili do pe
čenia koláčikov, ktorými vítali pred kaž
dým miestom diania návštevníkov. „Mys
líme, že je milé, ak ľudia prídu do galérie
nielen s dobrou náladou, ale aj so slad
kosťou v ruke,“ vyjadrili sa dôchodkyne,
ponúkajúce sladké pečivo pred MCK.
Heslo Spolu vám ukážeme viac spojilo
veľa subjektov a zanietených ľudí, kto
rým patrí naša vďaka.
Text: SIMONA ŠÍPOVÁ
Foto: STANO OSUSKÝ
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INZERCIA

optický internet a digitálna TV
už aj v MALACKÁCH
w w w.max.sk

www.swan.sk
obchodné zastúpenie v Malackách

, s.r.o.
Pribinova 2,
901 01 Malacky
Tel.: 0650 123 456
(Hovorné je v cene miestneho hovoru.
Služba je dostupná 24 hodín denne.)

E-mail: malacky@max.sk
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Rusko sa začína na Kamčatke
Člen oddielu turistiky Telovýchovnej jednoty Strojár Malacky Miloš
Kuchárek sa s čitateľmi podelil
o ďalší turistický zážitok.

Na letisku v Petropavlovsku Kamčat
skom nás víta nápis Zdes načinajetsja
Russija. Tento polostrov obklopený stu
deným Ochotským morom a ešte stu
denším Tichým oceánom je na dohľad
od americkej Aljašky. Američania z toho
asi veľkú radosť nemajú, veď v Petropav
lovsku sa nachádza najväčšia základňa
ruských atómových ponoriek a viac na
sever polygon na odpaľovanie medzi
kontinentálnych rakiet. Preto bola Kam
čatka pre prípadných návštevníkov dlhé
roky neprístupná. 2. augusta naša 8-člen
ná skupina odlieta z Prahy do Moskvy
a hneď do Petropavlovska Kamčatského,
ktorý je hlavným mestom Kamčatského
polostrova. Expedíciu tvorí päť Čechov
a traja Slováci. V Rusku sa k nám pridáva
ešte jeden Ukrajinec, ktorý už na Kam
čatke pôsobil a má tu potrebné kontakty
a vedomosti z pohybu skoro v ľudo
prázdnej divočine. Polostrov má rozlohu
450 000 km2 a žije na ňom len 350 000
obyvateľov. Z toho Petropavlovsk a blíz
ke okolie obýva 280 000 ľudí. Zato sa tu
podľa odhadov potuluje okolo 20 000
medveďov hnedých.
Výstup na sopku
Nasledujúci deň po povinnej regis
trácii na polícii vyrážame na trojdňovú
aklimatizáciu do hôr, ktoré sa týčia hneď
za mestom. Čas je na Kamčatke posunu
tý o 11 hodín dopredu, preto sa nám cez
deň chce spať a v noci sme ako rybičky.
V priebehu troch dní vystupujeme vo
vysokohorskom teréne k trom plesám
s názvom Golubyje ozera. Organizmus
sa nám tu prispôsobil zmeneným časo
vým a klimatickým podmienkam. Po
návrate do civilizácie sa začíname chys
tať na 16-dňový pochod divokou príro
dou Kamčatky. Žiadne nákupy potravín
či iného vybavenia v jeho priebehu ne
pripadajú do úvahy, všetko potrebné si
nesieme so sebou na chrbtoch. Prvý deň
nás nákladné auto odváža prašnou ces
tou asi 200 km za Petropavlovsk a tu de
finitívne zostávame sami. Na celom sve
te je približne 600 činných sopiek, z toho
na Kamčatke sa ich nachádza 29. Naším
prvým cieľom je vulkán Mutnovskij s výš
kou 2323 m n. m. Ide o jednu z najaktív
nejších sopiek polostrova a jeho posled

Divoká príroda
Po návrate z vulkánu nás čaká troj
dňový pochod k brehom Tichého oceá
na. Strmo klesáme zo svahov sopky do
údolia. Početnými meandrami riek Mut
novskaja a neskôr Žirovaja sa neustále
brodíme k západným brehom Kamčat
ky. Brody by neboli to najhoršie. Cestou
musíme prekonávať tzv. stlanik. Ide
o skoro nepriechodný jelšový porast po
dobného vzrastu ako naša kosodrevina.
Pozor musíme dávať aj na Bolševník. Je
to rastlina vyššia ako človek. Pri dotyku
s nechránenou pokožkou vyvoláva rany
podobné popáleninám. Všade vidieť me
dvedie stopy, a tak na seba upozorňuje
me pískaním a zvonením. Na
pobreží nás vítajú tulene
loviace v ústí rieky Žiro
vaja tiahnuce lososy.
Česko-slovenská výprava lovila lososy pomocou ručne kovaného háka.

ná erupcia sa udiala v roku 2000. Na
Mutnovskom zostupujeme aj do jeho
dvoch činných kráterov, do južného a se

verného. Tenká vrstva skaly pod našimi
nohami je na dotyk horúca a všade oko
lo nás syčia z prieduchov sírne výpary.

IES (International Education Society)
je medzinárodne uznávanou spoločnos
ťou špecializujúcou sa na certifikáciu
vzdelávacích subjektov v rámci medziná
rodného projektu Certificate. Spoloč
nosť, ktorej hlavným sídlom je Londýn
s klientskym centrom a manažmentom
v Brne, certifikuje vysoké školy, stredné
školy, gymnáziá, základné i jazykové ško
ly a rôzne vzdelávacie agentúry.
Aktivity IES sú vedené v duchu snahy
o rozvíjanie kvalitnej spolupráce medzi
vzdelávacími subjektmi v tuzemskom
i medzinárodnom meradle. Spoločnosť
bola založená roku 1997 a v súčasnosti
figuruje v popredí najväčších inštitúcií,



Pre cestovateľov
nebolo ničím ne
zvyčajným, ak
stretli pasúceho
sa medveďa.

Miloš Kuchárek a kráter Mutnovskij v pozadí

Škola s uznávaným certifikátom
Všeobecné gymnázium v Malackách pod vedením Eleny Krajčírovej získalo roku 2005 od medzinárodnej spoločnosti IES rating kategórie „B“, čiže Spoľahlivá inštitúcia
dosahujúca trvale dobrých výsledkov, pričom počas nasledujúcich
dvoch rokov sa akreditácia školy
zvýšila až na úroveň „ BBB“.

