VAŠE NOVINY

DVOJTÝŽDENNÍK

Macejko hľadá
tanečníkov,
spevákov
aj hudobníkov.

Milovníkov a fanúšikov folklóru od 4
do 100 rokov pozývame 22. septembra
o 18.00 h do sály SD MCK na konkurz.
Okrem folkloristickej nálady si prineste
prezuvky, pohodlné oblečenie a ak hrá
te na hudobnom nástroji, tak aj ten.
Tešíme sa na Vás!                  FS Macejko

úvodník

Rušný
víkend

September nás prebudil z prázdnino
vej letargie a naštartoval dianie s nečaka
nou rýchlosťou. Tí, čo máme deti, sme
s rovnakou rýchlosťou začali púšťať z rúk
peniaze. Z peňaženiek ich vyťahuje škola
aj záujmová činnosť. „Zatiaľ je však dob
re, kým na to máme,“ hovoríme si. Počú
vame o zvyšovaní DPH, zdražovaní plynu,
zmenách v dôchodkovom sporení aj o tzv.
Ficovej dani. Zodpovedné vládnutie bolí,
ale to sme vopred vedeli. Nastal čas, keď
začíname pravicovo žiť... aj na úkor ľavi
covej rozšafnosti. Jeseň je bohatá na
množstvo krásnych akcií a niet lepšieho
receptu na starosti, ako s chuťou si ich
užiť. Bratislava už korunovala svojho krá
ľa, skončili sa trhy remesiel, je čas vino
brania a sladký burčiak ochutnávame
už aj na Záhorí. V Malackách nás tiež ča
ká vzrušujúco rušný víkend. Ešte nemáte
program? Pridajte sa k nám. Ráno Deň ces
tovného ruchu, večer divadelný festival
Zejdeme sa na hambálku a medzitým se
demmiliónové referendum. Bol by hriech
zmariť to všetko.
TATIANA BÚBELOVÁ

15/XX

•

www.malacky.sk

malackyhlas @malacky.sk

Kolaps sa
nekoná

Sestry Zuzana (16)
a Katarína (12)
Winklerové prekvapili
účasťou v šou
Česko Slovensko
má talent. Dievčatá
síce pochádzajú
z Lakšárskej Novej
Vsi, no spev študujú
v ZUŠ v Malackách
pod vedením
Oľgy Ballayovej.

Napriek apokalyptickým víziám
a hrôzostrašným scenárom šofé
rujúcich Malačanov aj tých, ktorí
cez mesto len prechádzajú, dopra
va neskolabovala. Od 21. júla, ke
dy sa začalo s rekonštrukciou mos
ta v centre, neprišlo k vážnejšej ne
hode ani k väčším zmätkom. Pred
povedaný dopravný kolaps nepri
niesol ani začiatok školského ro
ka. Je pravda, že ráno a v čase
spustených železničných závor
neprejdú autá mestom bez zdrža
nia, no nie s výrazným meškaním.
Za to patrí vďaka samotným vo
dičom, ktorí obchádzkovú trasu
rešpektujú a za volantom sú opa
trnejší a tolerantnejší.	     -mn-

Záhorácke
talenty
V konkurencii speváckych talentov
dvoch krajín zažiarili, porota ich nadše
ne pustila do ďalšieho kola. „Bol to silný
zážitok plný emócií. Nie každému sa
podarí zaspievať si pred obecenstvom
v národnom divadle,“ hovorí staršia zo
sestier.„Po príchode na kasting sme bo

Učiť sa budú
len z papierov

Prázdninové oddychovanie je nenávratne preč, do malackých školských
lavíc zasadlo 1883 žiakov základných škôl, z toho asi 210 prváčikov. Tým
začiatok školského roka spestrilo divadlo Žihadlo rozprávkou Farbičková
princezná. Po predstavení dostal každý zo školákov od primátora Jozefa
Ondrejku omaľovanku a záložku do knihy.

V školských budovách je opäť rušno.

14. 9. 2010

Pokračovanie na 3. strane

li zaradené do tretej zo štyroch skupín,
takže väčšinu času sme strávili v publi
ku. Začiatok bol fajn, no po čase sme to
už chceli mať čím skôr za sebou. Pove
dali sme si, že do toho pôjdeme napl
no, že si to užijeme. A vyšlo to,“ dopĺňa
mladšia. K hudbe ich viedol najmä
otec, ktorý má vlastnú kapelu. V ZUŠ
navštevujú nielen hodiny spevu, ale
i klavíra. Kto ich k prihláseniu sa do sú
ťaže dotlačil? „Nikto, stalo sa to náho
dou. Zuzka spievala na jednom podu
jatí v synagóge s Richardom Rikkonom

(Tri oriešky pre Richarda Rikkona; pozn.
red.) a zábery z vystúpenia sa objavili
na internete. Objavila ich kastingová
manažérka šou a dievčatá oslovila,“ vy
svetľuje O. Ballayová. Sama má z kastin
gu dobrý pocit. „Prostredie bolo fantas
tické, organizácia veľmi prísna. Porote
sa ukázali aj ďalší žiaci ZUŠ, napríklad
Dominik Sirný, Klaudia Říhová či Moni
ka Kopecká,“ dodáva pedagogička. Zuz
ka, ktorá spieva 8 rokov, a Katka, ktorá
sa spevu venuje 5 rokov, šli na kasting
pôvodne sólovo. Na spoločné vystúpe

nie s piesňou Tell him, pôvodne inter
pretovanej Barbrou Streissand a Celine
Dion, boli prehovorené až na mieste.
Sestry so spoločným vystúpením ne
počítali, na kasting prišli každá za seba.
Napokon sa však zhodli, že si boli opo
rou. „Po zaspievaní sme dostali čokolá
du a teraz len čakáme, čo bude ďalej,“
priznáva Zuzka. Nám zostáva len držať
speváčkam, ktoré často vídať aj na
mestských podujatiach v sprievode ka
pely Tonik, päste.
	            -sisa-

Kultúra nie je nadštandard
Ako každoročne, aj toto leto patrilo v Malackách kultúre. Čo priniesli dva mesiace plné podujatí?

„V prvom rade treba pripomenúť, že
dramaturgia Kultúrneho leta je spoloč
ná práca všetkých zamestnancov Mest
ského centra kultúry. Každý z nás do
programu niečo vniesol,“ začína rozprá
vanie Jana Zetková, riaditeľka MCK.
A program bol skutočne pestrý, každý
si v ňom mohol nájsť to svoje. „KL bolo
vo väčšej miere financované z rozpočtu
mesta a menšiu časť zaplatilo MCK.
V iných mestách sa za kultúrne poduja
tia aj v rámci Kultúrneho leta platí,“ zdô
raznila J. Zetková výhodu, ktorú majú
Malačania oproti obyvateľom iných
miest. Obrovský úspech je podľa pra
covníkov MCK i vytvorenie sociálnych
väzieb medzi návštevníkmi koncertov
či prednášok. „Ľudia sa začali z videnia
spoznávať a večerné posedenia na te
rase Kultúrního domečka či na lúke Zá
Pokračovanie na . strane

Pod otvoreným nebom sa počas leta v Zámockom parku cvičila joga.

SPRAVODAJSTVO

Malacky napadol
spriadač americký

Z listov stromov na Továrenskej, Čulenovej ulici, Námestí SNP a vo vašich
záhradách zostávajú tenučké vlásočnice, resp. neživé „kostričky“. Podľa Stanislava Baroka z Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho za to môže spriadač americký.

Jeho húsenice sú chlpaté, žltozelené,
na chrbte majú tmavší pásik. Žijú vo veľkých skupinách a obžrané časti stromov
obaľujú nápadnou pavučinou a tvoria
tzv. pavučinové hniezda. Napádajú jablone, čerešne, orechy, morušu, bazu čiernu a celý rad ďalších, i divo rastúcich druhov. Z parkových drevín je pre spriadača
hlavným hostiteľom javorovec jaseňolistý, ktorý spriadač považuje za mimoriadnu delikatesu. V zásade zožerie všetko,
Biela brána je už zrekonštruovaná.

Biela brána opäť stojí

Biela brána, ktorú 22. marca strhlo nákladné auto vyvážajúce kalamitné
drevo zo Zámockého parku, je opäť na svojom mieste.

