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úvodník

Prší, prší,
len sa
leje...
Pri slovách tejto piesne sa zvyčajne
len usmejeme a spomenieme si na
detské časy, kedy sme sa ju za veselé
ho tlieskania dlaňami učili spievať.
No v posledných dňoch nie je pri pred
stave dažďa nikomu do smiechu a ani
sa mu nechce zatlieskať si. Nadarmo
sa nehovorí, že všetkého veľa škodí –
a nám pritom všemocná príroda už
niekoľko týždňov nadeľuje až priveľa
zo svojich zásob. A tak sa z nás vlastne
stávajú boháči, pretože majiteľmi daž
ďových vôd sú vlastníci pozemkov, na
ktoré kvapky dažďa dopadnú. Rovna
ko ako pri inom majetku aj o dažďovú
vodu na svojom pozemku sa každý
majiteľ musí postarať sám. O takéto
bohatstvo však v časoch povodní prav
depodobne nikto nestojí.
No čo by sme za poriadnu spŕšku
dali počas horúcich letných dní, kedy
sa modlíme aspoň za nejakú oblač
nosť, ktorá by záhradkárom a poľ
nohospodárom priniesla aspoň akú-takú nádej, že možno zaprší. A hoci
je našou prirodzenou vlastnosťou ne
spokojnosť s tým, čo máme, dažďa už
bolo naozaj viac než dosť.

Zem je nasiaknutá vodou ako špongia,
mesto kúpilo ďalšie čerpadlo

Vytrvalý dážď
ťahá peniaze
z vreciek

SILVIA RAJNOVÁ

V podvečerných hodinách posledného májového dňa sa v Kultúrním do
mečku (kine) konalo zhromaždenie obyvateľov za účelom prerokovania
zámeru umiestnenia parkovacieho domu na Bernolákovej ulici.

NIE

Jednoznačné
parkovaciemu domu
Takmer 110 obyvateľom dotknutej
časti sídliska Domky, vežiakov na Mie
rovom námestí, Veľkomoravskej ulice
a poslancom zastupiteľstva bol odpre
zentovaný návrh na vytvorenie viac ako
200 parkovacích miest v dome siahajú
com takmer do výšky 10 m, ktorý by bol
situovaný medzi potraviny a trafostani
cu, čím by zabral časť zelene a najmä

športovisko. Nové parkovacie miesta
musia byť vytvorené v súvislosti s pri
pravovanou nadstavbou obytného do
mu na Bernolákovej ulici a investor na
vrhol práve tento variant.
Väčšina prítomných bola proti dané
mu návrhu. Argumentovali stratou
priestoru na voľnočasové aktivity, do
Pokračovanie na . strane

Kultúra
bez tlmočníka
2010 v znamení
rozmanitosti

Od štvrtka 27. mája boli Malacky hostiteľským mestom pre viac ako
sto detí zo štyroch miest – maďarských Sarvaša a Albertirše, poľského
Žninu a českého Veselí nad Moravou. Konal sa tu 9. ročník Kultúry bez
tlmočníka, podujatia, ktorého cieľom je ukázať, že mladí ľudia, ktorých
spája láska k umeniu v akejkoľvek podobe, vedia medzi sebou komu
nikovať a spolupracovať napriek neznalosti jazyka toho druhého.

Výdatné zrážky za posledný me
siac trápia najviac tri malacké lo
kality, a to Ulicu oslobodenia, Na
majeri a Stupavskú ulicu. Zatope
né dvory, záhrady, chodníky, piv
nice, zničená úroda a škody na
majetku. Taká je doterajšia bilan
cia. Po opadnutí vody a vysušení
múrov bude v niektorých prípa
doch potrebný zrejme aj posudok
statika. Okrem postihnutých oby
vateľov stoja záplavy nemalé pe
niaze aj mestskú pokladnicu.

N

a Ulici oslobodenia sa podarilo
konečne po niekoľkých urgen
ciách zaktivizovať Regionálne cesty
(správca komunikácie), aby začali s pre
kopávaním odvodňovacích kanálov
a mesto mohlo začať s čistením tzv. krt
kovaním odtokových rúr v podjazdoch,
aby sa zabezpečil plynulý odtok dažďo
vej vody. Popritom sa však zistilo, že nie

ktoré rúry pod vjazdmi do dvorov sú za
sypané alebo dokonca uzatvorené ka
meňom a železnou výstužou, takže vo
da cez ne nemôže odtekať do dolnej
časti ulice a potom do potoka. Obyvate
lia tejto lokality boli vyzvaní, aby si pre
čistili rúry a odtokové kanály na svojich
pozemkoch pod vjazdmi a mali by dbať
o to, aby boli priechodné aj do budúc
nosti. Sami sa tak vyhnú podobným ne
príjemným situáciám. V prípade, že tak
neurobia, môžu byť tieto vjazdy odstrá
nené, ak budú brániť odtoku vody. Ukon
čenie čistiacich prác by malo byť v hori
zonte jedného týždňa. Lokalitu Na ma
jeri trápi hromadiaca sa voda z okolitých
polí. Ako jediné riešenie sa ukazuje od
klon stekajúcej vody pod cestou sme
rom od obydlí. Mesto dalo vypracovať
variantné riešenia a po ich odsúhlasení

správcom cesty a pri vhodných klima
tických podmienkach začne okamžite
s budovaním odtokového kanála. V ča
se našej uzávierky sa však podľa prog
nóz vhodnejšie klimatické podmienky
nečrtali. Najviac problematické a aj fi
nančne najnáročnejšie sa ukázalo rie
šenie odtoku dažďových vôd na Stupav
skej ulici. O tomto probléme sme písali
aj v poslednom čísle Malackého hlasu.
Existuje už súhlas vlastníkov niektorých
pozemkov na to, aby sa voda mohla cez
ich pozemok odvádzať do tzv. Balážov
ho potoka. Mesto momentálne zabez
pečuje výber projektanta na vypra
covanie realizačnej dokumentácie, aby
sa mohlo uskutočniť stavebné konanie.
V prípade, že nevzniknú žiadne prieťa
hy v konaní, s prácami by sa malo začať
Pokračovanie na . strane
Rozmanité tanečné, divadelné, hu
dobné a spevácke čísla potom jednotli
vé mestá predviedli počas piatka a so
boty pred zaplnenou kinosálou. Keďže
podujatie Kultúra bez tlmočníka je ur
čené pre nadané deti od 10 do 18 ro
kov, jednotlivé vystúpenia sa líšili nie
len spôsobom prevedenia, ale aj sa
motným prejavom účinkujúcich detí
a mládeže. V rámci hudobných čísel si
diváci mohli vypočuť melódie bicích
nástrojov cez gitaru až po lesný roh.
Medzi tancami nechýbal v súčasnosti
veľmi populárny hip-hop, no určite za
ujímavé bolo aj sledovať výkony pri
stvárnení muzikálového alebo scénic
kého tanca. Výtvarníci sa zasa mohli
prejaviť v rámci výtvarných dielní v sy
nagóge. Práce takto nadaných detí
Pokračovanie na . strane

SPRAVODAJSTVO

Vytrvalý dážď ťahá
peniaze z vreciek
Dokončenie z . strany
na jeseň. Náklady budú jasné až po ve
rejnom obstarávaní, ale odhadom mô
žu prekročiť sumu 100-tisíc €, ktoré bu
de musieť mesto nájsť.
V súvislosti s odstraňovaním nad
merného množstva vody zakúpilo mes
to ďalšie plávajúce čerpadlo, ktoré je
schopné odčerpať až 1200 l/min, takže
momentálne disponuje dvoma takými
to zariadeniami.
Obrovské úsilie vyvinul aj Dobrovoľ
ný hasičšký zbor (mestskí hasiči), ktorý
odčerpával vodu zo zaplavených piv
níc, záhrad, preplnených rigolov a patrí
im naše poďakovanie presne tak, ako
aj krízovému štábu a členom mestskej
polície, ktorí tiež pomáhali pri odčerpá
vaní vody z rodinných domov. Pracujú

takmer nepretržite vždy počas prívalo
vých dažďov už od 15. mája, kedy po pr
výkrát zasahovali na Ulici oslobodenia.
Komu patrí dážď?
V súvislosti s dažďovou vodou sme
hľadali informácie, komu patrí. Ak je prí
jemná, ak schladí a vyčistí vzduch, ale
bo poleje záhradku, veľmi radi si ju pri
svojíme. Ale ak je jej priveľa, nie sme až
takí majetnícki a tvárime sa, že sa nás
netýka. Na základe analýzy vyhlášok
Ing. Milan Poliak v Obecných novinách
č. 22 z 1. júna 2010 dospel k záveru, že
„vlastníkmi dažďových vôd sú maji
telia nehnuteľností, na ktoré daž
ďové vody dopadnú. Každý majiteľ
nehnuteľnosti je povinný starať sa
o vlastné dažďové vody”. V obciach
však často vidno, ako obyvatelia, firmy