Na dne krátera tečie vriaca rieka a mizne
pod hrubým firnovým splazom v hlbo
kom kaňone. I keď nadmorská výška je
relatívne nízka, nad hlavami nám visí
mohutné čelo visutého ľadovca.

ktoré sa špecializujú na certifikovanie
vzdelávacích projektov rôznych typov.
Majoritnou činnosťou IES je realizácia
projektu Certificate, v rámci ktorého sú
odborne posudzované a certifikované
vzdelávacie subjekty a ich vzdelávacie
činnosti. Certifikácia zúčastnených škôl
sa uskutočňuje každý rok a u škôl, ktoré
sú súčasťou programu viac než tri roky,
sa koná certifikácia každý druhý rok kvôli
aktualizovaniu tzv. aktualizačných listín
– týmto spôsobom sa zaisťuje objektív
nosť hodnotenia škôl a iných vzdeláva
cích inštitúcií. Po vyštudovaní príslušné
ho vzdelávacieho zariadenia má každý
absolvent právo na získanie certifikátu,
ktorý sa vydáva v anglickom jazyku
a úradnom jazyku príslušnej školy (či iné
ho zariadenia) a potvrdzuje rating inš
titúcie. Jeho cena sa pohybuje v roz
medzí okolo 40 €. Uplatnenie nachádza
tento preukaz najmä pri uchádzaní sa
o pracovné miesto, jeho hodnota je však
zohľadňovaná i na niektorých vysokých
školách na Slovensku, no aj v iných kra
jinách.

Úspech malackého gymnázia
Je jasné, že certifikáciu spoločnosti
IES môžeme označiť za objektívnu, špe
cializovanú a kriticky posudzujúcu a ak
pridáme skutočnosť, že je to vysoko
uznávaná inštitúcia medzinárodného
charakteru, ktorá v kategórii rázu svojich
aktivít de facto nemá konkurenciu, výsle
dok nám udáva parametre úspechu štát
neho gymnázia v Malackách, ktoré sa
v súčasnosti už pýši ratingom „BBB“ – Vy
soko erudovaná a profesionálne vedená
inštitúcia. Čo predchádzalo tomuto úspe
chu?
„Začali sme pripravovať materiály, aby
bol rating školy čo najvyšší – prirodzene
to bolo kvantum materiálov, ktoré sa mu
seli pripraviť na to, aby bola vôbec škola
posúdená,“ uviedla riaditeľka gymnázia
Elena Krajčírová. Podrobný popis zlože
nia učiteľského zboru – dokumentácia o
jednotlivých profesoroch, ich tvorba vý
učbových materiálov, vzdelanie, materi
álne zloženie školy, vybavenie učební a
zariadení školy, zloženie študentov,
podrobný rozpis učebných plánov, rôzne

Od oceána sa obraciame do vnútroze
mia. Naše denné menu si obohacujeme
lovom lososov a osobnú hygienu vyko
návame v početných horúcich minerál
nych prameňoch. Cez sedlo Skazka sa
dostávame do údolia rieky Viljučinskaja,
ktorá tečie pod rovnomennou sopkou.
Týmto údolím vystupujeme pod náš
ďalší cieľ – vulkán Gorelij. Ten mal počas
státisícov rokov veľmi zložitý vývoj. Naj
staršia kaldera (kráter) spred 300-tisíc
rokov má priemer 25 km. Na tomto su
pervulkáne vyrástli ešte štyri vzájomne
sa prekrývajúce vulkány. V poslednej
kaldere o rozmeroch 12x13 km vznikol
pred 10-tisíc rokmi dnešný Gorelij
1829 m n. m.
Posledný silný, explozívny výbuch sa
tu udial v roku 1985. Do atmosféry sa
vtedy dostalo množstvo popolčeka
a plynov. Tu sme sa museli uspokojiť
len s výstupom na vrchol sopky. Kráter
totiž vypĺňa zelenožlté jaze
ro horúcej kyseliny síro
vej. Jeho dusivé vý
pary cítiť až na vr
chole Gorelého.
Medvede
na dohľad
Ďalej na se
ver sa začína
kráľovstvo
tundry. Poras
ty bolševníka
a jelšový stlanik
vytláčajú lišajníky,
machy, zakrpatené
brezy, porasty čučorie
dok, brusníc a množstvo hrí
bov – konkrétne kozák žltooranžový. Ni
mi si prilepšujeme naše neustále sa ten
čiace zásoby potravín.
Z diaľky sledujeme pasúce sa med
vede, ktoré si robia zásoby tuku na blí
žiacu sa zimu. Veď už v septembri tu za
čína padať sneh a pod Gorelým je jeho
vrstva hrubá až 11 metrov. Množstvo
ročných zrážok dosahuje na Kamčatke
až 2500 mm.
Na konci našej cesty nás čaká ešte
výstup na vyhasnutý vulkán s poetic
kým názvom Medvedia čaša, a potom
už zostupujeme do tábora staviteľov
novej vodnej elektrárne, ktorú budú na
pájať vody Tolmačovského jazera. Od
tiaľ nás odváža nákladné auto späť do
vzdialenej civilizácie. Z Petropavlovska
odlietame 26. augusta cez Moskvu do
Prahy. V Malackách sme o deň neskôr.
Text, foto: MILOŠ KUCHÁREK