S jej rekonštrukciou začala spoločnosť Kovostav 10. augusta. Opravená
bola časť muriva, vystavali sa stĺpy.
Záverové kamene v podobe vázy sú
použité pôvodné, rekonštrukciu si vyžiadali aj obe kovové krídla brány.
Vzhľadom na predchádzajúcu skúsenosť povolil Krajský pamiatkový úrad,

aby boli krídla brány ukotvené do stĺpov, čiže nebude potrebná horná podpera brány. Práve ona bola príčinou
poslednej havárie. Náklady spojené
s rekonštrukciou bude hradiť poisťovňa, v ktorej bola poistená spoločnosť
vyvážajúca drevo.
-iša-; foto: -tabu-

V závere júnového rokovania si poslanci zvolili rozpracovanie alternatívy,
ktorá rokovala o odkúpení rodinného
domu a jeho následnej výmene za pavilóny detského domova Macejko.
Teraz je situácia iná
Kým v júni sa poslanci spoľahli na
slovo riaditeľky DD, že jedna trieda by

Mesto Malacky vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie miesta –

príslušník mestskej polície.
Začiatok výberového konania je 23. septembra o 13.00 h v budove MsP na
Radlinského ulici 1.
Podmienky prijatia: • úplné stredné vzdelanie
• minimálny vek 21 rokov
• bezúhonnosť
• telesná a duševná spôsobilosť

sa v areáli domova mohla otvoriť už
v septembri tohto roka, z prísľubu zišlo.
Hodnota majetku DD bola stanovená
na 672-tis. €. S tým sú spojené ďalšie
náklady – interiérové vybavenie tried
za približne 33-tis. € a náklady spojené
s opravou a údržbou starej budovy.
Priamo počas rokovania sa poslanci
od prednostu mestského úradu Dušana Vavrinca dozvedali nové informácie.
Podľa nich by DD vyhliadnutý rodinný
dom odkúpil a svojich zverencov sem
presťahoval, pričom by administratíva
domova naďalej sídlila v pôvodných
priestoroch na Rakárenskej ulici. V neobsadených pavilónoch by sa mohli
vytvoriť triedy pre škôlkarov. Neskôr
by pre administratívu poskytlo mesto
priestory v inkubátore a celý objekt by
bol využívaný ako škôlka s tromi triedami. Takéto riešenie by pôvodnú sumu mohlo znížiť až o polovicu.

Poslanci schválili pravidlá
o prideľovaní bytov

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva 9. septembra poslanci prerokovali celkom 14 materiálov a tri informácie.
Medzi dôležité rokovacie body patrilo prerokovávanie VZN o nakladaní s nájomnými bytmi v osobitnom režime
na ulici Pri Maline.

Tento materiál upravuje podmienky
pridelenia nájomných bytov, proces
hodnotenia uchádzačov, dobu trvania
nájmu, nájmy, ako aj ukončenie, resp.
vypovedanie nájmu. Podrobne sa touto témou zaoberáme na strane 4. Ďalej
sa poslanci venovali prevodom parciel
pod nehnuteľnosťami v prospech ich
užívateľov, prevodom majetku od obvodného úradu a súkromných spoločností v prospech mesta. Do nájmu Základnej školy Štúrova zastupiteľstvo
zverilo multifunkčné ihrisko, ktoré bolo



-iša-; zdroj: ÚKSUP; foto: -otano-

Ak sa vám taký
to spriadač v zá
hrade vyskytuje,
je v tomto štádiu
nevyhnutné na
padnuté konáre
ostrihať a zničiť.
Ak tieto opatre
nia neurobíte,
bude spriadač,
ak sa mu podarí
zakuklenému
prezimovať, v bu
dúcom roku ešte
agresívnejší.

Urgentná situácia v škôlkach
dočasne vyriešená
Problémom nedostatočnej kapacity priestorov v materskej škole
sa poslanci mestského zastupiteľstva zaoberali ešte v júni. Už vtedy bol problém akútny – do škôlky nebolo prijatých 85 detí. Na
septembrovom zasadnutí mali
poslanci zaujať definitívne stanovisko k riešeniu tohto problému.

na čo naďabí. Jeho premnoženie na Továrenskej ulici spôsobila mierna zima. Je
pravdepodobné, že budúci rok bude ešte horší. „Ide o stromy, ktoré sa nachádzajú na pozemku Železníc Slovenskej
republiky a mesto ich vyzve, aby tieto
napadnuté stromy ošetrili,“ povedala
Mária Gajdárová z referátu správy zelene
MsÚ. Malo by ísť o mechanické odstránenie napadnutých častí stromu.

vybudované nedávno v bezprostrednej blízkosti areálu školy. Najdiskutovanejším bodom bolo riešenie nedostatku miest pre umiestnenie detí do materských škôl. Poslanci tomuto bodu
venovali takmer hodinu. Taktiež boli
schválení kandidáti do rád škôl a monitorovacia správa programového rozpočtu mesta. Interpelácie zazneli od šty
roch poslancov (A. Dubajová, A. Pašteka, M. Valachovič, J. Říha) a týkali sa
úpravy okolia hrobov na oboch cintorínoch, návrhu na zjednotenie názvov

ulíc, vyhodnotenia plnenia interpelácií
po faktickej stránke za obdobie od začiatku roka 2007, riešenia problému neprispôsobivých občanov na Družstevnej ulici so žiadosťou o vypracovanie
podrobnej správy o genéze problému,
realizovaných opatreniach a navrhovaných postupoch, sprístupneniu dokumentácie z verejného obstarávania
a súhlasu k výkonu zárobkovej činnosti
popri zamestnaní súvisiacej s predmetom zamestnania.
-iša-

Poslancom sa opäť ponúkla aj druhá
možnosť, ktorú predstavuje nadstavba
nad budovou škôlky na Kollárovej ulici.
Investičné náklady tvoria asi 488-tis. €.
Tu treba počítať s rozšírením priestoru
priľahlého dvora po budovu športovej
haly a tiež o susedný pozemok, ktorý
vlastní spoločnosť Billa. Dvor by sa tak
zväčšil o 600 m2. Ďalšie náklady predstavuje zariadenie a vybavenie tried
za asi 40-tis. €. Vznikli by tu štyri triedy.
Zatiaľ nie je známe, za akú sumu by
Billa, s. r. o., pozemok mestu odpredala.
•••
V súčasnosti je podľa slov riaditeľky
materskej školy Márie Hudecovej problém s neumiestnenými deťmi vyriešený. Dočasné priestory poskytli základné školy Dr. J. Dérera a M. Olšovského,
riešením sa zaoberá i ZŠ Záhorácka.
Keďže každá z alternatív predstavuje finančné i časové riziká, mestský úrad
bude zatiaľ pracovať na oboch.
-sisa-

 očula som, že
P
nemá zmysel podávať si žiadosť
o nájomný byt. Aj
tak sú už všetky
rozobrané. Je to
pravda?

Nie je to pravda!

Päťčlenná komisia, ktorá bude
žiadosti posudzovať, ešte ani nebola

Vedúcej oddelenia územného
rozvoja a životného prostredia
MsÚ Gabriely ReNA
hákovej sme sa
TEL O
spýtali, prečo je
na Stupavskej ulici priechod pre
chodcov len pri ZŠ Dr. J. Dérera a ďalší až na konci tejto ulice.
Ide o cestu 1. triedy, ktorej vlastníkom je štát a správcom Slovenská správa ciest (SSC). Mesto pripravilo návrh
na vybudovanie troch nových priechodov v meste, no rokovania so SSC sú
veľmi ťažké a problematické. Z troch
návrhov schválili len jeden, a to na križovatke Štefánikovej a Nádražnej ulice.
K jeho realizácii je potrebný súhlas Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie. Napriek tomu, že
cesta nepatrí mestu, priechod vybu
dujeme na vlastné náklady. Tento rok
už v rozpočte na jeho realizáciu financie nemáme, no navrhneme ju na budúce leto. Len červeno-biely náter stojí
približne 6 640 €, so stavebnými úpravami budú náklady ešte vyššie. Projektovú dokumentáciu si vypracúvame
sami. 			
            -mh-

Národná
banka
Slovenska
pozýva
Národná banka Slovenska otvorí
už po štvrtýkrát svoje brány verejnosti, a to v sobotu 25. septembra
o 9.00 h.
Počas Dňa otvorených dverí (DOD)
budú mať návštevníci centrálnej banky
možnosť diskutovať s guvernérom NBS,
navštíviť priestory bankovej rady na 30.
poschodí, pracovňu guvernéra či pozrieť si, ako vyzerajú zadržané falzifikáty. Svoju prácu predstaví po prvýkrát
Európska centrálna banka.
Svoju činnosť bude prezentovať aj
Múzeum mincí a medailí z Kremnice
a archív NBS. Tak ako po iné roky aj počas tohtoročného DOD bude pre návštevníkov pripravených niekoľko výstav, vystavená zlatá tehlička a ukážka
prevozu hotovosti. Podrobný program
DOD bude zverejnený na internetovej
stránke www.nbs.sk.
                -tsvymenovaná. Až po jej vymenovaní
sa mesto žiadosťami začne zaobe
rať.
Aký bude postup?
Komisia bude prostredníctvom
mestských médií informovať žiadateľov, kde si budú môcť vyzdvihnúť dotazníky. Zároveň určí termín, do ktorého vyplnené dotazníky treba odovzdať. Až potom sa začne s ich vyhod
nocovaním.		         -mh-