Malacky majú opäť
okresnú políciu

Prvým júnom bolo opätovne zriadené Okresné riaditeľstvo Policajného
zboru SR v Malackách. Jeho novým riaditeľom sa stal plk. Mgr. Jozef Bla
žek (na snímke vpravo), ktorý bude mať k dispozícii 149 príslušníkov.
Opätovné zriadenie uvítali nielen
predstavitelia samosprávy, ale aj predse
da okresného súdu JUDr. Ľubomír Hu
dák: „Chýba tu trestnoprávna politika
a ak ju chceme tvoriť, musia byť súčinné
všetky jej zložky. Preto ponúkam úzku
spoluprácu medzi nami, prokuratúrou,
políciou, aby sme vedeli definovať prio
rity a podľa toho postupovať.“
Nový okresný riaditeľ pôsobí na na
šom území už viac ako 20 rokov a dôver
ne ho pozná. Jednou z pomerne nových

myšlienok je špecializácia príslušníkov
pre prácu s rómskou komunitou. V pô
sobnosti nového riaditeľstva je šesť ta
kýchto pracovníkov.
Podľa slov primátora mesta J. Ondrej
ku zriadenie okresného riaditeľstva bolo
posledným z bezpečnostných krokov:
„Podarilo sa nám posilniť MsP, vznikol
okresný súd, okresná prokuratúra a te
raz opätovne Okresné riaditeľstvo PZ SR.
Očakávame, že sa tým zvýši bezpečnosť
v meste.“		
-iša-, foto: S. OSUSKÝ

aj organizácie svoje dažďové vody vy
púšťajú priamo na susedné, prevažne
obecné pozemky či na obecné komuni
kácie.
A ako je to v našom meste?
Veľká väčšina zvodov zo striech do
mov ústi na chodníky. Nie je to problém
na miestach, kde je verejná kanalizácia
a majitelia za odtok takýchto vôd pla
tia. V oblastiach, kde kanalizácia nie je
a ľudia púšťajú tieto vody na chodníky
a cesty, si „pripúšťajú” jej ďalšie hekto
litre dobrovoľne pred svoj dom. Rigoly
sú určené predovšetkým na zachytenie
vody z ciest a sú na to aj dimenzované.
Ich prepĺňaním sa zvyšuje nebezpečen
stvo pretekania. M. Poliak ďalej hovorí:
„Ak majiteľ nemá svoje dažďové vo
dy napojené na verejnú kanalizáciu,
musí tieto vody odviezť do ním vy
budovaného funkčného a kapacitne
vyhovujúceho vsakovacieho zariade
nia alebo má tieto dažďové vody od
viezť na vlastné priepustné plochy,
kde voda vsiakne v celom množstve.”
Za vlastnú plochu určite nie je možné
považovať verejnú komunikáciu.
Vzhľadom na závažnosť sa tejto prob
lematike budeme ešte venovať.
-hc-, foto: -otanoZdroj: Obecné noviny č. 22,
Ing. M. Poliak

Každé ráno doze
rajú na deti idúce
do školy príslušní
ci MsP. Na Štefá
nikovej ulici pri
NA
ZŠ Dr. J. Dérera
TEL O
dávajú pozor naj
mä pri priechode, v tesnej blízkosti
ktorého je autobusová zastávka. Tu
zastavujú rodičia, ktorí vezú svoje
deti do školy. Buď ich len vyložia, ale
bo jednoducho auto zamknú, zapnú
,,štyri“ a detičky odvedú až do šatne.
Napriek tomu, že na zastávke je za
kázané stáť, mestskí policajti tento
priestupok neriešia. Náčelníka MsP
Ivana Jurkoviča sme sa spýtali:

„Prečo príslušníci MsP
nepokutujú vodičov
stojacich na zastávke
autobusov?”
Prvoradou úlohou príslušníkov, ktorí
tu buď končia nočnú zmenu, alebo začínajú dennú, je zaisťovať bezpečnosť detí
idúcich do školy. Pokiaľ by príslušník zameral svoju pozornosť na priestupky, nemohol by sa dôkladne venovať situácii
na priechode pre chodcov. Tu je však vytvorený priestor aj na činnosť Policajného zboru SR.

Chráňme naše lesy pred požiarmi

Každoročne, najmä v jarnom období a v čase dlhotrvajúceho sucha, je najväčšie nebezpečenstvo vzniku požiarov.
Za vznikom väčšiny požiarov je neopatrnosť, nedbanlivosť ľudí a podceňovanie požiarneho nebezpečenstva.

Jednoznačné NIE
parkovaciemu domu
Dokončenie z . strany
statkom parkovacích miest na blízkom
Kláštornom námestí, boli taktiež proti
výške parkovacieho domu a upozornili,
že dom by priniesol zahustenie dopra
vy, zvýšenú hlučnosť a zvýšené množ
stvo emisií z výfukových plynov, ktoré
by nepriniesli obývajúcim v okolí práve
skvalitnenie ich životného prostredia.
Polemizovalo sa aj o zhode s územným
plánom. Pred zhromaždených predstú
pili aj poslanci zastupiteľstva, ktorí sa
taktiež zhodli, že parkovací dom nie je

dobré riešenie a práve preto iniciovali
na zasadnutí zvolanie zhromaždenia
obyvateľov.
Medzi konštruktívne návrhy vyrie
šenia problému s tvorbou nových par
kovacích miest patrilo horizontálne par
kovanie, ktorému však bude musieť
ustúpiť zeleň. Pre mesto dali obyvatelia
jednoznačný signál, že si parkovací
dom neželajú, čo v závere takmer troj
hodinového veľmi kultivovaného stret
nutia deklaroval aj primátor mesta.
-iša-, foto: S. OSUSKÝ

Dlhujú na nájomnom
takmer 70-tisíc eur

V utorok 25. mája v podvečerných hodinách spadli z obytného domu na
Ul. D. Skuteckého na sídlisku Juh dve zábradlia vedľa seba susediacich
balkónov. Jeden panel sa zrútil na zem priamo, druhý zostal zavesený na
bočnom úchyte. Pri páde obidva poškodili televízne antény na okolitých
balkónoch. Druhý zložili za pomoci ťažkej techniky hasiči. Nikomu sa na
šťastie nič nestalo.

Mesto je majiteľom jedného z poško
dených bytov a podľa slov primátora
tento balkón bude opravený na nákla
dy mesta. Druhý bol v čase pádu len
krátko v súkromnom vlastníctve, jeho
opravu si však musí majiteľ zabezpečiť
sám. O príčine pádu sa bude musieť vy
jadriť odborník, bezpečnosti ale nepri
spievajú ani prevŕtané panelové úchyty
kvôli umiestneniu televíznych antén.
Podľa vyjadrenia spoločnosti Termming,
a. s., ktorá je správcom bytového domu,
škody sa budú dať vyčísliť až po zisťova
ní zo strany poisťovne. Viac ako 30-roč
ný bytový dom je v zlom stave, za čo mô
že aj deficit vo fonde opráv. Ako pre Ma
lacký hlas povedala zástupkyňa správ
covskej spoločnosti, k 31. 12. 2009 je
dlh na nájomnom viac ako 68-tisíc €,
z čoho 17-tisíc € je dlh na fonde opráv.

Samozrejme, že tu bývajú aj ľudia, ktorí
žiadne podlžnosti na nájomnom nema
jú, a tí sa stali nedobrovoľnými rukojem
níkmi v rukách neplatičov a ich dlhov.
Dom má celkom 74 bytových jednotiek,
z ktorých je 22 bytov vo vlastníctve
mesta. Mesto napriek tomu, že je mino
ritným vlastníkom, iniciovalo vypraco
vanie statického posudku na celú budo
vu a taktiež sa bude podieľať na prípad
nej rekonštrukcii budovy v objeme svoj
ho podielu, čo sa však ukazuje ako prob
lematické vzhľadom na to, že bude mu
sieť prísť nielen k dohode medzi všetký
mi vlastníkmi, ale aj k spolufinancovaniu
prípadnej rekonštrukcie. V pondelok 31.
mája vykonal statik celkovú obhliadku
domu a okrem vypracovania posudku
navrhne aj ďalšie riešenie. 		
Text, foto: -lm-
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Sme tu pre vás
Ako v poradí tretí odbor v rámci Obvodného úradu Malacky vám predstavíme odbor civilnej ochrany a krízového riadenia.
Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia: 7971 226
V tomto odbore pracuje celkovo 7 zamestnancov obvodného úradu, pričom
vedúcim odboru je Ján Žáček.
Odbor civilnej ochrany a krízového
riadenia vypracúva analýzu územia obvodu z hľadiska možných mimoriadnych
udalostí a tiež plány ochrany obyvateľstva obvodu v súčinnosti s právnickými
a fyzickými osobami. Po odbornej stránke riadi a kontroluje plnenie povinností
právnických osôb, fyzických osôb a obcí
na úseku civilnej ochrany. Plánuje, vyhla
suje, riadi a zabezpečuje záchranné práce alebo prípadnú evakuáciu na území
svojho pôsobenia a rozhoduje o povinnosti obcí umiestniť evakuovaných.
Odbor civilnej ochrany a krízového
riadenia uplatňuje zaistenie stavebnotechnických požiadaviek pri posudzovaní umiestnenia stavieb a ich technického riešenia z hľadiska potrieb civilnej
ochrany. Rozhoduje o umiestnení technických prostriedkov informačného sys
tému civilnej ochrany na nehnuteľnostiach právnických osôb a fyzických
osôb. Vykonáva odbornú prípravu predsedov krízových štábov miest a obcí.
V spolupráci s ďalšími verejnoprávnymi
inštitúciami organizuje a vykonáva preventívno-výchovnú a propagačnú činnosť. Analyzuje a vyhodnocuje opatrenia vykonávané na riešenie mimoriad-