športové, kultúrne a sociálne aktivity
školy, zapájanie sa do súťaží a medziná
rodných (i tuzemských) projektov, spolu
práca s inštitúciami, úspechy v súťažiach
a projektoch, úspešnosť prijatí študentov
na vysoké školy po ukončení štúdia, fo
tografické či elektronické doklady. „Viezli
sme do Brna plný kufor materiálov a
možno práve preto bol rating našej školy
taký vysoký, pretože sme si s tým skutoč
ne dali takmer polročnú dôkladnú prácu.
Ak škola predloží kvalitné materiály, po
tom sa dá očakávať aj dobrý rating,“ od
povedala E. Krajčírová na otázku o prí
pravách na certifikovanie. A podklady
museli byť kvalitné, kedže škola získala o
niekoľko mesiacov nato rating úrovne „B“
– v roku 2005 najvyššiu certifikáciu spo
medzi všetkých gymnázií a stredných
škôl nielen na Slovensku, ale i v sused
nom Česku.
Stále vyššie ambície
Škola sa však neuspokojila s hodnote
ním jedného „B“ a v roku 2006 sa jej po
darilo získať hodnotenie „BB“, no ani toto
nadštandardne vysoké certifikovanie ne
bolo konečné a roku 2007 sa podarilo
gymnáziu získať hodnotenie „BBB“, ktoré

je v súčasnosti aktuálne. Je potrebné do
dať, že škola má certifikované nielen
osemročné, ale i štvorročné štúdium, rôz
ne kurzy pre verejnosť - kurzy anglického
a talianskeho jazyka, kurz ekonomiky,
obchodnej angličtiny. V dohľadnom čase
plánuje požiadať o certifikovanie večer
ného štúdia a kurzu francúzskeho jazyka.
„Samozrejme, že škola sa rozvíjala, pribú
dali nové veci, nové medzinárodné pro
jekty, nové úspechy, čiže, ako sa vyvíjala
škola, zvyšoval sa aj náš rating,“ objasnila
riaditeľka všeobecného gymnázia. A
v čom vidí vedenie školy najsilnejšiu
stránku gymnázia? „Čo ja osobne pova
žujem za silnú stránku našej školy, je jed
noznačne to, akých máme študentov.
Veľmi veľa a stále si zakladám na tom, že
sme možno jediné gymnázium v Brati
slavskom kraji, ktoré stále prijíma štu
dentov formou prijímacích pohovorov.
Je to veľká devíza, ktorá zaručuje, že v
škole budú skutočne len tí najlepší žiaci,“
vysvetlila riaditeľka. „Keď je dobrý mate
riál, sú aj dobré výsledky,“ tiež dodala.
V súčasnosti sa škola pripravuje na mar
covú certifikáciu 2010. „Radi by sme zašli
až do Á-čok.“, prezradila E. Krajčírová.
MÁRIO LORENC
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Chcem lepšie cesty.
A vy?

PAVOL FREŠO

VYJADRITE AJ VY SVOJ NÁZOR PROSTREDNÍCTVOM
SMS NA ČÍSLO 6673
V TVARE: FRESO (medzera) VÁŠ NÁZOR.
SMS POSIELAJTE DO 15.10.2009
CENA ZASLANEJ SMS JE PODĽA CENNÍKA JEDNOTLIVÝCH OPERÁTOROV.

MH 09 F22

malacky hlas 280x179.indd 1

30.9.2009 16:24:30

Ako sa stať DRŽITEĽOM
Karty zdravia?

Postaráme sa o tých,
ktorých máte najradšej

Postup je jednoduchý. Stačí, ak
budete kontaktovať Asistenta pre
VIP zdravotnú starostlivosť

Každému z nás určite najviac záleží na vlastnom zdraví a na zdraví našich
najbližších. Ak patríte medzi tých, pre ktorých je zdravie najväčšia hodnota,
pripravili sme pre Vás v Nemocnici v Malackách novinku – individuálnu
starostlivosť o celú rodinu – v podobe Karty zdravia.
Karta zdravia je určená pre všetkých,
ktorí chcú sebe a svojej rodine dopriať
zdravie na úrovni za dostupných a výhodných podmienok. Pre Vás a Vašu rodinu sú pripravené kvalitné služby v príjemnom prostredí, konzultácie s lekárom
prostredníctvom telefónu, ako aj prednostné vyšetrenia. Vďaka Karte zdravia
budete mať aj Vy nárok na návštevu lekára bez stresu a dlhého čakania či na zľavy
na nadštandardné služby.
Služba Karta zdravia je ideálnym riešením, ak chcete sebe a svojim blízkym
zabezpečiť kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Každý z Vás si môže vybrať z dvoch
typov kariet:

Zakúpením niektorej z kariet získate kredit v rovnakej hodnote na širokú škálu
služieb a zdravotníckych výkonov.
Stanete sa tak VIP klientom Nemocnice
v Malackách a dostanete k dispozícii balík kvalitných služieb na vysokej úrovni,
pripravený tak, aby obsiahol celú škálu
zdravotnej starostlivosti – od prevencie,
starostlivosti praktického lekára, cez odborné vyšetrenia, diagnostiku, až po liečbu a v prípade potreby aj hospitalizáciu
na Vami zvolenej úrovni.
Karta zdravia Vás oprávňuje využívať
tieto služby:
�

�
�

Karta zdravia 300 v hodnote 300 €,
Karta zdravia 500 v hodnote 500 €.
�
�
30

0

500

absolvovanie preventívnej prehliadky
podľa Vášho výberu (z aktuálnej ponuky),
konzultácie s praktickým lekárom (telefonicky, e-mailom),
prednostné vyšetrenia v ambulancii
praktického lekára najneskôr nasledujúci deň po predchádzajúcej konzultácii,

�
�
�
�
�

prednostné termíny na odborné vyšetrenie,
ﬂexibilné termíny na zákroky v rámci JZS,
zľava 3 % alebo 5 % (podľa typu karty)
na nadštandardné služby nemocnice,
zľavy v lekárni Nemocničná na voľnopredajný sortiment,
zľavy na relaxačné služby fyziatricko-rehabilitačného oddelenia.

Doprajte si zdravie na úrovni

Pri využití konkrétnej služby sa Vám jej
cena odpočíta z kreditu na karte, čo znamená, že kredit sa Vám zníži len v prípade, keď službu reálne využijete. Navyše,
ako držiteľ karty získate podľa výšky
kreditu zľavu 3 % (pri karte s pôvodným
kreditom 300 €) alebo 5 % (pri karte s pôvodným kreditom 500 €) na všetky služby
uvedené v zozname služieb poskytovaných pre držiteľov Karty zdravia.