Kríza škrtí všade

Napriek mnohým úsporným opatreniam v mestskom rozpočte, súvisiacim so zníženými príjmami, musí mesto
ako také fungovať ďalej. Okrem iného
sa to týka aj miestnych komunikácií –
ich opravy a údržby. V tabuľke ponúka-

2007

me stručný prehľad výdavkov práve
tejto časti mestského rozpočtu za obdobie posledných štyroch rokov. Tohtoročný rozpočet dovoľuje mestu v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi oveľa menej.
2008

Údržba, čistenie a oprava MK,
156 011 € 165 970 €
dopravné značenie

2009

2010

94 900 €

72 000 €

Pozn.: Údaje v tabuľke sú použité zo schválených rozpočtov po zmenách.		
MALACKÝ HLAS

-red-
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SAMOSPRÁVA

Na kanalizáciu sa
nezabudlo

Hoci sme viackrát priniesli in
formáciu, že s budovaním kanalizácie sa v Malackách začne už
v auguste, dodnes sa v uliciach
nič nedeje.

Dokončenie z . strany

Ako však vidieť aj z tabuľky, ča
sový rámec ukončenia projektu
odkanalizovania je neúprosný –
október 2012. Grantová zmluva
bola podpísaná ešte v roku 2009,
no mesto stále čaká na proces
obstarávania. Ten spomaľuje aj
nástup novej vlády, keďže Minis
terstvo životného prostredia SR,
ktoré nenávratný finančný pro
striedok poskytlo, sa zmenilo na
Ministerstvo pôdohospodárstva,
životného prostredia a regionál
neho rozvoja SR. S tým sú sa
mozrejme spojené rôzne admi
nistratívne úkony, ktoré začiatok
prác na odkanalizovaní niekto
rých častí mesta brzdia.

A čo nového ich čaká v školách?
V triedach nesmie chýbať štátny
znak, grafické znázornenie štátnej zá
stavy, text hymny a preambula sloven
skej ústavy. Na začiatku i na konci škol
ského roka musí podľa novely zákona
o štátnych symboloch odznieť hymna.
Celá záležitosť však nie je ľahký špás.
Napríklad rozpočet ZŠ Štúrova odľah
čilo prijatie tejto novely o 150 €. Na
opak, Gymnázium Malacky vlastné pro
striedky do nákupu symbolov pre každú
z učební investovať nemuselo. Dodal
ich zriaďovateľ školy – Bratislavský sa
mosprávny kraj.

-mn-

Zničená úroda zemiakov Pauliny Staňkovej.

Miesto, ktoré
bolo údajne
najviac zasiahnuté obsahom
susedovej žumpy.

Každý má
svoju pravdu

VERZUS

Ešte v lete kontaktovala redakciu Maria Poracká, ktorá v mene svojej
matky bojovala za spravodlivosť. Počas májových záplav prišla vyše
osemdesiatročná Paulina Staňková o úrodu. Podľa jej názoru však nie
vinou vytrvalých dažďov, ale kvôli tomu, že sused jej do záhrady vypustil obsah žumpy. P. Staňková tvrdí, že suseda pri vypúšťaní žumpy vide
la na vlastné oči. Zbadala, ako jej splašková voda zaplavila a spálila
zemiaky, o úrodu ktorých tým pádom prišla. Podľa M. Porackej tu boli
zreteľne vidieť zvyšky mydlovej peny a toaletného papiera.

Problém začala riešiť podaním sťaž
nosti na referát životného prostredia
oddelenia územného rozvoja a život
ného prostredia MsÚ. Hneď na druhý
deň po podaní navštívila pracovníčka
tohto referátu Jana Ježková P. Staňko
vú. Tá jej ukázala miesto v záhrade, od
kiaľ podľa nej Pavol Lazicius vypúšťal
hasičskou hadicou splaškovú vodu. Pra
covníčka MsÚ následne spísala záznam
MALACKÝ HLAS
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Učiť sa budú len
z papierov

zo šetrenia sťažnosti, v ktorom uviedla,
že P. Lazicius „vypúšťaním žumpy suse
dom do záhrad a čerpaním dažďovej
vody k susedovi porušil zákon o vodách
a vyhlášku MŽP SR. Pri kontrole bolo
zistené, že sťažnosť je oprávnená.“ Prí
pad mal dohru na mestskom úrade, kde
bol obvinený sused predvolaný. Ak by
mu bol priestupok dokázaný, obvodný
úrad životného prostredia by mu mo

hol uložiť pokutu do výšky 99,58 €. Ten
však svoju vinu poprel s tým, že žumpu
si necháva vyvážať oprávnenou organi
záciou a sám vodu zo svojej zaplavenej
pivnice i zatopenej záhrady P. Staňkovej
odčerpával. Z protichodných reakcií
J. Ježková usúdila, že ide skôr o otázku
medziľudských vzťahov. Doklad o likvi
dácii obsahu žumpy na čističke odpa
dových vôd a stavebné povolenie na
domovú žumpu síce P. Lazicius predlo
žil, spor to ale neukončilo. M. Poracká
podala sťažnosť na opakované vypus
tenie odpadových splaškových vôd do
záhrady, zničenú záhradu a neuspokoji
vé konanie pracovníčky MsÚ. Jediný
predložený doklad o vývoze žumpy po
dľa M. Porackej pravidelnosť vo vyváža
ní nedokazoval a žiadala tiež zaslanie
podnetu na obvodný úrad životného
prostredia. K pôvodnej sťažnosti sa pri
družil ďalší problém – susedova dielňa,
ktorej chýba odkvapový žľab, takže
voda z jej strechy môže stekať do záhra
dy P. Staňkovej. Nasledovalo teda ďal

Žiakom chýbajú knihy
Otázniky vyvoláva aj dva roky stará
reforma zákona o sústave základných
a stredných škôl. Čo priniesla? Podľa sa
motného ministerstva sú to v prvom ra
de zaujímavejšie vyučovacie hodiny bez
bifľovania, lepší výber medzi školami,
kariérny rast a možnosť sebarealizácie
pre učiteľov. Realita je trochu odlišná.
Po novom by sa malo učiť, samozrejme,
aj z nových kníh, prax ale hovorí o nie
čom inom. Nové knihy chýbajú tretia
kom a siedmakom základných i tretia
kom stredných škôl. Ako uviedla Otília
Síkeliová zo ZŠ Dr. J. Dérera, pre tretia
kov majú len učebnice vlastivedy, pre
siedmakov nemajú žiadne nové učeb
nice. Nejde o problém jedinej školy, ale
všetkých škôl v republike. Ako sa k prob
lému stavia ich vedenie? „Učitelia si vy
tvárajú vlastné materiály kopírovaním,
takže v konečnom dôsledku majú žiaci
množstvo papierov. To, samozrejme,
nemá nič spoločné s environmentalisti
kou,“ vyjadril sa Richard Šimo, poverený
zastupovaním riaditeľky ZŠ Záhorácka.
„Chýbajúce učebnice nahrádzame vlast
nými materiálmi a rôznymi fotokópiami,
takže žiaci sa učia z papierov. Využívame
tiež staré učebnice a to, čo je v súčas
ných osnovách nové, nahrádzame prá
ve spomínanými kópiami. Knihy sloven
ského jazyka a chémie pre siedmakov
však očakávame už čoskoro,“ povedala
riaditeľka ZŠ Dr. J. Dérera Terézia Sopó
ciová. „Naši učitelia si tvoria vlastné ma
teriály – prepisovaním, kopírovaním,
sťahovaním z internetu. Skrátka, každý
sa musí postarať sám,“ vyjadril sa Dušan
Šuster, riaditeľ ZŠ Štúrova. Knihy z mi
nisterstva pre tretie ročníky očakáva aj
Gymnázium Malacky, ktoré ponúka
šie konanie, ktorého účastníkmi boli
obaja susedia. Referát ŽP mal k dispozí
cii už ďalšie doklady P. Laziciusa o vývo
ze žumpy. To, či v záhrade boli mydlové
peny a zvyšky papiera, je podľa J. Jež
kovej ťažko dokázateľné. Žltkavý nános
na tráve zničenej vodou mohol byť spô
sobený aj niečím iným. P. Lazicius na
stretnutí vypúšťanie z hasičskej hadice
poprel. Zdôraznil, že príčinou zaplave
nej záhrady je pravdepodobne skutoč
nosť, že okolité pozemky sú asi o 20 cm
zvýšené, takže aj voda z priľahlých zá
hrad steká do dvora P. Staňkovej. Tak
tiež pripomenul, že úrodu pre vytrvalé
dažde na Ulici J. Kubinu ani na Olšov
ského ulici nemá nikto. Prízvukoval, že
nemá dôvod ani chuť staršej panej ro
biť napriek. Účastníci konania sa do
hodli na pravidelných kontrolách, P. La
zicius odišiel s podmienkou, že dielňu
musí odvodniť. Je však evidentné, že
v susedskom spore má každý svoju
pravdu, o ktorej sa navzájom nedokážu
presvedčiť. 		
-sisa-