nom núdzovom plánovaní. Spolupracuje s príslušnými orgánmi iných štátov
pri príprave na krízové situácie a pri ich
riešení.
Odbor civilnej ochrany a krízového
riadenia na úseku obrany štátu koordinuje činnosť obcí pri plnení úloh potrebných na obranu štátu. Spolupracuje
s územnou vojenskou správou pri vedení evidencie právnických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie
a fyzických osôb, ktorým môže byť v čase vojny alebo vojnového stavu uložená
povinnosť poskytnúť ubytovanie príslušníkom ozbrojených síl, ozbrojených
zborov, príslušníkom Hasičského a záchranného zboru. Taktiež spolupracuje
s územnou vojenskou správou pri vede
ní jej evidencie a určovaní vhodnosti ne
hnuteľností a vecných prostriedkov potrebných v čase vojny alebo vojnového
stavu. V prvom stupni prejednáva správne delikty a priestupky na úseku obrany. Podieľa sa na zabezpečovaní prípravy a rozvoja podpory obrany štátu.
Sleduje obeh regulovaných druhov
výrobkov a tovarov, zabezpečuje ich po
trebné množstvo a dohliada na dodržiavanie podmienok mimoriadnych regulačných opatrení. Odbor spolupracuje so starostami obcí a primátormi miest
pri organizovaní školení členov výdajne
odberných oprávnení.
Odbor zabezpečuje ochranu utajo-

Drogy v školách
nenašli
V utorok 25. mája sa v Malackách
konala policajná akcia BAX, ktorá je
zameraná na vyhľadávanie drog
v školách a v rámci ktorej mestská
polícia spolupracuje aj so služobnou
kynológiou Policajného zboru SR.

Podobné akcie sa v našom meste
uskutočňujú už štvrtý rok, pričom každoročne sa preveria priestory v dvoch
až troch školách. Mestská polícia sa aktívne zapája do boja s drogovou kriminalitou, ktorého súčasťou je aj preven-

cia. So žiakmi 8. a 9. roč. základných škôl
preberajú bezpečnosť v doprave, pri
hrách, vystríhajú pred požívaním alkoholu a drog.
Tohtoročná akcia trvala približne 90
minút, počas ktorých päť špeciálne vycvičených psov hľadalo prípadne ukryté drogy v ZŠ Štúrova a ZŠ Záhorácka.
Zamerali sa na šatne, no okrem týchto
priestorov by mohli pokojne skontrolovať aj triedy alebo toalety. Psov do
priestoru školy púšťali postupne, pričom po kontrole šatní 3-4 tried ich vystriedali. Kynológ navádzal psa, aby
svojím čuchom prešiel každú časť
priestoru. Navyše boli ich čuchové bunky skúšané aj tým, že im „nastrčili“ batoh, v ktorom bola marihuana, aby sa
uistili, že tento štekaním označia ako
„hľadané zbožie“.
Našťastie si rodičia školopovinných
detí môžu vydýchnuť, pretože žiadne
drogy sa nenašli.
Text: S. RAJNOVÁ,
Foto: S. OSUSKÝ

VYSYPANÉ Z OBÁLOK

Kompletná zostava odboru civilnej ochrany a krízového riadenia obvodného úradu
s vedúcim Jánom Žáčkom.

nych udalostí, škody spôsobené mimoriadnymi udalosťami a náklady vynalo
žené na vykonanie záchranných prác.
Taktiež riadi informačný systém civilnej
ochrany a plní jeho úlohy. Navrhuje vyhlasovanie a odvolávanie mimoriadnej
situácie na území obvodu, zabezpečuje
núdzové zásobovanie a ubytovanie
obyvateľstva. Ak rozsah mimoriadnej
udalosti presahuje náš územný obvod,
neodkladne oznamuje a navrhuje vyhlásenie mimoriadnej situácie obvodnému úradu v sídle kraja. O vyhlásení
mimoriadnej situácie neodkladne infor
muje štátne orgány, samosprávny kraj,
obce, Policajný zbor, Hasičský a záchran
ný zbor a Ozbrojené sily Slovenskej republiky.
Na úseku krízového riadenia odbor
pripravuje podklady na rokovanie bezpečnostnej rady obvodu, týkajúce sa
zabezpečenia obrany štátu a zachovania jeho bezpečnosti, na ochranu života
a zdravia osôb, na ochranu majetku. Koordinuje činnosť obcí pri príprave na
krízovú situáciu a pri jej riešení a spolupracuje aj pri koordinácii činnosti podnikateľov a právnických osôb pri civilMALACKÝ HLAS
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vaných skutočností v rámci obvodného
úradu. V neposlednom rade je odbor
civilnej ochrany a krízového riadenia
organizátorom obvodného kola súťaže
mladých záchranárov civilnej ochrany.
V roku 2010 sa pritom jednému družstvu podarilo prebojovať až na celoslovenské kolo súťaže.
Napriek tomu, že tento odbor neprichádza do kontaktu s bežným obyvateľstvom, precíznosť ich práce má svoj
význam. Ukáže sa pri riešení krízových
situácií, ktoré ale nikto z nás určite nechce spoznať na vlastnej koži.
Text, foto: SILVIA RAJNOVÁ

Pozvánka
Pozývame Vás na zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 17. júna o 15.00 h
vo veľkej zasadačke MsÚ na Radlinského ulici v Malackách.
Kompletný program zasadnutia
nájdete na www.malacky.sk v sekcii
Mesto – Samospráva mesta – Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutia.

Do redakcie nám prišiel list od čitateľa, ktorý je nespokojný s tým, ako
niektorí vodiči nerešpektujú zákon
a svoje vozidlá parkujú hocikde,
pričom je to často len dôsledok lenivosti a nezáujmu.
Problémy s parkovaním motorových
vozidiel už musia riešiť obecné úrady,
mestské úrady a iné organizácie skoro
všade. Nevyhlo sa tomu ani naše mesto,
i keď mestský úrad robí, čo môže. Síce pri
budli nové parkoviská, no počet motoro
vých vozidiel neúmerne rastie. Zákon NR
SR č. 8/2008 Z. z. o cestnej premávke ve
nuje tejto problematike až tri paragrafy,
pričom hovorí:
Vodič smie zastaviť a stáť len vpravo
v smere jazdy v jednom rade a rovnobež
ne s okrajom cesty, čo najbližšie k okraju
cesty, a na jednosmernej ceste vpravo
i vľavo. Pri státí musí zostať voľný aspoň
jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m
pre každý smer jazdy. Pri zastavení musí
zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh ši
roký najmenej 3 m pre oba smery jazdy.
Pri státí vodič nesmie obmedziť pohyb
chodcov ani cyklistov.
Pri zastavení a státí je vodič povinný
prednostne použiť parkovisko tak, aby ne
obmedzoval ostatných účastníkov cest
nej premávky. Taktiež je povinný čo naj
lepšie využiť parkovacie miesto a nesmie
znemožniť ostatným vodičom vyjsť z par
kovacieho miesta. Rovnako nesmie za

staviť a stáť na mieste, kde by znemožnil
vjazd a výjazd vozidiel. Ak sú na parkovis
ku vyznačené parkovacie miesta, vodič
smie stáť len na nich. Záverom upozorne
nie pre vodičov: V susedných štátoch po
lícia tieto priestupky netoleruje.
		
čitateľ

... a sme tu zas

Dvojnásobné platy, sociálne istoty,
spravodlivosť bez korupcie, škandálov
a táraniny. Po 4 rokoch sa nám zase pri
hlásilo 18 politických strán, ktoré by nám
chceli „vylepšiť“ náš život. Američanom
aj iným štátom stačia dve politické stra
ny. Slováci rozumieme všetci všetkému
a len čakáme, že to za nás niekto urobí
alebo vyrieši. A Záhoráci sme zvláštna
kapitola.
Vstupom do EÚ a na trhovú ekonomi
ku sa nevyriešilo všetko. Staré členské
štáty únie si dotujú poľnohospodárstvo
a nám hádžu omrvinky na prežitie. Zahra
ničné automobilky, na ktorých je posta
vená celá exportná hospodárska politika
v čase hospodárskej krízy, po finančnej
injekcii formou šrotovného zvyšujú vý
robu áut, aby čo najväčšie zisky utrhli pre
seba, nás vedú do pekla, čo vieme všetci.
Médiá v rukách boháčov nás zavá
dzajú a informujú tendenčne. Všetko, čo
sa urobí, rozhodne je zlé, správy sú plné
klamstiev, škandálov a primitívnej kultú
ry, čo znechucuje slušných ľudí. Je to zá
mer. Potrebujú rozhnevaných znechute

ných ľudí, čo si berú príklad z politiky, aby
sa nevedeli dohodnúť na ničom. Potom
stačí 20 % hlasov špekulantom, ktorí sa
vedia medzi sebou dohodnúť i z 10 strán,
aby sledovali a presadzovali svoje záuj
my vo vedení obce, mesta i celého štátu.
Darí sa im to, lebo sme znechutení. V de
dinách ani v okresnom meste nepracujú
politické strany na potrebnej úrovni. Blí
žia sa voľby a je problém dostať na kan
didátky schopných ľudí i na platené funk
cie. Nezaujímajme sa o politiku a dianie
okolo nás, urobia to iní za nás, no nie
k našej spokojnosti.
Článok som písal pred zverejnením
kandidačnej listiny politických strán do
nastávajúcich volieb. Dopadlo to horšie,
ako som čakal. Už 20 rokov nebudeme
mať od Bratislavy až po Kúty ani jedného
poslanca, čo by poznal naše problémy
a potreby. Okresy Pezinok a Senec ich bu
dú mať spolu tak 20. Z posledných miest
sa zase neodtrhneme. Politickú repre
zentáciu a poslancov musíme vychová
vať, čo trvá roky. Nenarastú nám každo
ročne na strome. Nastal čas, keď máme
možnosť vystaviť všetkým poslancom vy
svedčenie. Zúčastnime sa volieb i pred
volebných stretnutí. Buďme zodpovední
a spravodliví. Keď si politické strany ne
nájdu dostatočný počet hlasov z nášho
okresu, tak nečakajme, že budeme mať
niekedy v parlamente poslanca. Zobuď
me sa!
V. MÜLLER st.
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Kultúra bez tlmočníka 2010
v znamení rozmanitosti
Dokončenie z . strany
mohli všetci návštevníci obdivovať na
vernisáži v Spoločenskom dome MCK.