Ak pri zakúpení karty zadáte svoju e-mailovú adresu, pri každom odčerpaní kreditu Vám pošleme notiﬁkačný e-mail
o odčerpanom kredite, a tak budete mať
presný prehľad o využití našich služieb
a o zostávajúcej výške Vášho kreditu. Pokiaľ svoj kredit na karte vyčerpáte, môžete si ho automaticky doplniť na registračnom pulte vo vstupnej hale polikliniky,
pričom minimálna hodnota doplneného
kreditu musí byť 50 €.
Veľkou výhodou je skutočnosť, že karta
je prenosná. Môžete ju teda využívať
nielen Vy, ale aj Vaše deti, rodičia či starí
rodičia. Platnosť Karty zdravia nie je
časovo obmedzená, nemusíte sa báť, že
predplatený kredit v stanovenom termíne nevyčerpáte. Naša Karta zdravia
Vám zaručí individuálny prístup a zabezpečí množstvo výhod.

�

telefonicky na číslach:
034/ 28 29 282
0918 803 120

�

e-mailom na adrese:
vipzdravie@nemocnicna.sk

S naším asistentom môžete konzultovať svoje potreby a odpovie Vám
aj na všetky otázky spojené s Kartou zdravia. Zároveň sa postará
o celý postup vydania Karty zdravia podľa Vášho výberu.
Ak hľadáte dostupnú, no zároveň
kvalitnú zdravotnú starostlivosť, potom je práve pre Vás určená naša
služba Karta zdravia.

Viac informácií:
Asistent VIP zdravotnej starostlivosti
tel.: 034/ 28 29 282
mobil: 0918 803 120
www.nemocnicna.sk
e-mail: vipzdravie@nemocnicna.sk

Bližšie informácie nájdete na: www.nemocnicna.sk, www.medirexgroup.sk alebo sa informujte na tel.: 034/ 28 29 111.
MH 09 F12
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Vážené dámy,
máte záujem rozšíriť svoje podnikateľské aktivity do Rakúska? Ak uvažujete o poskytovaní služieb, predaji tovaru, resp.
o založení firmy v Rakúsku a neviete ako postupovať, ponúkame vám účasť na seminároch, kde získate kvalifikované
a praktické informácie od slovenských a rakúskych odborníkov.

Bratislavská regionálna komora SOPK vás pozýva na 2. informačný seminár o podnikaní v Rakúsku
na tému: Sociálne poistenie samostatne zárobkovo činných osôb v Rakúsku
Odborník Hospodárskej komory Viedeň poskytne potrebné informácie v oblastiach, ktoré sú špecifické pre slovenské
podnikateľky vykonávajúce podnikateľskú činnosť v Rakúsku – povinná registrácia, výška odvodov do sociálnej poisťovne, služby zdravotnej poisťovne, ochrana pri strate zamestnania, odpovede na otázky účastníčok seminára

Termín a miesto konania: 28. október 2009 • Bratislava
Registrácia záujemkýň najneskôr do 14. októbra 2009 • telefonicky: 02/4829 1297 • e-mailom: daniela.bestrova@sopk.sk
Registrovaným záujemkyniam zašleme podrobné informácie o mieste a čase konania seminára
Účasť je bezplatná, je zabezpečené tlmočenie, bude poskytnuté občerstvenie

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov EFRR a národných zdrojov v rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko

Zástupcovia Marcheggu si okrem iného prezreli aj najdiskutovanejší bod stretnutia,
Pálfiovský kaštieľ.

Malacky vidia vzor
v Schloss Hofe

23. septembra sa po prvýkrát uskutočnilo stretnutie partnerov projektu
Paltour. Projekt cezhraničnej spolupráce, zameraný na zintenzívnenie spo
lupráce a propagácie v oblasti kultúry a cestovného ruchu s dôrazom na
existujúce kultúrne dedičstvo prihraničného regiónu Dolného Záhoria a
Dolného Rakúska, sa realizuje už od 1. júla. Vďaka projektu sa v prvej polo
vici nasledujúceho roka zrekonštruuje päť miestností priečelia kaštieľa
v Malackách a tiež Pálfiho archív v Marcheggu.

Návšteva spoza Moravy
Stretnutia sa okrem zástupcu primátora Jozefa Bullu, vedúcej oddelenia projektového riadenia MsÚ Evy Sokolovej,
hlavného manažéra projektu Petra Vaváka a manažéra Michala Mračnu zúčastnili
partneri z Marcheggu a Schloss Hofu.
Malacky navštívil starosta Marcheggu
Gernot Haupt, mestský radca Reinhold
Schwab, projektová manažérka Marcheggu Petronelle Gradauer, riaditeľ
Schloss Hofu Kurt Farasin a Jozef Rajchl
z Turisticko-informačnej kancelárie Devínska Nová Ves. Bratislavský samosprávny kraj ako partner pre publicitu, propagáciu aktivít a ako partner pre sieťovanie
miest a obcí sa z dôvodu zasadnutia zastupiteľstva BSK ospravedlnil.
Dôležitá je reálna spolupráca
Hlavným bodom programu bolo pred
stavenie projektu v celom jeho rozsahu
a snaha projektového tímu dohodnúť sa
na ďalších postupoch. Vzorom pre projekt Paltour je práve rakúsky Schloss Hof,
ktorý bol ešte pred siedmimi rokmi rui-
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Máte postreh alebo informáciu, ktorá
môže zaujímať viacerých Malačanov?
Vášmu mailu sa potešíme na adrese:

ZO Slovenského zväzu chovateľov
v Malackách vás pozýva na

XIII. okresnú
výstavu zvierat

nou. Práve K. Farasin pomôže projektové
mutímusvojimiskúsenosťami.„Každoroč
ne od marca do novembra navštívi náš
zámok 210 000 návštevníkov. Z toho asi
10–15 % tvoria Slováci,“ vyjadril sa K. Farasin. Ďalším z cieľov projektových partnerov je nadviazanie vzájomnej spolupráce, výsledkom ktorej by malo byť
predstavenie produktov cestovného ruchu. Jedným z produktov určených pre
potenciálnych návštevníkov bude aj turis
ticko-informačný portál a historicko-náučný chodník pozostávajúci z informačných kameňov, ktoré sa v októbri osadia
v blízkosti pamiatok v meste. Súčasťou
kameňov bude krátky text v troch jazykoch – slovenčine, nemčine a angličtine.

malackyhlas@malacky.sk

16. 9. 2009 11:27:05

Drobná inzercia
• Predám 6 nepoužitých príložných vibrátorov 230 V/3000 ot./min.
Kontakt: 0905 64 54 50
poďakovanie

do priestorov ZŠ M. Olšovského
a Gymnázia sv. Františka z Assisi
v piatok 9. 10. od 8.00 do 18.00 h,
v sobotu 10. 10. od 8.00 do 18.00 h,
v nedeľu 11. 10. od 8.00 do 15.00 h.
Občerstvenie a predaj vystavovaných
zvierat k dispozícii.