okrem 4-ročného i 8-ročné štúdium.
„Pedagógovia využívajú staré učebnice,
veď fyzikálne zákony či matematické
vzorce sa nezmenili. Problém v tom ne
vidím, keďže dnešné učivo je len zre
dukované a informácie zo starých kníh
môžu študenti bez ťažkostí čerpať. Hor
šie to majú samotní učitelia, ktorí zo
starého učiva robia výber a podľa toho
si pripravujú vyučovacie hodiny,“ mieni
Elena Krajčírová, riaditeľka školy.
Všetko je na webe
Podľa tlačovej agentúry SITA Minis
terstvo školstva, vedy, výskumu a špor
tu SR predpokladá, že „v prvom polroku
tohto školského roka by mohlo byť
v školách 60 percent reformných učeb
níc. Na niektoré knihy pre tretie reform
né ročníky sa totiž museli opakovať kon
kurzy.“ Súčasné vedenie rezortu škol
stva hádže vinu na bývalú vládu. „Treba
zdôrazniť, že tento stav vznikol v dô
sledku toho, že predchádzajúce vedenie
ministerstva nezabezpečilo v dostatoč
nom čase prípravu učebníc pre reform
né ročníky,” uviedol pre SITU tlačový od
bor Ministerstva školstva, vedy, výsku
mu a športu SR. Podľa informácií, ktoré
priniesol portál hnonline.sk, uvažuje re
zort školstva aj o zavedení učebníc a vy
svedčení na internete. Minister Eugen
Jurzyca to odôvodňuje tým, aby deti ne
museli nosiť ťažké knihy v batohoch, ale
mohli študovať doma na počítači. Ako
uviedol portál, ďalšou výhodou by pod
ľa neho bolo aj to, že študenti sa k učeb
niciam môžu kedykoľvek vrátiť. Určite
však nepôjde o jednoduchý, rýchly ani
lacný krok. Skrátka, hudba budúcnosti.
Cez obed do školy
Tým, ktorým chýba školská strava ale
bo majú školskú jedáleň bližšie miestu
zamestnania než nejakú z reštaurácií,
ponúkajú školy možnosť stravovania sa
priamo u nich. Sú to jedálne základných
škôl Dr. J. Dérera, Štúrova, Záhorácka.
Možnosť stravovania poskytujú nielen
svojim žiakom, ale aj cudzím stravní
kom. Cena za obed je 1,93 €. Štátne gym
názium túto službu neposkytuje. V je
dálni, kde sa stravujú žiaci Gymnázia sv.
Františka Asisského a ZŠ M. Olšovského,
sa budú môcť stravovať aj cudzí stravní
ci asi od polovice septembra alebo za
čiatkom októbra. Škola čaká na povole
nie tejto služby. Obed bude stáť 2 €.
SIMONA ŠÍPOVÁ, PETRA ŠUŠOTOVÁ;
foto: SIMONA ŠÍPOVÁ

Počula som, že do
areálu bývalých kasární sa má presťahovať rómska osada z Plav. Štvrtka.
Je to pravda?
Natália Hattalová, komunikačný
odbor Ministerstva vnútra SR:
„Areál Hasičského a záchranného
zboru je uzavretý priestor monitoro
vaný kamerovým systémom v správe
MV SR, v ktorom je dislokovaná zá
chranná brigáda Hasičského a zá
chranného zboru. Areál sa využíva na
výcvikové a zásahové činnosti hasičov
v spolupráci s príslušníkmi policajné
ho zboru, a preto je vylúčené, aby bo
la do niektorej z častí tohto priestoru
presťahovaná osada Rómov z Plavec
kého Štvrtka. Areál bude aj naďalej
využívaný v rámci predmetu činnosti
záchrannej brigády Hasičského a zá
chranného zboru a PZ.“
-mh-
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Požiadajte o byt!
Presne pred rokom začalo mesto vďaka úveru zo Štátneho fondu roz
voja bývania a dotácií z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja
SR budovať nájomné byty. Ide o 5 bytových domov so 110 nájomnými
bytmi v lokalite Jánošíkova II, na ulici Pri Maline. Ide o jedno- a dvojiz
bové byty.
Dôvodom na začatie výstavby bola
finančná neschopnosť občanov mesta
kúpiť si byt či postaviť rodinný dom.
Väčšina mestských nájomných bytov

predchádzajúceho roka, vypočítaného
pre posudzované osoby. POSUDZOVANÝMI OSOBAMI sú žiadateľ nájmu a je
ho predpokladaní spolubývajúci. Po
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e
tá
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titulom v
torá bud
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vlastníctva ich nájomníkov. Na základe menší alebo rovný 3. To platí aj v prípa musia byť pre pride
stavebného povolenia sa s výstavbou de, že tvoríte MLADÚ RODINU, teda lenie bytu splnené:
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Aké majú nájomníci práva?
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záujmu s bytom či celým domom nalo
a pieskovému podložiu.
kýchto podlžností
pade, ak by sa vám byt neušiel,
V zmluve a na opakovan ch spomí
ý
ík
• musí najneskôr 30 dní pred podpi žiadosť máte možnosť po roku ak vo nájomn ri dodržaní všetk žnosti bu
žiť tak, že ho najmenej 6 mesiacov ne
p
o
m
tu
d možno užívať kvôli nutným opravám
Čo je čo, kto je kto?
som nájomnej zmluvy uhradiť finančnú tualizovať. Žiadosti bude posudzo nájmu by
O tejto
re
.
p
k
o
e
c
n
ia
ie
mes
odm
Rozhodujúcim kritériom pre pridele zábezpeku vo výške 12-mesačného ná vať komisia vymenovaná primáto
4. nájomník využíva byt bez súhlasu
naných p ík informovaný 3 Ak má o opa
n
.
u
m
jo
jm

á
n
ru
rom mesta. Jej úlohou bude tiež
nie bytu bude tzv. PODIEL. Ide o podiel jomného
prenajímateľa
na iné účely než na bý
o
ia
de ná
d
n
dní po
ukonče
priemerného mesačného príjmu pri
Finančná zábezpeka vrátane výno preverovanie údajov, uvedených termínom m záujem, do 30 e požiadať vanie
n
jo
znaného v termíne do 31. marca za sových úrokov počas doby jej uloženia v žiadostiach. Napokon o pridelení kovaný ná ácie musí písom jmu. Ak tak
Nájomník po skončení nájmu neá
rm
n
fo
ie
n

e
re
n
o
predchádzajúci kalendárny rok všetkých na účte mesta bude nájomcovi vrátená bytu rozhodne primátor udelením
má
nárok na pridelenie náhradnéa
čení in
tv
ažovať z
ané uza
spoločne posudzovaných osôb a život najneskôr do 30 dní odo dňa odovzda súhlasu s uzatvorením zmluvy o náj o opakov esto to bude pov ého nájmu.
ho bytu!
m
an
ného minima platného k 31. decembru nia bytu mestu. Môže byť znížená o mož me bytu.
-red-; foto: S. Šípová
neurobí, si práva opakov
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n
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Ako zis a pridelenie
nárok n ého bytu?
nájomn

Čo mus
o nájomí žiadateľ
spĺňať? ný byt

kovaný
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j
Čo
nájom?
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Kultúra nie je nadštandard
Dokončenie z . strany
mockého parku brali ako zaslúžený od
dych po práci,“ hovorí o komunite „kul
túrychtivých“ Denisa Bogdalíková, pra
covníčka MCK, ktorá sa podujatí zú
častňovala.