V tejto súvislosti chceme vyjadriť vďaku
členkám Zlatého veku, ktoré nám pomohli s prípravou vernisáže. Téma znela

Chudoba je súčasťou nášho každodenného života, zmeníme to? Záštitu prevzali predstavitelia Spoločenstva na
Slovensku – Andrea Elscheková-Matisová (Zastúpenie EK v SR) a Robert Hajšel
(IKEP na Slovensku). Podujatie podporili mesto Malacky, Zastúpenie EK v SR,
Informačná kancelária EP na Slovensku,
RF, spol. s r. o., Pozagas, a. s., Ikea Components, Forbo Movement Systems.

Okrem hip-hopu a muzikálového tanca
si diváci mohli vychutnať aj náročný scénický tanec.

Za poskytnutie ubytovacích prie
storov na Kamennom mlyne ďa
kujeme Františkovi Vajarskému.
V poradí štvrtá Kultúra bez tlmoč
níka, ktorá sa konala v našom mes
te, sa vydarila. Ešte raz ďakujeme
všetkým, ktorí sa podieľali na tom,
že naši zahraniční kamaráti sa tu
cítili dobre a mohli si vymeniť svo
je divadelné, tanečné, hudobné
a výtvarné skúsenosti.

Sobotňajšie popoludnie patrilo divadelníkom.

Mladí milovníci výtvarného umenia sa mohli prejaviť v priestoroch synagógy, kde
tvorili diela pod dohľadom výtvarníčok E. Režnej a R. Habovej.

SILVIA RAJNOVÁ, foto: S. OSUSKÝ

Deň detí na letnom kúpalisku
Pri príležitosti Medzinárodného
dňa detí sa 29. mája na letnom
kúpalisku v Malackách konalo
podujatie Deň detskej radosti.

Na javisku sa aj „pomádovalo”.

Organizátorom bolo mesto Malacky
v spolupráci s politickými stranami,
ktoré prejavili záujem podieľať sa na organizácii. Akcie sa zúčastnilo takmer
400 detí, pre ktoré bolo od rána do večera pripravených mnoho súťaží, hier
a koncertov. Nechýbali ani obľúbené
atrakcie, akými sú nafukovací hrad
a trampolína. Dňom detskej radosti sa
zároveň na letnom kúpalisku oficiálne
otvorila tohtoročná letná sezóna.
Text, foto: -raj-

V CVČ sa odovzdávali ceny
Vo štvrtok 27. mája sa
v priestoroch Centra
voľného času v Malac
kách uskutočnilo vy
hodnotenie súťaží pro
jektu Zelený a modrá
(zelený strom, modrá
obloha).

Do súťaže sa mohli zapojiť deti z materských a základných škôl celého Malackého okresu. Témy boli dve
– Zázraky z odpadu a Príroda
okolo nás. Štvorčlenná porota vybrala tri víťazné práce
v jednotlivých kategóriách,

ktorých autori si prevzali vecné ceny.
Veľký ohlas mali aj práce
žiakov zo združenej školy.
Okrem výtvarných prác a rôz
nych subjektov vytvorených
z vecí, ktoré sa bežne v domácnostiach považujú za

odpad, mali deti možnosť
prejaviť sa aj literárne – napísaním básne alebo povied
ky. Vďaka tejto súťaži si deti
oveľa viac začali všímať svet
okolo seba a stali sa zodpovednejšími k životnému pro
strediu. Dúfajme, že ich láska k prírode pretrvá aj naďalej.
Text, foto: S. RAJNOVÁ

Zvieratká
sa sťažujú
Zvieratká sa žalujú,
na poplach nám bubnujú.
Pomôžte nám, dospeláci,
aj vy naši mladší žiaci!
Nevoz odpad do lesa,
nenič z auta kolesá.
Odpad patrí do zberu,
tam si všetko zoberú.
Nechaj ten les vyzdravieť,
veď je aj náš nakoniec.
Dávid Polner, 10 rokov
čestné uznanie
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Kríza vo Vánku sa nekoná
Koniec MC Vánok
v Malackách! Tento
„v ýkričníkov ý “
oznam si mohli ma
mičky prečítať ešte
vo februári na Zá
horáckej či priamo
v sídle centra na Rá
zusovej ulici (v are
áli CVeČka). Už zmi
zol. Aj napriek ma
lej členskej základ
ni sa zavretie„mcéč
ka“ nechystá. Práve
naopak, „vankárky“
plánujú nové akcie.
Nielen o nich sme
sa rozprávali so šta
tutárkou Andreou
Langerovou a jej
pravou rukou Rená
tou Divišovou.
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Nedávno sa vo Vánku uskutočnilo
stretnutie s riaditeľkou MŠ Máriou Hudecovou, aby s mamičkami diskutovala
o situácii s nedostatkom kapacít v škôlkach. Alternatívami riešenia situácie sa
bude zaoberať MsZ 17. júna.

poruje zvýhodneným nájmom. Vysoké
poplatky za energie však môžu byť likvi
dačné. Zástupkyňa štatutárky dodáva:
„Nesedíme na zadku, oslovujeme spon
zorov. Naposledy nám Pozagas zafinan
coval kúpu novej kuchynky pre deti.
Chceli by sme postupne vynoviť herňu,
rozširovať aktivity, ale bez sponzorskej
podpory to nevyzerá ružovo.“ V niekto
rých mestách si materské centrum
vezmú pod záštitu firmy a finančne ho
podporujú. Ide o veľmi dobrý model, ak
si uvedomíme, že investícia do detí sa
mnohonásobne vráti. Nájdu sa takí
sponzori aj v Malackách?
Text, foto: LUCIA VIDANOVÁ

Ak si kúpite

sadu predných
ložísk dostanete
obe zadné ložiská

každé za 1 €!!!

Ponuka platí od 1. 6. do 30. 6. 2010. Cena je bez DPH.

Všetko, čo potrebujete
vedieť o

autodieloch

je naša adresa

1. mája 5470/46, Malacky 034 772 4862
0910 966 026 0915 736 141 info@akusat.sk
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Navštevujete MC Vánok pravidelne?
Čo vás a vaše deti najviac v centre oslovuje?
terské centrum je super alternatíva. Dieťa sa začlení do kolektívu, rozvíja svoju
fantáziu a ja mám čas sa trochu porozprávať s inými mamičkami, vymeniť skúsenosti, prípadne recepty. Zúčastnili sme
sa aj kurzu cvičenia na fitloptách, na ktorom hravou formou rozvíjajú pohybové
schopnosti dieťaťa. Páčilo sa nám.“
Jedenapolroční Adamko a Jasmínka sa hrajú
v centre pred kuchynkou, ktorú Vánku tento
rok zafinancovala firma Pozagas, a. s.

rová. Pri veľkých akciách, ako je Míľa pre
mamu, nemajú problém s dobrovoľ
níčkami. Väčšina z nich nemá záujem sa
trvalo zaväzovať. Členstvo je predsa aj
o stálych povinnostiach. „Nezáleží na
množstve, ale na aktivite. Minimálne 6
členiek však potrebujeme na to, aby
sme personálne pokryli orgány občian
skeho združenia,“ vysvetľuje štatutárka.
Návštevnosť je vysoká
Túto zimu zaznamenali vo Vánku re
kordnú dennú účasť – 25 detí. S náv
števnosťou nemajú problém ani počas
teplejších mesiacov, hoci je nižšia. „Od
konca roka 2008 nové mamičky vypĺ
ňajú kartu návštevníka. Získavame tak
e-mailové adresy a môžeme ich cielene
osloviť. Podchytených máme asi stov
ku,“ zapojí sa do rozhovoru R. Divišová.
Práve ona založila aj skupinu MC Vánok
na populárnom facebooku a živo sa
cez ňu komunikuje. Postupne inovujú
aj webovú stránku www.mcvanok.sk,
kde mamičky nájdu všetky dôležité in
formácie o akciách – naposledy v máji
MALACKÝ HLAS
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števujú s deťmi cvičenie na fitloptách.
„V júli a auguste plánujeme obľúbený
projekt Škôločka. Je určený najmä pre
detí, ktoré sa od septembra chystajú do
škôlky, aby sa rýchlejšie adaptovali v ko
lektíve. Ak je dieťa zrelé na odlúčenie od
mamy, berieme aj dvojročné a môže eš
te nosiť plienky. Pôjde o štyri 2-týždňo
vé kurzy v doobedňajších hodinách,
ktoré povedie skúsená učiteľka,“ hovorí
štatutárka. Od septembra by vo Vánku
chceli rozbehnúť angličtinu pre deti,
ktoré už vedia rozprávať. A k MC už ne
odmysliteľne patrí aj kurz psychoprofy
laktickej prípravy na pôrod, ktorú pre
budúce mamičky vedie každý utorok
o 16.00 h školená zdravotná sestra.
Sponzori, kde ste?
Fungovanie Vánku však nie je závislé
len od členiek a dostatku času, ale aj fi
nancií. „Finančnú krízu sme pocítili aj
my. Máme príjem zo vstupov (1€/vstup
pre návštevníkov), niečo sa podarí získať
aj z kurzov a sme poberateľom 2 %,“ vy
menúva R. Divišová. Mesto Vánok pod