Ďakujem Petrovi Chorvátovi
za vrátenie mojej peňaženky, ktorú
som stratila na Ul. 1. mája. Som rada,
že aj v dnešnej dobe sa nájde čestný
človek. Ešte raz Vám ďakujem!
Andrea Juhászová
MH 09 F4

Stretnutie nebolo posledné
Návšteva z Rakúska a Devínskej Novej
Vsi si prezrela pamiatky v centre mesta
a tiež kaštieľ, ktorým hostí sprevádzali referenti TIK-u Elena Frýbertová a Kamil
Ftáčnik.Vedenie projektového tímu vyslo
vilo úprimné poďakovanie všetkým partnerom nášho mesta za ochotu prijať našu výzvu na spoluprácu. Stretnutie partnerov projektového tímu však nebude
posledné. Polovica plánovaných stretnutí sa uskutoční v Malackách, druhá časť
u našich partnerov.
Text, foto: SIMONA ŠÍPOVÁ

MH 09 F20

Krížovka
Je obdobie, kedy vinári zberajú úro
du, prešujú a tešia sa z voňavého bur
čiaku a mladého vínka. Preto je na
mieste, ak bude v tomto období té
mou krížovky práve niečo veselé
o tomto zázračnom moku.
Sedí Francek z Marinú na tržnici a po
dobrém objedze sa dohodli, že okoštujú
čerstvý a voňavý burčáček. Jak tak sedzá
pri pohárkoch, naráz Francek povidá:
– Čuj, stará, tys po tem burčáku nejak
mimorádne opjekneua...
– Ná co si vymýšláš, ty starý heligóne,
šak sem ho ešče ani neokoštovaua, - hnevá sa Marina!
– Ale zato já sem... (pokračovanie je
ukryté v tajničke), – usmívá sa Francek.
VODOROVNE
A prezident USA; častica; kyslík; najvernejší priateľ človeka; zisťoval rozmery

10

B kresťanský obrad po narodení dieťaťa;
vykurovacie teleso; Svaz dústojníkú v záloze; rieka v Česku; bystrá C koryto rieky;
kryha po česky; druh rastliny – trvalky;
inštruktážno-metodické zamestnanie;
otrok D stred slova „smóker“; tajnička;
hospodárska jednotka E literárne dielo
bez umeleckej hodnoty; plaz; znehodnocuj krčením; nákazlivá choroba; domácke meno Alžbety F cudzie ženské
meno; náter; MPZ Španielska; Eden;
štrúdľa G najlepší športový výsledok
v histórii; výrastok na krku živočíchov;
majúce farbu trávy.

skych 500 7 Národná banka; koncovka
ruských mužských priezvisk; daroval 8 sa
mohláska; kontakt; pojem duše u starých
Egypťanov 9 odmietol 10 práca vo fyzike;
znehodnoť; písmeno gréckej abecedy
11Európska únia; citoslovce bolesti; olejnatá plodina 12 odpočívaj; zvierací tuk;
posledné písmeno abecedy 13 rímskych

ZVISLE
1 jeden z mesiacov roka 2 druh náboja; trhá básnicky 3 Armádní sportovní
klub; morská šťuka 4 EČV okresu Martin;
hlas sliepky; otázka na 1. p. 5 spojka; kruž
nica; plošná miera 6 papagáj; kosil; rím-

D
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F
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1000; macedónske mužské meno; stred
slova kazeta 14 evidenčné číslo; spoluhlásky v slove zeta; ples 15 román K. Čapka; prenikavo kričí 16 mohamedánsky
boh; klinec na spájanie kovových dielcov
– obrátene 17 obyvatelia obce na Záhorí.
NA POMOC: C Otona

Kto chce súťažiť o knihy Zdravé bývanie a Staviame a obnovujeme rodinný
dom, nech pošle kupón spolu so správnymi odpoveďami do 26. októbra a zaradíme ho do žrebovania.

Pripravil: JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

9
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Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali
správne vylúštenie tajničky – pekne
sa usmieva – sme vyžrebovali Kata
rínu Husovú zo Záhoráckej ulice
v Malackách. Získava knihy Zdravé
bývanie a Staviame a obnovujeme
rodinný dom.

MALACKÝ
HLAS
MALACKÝ HLAS
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Minulosť a súčasnosť
františkánskeho kláštora
Františkáni v Malackách už nepôsobia takmer 50
rokov a budova bývalého kláštora, ktorá im patrí,
slúži (okrem západného krídla, kde je fara) dvom
školám – ZŠ Mansvéta Olšovského a Gymnáziu sv.
Františka Assiského. Objekt po mnohých rokoch
nedostatočných investícií na opravu chátral a nie je
v dobrom stave. No deti z Malaciek a okolia sem stále
chodia, aby tu nadobudli vzdelanie. A v duchu tra
dície z medzivojnového obdobia to  nie sú len deti
z katolíckych rodín.

Nádherný kaštieľ opisuje
Vševlad Gajdoš
Na mieste, kde dnes stojí františkánsky
kostol, fara a škola, stál pôvodne lovecký
zámok rodu Balašovcov. Františkánsky
historik Vševlad Gajdoš cituje staršie
zdroje, ktoré hovoria, že „ten bývalý kaš
tieľ bol veľmi nádherný, múrom do štvor
ca obohnaný a v rohoch po jednej bašte”.
Podľa niektorých autorov tam predtým
bol vodný hrad postavený v stredoveku.
Nový zemepán gróf Pavol IV. Pálfi nechal
zámok prestavať na kláštor, nechal k ne
mu pristavať kostol a povolal sem fran
tiškánov. Od roku 1653 tu bol františkán
sky kláštor až do jeho likvidácie v roku
1950. Spočiatku bolo hlavným cieľom
františkánov navrátiť evanjelických oby
vateľov Malaciek a okolia do katolíckej
cirkvi. Neskôr bol malacký kláštor cen
trom vzdelávania.