menali mnohonásobne zvýšený záu
jem o prehliadky expozície múzea
a krýpt pod františkánskym kostolom,“
hovorí riaditeľka. Stredajší filmový klub
mal štandardnú návštevnosť. Fanúšikov
kina potešil Fest Film Fest, prezentujúci
slovenskú i českú hranú, dokumentár
nu a animovanú tvorbu. „Okrem toho aj
Každý deň niečo
Program Kultúrneho
premiéry nových filmov
Za
a najmä reprízy
leta vyplnil každý deň • ujímavosti Kultúrn
pondelňa
jšia predn eho leta
filmových
roz
v týždni. „Úspech zožali
ášk
skupinu M
alačianok a inšpirovala právok sa stretli
pondelky, venované
ae
sa
prednáškam na dopo • s spoločne vyberú d šte tento rok sveľkounávštev
o Indie;
obotňajšia
siaľ u nás okrajovo
nosťou. Premie
ná, že mn joga bola taká obľú
ohí chodia
b
preberané témy. Prá
talo
sa pravidel
e

do Bratisla
z
vy, kde v a cvičiteľkou ne každý utorok,
ve na pondelky má
cvičeniach
krač
po stredu, piatok aj
me najsilnejšie reak • ná ujú;
vštevníka
z
sobotu. Prvenstvo
cie, takže by sme
N
e
mecka fa
že vše
chceli pokračovať aj • Sis tky podujatia boli scinovalo, v návštevnosti si
a Sklovsk
zadarmo
v budúcnosti. Za
odniesol Shrek: Zvo
po koncert a dostala od fanú ;
šik
e
tiaľ to vyzerá tak,
zu, keďže okrem kytíc i teplú ov nec a koniec s 816
s
p
že pôjde o jeden
znala, že p a hneď na začiatku iz divákmi. Pre priate
re žalúdoč
p
štvrtok v mesiaci.
né problém ri ľov výtvarného ume
pár dn
y už nia sme po deviaty
Štartovať by sme • jedn í nejedla;
a z návšte
v
raz pripravili výtvarný
mali v novembri,“
níčok sa s
koncerte s
tretla
M
približuje členka
ľúbená sp arcelou Laiferovou po kurz s výtvarníčkou
ev
,
organizačného
šičkou dlh áčka sa so svojou fa ob Rozáliou Habovou,
o
nú ktorý bol ukončený vý
ro
zprávala.
tímu. Utorky bo
stavou Tvorivé leto. Po
li zamerané na knižnicu
siedmich rokoch žia
a múzeum, ktoré boli otvorené deťom
a ich rodičom. „Pracovníci Múzea Mi dostí a prosieb sa nám podarilo priviesť
chala Tillnera pripravili na letné prázd do Malaciek Bažant kinematograf – ki
niny cyklus vzdelávacích podujatí pre no pod hviezdami, ktoré sa na štyri dni
deti s názvom Hravé múzeum. V rámci usídlilo v Zámockom parku. Stretlo sa
neho sa mali konať poznávacie vy s mimoriadnym záujmom. Hneď v prvý
chádzky po meste – obhliadky sakrál deň na premietanie filmu Nestyda pri
nych pamiatok, kaštieľa, sôch a pomní šlo 168 divákov. Dúfam, že sa z tejto mi
kov. Pre nepriaznivé počasie a nízky zá moriadnej udalosti stane postupne tra
ujem detí sa uskutočnila iba prechádz dícia,“ verí J. Zetková. Každý štvrtok sa
ka s výkladom o sochách a pomníkoch na terase KD konali koncerty, vystúpili
v meste. Veľmi nás však potešilo, že po tu napr. Sisa Sklovska, Katka Koščová či
čas letných prázdnin sme v porovnaní Alan Mikušek. MCK pripravilo zábavu
s predchádzajúcimi mesiacmi zazna tiež pre mladých, ktorým v Zámockom
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parku patrili piatky. Každý druhý bol ve
novaný inému hudobnému štýlu, naj
vyššiu návštevnosť mal hip-hopový ve
čer. „Kvôli búrke sme zrušili len jednu
aktivitu, reggae bubnovačku s Thierym
však nahradíme ešte tento rok,“ sľubuje
D. Bogdalíková. Netradičné boli soboty
venované joge. Tá sa cvičila priamo
v parku pri kaštieli. Prekvapili najmä star
šie dámy, ktoré bez problémov a s nad
šením dokazovali, že pohybu sa netreba
báť. Soboty i štvrtky boli venované or
ganizovaným výletom do okolia.
Tradícia i nové plány
Už tradíciou boli nedele v Zámockom
parku. Po detskom predstavení nasledo
val koncert, medzičas mohli záujemco
via využiť prehliadkou kaštieľa. „V spolu
práci s turisticko-informačnou kancelá
riou sa konali nedeľné prehliadky kaš
tieľa, ktoré sa stretli s naozaj veľkým záuj
mom. Až 495 návštevníkov využilo prí
ležitosť započúvať sa do odborného vý
kladu a pozrieť si priestory Malackého
kaštieľa,“ pripomína J. Zetková. Čo plánu
je MCK do budúcnosti? „V knižnici by
sme chceli založiť literárny klub. Jedno
ducho vytvoriť prostredie, v ktorom sa
dá o literatúre rozprávať. Možno sa to po
darí už koncom októbra. Organizovať by
sme chceli podobné akcie na sídlisku
Juh. Divadelné predstavenia, koncerty
a tvorivé dielne v tejto časti mesta sú pre
nás výzvou do budúceho roka,“ prezrá
dza D. Bogdalíková. „Kultúrne leto v Ma
lackách ukončí 3. ročník divadelného
festivalu Zejdeme sa na hambálku, ktorý
sa bude konať od 15. do 19. septembra.
Na sviatok divadla všetkých čitateľov
Malackého hlasu čo najsrdečnejšie po
zývame,“ uzatvára J. Zetková.
SIMONA ŠÍPOVÁ; foto: D. Bogdalíková

mesiac dobrých olejov
545 druhov motorových olejov
a 530 druhov filtrov
pre všetky osobné
a ľahké úžitkové
vozidlá
Ak si kúpite

4 litre
motorového oleja
dostanete olejový a vzduchový filter

len za 1 €!

Ponuka platí od 1. 9. do 30. 9. 2010. Cena je bez DPH.

Všetko, čo potrebujete
vedieť o

autodieloch

je naša adresa

1. mája 5470/46, Malacky, tel.: 034 772 48 62
mobil: 0910 96 60 26, 0915 73 61 41, e-mail: info@akusat.sk
MH 10 F1



SPEKTRUM

Festival otvorí
Zuzana Krónerová
Kultúrní domeček a Spoločenský
dom Mestského centra kultúry
znovu ožijú divadlom. Po divadelných prázdninách sa ochotnícke Divadlo na hambálku pustilo do organizácie tretieho ročníka festivalu Zejdeme sa na
hambálku. Od 15. do 19. septembra si tak budú môcť divadelní
fajnšmekri všetkých vekových
kategórií oddýchnuť pri predstaveniach profesionálnych a ochotníckych súborov.

MH 10 F16

Radi by ste videli svojho
zvieracieho
miláčika v novinách? Pošlite nám jeho
fotku v čo najvyššom rozlíšení so stručným popisom
na adresu
malackyhlas@
malacky.sk
a spozná ho
celé mesto!

MILÁČIKOVIA

Podľa mena by každý tipoval kocúra. Roger je však mačka.
Najradšej sa vyvaľuje na „svojej“ polovici postele.

vysypané z obálok

Sme nevďačníci?

Náš čitateľ Vladimír Müller st. upozornil redakciu na významnú osobnosť
z nášho okolia, ktorej sa podľa neho nevenuje dostatočná pozornosť.
„Tento rok by oslávil 105 rokov spisovateľ, gajarský rodák Štefan Gráf. V Gajaroch sme
po ňom pomenovali ulicu a to bolo všetko. Zaslúžil by si viac pozornosti, lebo náš región
významnými osobnosťami preplnený nie je. Š. Gráf opísal zaujímavé príbehy ľudí
i z nášho okolia z obdobia nám neznámeho – pred 1. svetovou vojnou, vo vojne i po nej.
Prečo sa nepreslávil? Za Rakúsko-Uhorska nepísal po maďarsky ani po nemecky. Za komunistov nepísal o Leninovi a budovateľských úspechoch. Dnešnej generácii by v jeho
knihách chýbal sex, mŕtvoly, čarodejníci a upíri. Vymenovanie jeho diel, kníh, poviedok,
prekladov z nemčiny i taliančiny urobil Pavol Hallon v publikácii o Gajaroch. V cirkevných kruhoch sa oslavovalo výročie Spolku sv. Vojtecha v Trnave, kde bol v najťažších časoch, v rokoch 1948-1968, vedúcim nakladateľstva. Z tejto funkcie i odišiel do dôchodku,“ pripomína V. Müller. „V gajarskej knižnici som našiel jedinú jeho knihu už vyradenú
z evidencie, ktorú zachránila terajšia knihovníčka. Malacká knižnica nemá žiadnu.
V Dolnom Kubíne mali štyri knihy,“ uzatvára čitateľ. 			
-red-