Silvia Rummelová
(Kristiánko 5, Filipko 3, Timotejko 1)
„Do Malaciek sme sa prisťahovali
pred tromi rokmi, vtedy som hľadala
nejaké miestečko, kde sa dá ísť s deťmi.
Začali sme navštevovať Vánok a ako sa
nám podarí, tak chodíme. Keď boli deti
v zimných mesiacoch chorľavé, tak sme
návštevu centra dlhšie vynechali. Voľakedy som bola aj členkou, keďže nám nevychádzalo navštevovať Vánok pravidelne, tak už nie som. Zapájam sa však do
vankárskych akcií ako dobrovoľníčka.“

tivity Vánok má, ale prvý dojem je veľmi
dobrý. Snáď sa mimo návštevy herne
prihlásime aj na niektorý z kurzov.“

Katarína Augustovičová
(Danielka 1,5, Miško 5)
„S prvým synčekom som vo Vánku
bola takmer každý deň. Asi od jeho roka
až do štyroch, kým nezačal navštevovať
škôlku. Pred pôrodom som chodila aj na
kurz psychoprofylaktickej prípravy. Teraz
pri dvoch deťoch je už viac povinností,
tak sa sem dostaneme len občas. Ale pravidelne chodievame na burzy detského
oblečenia.“
Text, foto: -lucy-

Jana Čelková (Martinko 2)
„Navštevujeme Vánok veľmi radi.
Maťko je vo veku, kedy ešte nechodí do
škôlky, ale doma sa už tak nezabaví. Ma-

Michaela Cséfalvayová
(Jasmínka 1,5)
„Hoci sme z Malaciek, vo Vánku sme
práve prvýkrát. Dozvedela som sa o ňom
od kamarátky, ktorá centrum navštevuje so synom. Chcela by som, aby sa malá
viac socializovala. Ešte netuším, aké ak-
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Klub dôchodcov ZO Jednoty
dôchodcov, združenie Viktória
organizujú pre svojich členov

Mgr. Ľubomír Galko, 42 r.,
riaditeľ akciovej spoločnosti,
Stupava
Na kandidátke SaS má číslo

9
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čítajte a vyhrajte
Kam sa podel
Adonis od Edity
Sipeky je vtip
ným návodom,
ako nájsť toho
pravého.
Román Maklér
získava Mária
Malá z Mala
ciek. Žiadame
výherkyňu, aby
sa do 12. júla ohlásila v redakcii.
Ak chcete súťažiť o knihu Kam sa po
del Adonis, pošlite do 28. júna nale
pený 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

Kníhkupectvo
ĽUBICA

KUPÓN
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Deň belasého motýľa aj v Malackách
Už desiaty ročník celoslovenskej
zbierky pri príležitosti Dňa bela
sého motýľa sa uskutoční v piatok
11. júna. Ide o finančnú zbierku,
ktorú organizuje Organizácia mus
kulárnych dystrofikov v SR pre ľu
dí postihnutých rôznymi nervo
vosvalovými ochoreniami.

stretnutie
pri opekaní
s hudbou,
ktoré bude 10. 6. o 10.00 h
na Továrenskej ul. (nábytok bazár).
Treba si priniesť suroviny.
Tešíme sa na Vás.

Svalová dystrofia je ochorenie sva
lov, ktoré spôsobuje ich postupné osla
bovanie a ochabovanie. Ochorenie je

ČASOPIS,
KTORÝ VÁS DOSTANE!

d
Karel Gottt prichádza so svojimi obrazmi dobyť
Slovensko!
Neodolateľné vecičky a inšpirácie pre krásu
každej ženy.
Zázračná nočná detoxikácia vás skrášli a ozdraví!
Radíme si navzájom – nová rubrika s overenými
radami do domácnosti.
Chcete poznať tajomstvo a účinky najliečivejšej
byliny sveta?
Príliš mrazivá vášeň. Erotický príbeh mladej
dvojice s neuveriteľným koncom...
Nezabudnuteľné životné príbehy a osudy
čitateľov.
A okrem toho: Bohatá príloha EXTRA so
senzačnými tipmi na letnú dovolenku, skvelými
radami pre zdravie a s populárnou súťažou plnou
dobrých receptov VARÍ CELÁ RODINA!
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

Zbierka sa uskutoční vo viac ako 60
mestách na celom Slovensku. Aj v Ma
lackách budú chodiť s pokladničkami
a prosbou o príspevok študenti štát
neho gymnázia.
Dobrovoľníci a členovia budú riadne
označení logom OMD a povolením vy
daným Ministerstvom vnútra SR. Ako
skromné poďakovanie dostane každý
prispievateľ symbolického modrého
motýľa.
-mh-

Krížovka

Pripravil: Vojtech Kúkoľ

Autorkou výroku, ktorý je ukrytý v tajničke krížovky, je nemecká literátka
Silva Carmen (1843–1916).

há časť tajničky – tretia časť tajničky
G nemecký básnik (1781–1831, Člny na
Rýne) – okolie

Vodorovne
A dedinský mládenec – priložil k nie
čomu – umelecký tanec B starostlivosť
– prvá časť tajničky C letecká základňa
(skr.) – domácke meno Delfíny – cito
slovce hrknutia – konštruktér benzíno
vého motora – poľské mužské meno
(Amát.) D jarný mesiac – EČ vozidiel Pre
šova – ad acta (skr.) – nadšenie – bývalá
ŠPZ Prahy – otec (hovor.) – jedno z mien
Komenského – skriňa na uschovávanie
peňazí – zemepisná oblasť – keď F dru

Zvisle
1 polovica – domácke meno Márie
2 skratka výrazu a podobne – plán
3 vyššie štátne vyznamenanie – meno
americkej herečky Greewoodovej 4 via
zanica – lyže (zastar.) 5 slovenský poly
histor (1648–1749) – odrazu 6 hranica
(lek.) – neprízvučná časť stopy (metr.)
7 pojem duše u starých Egypťanov –
značka hektára – symbol ženy (pren.)
8 odrezaný kúsok 9 pozdrav sklonením
hlavy 10 raketometná batéria (skr.) –

1
A
B
C
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• Predám zrekonštruovaný 4-i byt naMetromedia
Záhoráckej
Kontakt: 0905 41 61 32 5/18/10 10:17 AM
53x110 ulici.
f.indd 1
• Prenajmem 2-i byt s kuchynskou linkou (nezariadený) v novostavbe oproti AFK, F
2. p., výťah, balkón. Kontakt: 0905 16 30 96, 772 21 93
G
• Predám vtáčí zob na živé ploty – 1 €/ks. Kontakt: Jesenského 25, 772 30 39



v prevažnej miere progresívne, po
stupne sa zhoršujúce a vedie k odkáza
nosti na mechanický alebo elektrický
vozík. Ľudia s týmto ochorením majú
ťažkosti so samostatným pohybom,
niektoré druhy dystrofií sú veľmi zá
važné a vedú k potrebe používať dý
chacie prístroje. Cieľom zbierky je zís
kať finančné prostriedky na nákup po
môcok potrebných pre ľudí so svalo
vou dystrofiou, ktoré štát nehradí ale
bo prepláca len sčasti.

2

3

4

5

6

7

8

9

stotina hektára – bytový podnik (skr.)
11 tvrdé čierne drevo – vzduch (po gréc
ky) 12 ženské meno (aj rieka v Rusku) –
hrdze (po česky) 13 citoslovce bzukotu
– nesie (po česky) 14 meno Tv hlásateľ
ky Strakovej – hoci, aj 15 výpomocná
poučka – anglická skratka výrazu Limi
ted 16 časť cyklistických pretekov – che
mická zn. kobaltu 17 tí – pohrebná hos
tina
Pomôcky: ARNIM, AAKY, ARZA, RmB, AER, LE,
KA, ANB

Kto chce súťažiť o sadu kníh do domác
nosti, nech pošle kupón spolu so správ
nymi odpoveďami do 14. júna a zara
díme ho do žrebovania.

10 11 12 13 14 15 16 17

Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali
správne vylúštenie tajničky – Najlep
šie veci v živote sú zadarmo – sme
vyžrebovali Evu Kollovú z Ulice 1. má
ja v Malackách. Získava sadu kníh do
domácnosti. Žiadame výherkyňu,
aby sa do 14. júna ohlásila v redakcii.