Spoločenská kronika
od 14. 8. do 28. 9.
Takto vyzeral františkánsky kláštor
v roku 1743.

Poloha mimo centra
Pôvodne stál tento objekt na kraji
vtedajšieho mestečka (centrum bolo pri
farskom kostole) a hlavný vchod bol
oproti dnešnému okresnému súdu. Po
roku 1874, keď napriek protestom fran
tiškánov malacká vrchnosť povolila pre
daj pozemkov pri kláštore, začali pribú
dať okolité stavby, obkolesujúce kláštor
ný múr. Vchod do areálu sa presunul na
dnešné miesto a kláštor sa postupne oci

VÍTAME MEDZI NAMI:

tol v centre mesta. Celý komplex kláštora
s kostolom a príslušenstvom sa kedysi
označoval ako „Čierny kláštor”, zrejme
kvôli čiernej farbe fasády. Interpretácií
je viac, napríklad sa dáva do súvisu s far
bou rúcha františkánov – minoritov, ktorí
tu pôsobili.
Viaceré prestavby objektu
Najstarší obrázok kláštora je z r. 1743.
Kláštor je na ňom zobrazený ako 2-pod
lažná budova, ktorej pôdorys má spolu
s kostolom tvar obdĺžnika. Nádvorie je
v strede rozdelené na dve časti traktom
spájajúcim západné a východné krídlo.
Odvtedy sa udiali dve výrazné prestav
by objektu. V roku 1890 bolo v južnom
a východnom krídle nadstavené jedno
poschodie a v rohu oboch krídel vznikla
vežička. V roku 1929 pri začatí rekonštruk
cie budovy a odkrytí strechy nad južným
krídlom františkáni zistili, že časť budovy
je v zlom stave a môže sa zrútiť, preto sa
rozhodli sami ju zbúrať a postaviť novú.
Vzniklo celkom nové, od základov po
stavené južné krídlo, v podobe, v akej ho
poznáme dnes. Vtedy moderné, s rov
nou strechou. V dobových prameňoch sa
o ňom písalo, že obsahuje „všetky obvyk
lé prednosti nových školských stavieb
s prídavkom františkánskej jednodu
chosti, kombinovanej so slušnou dávkou
elegancie, jasnosti, zdravosti.“ To bolo
takmer pred 80 rokmi.
MARTIN MACEJKA/-redFoto: archív autora

Stretnutie veteránov letiska
Klub veteránov le
tiska Kuchyňa so
sídlom v Malackách
pod záštitou veliteľa
leteckého útvaru Jo
zefa Takacza sa tra
dične 18. septembra
zišiel v priestoroch
leteckého útvaru na
12. stretnutí členov
Klubu veteránov le
tiska Kuchyňa a pro
fesionálnych voja
kov slúžiacich v mi
nulosti v útvaroch
dislokovaných na
tomto letisku.
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V auguste odišiel do večnosti Rudolf Oravec (*1943),
bývalý vysokoškolský pedagóg a kedysi aj poslanec mest
ského zastupiteľstva v Malackách, ktorý sa zaslúžil o ob
novenie františkánskeho gymnázia v Malackách v roku 1996. Napriek ne
vôli mnohých neúnavne navštevoval rôzne inštitúcie a približne po roku
spoločnej práce s neskorším riaditeľom gymnázia A. Hudáčom a spolu
zriaďovateľom J. Rozložníkom sa dostavil výsledok: v gymnáziu s jednou
triedou sa začal prvý školský rok. Po desiatich rokoch vyslovil R. Oravec
potešenie, že ovocím školy sú dobrí absolventi a pozitívne hodnotil aj
zdravú rivalitu medzi oboma gymnáziami. V uplynulých mesiacoch pôso
bil Rudolf Oravec v gymnáziu ako predseda rady školy. Našu vďaku
mu chceme vyjadriť slovami Svätého Písma: „Múdry sa dožije úcty vo svo
jom národe a jeho meno bude žiť naveky.“
Vedenie a pedagógovia Gymnázia sv. F. Assiského

Jeden z pôvodných vstupov do kláštora vo východnom krídle sa zachoval dodnes.

Zúčastnení si položením kytice uctili
pamiatku tragédie pádu lietadla An-24
pri pamätníku v areáli leteckých kasární.
Veliteľ leteckého útvaru slávnostne odo
vzdal pamätnú medailu za aktívnu účasť
v protifašistickom boji členovi klubu Jo
zefovi Habdákovi, ktorá mu bola udele
ná prezidentom SR pri príležitosti osláv

Poďakovanie
Rudolfovi Oravcovi

65. výročia SNP. Stretnutie sa konalo
v duchu obnovenia tradície Dňa vzduš
ných síl SR, ktorý je 17. septembra. Veli
teľ vzdušných síl vyznamenal za dlhodo
bú činnosť členov Klubu veteránov letis
ka Kuchyňa Rudolfa Kozla, Jozefa On
droviča a Jozefa Šuplatu pamätnou me
dailou zaslúžilý pilot. Zúčastnení sa pre

svedčili, že súčasťou tradícií vzdušných
síl i naďalej zostala dôvera v človeka,
zodpovedné vzťahy spolupráce a úcta
k ľuďom, ktoré sú vždy najvyššou deví
zou pri plnení náročných úloh leteckého
výcviku.
Výbor Klubu veteránov
letiska Kuchyňa

Martin Kadluba, René No
votný, Oliver Švenk, Tamara
Malíková, Katarína Kamenistá, Matej
Bilkovič, Nino Lajcha, Sabina Zajač
ková
POVEDALI SI ÁNO:
Kamil Martinkovič – Danie
la Vaverková, René Ofčarovič – Hana
Slobodová, Marián Žilavý – Veronika
Bačová, Karol Kažimír – Silvia Diviako
vá, Peter Drahoš – Magdaléna Olšov
ská, Rudolf Urmín – Silvia Milová, Vla
dimír Dudaščík – Tamara Havlíková,
Juraj Leskovský – Dana Kluková, Bra
nislav Šprocha – Miroslava Nováková
Ivan Sivák – Katarína Dobrovodská