Druhá strana mince

Na článok, uverejnený v Malackom hlase 13/ 2010 v rubrike Pýtame sa za
vás, v ktorom si obyvateľ Ulice arm. gen. L. Svobodu sťažoval na susedkinu
nepovolenú stavbu, zareagovali viacerí občania žijúci v tejto časti mesta. Tŕňom v oku mu je múr, ktorý si susedka postavila. Hoci meno sťažujúceho sa
suseda v článku uvedené nebolo, reagujúci občania zistili, o koho ide.
„Tento sťažovateľ poskytol redakcii len samé polopravdy. Zabudol podotknúť, že on
sám pred pár rokmi vyrúbal mladej šikovnej susede dve veľké tuje a nechal ich uschnúť
opreté o plot. Okrem toho si na pozemku, ktorý mu nepatril, urobil súkromné parkovisko. To je v poriadku? Chodí udávať, špehuje a sám seba nevidí. Udáva susedov, že im autá stoja na chodníku, pritom auto jeho syna tiež stojí na chodníku, čo dokazuje aj jeho
vlastná fotografia uverejnená v Malackom hlase. Podotýkame, že ulica je jednosmerná,
čiže keď vychádza z garáže, mal by sa pozerať dozadu a nie dopredu, takže plot, ak je šikovný šofér, mu nemôže prekážať,“ uviedli namrzení a sklamaní občania vo svojom liste
redakcii. Ešte v auguste sa v MsÚ uskutočnilo konanie o dodatočnom povolení stavby,
ku ktorému chýba jediné stanovisko k vydaniu rozhodnutia. Susedkin plot síce zbúraný
nebude, v priestupkovom konaní jej však pravdepodobne bude udelená pokuta. -mh-



„Tretí ročník bude najmä o vzťahoch
medzi mužom a ženou, ale aj o vzťa
hoch ako takých,“ prezrádza režisér di
vadla Vladimír Zetek. Predstavia sa
profesionálne divadlá, ochotnícke di
vadlá, dokonca nebudú chýbať ani
mladí herci zo základnej umeleckej
školy, Štúdia mladých DNH, študenti
malackého gymnázia či študenti he
rectva z bratislavskej VŠMU. Tohtoroč
nou novinkou budú festivalové noviny,
v ktorých sa návštevníci dozvedia naj
čerstvejšie festivalové informácie.
Slávnostné otvorenie vyšlo tento
rok na sviatočnú stredu 15. septembra,
keď sa o 19. hodine otvoria festivalové
brány predstavením Zuzany Krónero
vej. Známa herečka predvedie „one
woman show“ o osamelej starnúcej že
ne Shirley Valentine. Ďalšie dva dni bu
dú doobeda patriť predstaveniam pre
školy, aby aj študenti mohli ochutnať
trochu divadelnej festivalovej atmo
sféry. Maratón bude pokračovať pred
stavením študentov bratislavskej
VŠMU, ktorí predvedú hru Júliusa
Barča-Ivana 3000 ľudí. Ak chcete
zistiť, ako rozumiete po anglicky,
nemali by ste vynechať hru malackých gymnazistov Genie in a bottle,
s ktorou sa v apríli zúčastnili na Diva
delnom festivale v anglickom jazyku
v Nitre.
Ďalšou lahôdkou bude nepochyb
ne Jánošík v podaní profesionálneho
Starého divadla Karola Spišáka (Nitra),
ktoré si s touto hrou odnieslo ocenenie
za objav roka z tohtoročných Kremnic
kých gagov.
Ochotníci i profesionáli
Ak je pre vás ženský svet stále jed
nou veľkou neznámou, rezervujte si

ČASOPIS,
KTORÝ VÁS DOSTANE!

čas na predstavenie profesionálnych
hercov zo súboru KBT, ktoré predstaví
svoju hru Žena cez palubu. Ide o ins
cenáciu, ktorá bola nominovaná na ce
nu Dosky v kategórii Objav sezóny
2008/2009. Pre všetkých milovníkov
záhoráčtiny je určené predstavenie
ochotníckeho súboru Záhorácke di
vadlo Senica, ktoré v Malackách pred
vedie svoj najnovší kúsok Zmrňený
čért. Ochotníci budú mať po prvý raz
zastúpenie aj z Celkom malého divadla
Žemberovce, ktoré je známe svojou
komornou atmosférou. Na javisku vás
prenesú na Návštevu celkom mladej
dámy. Nedeľnou bodkou festivalu bu
de predstavenie pre deti Čin-Čin a ve
čer bude tradične patriť hostiteľom –
Divadlu na hambálku s najnovšou hrou
Osem žien.

-mm-

VODOROVNE
A inštitút – obraz alebo socha Panny
Márie – kamenná podpera na priečelí bu
dov B 4. časť tajničky – prudké prúde
nie vzduchu C 1000 kg – africká antilopa
– 1. časť tajničky – D 365 dní – meno TV
hlásateľky Strakovej – zamýšľa – more
po angl., znova E ovládol – vykonávaš
prácu – 3. časť tajničky F 2. časť tajničky – obec v okrese Nové Mesto nad Vá
A
B
C
D
E
F
G

3

ĽUBICA

15

Pripravil: Vojtech Kúkoľ

Autorom výroku, ktorý tvorí tajničku,
je anglický spisovateľ a žurnalista Graham Greene (1904–1991).

2

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

Núdza nebude ani
MH 09B1
o sprievodný program
Drobná inzercia
Vo štvrtok sa môžete tešiť na otvo
renie výstavy herca Alfréda Swana,
• Predám
Metromedia 53x110
f.indd 1 3-izbový byt v centre Mala
5/18/10
v sobotu sa rozpúta Boj o detský ham ciek. Kontakt: 0908 166 967.
báleček – súťaž v detskej improvizácii
Čítajte a vyhrajte
a festivalovou novinkou bude Medzi
národný výtvarno-hudobný projekt
Zatváranie očí pred pravdou mô
Mithote. Ak ste ešte nezažili akčnú maľ
že mať temné a smrteľné následky.
bu, príďte sa pozrieť v sobotu 18. sep
Kriminálny román Slučka vás vtiah
tembra o 10.00 h pred SD MCK na pro
ne do života patologičky, ktorá pátra
po pravde na vlastnú päsť.
jekt, v ktorom sa predstaví maliarka
Román Druhá manželka získava
a sochárka Denisa Bogdalíková a Dj Mi
ro. Ide o interaktívnu maľbu spojenú
Mária Gašparová z Malaciek. Žia
s hudbou. Každý sa môže aspoň na ma
dame výherkyňu, aby sa do 18. oklú chvíľu stať umelcom. Odmenou za
tóbra ohlásila v redakcii.
niekoľkohodinové snaženie bude pre
Ak chcete súťažiť o knihu
všetkých zúčastnených nielen výsled
Slučka, pošlite
ný obraz, ale aj jedinečná atmosféra.
do 4. októbra
Lístky na jednotlivé predstavenia, ako
nalepený ku
aj zvýhodnená permanentka na všetky
pón a možno
vstupy, sú už v predaji v KD. Pokladnica
sa práve na
je otvorená vždy dve hodiny pred plá
vás usmeje
šťastie.
novaným filmovým alebo divadelným
predstavením.
Podrobnejšie informácie o festivale
a jeho programe nájdete na www.divadlonahambalku.sk.
•••
Divadelný festival Zejdeme sa na
Kníhkupectvo Ľubica
hambálku sa uskutoční vďaka finanč
OC hotela Atrium, telefón: 772 67 34
Po–Pia: 9.00–17.30 h; So: 9.00–12.00 h
nej podpore Ministerstva kultúry a ces
tovného ruchu SR a firmy Pozagas. Me
diálnymi partnermi festivalu sú Malac
Kníhkupectvo KUPÓN
ko, Malacký hlas, eM TV a Záhorí.

Krížovka

1

Karel Gottt prichádza so svojimi obrazmi dobyť
d
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!