MALACKÝ
HLAS
MALACKÝ HLAS

KUPÓN
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Bombové
útoky
v okolí
Malaciek

Píše sa rok 1944. Spojenci otvárajú
druhý front na Stalinov tlak. Nemci zúri
vo bránia Normandiu, ale tá postupne
povolí pod tlakom spojeneckých vojsk.
Dnes mám pocit, akoby sa druhý front
otváral priamo na ceste medzi Malac
kami a Plaveckým Štvrtkom.
Pred niekoľkými dňami som oprášil
svoj bicykel (presnejšie – oprášili mi ho
v oprave, za čo veľmi pekne ďakujem)
a zapriahol ho na menšiu jazdu do Štvrt
ka. Nemusím spomínať, aké búrky po
stihli Malacky a priľahlé aglomerácie
v posledných dňoch, takže si viete pred
staviť, ako vyzerá taká deravá cesta po
výdatných lejakoch. Idylická jazda von
z mesta a dúšok zdravého pohybu sa čo
skoro zmenili na kľučkovanie pomedzi na
poly umelé, napoly prírodné bazény, pá
dy z asfaltových kaskád, jedna na druhú
a na zúfalú snahu udržať sa v „sedle“. Za
ručujem vám, že ak to vezmete hopom,
na piaty- či šiestykrát si ten jazyk isto-iste
odhryznete. Preto niet divu, že sa moja
plavba čoskoro zmenila na veľmi rýchly
sled artistických výkonov. Takmer okam
žite som začal ľutovať, že som si nevzal aj
udicu, možno by som v niektorej z tých
hlbších cestných dier aj niečo ulovil. Mož
no zapadnutého chodca, lebku opravára
asfaltu alebo tak. Ktovie...
Aj napriek očividným benefitom dera
vých ciest, ktoré nám vedia objasniť len
politici na príslušných miestach, zostáva
pravdou fakt, že cesta spájajúca Malacky
a obec Plavecký Štvrtok je v katastrofál
nom stave. Určite vám neodporúčam pre
chádzať tadiaľ autom vo vyššej rýchlosti
než je rýchlosť dieťaťa na kolobežke – ak,
samozrejme, nemáte kabriolet. V tom prí
pade by ste však boli prekvapení, ako
rýchlo dokážete stratiť kontrolu nad va
ším vozidlom. A vlastne nielen kontrolu,
ale vozidlo ako celok.
Tí Nemci v Normandii mali jednu veľ
kú smolu – museli tie zákopy a zákryty
stavať. Keby sa bojovalo za Malackami,
úplne by stačilo, aby naskákali do dier
v ceste a mohli sa obstreľovať od jedného
Nového roka k druhému.
MÁRIO LORENC

Zamakajte
na sebe!
V  prípade, že ste rozmýšľali nad
tým, že sa ešte pred „plavkovou“
sezónou dáte na ten-ktorý maso
vo prevádzaný šport, určite vás
milo prekvapí, koľko aktivít naše
mesto ponúka. A aby ste sa v toľ
kých možnostiach výberu nestra
tili, ponúkame vám stručný pre
hľad aktivít, pri ktorých sa riadne
zapotíte.
Zumba
Zumba je fenomén, ktorý teraz
uchvacuje ľudí vo väčšine športových
centier. Ide o spojenie latinskoameric
kej hudby a tanečných krokov salsy,
merenge atď. Zumba je skvelou alter
natívou v prípade, že vás vždy fascino
vali horúce rytmy, no na prihlásenie sa
do kurzu vám napríklad chýbal tanečný
partner – tu ho nepotrebujete. Jedno
duché choreografie dávajú priestor kre
MALACKÝ HLAS
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Zdravé opaľovanie
Jedným z prostriedkov, ako dosiah
nuť pekné a zdravé sfarbenie pokožky,
je betakarotén. Je to provitamín vitamí
nu A a nájdeme ho vo všetkých zelených
rastlinách, ovocí a zelenine, napr. mrkva,
špenát, marhule. Jeho užívanie vo for
me doplnkov stravy minimálne mesiac
pred plánovanou dovolenkou a aj počas
opaľovania sa pomôže predísť spáleniu
a sčervenaniu pokožky a taktiež pomá
ha predchádzať tvorbe vrások a obme
dzuje proces starnutia pokožky. Naša
pokožka však potrebuje aj ochranu v po
dobe opaľovacieho krému s dostatoč
ným ochranným faktorom.
Nebezpečné UV žiarenie
UV žiarenie, pred ktorým sa koža
chráni produkovaním melanínu – hne
dého pigmentu, je vo veľkých dávkach
nebezpečné. Do určitej miery sa dokáže
naša pokožka pred slnečným žiarením
ochrániť aj sama, ale prekročenie určitej

intenzity môže pokožku poškodiť. Opa
ľovacie krémy obsahujú ochranné látky,
ktoré toto nebezpečné UV žiarenie roz
ptyľujú, absorbujú alebo odrážajú.

je právoplatným členom svetovej me
dzinárodnej aliancie pacientskych or
ganizácií v Londýne. Je celorepubliko
vým, dobrovoľným pacientskym ob
čianskym združením. V Malackách sme
si tiež založili takýto klub, je to občian
ske združenie, ktoré bude združovať
pacientov s chorobami srdcovo-cievne
ativite a pohybovým schopnostiam
každého zúčastneného, takže pokojne
ukážte, čo vo vás je. V Malackách sa
zumba po prvý raz objavila začiatkom
januára. Odvtedy tu už máme tri in
štruktorky, ktoré vás pozývajú na párty
v latinskoamerickom štýle.
• Zumba s Vladkou
Kedy: nedeľa od 18.00 do 19.00 h
Kde: ŠH Malina
Jednorazový vstup: 2,5 €
Priemerná návštevnosť: 50 ľudí
Vladka bola prvá, ktorá so zumbou
v Malackách začala, takže tí, ktorí chodia
poctivo, sa už toho mohli pomerne veľa
naučiť.
• Zumba s Evou
Kedy: streda od 19.00 do 20.00 h
Kde: ŠH Malina
Jednorazový vstup: 3 €
Priemerná návštevnosť: 40 ľudí
Precízne pripravené jednoduché zo
stavy, ktoré perfektne „sedia“ na tóny
hudby.
• Zumba s Oľgou
Kedy: streda a piatok od 18.00 do
19.00 h

VÍTAME MEDZI NAMI:
Viktória Rusňáková
POVEDALI SI ÁNO:
Martina Blechová – Marián
Faluši; Lenka Kovácsová – Lukáš Ko
trč; Jana Pospíšilová – Peter Bača

†

NIE SÚ MEDZI NAMI:

Ján Uhrík, Malacky, *1934; Jo
zef Jurkovič, Malacky, *1964;
Emil Ščepka, Malacky, *1938; Oskár
Moser, Malacky, *1926; Piroška Koz
mová, Suchohrad, *1940; Anna Pa
velková, Závod, *1954; Mária Živ
nerová, Malacky, *1918; Ján Oslej,
Malacky, *1938; Agneša Diviaková,
Závod, *1940; Rozália Šedivá, Pl. Pe
ter, *1932; Ján Drahoš, Pl. Mikuláš,
*1938; Ing. Vladimír Púčik, Malacky,
*1932; Štefan Diviak, Sekule, *1930;
Anton Karovič, Lozorno, *1926; Ing.
Helena Hrúzová, Malacky, *1951; Ru
dolf Fabian, Lozorno, *1928

Ochranné faktory
Faktor opaľovacieho krému určuje
intenzitu účinku ochranného filtra. Jeho
ochranu môže znížiť nedostatočné
množstvo či nerovno
merná aplikácia. Hlav
ným pomocníkom vo vý
bere opaľovacieho kré
mu by mal byť náš foto
typ. Reakcia na opaľova
nie nie je u každého rov Dermatológovia radia, aby sme sa natierali častejšie
naká. Tendencia začerve a hlavne dôkladne. Krém rozotretý nerovnomerne
nania kože a schopnosť alebo v malom množstve môže znížiť jeho ochranný
stmavnúť rozdeľuje ľudí faktor. Ani pri vodoodolných krémoch sa nespolie
do tzv. kožných fototy hajte na to, že vás ochránia počas celého dňa a krém
pov. Je ich 6, ale pre naše aplikujte niekoľkokrát v priebehu dňa. Na znamien
zemepisné šírky sú rele ka by sme vždy mali naniesť krém s faktorom 50.
vantné 4.
-pesu-

A čo na to
dermatológovia?

Vážení priatelia!
Vzhľadom na skutočnosť, že v Ma
lackách vznikla nová organizácia
KARDIOKLUB MALACKY, chceme Vás
s ním touto cestou zoznámiť.