†

NIE SÚ MEDZI NAMI:

Vojtech Andraško, Malacky,
*1923; Alojz Žalec, Gajary,
*1935; Anna Milacová, Závod, *1935;
Pavel Ulehla, Zohor, *1952; Štefánia
Mrkvicová, Malacky, *1929; Ctibor
Kožuch, Rohožník, *1931; Mária Ben
kovíčová, Jakubov, *1928; Eva Kaň
ková, Malacky, *1945; Ján Bukovský,
Malacky , *1943; Jozefa Blažíčková,
Malacky, *1925; Anna Handlová, Ma
lacky, *1925; František Hurban, Ma
lacky, *1935; Rozália Peerová, Sološ
nica, *1927; Veronika Šušlová, Ma
lacky, *1939; Milan Kubíček, Gajary,
*1931; Mária Mlynáriková, Malacky,
*1926; Emília Hollá, Malé Leváre,
*1913; Jolana Beňková, Malacky,
*1931; Ján Ščasný, Zohor, *1926; La
dislav Žiška, Kuklov, *1955; Vladimír
Leskovský, Veľké Leváre, *1952
Poďakovania
14. 9. nás navždy opus
tila naša drahá mamič
ka, starenka Jožka
Blažíčková. Touto
cestou chceme poďa
kovať všetkým prí
buzným a známym, ktorí ju odpreva
dili na poslednej rozlúčke 18. 9., a zá
roveň ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary. Smútiaca rodina.
15. 9. nás navždy opus
til náš milovaný man
žel, otec, dedo, brat,
ujo, svokor a priateľ
Janko Bukovský.
Ďakujeme všetkým
príbuzným a zná
mym, ktorí ho odprevadili na posled
nej rozlúčke za prejavy sústrasti a kve
tinové dary. Smútiaca rodina.

Malacký hlas
13/2009 vyjde 3. 11.

Vítame medzi nami
Adamka Spustu,
nar. 9. 6. – Veľa šťast
ných dní a radosti že
lajú rodičia, starí ro
dičia, Maťka, Danko
a ich malý Ďaďo, bab
ka Anka, prababička
a pradedko, keby žil, iste by sa potešil.
SpomienkY
Najväčšia láska na
svete zomiera, keď
dieťa oči navždy za
viera. Tá rana v srdci
zostáva, hrozne bolí
a nikdy sa nezahojí.
18. 9. uplynulo 5 rokov, čo nás navždy
opustila naša milovaná dcéra, sestrič
ka, vnučka, neter Dominika Zervanová z Malaciek. Kto ste ju po
znali, venujte jej, prosím, tichú spo
mienku. Smútiaca rodina.
19. 9. by sa dožil 59
rokov a dvíhal s nami
pohár na zdravie môj
manžel Vladimír
Salava.
Prehral však boj s krát
kou a ťažkou choro
bou 10. 4. Kto ste ho mali radi, venujte
mu, prosím, tichú spomienku.
S úctou a láskou manželka, dcéry Zuz
ka, Janka, Ivetka a Katka s rodinami.
Dni tíško plynú, no
bolesť a smútok v na
šich srdciach zostá
va. 28. 9. sme si pri
pomenuli 1. výročie
úmrtia našej drahej
milovanej mamičky
a babičky Márie Šelbickej z Mala
ciek. Kto ste ju poznali a mali radi, ve
nujte jej tichú spomienku. S láskou
a vďakou spomínajú dcéra Mária, syn
Jaroslav a vnučka Jarka.
17. októbra uplynie
12 rokov od úmrtia
milovaného manže
la a otca Štefana
Machatu.
S láskou spomínajú
manželka a dve dcé
ry s rodinami. Kto ste ho poznali, ve
nujte mu tichú spomienku.
23. 10. uplynie rok, čo
nečakane a navždy
utíchol smiech, zhas
la iskra v očiach a do
tĺklo srdce plné lásky
a šťastia našej milo
vanej Mirky Tekelovej. Ako kvietok v puku ju smrť
presadila do inej záhrady. Lásku
a spomienku na Teba si naveky za
chová smútiaca rodina. Za Vašu spo
mienku úprimne ďakujeme.
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Beh zdravia
má víťazov
11. septembra sa uskutočnil 26.
ročník večerného behu zdravia,
ktorý sa koná pri príležitosti spomienky na Slovenské národné
povstanie. Tentoraz sa pretekov
zúčastnilo 100 športovcov, ktorí
bojovali o najlepšie umiestnenie
v 13. kategóriách.
Pretože vstup do parku bol ešte na
väčšine miest zakázaný a bežalo sa len
po hlavnej ceste, bola trať oproti pred

Mladí džudisti opäť do
kázali, že sa o víťazstvo
dokážu pobiť.

chádzajúcim ročníkom o niečo kratšia.
Vyhláseniu výsledkov predchádzalo žre
bovanie o vecné ceny. Drobné pozor
nosti si organizátor, ktorým bola Komisia
školstva, sociálnych vecí pri MsZ, v spo
lupráci so spoluorganizátormi pripravil
aj pre pretekárov, ktorí predložili 3 účast
nícke listy. Nechýbalo ani vyhlásenie naj
mladšieho a najstaršieho účastníka pre
tekov. Ocenení v tomto smere boli len
štvorročný Eliáš Bučko a 55-ročný Peter
Merc. 		
Text, foto: -raj-

Mesto plné džudistov

19. septembra sa v športovej hale Malina konal
5. ročník memoriálu Jakuba Habudu.
Športové podujatie, ktorého sa zú
častnilo 11 oddielov zo Slovenska, štyri
oddiely z Českej republiky a jeden od
diel z Maďarska, otvoril predseda od

dielu džuda z Malaciek Ján Kunštek.
Nasledoval príhovor primátora Jozefa
Ondrejku a, samozrejme, aj riaditeľa
turnaja zo SZI Michala Donera. V súbo

joch sa predstavilo 131 športovcov –
z toho 32 dievčat a 99 chlapcov.
IVAN BRAJER/-red-

Zo škôlkarov úspešní školáci
Na turnaji O pohár starostu Bratislavy sa zúčastnilo 70 mladých šachistov. Malačania boli zastúpení
šesticou odchovancov CVČ Malacky, piatich prvákov, z ktorých štyria navštevujú šachovú triedu v ZŠ
Dr. J. Dérera v Malackách, a jedného škôlkara.