4

5

6

7
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hom G príslušník elity – pozdĺžne žrdko
vité predmety (napr. stanový)
ZVISLE
1 časti organizmov (zažívacie) 2 zá
kladná číslovka – nemecká automobilka
3 obrnené vozidlo – jazero v Turecku
4 druh papagája – pseudonym Schop
fera 5 vysoká škola (skr.) – vydrží nátlak
6 české domácke meno Miroslavy – veľ
ká sova 7 duša po lat. – EČ vozidiel Svid
níka 8 hlupák (pren.) – toto 9 obhrýzal
10 národné múzeum (skr.) – ponorí
11 rieka vo Francúzsku – slovenský skla
9

dateľ 12 vtáky po lat. – mastné zeminy
13 miestna seredská lokalita (okolie pri
Váhu) – kód angličtiny 14 ohrada z prú
tia – ona po angl. 15 asociácia teniso
vých trénerov (skr.) – zvádzanie, zvede
nie 16 česká televízna stanica – značka
bielej techniky (ČR) 17 stíhať trestom
Pomôcky: atlant, oribi, Aci, Anet,
anima, Ay, Titeš, aves, Dibák
Kto chce súťažiť o sadu kníh do domácnosti, nech pošle kupón spolu so správnymi odpoveďami do 20. septembra a zaradíme ho do žrebovania.
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Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali
správne vylúštenie tajničky – Žena je
hádankou a dieťa rozlúštením – sme
vyžrebovali Máriu Orešanskú z Ulice
1. mája v Malackách. Získava sadu
kníh do domácnosti. Žiadame ju, aby
sa do 18. októbra ohlásila v redakcii.
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Zneužívajú
lekárov

Nikdy nebudeš kráčať sám – také
je heslo 16. rotácie slovenských
vojakov v operácii KFOR v Koso
ve. Znamená to tiež, že príslušníci
Ozbrojených síl SR nikdy neza
budnú na tých, ktorí zahynuli pri
plnení svojich povinností počas
služby v zahraničí. Kríž z nábojníc
na pamiatku rotného Miroslava
Hajdúcha, ktorý zahynul v Koso
ve 15. mája pred ôsmimi rokmi,
vyrobili desiatnik Marián Lacko
a slobodník Ján Mezovský pod
vedením nadporučíka Mareka
Krchňavého z Malaciek.
„Dňa 15. mája sme zorganizovali
spomienkové smútočné stretnutie v Se
kirači, kde zahynul a práve na tomto
mieste stojí drevený kríž. Keďže v túto
jeseň sa účasť Slovákov v operácii KFOR
zrejme skončí, nahradíme ho trvanli
vejším – kovovým,“ avizuje nadporučík

Každý človek je citlivý, keď ide o jeho zdravie, no niektorí to z pohľadu
odborníkov naozaj preháňajú. Na zneužívanie zdravotníckej starost
livosti si v celoslovenskom meradle ťažkajú najmä jej poskytovatelia.
Na skúsenosti z malackej nemocnice sme sa spýtali manažérky pre zdra
votnú činnosť Nemocničnej, a. s., ktorá našu nemocnicu spravuje,
MUDr. Zuzany Hollej. Lekárska služba

Nadporučík Marek Krchňavý (vpravo) so svojimi vojakmi v Kosove.

Kríž pre spolubojovníka
M. Krchňavý. Dodáva: „Na pietnom
mieste osadíme aj kovový slovenský
štátny znak. Preto, aby tu aj po našom
odchode ostala trvalá pamiatka na náš
ho zosnulého kolegu, ktorý slúžil v Ko
sove pred nami. A tiež, aby si i domáci
obyvatelia uchovali v pamäti, že aj slo
venskí vojaci v rámci operácie KFOR
počas celého desaťročia prispievali
k znormalizovanou života v Kosove
a tu položili aj svoje životy.“
Nadporučík Krchňavý je v KFOR ve
liteľ čaty logistickej podpory. Na sta
rosti má okrem iného aj opravy techni
ky, ktorá v posledných týždňoch muse
la byť stopercentne pripravená na vý
jazd. V júli mali totiž slovenskí vojaci
v operácii KFOR zvýšenú pohotovosť.
Plnili dodatočné úlohy súvisiace s ob
čianskymi nepokojmi v Mitrovici. Ne
pokoje sa očakávali aj v nadväznosti
na rozhodnutie Medzinárodného súd
neho dvora v Haagu o tom, či bolo vy
hlásenie suverenity Kosova v súlade
Ak máte zaujímavé
fotografie, alebo vie
te o mieste, ktoré stojí
za to vyfotiť, pošlite
svoj námet do redak
OKOM
OBJEKTÍVU cie!

Niektorí klienti banky si popri výbere
hotovosti z bankomatu vedia po
riadne odložiť! Kôš na potvrdenky je
plný najrôznejších smetí. Často ne
chýbajú ani použité detské plienky...
-red-; foto: B. Žilavá

Burza hračiek
a detských
kníh

CVeČko Vás pozýva na burzu hračiek
a detských kníh, ktorá sa uskutoční v so
botu 18. septembra od 10.00 h v CVČ.
Neváhajte a príďte si vybrať z jedinečnej
ponuky za bezkonkurenčné ceny.
Záujemcovia o predaj, predajte hračky,
ktoré nepotrebujete, a zarobte si! Nevá
hajte a zaregistrujte sa do 16. 9. v CVČ
alebo na tel. č. 034/772 22 28.
-cvcMALACKÝ HLAS
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s medzinárodným právom. Naši vojaci
v Mitrovici hliadkovali a mali tu aj časť
techniky pripravenej zasiahnuť.
Záhorie mu chýba
„Skúsenosti z plnenia úloh v medzi
národnom prostredí a zdokonalenie
sa v jazyku – to sú najdôležitejšie be
nefity z môjho pôsobenia v operácii
v Kosove,“ povie mladý dôstojník, kto
rého doma čaká manželka a ich prvé
dieťa. Vraví, že 27 rokov žil v Malackách,
momentálne býva v Topoľčanoch, kde
aj slúži, no na Záhorí je tak často, ako
sa len dá. Porovnáva, že na Kosove sú
najviac prekvapujúce rozdiely: na jed
nej strane najmodernejšie autá a ob
rovské moderné domy, na druhej stra
ne neosvetlené konské povozy a haldy
neporiadku. Podľa ministra obrany Ľu
bomíra Galka plnenie našich medzi
národných záväzkov súvisiacich najmä
so zahraničnými operáciami bude pat
riť k prioritám rezortu. Nateraz 122 slo

venských vojakov v Kosove, ktorí majú
materskú základňu v spoločnom čes
ko-slovenskom tábore Šajkovac (ďalší
tucet ich slúži na medzinárodných veli
teľstvách), si naďalej plní svoje základ
né úlohy. A to predovšetkým pri udr
žaní pokoja a ochrane národnostných
menšín. Pôsobia v rámci mnohonárod
ného bojového zoskupenia KFOR –
Stred spolu s Fínmi, Švédmi, Čechmi,
Írmi a Turkmi. Uvedené veliteľstvo kon
čí svoju činnosť túto jeseň. Po septem
bri by sa po 11 rokoch malo výrazne zní
žiť aj nasadenie Slovákov v operácii
KFOR v Kosove. Zo svojej prvej misie
sa už teší domov aj M. Krchňavý. No
vie, že jeseň bude aj pre neho a jeho
čatu logistickej podpory zaťažkávajúca
skúška. Stovky kusov techniky, ubyto
vacích kontajnerov či vozidiel bude
treba pripraviť na cestu domov. „Musí
me to ustáť, verím, že to zvládneme,“
optimisticky povie usmiaty nadporučík.
PAVOL VITKO

Očkovať či neočkovať?
To je otázka!

Väčšina z nás chápe očkovanie, najmä to povinné, za bežnú súčasť života
a nezamýšľa sa nad ňou. Spoliehame sa na rady lekárov s dôverou. Sú však
aj takí, ktorí s očkovaním nesúhlasia. O čo ide?