Spoločenská kronika
od 17. 5. do 31. 5. 2010

ho systému a srdca, rodinných prísluš
níkov postihnutých a ich priaznivcov.
Kardiovaskulárne ochorenia sú najčas
tejšou príčinou úmrtí na Slovensku. Sú
nebezpečné, pretože často prichádzajú
náhle bez bolestivých príznakov a po
stihujú stále mladšie vekové skupiny.
Prevencia neznamená len predchádzať
chorobám, kým sme ešte zdraví, ale aj
zabrániť zhoršovaniu už jestvujúcemu
stavu. Aj preto tu bude náš klub, v kto
rom Vám vieme poradiť, ako sa nevzdá
vať, môžeme sa stretnúť na kus reči, po
radiť sa či sa prejsť spolu do prírody.
Sme nová organizácia, ktorá bola zalo
žená pár jednotlivcami, ktorí sa zúčast
nili liečenia na Sliači, kde ich oslovil
predseda Kardioklubu SK pre celé Slo
Kde: telocvičňa ZŠ M. Olšovského
Priemerná návštevnosť: 70 ľudí
Jednorazový vstup: 2 €
Podľa názoru viacerých „zumba-nad
šencov“ je táto zatiaľ najlepšia v meste.
Aerobik
Pred niekoľkými rokmi bola možnosť
aerobikového vyžitia v našom meste
väčšia. Dnes sa síce s aerobikom stretne
me, ale skôr v podobe bodybuildingu
(teda formovania tela posilňovacími
cvikmi). Tanečný aerobik, na aký si mno
hé cvičenky pamätajú z rôznych mara
tónov a aerobikových šou, už v Malac
kách nenájdete. Hodina aerobiku sa za
čína približne 15-minútovou rozcvič
kou, ktorou je jednoduchá tanečná zo
stava, pokračuje posilňovacími cvikmi
na každú svalovú partiu tela a končí sa
strečingom.
• Aerobik s Mirkou
Kedy: pondelok a štvrtok od 19.00
do 20.00 h
Kde: ŠH Malina
Jednorazový vstup: 1,7 €
Priemerná návštevnosť: 60 ľudí

vensko Igor Chamila s možnosťou zalo
ženia podobného klubu v našom mes
te. Zamýšľali sme sa nad tým, a tak po
stupne vznikol náš klub v Malackách.
Chceli by sme sa touto cestou poďa
kovať Márii Trenčíkovej a Viere Janečko
vej, ktoré nám boli pomohli pri jeho za
kladaní. Tiež by sme radi poďakovali
všetkým ostatným, a takých bolo nao
zaj dosť, ktorí nám v prvých chvíľach
ochotne poskytli radu, kopírovanie po
trebných tlačív alebo finančnú pomoc.
Ďakujeme.
Dúfame, že sa nám aj s Vašou pomo
cou podarí urobiť v našej organizácii
kus práce. Ste všetci vítaní medzi nami!
Nájdete nás každú stredu v priestoroch
Klubu dôchodcov pri Mestskom úrade
v Malackách.
Veronika Kunšteková,
za Kardioklub v Malackách

Cvičenie je zamerané na posilňovanie
problémových partií. Nie je v takom rých
lom tempe, takže ho zvládnu aj začiatoč
níci.
Tae-bo, kick-box
Pod týmito slovnými spojeniami si
predstavte dynamické cvičenie, ktoré
tvoria predovšetkým údery a kopy. Pri
tomto cvičení sa dá spáliť úžasné množ
stvo energie, takže z telocvične budete
odchádzať spotení ako myši. A aj keď to
na prvý pohľad nevyzerá, udýchať ho
dinu v „bojovom“ tempe zvládne málo
ktorý začiatočník. Súčasťou hodín je aj
posilňovanie svalových partií.
• Kick-box s Luciou
Kedy: pondelok od 19.30 do 20.30 h
a štvrtok od 19.15 do 20.15 h
Kde: telocvičňa ZŠ M. Olšovského
Jednorazový vstup: 1 €
Priemerná návštevnosť: 20 ľudí
Lucia ponúka okrem kick-boxu aj ho
dinu aerobiku zameranú na posilňovač
ky (streda 19.30 do 20.30 h). Jej hodiny si
vyžadujú určitú trénovanosť a výdrž, čo
na začiatku môže viacerých odradiť.

blahoželáme
Márii Štefanovi
čovej k životnému
jubileu 80 rokov zo
srdca želajú pevné
zdravie, veľa lásky
a spokojnosti dcéra
Marta, syn Rudolf
a sestra Rózka s rodinami.
Nehanbi sa za druhú briadku,
máš predsa na pleciach šesťdesiatku.
Nehanbi sa za šedivé sluchy,
čas k prosbám človeka býva hluchý.
Niekomu sa ľahko žije,
keď už ide do penzie.
Prajeme Ti k Tvojmu sviatku
ešte jednu šesťdesiatku.
Ku krásnemu jubileu
Petrovi Škodovi
všetko najlepšie pra
jú manželka Darina,
dcéry Miriam a Petra
s manželmi, vnúčatá
Sandruška, Tominek
a Karolínka posielajú za všetkých veľ
ké pusinky.
Alexandra Krš
ková, si naše šidiel
ko malé, čo úsmev
na našich tvárach
vzbudzuje stále. Tie
Tvoje očká šibalské,
rúčky beťárske, Tebe
srdiečko naše prekrásne, len všetko
najkrajšie k 1. rôčku želáme. Mami
na, ocino, sestra Michaela, rod. Tur
zová a Kršková.
SpomienkY
16. 5. by sa dožil 80.
narodenín Ján Skú
py. So spomienkou
v srdci naňho myslia
manželka Vlasta, dcé
ra Jana s rodinou aj
ostatná rodina. Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
14. júna si pripome
nieme nedožitých 85
rokov našej drahej
mamičky a babičky
Margaréty Mala
tovej. S láskou a úc
tou si na ňu spomí
najú dcéra Eva a syn Milan s rodina
mi a dlhoročná priateľka Cilka. Kto
ste ju poznali, venujte jej tichú spo
mienku.
• Tae-bo s Alim
Kedy: pondelok, streda a piatok od
19.00 do 20.15 h
Kde: telocvičňa RTJ Boxing clubu
Jednorazový vstup: 1,5 €
Priemerná návštevnosť: 100 ľudí
Veľkým plusom je, že od mája do ok
tóbra (ak to počasie dovolí) sa cvičenie
uskutočňuje na dvore Boxing clubu. Pri
posilňovaní sa využívajú aj činky a posil
ňovacie gumy. Na tae-bo hodiny chodí
okrem žien aj zopár mužov, čo pre nieko
ho môže byť tiež určitou motiváciou.
Okrem vyššie spomínaných špor
tových aktivít si v Malackách môžete
zájsť aj na hodiny aerobiku so Zorou,
spinning alebo ricochet – na tieto je
však potrebné dopredu sa objednať.
Ak sa pre niektorý šport rozhodnete,
dôležité je, aby ste aspoň chvíľu vy
trvali a dali mu šancu. Veď učený nik
z neba nespadol a aj tí, ktorí dnes cvi
čia v prvých radoch, nejako začínali.
Okrem dobrého pocitu, že ste pre svo
je telo niečo urobili, totiž spoznáte
nových ľudí a zažijete veľa zábavy.
-raj-
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Je z toho Singapur

ZŠ Záhorácka
obhájila
prvenstvo

Malacká atlétka Claudia Hladíková potvrdila nesmelé plány a kvalifiko
vala sa na mládežnícku olympiádu do Singapuru.

V rámci osláv MDD si v našom mes
te už tradične zmerali medzi se
bou sily športovci zo základných
škôl. Športové hry malackej mlá
deže sa uskutočnili už po 39. raz
a o Putovný pohár primátora mes
ta Malacky bojovali v tomto roční
ku tri základné školy.
Prváci a druháci súťažili v atletike
(beh na 50 m, skok do diaľky, hod plnou
loptou a bežecká štafeta 4x250 m). Spo
medzi chlapcov sa víťazom stala ZŠ na
Záhoráckej ulici, z dievčat to bola ZŠ na
Štúrovej ulici. Tretiaci a štvrtáci hrali fut
bal. Prvenstvo patrilo ZŠ na Záhoráckej
ulici a vybíjanú medzi dievčatami z tých
to ročníkov vyhrali dievčatá z tej istej
školy. Basketbal mali vo svojom progra
me piataci až siedmaci, u chlapcov zví
ťazila ZŠ Dr. J. Dérera a u dievčat ZŠ na
Štúrovej ulici. Najstarší, 8. a 9. ročník, sú

Putovný pohár
MDD v šachu

Záverom mája sa uskutočnil tradičný šachový turnaj pre žiakov základ
ných škôl určený pre šachistov z Malaciek a blízkeho regiónu v rámci
osláv MDD. V tomto ročníku štartovalo 28 šachistov zo 4 základných škôl
a nechýbali ani predškoláci z MŠ z Malaciek.

Po siedmich kolách sa víťazom v ka
tegórii jednotlivcov stal Dominik Beitl
z A družstva ZŠ Dr. J. Dérera v Malac
kách pred svojím spoluhráčom z druž
stva Jurajom Bačom. Tretie miesto pat
rilo Alojzovi Stúpalovi zo ZŠ v Studien
ke. Najlepším dievčaťom v konečnom
poradí bola škôlkarka Emma Kríková
z Malaciek, ktorá bola i najlepšie umiest
neným predškolákom v turnaji. Prven
stvo v pohári družstiev (dvojíc) obhájili
žiaci zo ZŠ Dr. J. Dérera Beitl–Bača pred

ďalšími dvomi dvojicami z tejto školy
Jursa–Žilavý a Veltschmid–Dang.
Vo výsledkoch turnaja sa už prejavila
existencia šachovej triedy v spomenu
tej ZŠ Dr. J. Dérera v Malackách, kde mla
dí šachisti (prváci) trénujú pod vedením
trénera Tomáša Chabadu. Škoda, že sa
turnaja nezúčastnili žiaci zo ZŠ na Zá
horáckej a Štúrovej ulici, určite tam zá
ujemcovia o tento šport sú.
A. PAŠTEKA,
Foto: S. RAJNOVÁ

Malacky majú troch
akademických
majstrov SR v atletike
Na akademických
M SR v atletike v Ban
skej Bystrici zazna
menala veľký úspech
trojica Malačanov.
Barbora Šimková
a Alexandra Štuková
zvíťazili v šprintér
skych disciplínach
na 200, resp. 400
metrov. Ján Beňa si
počínal ešte úspeš
nejšie, keď k zlatu
v behu na 800 met
rov pridal aj striebro
na 400 metrov. Všet
ci traja si vybojovali
titulakademickýmaj
ster SR na rok 2010.