V porovnaní s minulými ročníkmi bol počet účastníkov Behu zdravia nízky.

Cena primátora
mala „glanc”
V septembri roztancoval športovú
halu Malina 2. ročník súťaže Cena pri
mátora Malaciek. Ide o tanečnú súťaž,
ktorú organizuje TK Grande Malacky –
zatiaľ jediný klub spoločenských tancov
v meste.
Súťažilo sa v 15 kategóriách, dopo
ludnia začiatočníci vo všetkých veko
vých kategóriách – spolu 49 párov a 11
z Malaciek. Popoludnie patrilo mierne

až stredne pokročilým párom, ktorých
bolo 42, z toho 4 z Malaciek. Ceny pre
finálové páry odovzdal primátor Jozef
Ondrejka s manželkou. Väčšina domá
cich párov využila výhodu domáceho
prostredia a podala na parkete lepšie
výkony, získali tiež viac bodov a dokáza
li, že majú potenciál na dosiahnutie
vyšších výkonnostných tried.

Po bojoch v kategórii do osem rokov na stupne víťazov vystúpili:
1. J. Bača, CVČ – šachová trieda v ZŠ
Dr. J. Dérera Malacky, 2. J. Osadský, CVČ
– ZŠ M. Olšovského, 3. R. Veltschmid,
CVČ – ZŠ Dr. J. Dérera.
Iní chlapci skončili v rámci celkového umiestnenia takto:
45. M. Poláček, CVČ – ZŠ Dr. J. Dérera,
47. Ming Dang Quoc, CVČ – ZŠ Dr. J. Dé
rera, 50. P. Šišan, CVČ – MŠ Štúrova.

-red-, foto: STANO OSUSKÝ

Text: TOMÁŠ CHABADA
Foto: ROMAN VELTSCHMID

Malackí škôlkari aj školáci si z turnaja v Petržalke odniesli prvé miesta.

Víťazom Artemis Cupu
Milan Čermák

5. a 6. septembra sa na dvorcoch tenisového oddielu TJ Strojár Malacky konal 10. ročník turnaja neregistro
vaných hráčov ARTEMIS CUP 2009. Sily si zmeralo 24 hráčov.

Chcem poďakovať všetkým tanečníkom z TK Grande Malacky, že ma „dokopali“
k rozhodnutiu urobiť 2. ročník ceny primátora Malaciek a svojím pracovným nasa
dením mi ani na chvíľu nedovolili zapochybovať o správnosti tohto rozhodnutia.
Veľmi oceňujem aj pomoc bývalých členov klubu, ktorí z rôznych príčin už nemôžu
tancovať, ale stále sú súčasťou kolektívu. Zároveň chcem poďakovať všetkým, kto
rí nám prispeli finančne: nadácia Pro Malacky, SOITRON, a. s, Actuela, s. r. o,
Energovýskum Slovakia, s. r. o., lekáreň U sv. Severína, Inštalmont, Ing. Jozef
Knotek, Ing. Peter Jurkovič. Vecnými darmi prispeli Holcim Slovensko, a. s.,
Oriflame, Nafta, a. s., Fytopharma, RRA Záhorie, Krytstav, Tondach a Datalan.
Primátor Jozef Ondrejka s manželkou odovzdali ceny finálovým párom
a dodali súťaži patričný „glanc“. 			
GABRIELA CSIZMAZIOVÁ

Zápasy prvého kola nepriniesli žiad
ne prekvapivé výsledky. V druhom kole
posunuli latku výkonnosti opäť vyššie.
Prekvapivo však vypadol zo súťaže fa
vorit a nasadený hráč Kuklovký, ktorého
kvalitnou hrou vyradil Škoda. Najvyrov
nanejší a určite aj najkvalitnejší zápas
druhého kola bol medzi hráčmi Koneč
ným a Jurkovičom, kde nakoniec až
v tie-breaku priviedol zápas do úspeš
ného konca Peter Konečný a posunul sa
tak do štvrťfinále turnaja. Po tuhom sú
boji o účasť v semifinále postúpili Ma
túšek, Radovič, Čermák a Hrebeň. Zá
pas Čermák – Konečný bol vyrovnaný
a ako sa neskôr ukázalo, pre víťaza aj
najťažší z celého turnaja. V prvom semi

finále sa stretli v náročnom súboji Igor
Matúšek a Dušan Radovič so šťastnej
ším koncom pre Igora. V druhom semi
finále sa jasne presadil favorit Milan
Čermák a Vladovi Hrebeňovi nedal žiad
nu šancu. Finálový zápas začal lepšie
Milan Čermák a v prvom sete doslova
sfúkol svojho súpera z kurtu. Druhý set
bol už oveľa vyrovnanejší, no zo zaslú
ženého víťazstva sa nakoniec tešil Mi
lan Čermák.
RASTISLAV JANKO

Výsledky:
1. kolo:
Klíma – Kamenský, 9:3; Kovárik – Ben
ko, 9:1; Hoľko – Petrík, w.o.; Adamovič –

Gbelec, 9:6; Juhás – Rybianska, 9:2; Jur
kovič – S. Ort-Mertl, 9:3; Škoda – Havran,
9:7; Strelecký – J. Ort-Mertl, 9:7.
2. kolo:
Matúšek – Klíma, 9:2; Holub – Ková
rik, 9:4; Taraba – Hoľko, 9:5; Radovič –
Adamovič, 9:3; Čermák – Juhás, 9:0; Ko
nečný – Jurkovič, 9:8 (8); Škoda – Kuk
lovský, 9:6; Hrebeň – Strelecký, 9:1.
Štvrťfinále:
Matúšek – Holub, 9:7; Radovič – Tara
ba, 9:6; Čermák – Konečný, 9:5; Hrebeň
– Škoda, 9:2;.
Semifinále:
Matúšek – Radovič, 9:8 (6); Čermák –
Hrebeň, 9:4; finále: Čermák – Matúšek,
6:0, 6:3.
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