ťažili vo volejbale dievčat a hádzanej
chlapcov. Vyhrali dievčatá zo ZŠ na Zá
horáckej ul. a chlapci zo ZŠ na Štúrovej
ulici.
Súčet bodov za jednotlivé športy sta
novil konečné poradie. S 18 bodmi pr
venstvo obhájila a pohár z rúk primáto
ra Jozefa Ondrejku v utorok 1. júna na
slávnostnom vyhodnotení súťaže pre
vzali žiaci ZŠ na Záhoráckej ulici. Obe
ďalšie školy získali po 15 bodov a o ko
nečnom druhom mieste ZŠ na Štúrovej
ulici rozhodol väčší počet prvenstiev
v jednotlivých športoch. Hoci rozdiel
v bodoch nebol veľký, víťazná škola
opäť potvrdila svoje športové zamera
nie. Škoda, že sa súťaže nezúčastnili žia
ci zo ZŠ M. Olšovského. Súťažiaci boli
odmenení sladkosťami a víťazným ško
lám pribudli do kabinetov telesnej vý
chovy lopty zakúpené mestským úra
dom.

ZOLTÁN BARSKI

Ján Beňa (v strede)
si na 800 m
vybojoval zlato.

Text: A. PAŠTEKA, foto: P. ŠUŠOTOVÁ

Futsalisti nováčikom súťaže
Klub 1. SFC Canaria Team Malacky
začal sezónu 2009/2010 v 1. open
lige ako nováčik súťaže. Odohra
té zápasy dodávali futsalistom
presvedčenie, že nebudú hrať
v 1. openlige druhé husle.

Káder mužstva tvorili hráči bývalej
extraligovej Nafty Malacky Ambra, Pu
tik, Žužič, Sobolič, Malý, Pavlíček, Blaš



ka, Išunin a kapitán Šulla, doplnení bo
li hráčmi zo Senice Flórom a Kňazovi
čom. Hráči z bývalej malackej ligy Da
nihel, Preis, Lukáček a brankár Piffko
podávali počas celej súťaže spoľahlivé
výkony. Už samotná účasť v Sloven
skom pohári nám ukázala kvalitu na
šich súperov. Ako nováčik sme obsadili
4. miesto a vyhrali sme regiónálne zá
pasy.

Priebeh súťaže však ukázal aj nedo
statky. Boli zápasy, ktoré sme odohrali
len s torzom mužstva, a to nás stálo
stratu potrebných bodov v konečnom
zúčtovaní. Prepad do dolnej polovice
tabuľky podnietil na oslovenie mla
dých hráčov. Hráči Uhrinec, Špoták,
Havlík, Zváč, Lukáš a Juraj Hýllovci,
Adamovič oživili samotnú hru svojím
nasadením a elánom, ale i chuťou sa

Malacky – Atlétka malackého AC
Claudia Hladíková premenila prvú veľ
kú medzinárodnú skúsenosť na vytúže
ný postup na mládežnícku olympiádu,
ktorá sa uskutoční 14. až 26. augusta
v Singapure. Vo finále skoku do diaľky
dokázala postúpiť medzi najlepších
osem pretekárok a vyrovnať osobné
maximum z kvalifikácie 584 cm.
Moskva 22. mája, 18.00 h – Pred nie
koľkými minútami sa skončilo finále
v skoku do diaľky dorasteniek. Sedem
dievčat vo veku 16 a 17 rokov drží už
v rukách pomyselnú letenku na ostrov

v sobotu v Opave, kde toho času prete
kali ďalšie atlétky AC Malacky v rámci
hosťovania za českú Břeclav. Pre finálo
vú účasť v diaľke obetovala naša atlétka
štart vo svojej druhej moskovskej discip
líne – beh na 100 m prekážok.

pobiť o každý výsledok. Zakopnutím
Etny Nové Mesto nad Váhom sme sa
prebojovali do nadstavbovej časti hra
júcej o titul. Prestavba mužstva sa uká
zala ako správny krok. V poslednom
domácom zápase sme dokázali s takto
omladeným kádrom vyhrať nad dru
hým mužstvom openligy. Potenciál
i hráčska kvalita sú prísľubom. V rámci
mesta Malaciek sa podľa dosiahnutých
úspechov družstvo zaradilo medzi pr
vé tri kolektívy za predchádzajúci roč
ník.

Poďakovanie patrí ľudom, ktorí do
kázali počas celej sezóny pomáhať za
bezpečovať chod klubu bez nároku na
odmenu – hlásateľ Jozef Gelinger, zvu
kár Oldo Procházka, časomiera Róbert
Bureš, kameraman René Slezák, bez
pečnostná služba Vlado Matúšek a Pe
ter Kováč, maséri Ján Fabo a Milan Mo
ravčík, ako aj vedúci mužstva Mário
Vendler. Firma Pepsi-Cola Malacky za
se zabezpečila klubu materiálne vyba
venie.

Najprv prišiel dážď
Prvá správa z Moskvy nebola pozitív
na. Nad ruskou metropolou vystrájalo
počasie a pre prietrž mračien museli po
sunúť finále o polhodinu neskôr. Hladí
ková prvým meraným pokusom potvr
dila formu a psychickú odolnosť – dole
tela za 580 cm. Vďaka tomu
sa dostala do užšieho finále
medzi osem pretekárok.
Skutočnosť, že sa medzi ni
mi nachádzajú dve Nemky
už potvrdzoval fakt, že Hla
díková má Singapur istý.
Zvyšok súťaže si Malačian
ka v Moskve mohla ozaj na
plno užívať.
V poslednom dejstve
vyrovnané maximum
V poslednom dejstve
diaľkarskej súťaže naša at
létka ešte skúšala skočiť ta
ký výkon, ktorým by pora
zila niektorú zo svojich
siedmich súperiek. Po
dvoch meraných pokusoch
za 577 cm a 584 cm obsadi
la Claudia napokon „len“
ôsmu priečku. „Podľa toho,
čo vraveli reprezentační
tréneri v Moskve, mala
Claudia formu aj na šesť
metrov. Oni boli trochu
sklamaní, že nevylepšila
výkon z kvalifikácie. Clau
dia má však dosť času, celé
leto popracujeme na tech
nike a tá šestka skôr či
Účastníčka olympiády je zo Záhoria. V čase uzávierky neskôr padne,“ povedal
bola okrem nej istou postupujúcou Slovenkou do Sin- Vladimír Handl. Skutočnosť,
že najlepšie výkony Clau
gapuru len chodkyňa Strmeňová.
die v Moskve mali hodnoty
ný mestský štát Singapur vo východnej 577 cm, 580 cm a dva razy 584 cm sved
Ázii. Medzi šťastnými je i naša prete čia ešte o veľkom potenciáli, ktorý v na
kárka, ktorá síce skončila ôsma, ale vy šej skokanke je. Teraz ju čaká ešte nie
ťažila z toho, že sa pred ňou umiestnili koľko pretekov na Slovensku i v Českej
dve nemecké pretekárky, pričom z kaž republike, kde bude okrem diaľky skú
dej krajiny môže na olympiádu cesto šať i prekážkarskú stovku.
vať v každej disciplíne len 1 zástupkyňa
Jakub Valachovič, foto: M. Konečný
danej krajiny. Naša pretekárka tak mala
okrem skvelej formy i kus šťastia.
Výsledky finále skoku do diaľky:
1. L. Malkusová (Nem.)
644 cm
Očakávania po kvalifikácii
2. A. Rotaruová (Rum.)
626 cm
Cestu za mládežníckou olympiádou
3. I. Dadičová (Rak.)
614 cm
začala Malačianka v piatkovej kvalifiká
4. A. Visibelliová (Tal.)
613 cm
cii, kde si skokom dlhým 584 cm zaistila
5. A. Kadičevová (Rus.)
602 cm
finálovú účasť. Tým boli prvotné ciele
6. K. Soosaarová (Est.)
598 cm
pretekárky už naplnené, 12-členné finá
7. M. Mihambová (Nem.)
594 cm
le ponúkalo sľubnú možnosť reálne sa
8. C. HLADÍKOVÁ (SR)
584 cm
o olympiádu pobiť. „Mám mierne obavy.
9. A. Sacristanová (Špan.) 571 cm
V kvalifikácii sa ešte skáče dobre, neskú
10. P. Adayová (Tur.)
569 cm
sený mladý človek je motivovaný. Vo fi
11. S. Dyhrová (Fín.)
565 cm
nále sa však tento výkon ťažšie potvrdzu
12. D. Dzindzaletaiteová (Lit.) 551 cm
je a vylepšuje. Samotná finálová účasť
nie je až taký zázrak,“ vravel tréner Handl

PETER NERÁD
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