Napríklad nakazenie osýpkami je na
Slovensku už viac-menej minulosťou,
keďže je očkovanie proti tomuto infekč
nému ochoreniu povinné. Ako informu
je server detskechoroby.rodinka.sk, oč
kovanie proti osýpkam sa zaviedlo v ro
ku 1969. Prvýkrát sa deti očkujú v pät
nástom mesiaci života a v jedenástom
roku prichádzajú do ambulancie na pre
očkovanie. Aj vďaka očkovacej povin
nosti sa Slovensku vyhýbajú epidémie.
No existujú aj opačné názory. Čo si
o tom myslí detská lekárka? „Ojedinele
sa stáva, že ľudia počujú o škodlivosti
očkovania a nechcú dať dieťa zaočko
vať. Ak sa tak stane, musí sa to nahlásiť
a ďalej riešiť. Ja som sa s tým zatiaľ ne
stretla. Odporúčam všetkým, aby dali
svoje deti zaočkovať a neodmietali túto
možnosť,“ vraví malacká pediatrička
Emília Gajdárová. Tomuto vyjadreniu
oponuje Iniciatíva pre uvedomenie si ri
zík očkovania. Ide o občianske združe
nie, ktorého„základnými cieľmi sú uzáko
nenie a udržanie slobody voľby v očkova
ní, uzákonenie odškodnenia ľudí po
škodených očkovaním a informovanie
o rizikách očkovania,“ píše sa na
rizikaockovania.sk. S tým polemizujú
štatistiky, podľa ktorých prípadov, keď
očkovanie viac ublížilo než pomohlo, je
minimum. Ako uviedol portál primar.

sme.sk, „v posledných rokoch značne
zosilnela diskusia o využívaní a rizikách
očkovania u detí. Odhaduje sa, že asi na
100 000 očkovaní dochádza k jednému
takzvanému vakcinačnému poškode
niu. Do tohto počtu sú zahrnuté aj ná
hodné prípady bez trvalých následkov,
ako napríklad horúčka alebo sčervena
nie kože na mieste vpichu po injekcii. Pri
počte cca 200 000 očkovaní treba počí
tať s jedným prípadom s trvalými ná
sledkami a cca pri 500 000 očkovaniach
sa predpokladá jeden smrteľný prípad.
Kvôli často sa vyskytujúcim komplikáci
ám ochorenia na osýpky sa však musí
poznamenať, že pravdepodobnosť tr
valých poškodení spôsobených ochore
ním samým je značne väčšie ako očko
vaniami.“ Je teda len na vás, ktorej mien
ke dáte prednosť. Čo robiť v prípade, že
svoje dieťa skutočne nechcete podrobiť
očkovaniu? Podľa spomínaného OZ, bo
jujúceho proti povinnosti zaočkovať sa,
by ste mali podpísať vyhlásenie o od
mietnutí očkovania. Na základe toho
vás lekár nahlási regionálnemu úradu
verejného zdravotníctva. Ten môže vaše
odmietnutie chápať aj ako priestupok.
Pravdepodobne vám zašle výzvu, aby
ste dieťa do určeného termínu zaočko
vať dali, prípadne si vás predvolá. Udeliť
vám môže aj pokutu.
-mn/pesu-

MH: Stretávajú sa s prípadmi zne
užívania zdravotníckej starostlivosti
aj lekári v malackej nemocnici?
ZH: V našej nemocnici sa stretávame
so zneužívaním zdravotnej starostlivosti
pomerne často. Ide najmä o návštevy
ústavných pohotovostných ambulancií,
ktoré majú slúžiť pre akútne stavy, a nie
na bežné kontroly, ktoré pacienti nestih
nú v pracovnom čase. Takisto sa to týka
viróz, angín a podobných ochorení, kto
rých vyšetrenie môže počkať do nasle
dujúceho dňa. Prioritne by mali ústavné
pohotovostné ambulancie slúžiť iba pre
pacientov, ktorých dovezie rýchla lekár
ska pomoc alebo rýchla zdravotná služ
ba. Veľmi často sa stretávame aj so zne
užívaním hospitalizácií – po vyšetrení
zdravotného stavu pacienta si ho jeho
príbuzní odmietajú vziať domov. Lekári
sú nútení volať na obecné úrady a polí
ciu, aby vôbec zabezpečili prepustenie
z hospitalizácie domov.
MH: Zaregistrovali ste v Malac
kách nejaké konkrétne opakujúce
sa prípady, ktoré možno evidentne
označiť za zneužívanie? Dá sa vôbec
určiť hranica medzi oprávneným
hľadaním lekárskej pomoci mimo
ordinačných hodín a zneužívaním?
ZH: Žiaľ, máme niekoľkých pacientov,
ktorí navštevujú ústavnú pohotovosť
každý druhý deň. Niektorí sa dokonca
nechajú sanitkou doviezť aj trikrát za
noc. Týchto pacientov sme nahlásili aj
na ich zdravotnú poisťovňu, aj na Úrad
pre dohľad nad zdravotnou starostlivos
ťou. Teraz čakáme na výsledky.
MH: Myslíte si, že zneužitia lekár
skej služby prvej pomoci sa ľudia
môžu dopúšťať aj nevedome, alebo
je to vopred vykalkulované, napr.
aby s teplotou na ďalší deň nemu
seli čakať u lekára?
ZH: Jednoznačne sú ľudia, ktorí sa
takto správajú. Ich správanie je vedomé.
Lekárska služba prvej pomoci denne
ošetrí dve až tri deti a približne dvadsať
dospelých. Z ústavných pohotovostí chi
rurgia rieši asi 60 prípadov počas víken
dov, interné približne 20. V pracovných
dňoch sú počty ošetrených pacientov niž
šie. Odhadujeme, že dve tretiny zo všet
kých návštev pohotovosti nie sú opod
statnené a títo pacienti by mohli svoje
zdravotné problémy riešiť nasledujúci
deň u svojho praktického lekára.
MH: S akými problémami ľudia
najčastejšie vyhľadávajú lekársku
pomoc mimo bežných ordinačných
hodín?
ZH: Najčastejšími dôvodmi návštev
pohotovosti sú teploty, prejedenie, bolesti
chrbta, bolesti v krku či drobné úrazy.
MH: V Malackách je však problém
dostať sa v akútnych prípadoch k po
trebným liekom, pretože ani jedna
z lekární nemá počas noci nepretr
žitú pohotovosť. Sú lekári na poho
tovosti pripravení na túto situáciu
a schopní poskytnúť aspoň prvé dáv
ky potrebného lieku?
ZH: Lekári zo zákona nemajú právo
vydávať lieky. Preto, ak niekto liek na
ozaj nutne potrebuje, musí si ho zaob
starať v takej lekárni, ktorá má 24-ho
dinovú pohotovosť.
Zhovárala sa: Tatiana Búbelová

Chceš šancu? www.pracazdomova.eu

LEKÁRSKA SLUŽBA
prvej pomoci (LSPP),
tzv. pohotovosť, poskytuje zdra
votnú starostlivosť ambulantnou
a výjazdovou formou pacientom
regiónu Malacky po 15.00 h v pra
covných dňoch, v dňoch pracov
ného pokoja a počas sviatkov.
Prevádzkovateľom LSSP je Brati
slavský samosprávny kraj, ktorý
aj zodpovedá za poskytnutie zdra
votnej starostlivosti lekárskou
službou prvej pomoci. Nemocnica
v Malackách poskytuje priestory
a zabezpečuje LSPP po materiál
no-technickej stránke. Mesačný
rozpis služieb schvaľuje lekár Bra
tislavského samosprávneho kraja.
Personálne pohotovosť vykoná
vajú praktickí lekári pre dospelých
a praktickí lekári pre deti a dorast
regiónu Malacky, ktorým posky
tovanie tejto starostlivosti ukladá
zákonná povinnosť.
Pohotovosť
dospelí
deti
Po:
15.00–21.00		 15.00–07.00
Ut:
15.00–21.00		 15.00–07.00
St:
15.00–21.00		 15.00–07.00
Št:
15.00–21.00		 15.00–07.00
Pi:
15.00–21.00		 15.00–07.00
So:
9.00–21.00		 Nepretržite
Ne:
9.00–21.00		 Nepretržite
Sviatky: 9.00–21.00		 Nepretržite
Zdroj: www.nemocnicna.sk

Spoločenská kronika
od 24. 8. do 6. 9. 2010
PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:
80 – Mária Karláková, Milan
Makyta, Oľga Medlenová,
Valéria Okruhlicová, Běla
Ružová; 85 – Mária Bilkovičová, Emil
Polák, Mária Poláková; 90 – Hermína
Labudová, Anna Osuská; 95 – Justína
Romanová; 96 – Ľudmila Anbrušová,
Mária Lorencovičová  
VÍTAME MEDZI NAMI:
Radoslav Zváč; Andrej Zá
vadský, Stella Vidanová
POVEDALI SI ÁNO:
Lenka Maňúchová a Stani
slav Masaryk; Katarína Vinceková
a Ján Brandejs; Erika Kreneková a Lu
káš Zelenský; Miroslava Hladíková
a Michal Praták; Zuzana Žačiková
a Vladimír Sedláček; Ľubica Vinceová
a Milan Kožuch

†

NIE SÚ MEDZI NAMI:

Jana Beňková, Borský Sv. Jur
*1960; Oľga Peczárová, Stu
pava *1928; Filoména Tomašiková,
Bratislava V *1933; Helena Húšková,
Závod *1930; Otto Suchánek, Ma
lacky *1942; Anna Zemanová, Stu
pava *1927; Jarmila Čierna, Lozorno
*1929; Oľga Gašparová, Malacky
*1948; Ivan Broz, Malacky *1947; An
ton Brandejs, Malacky *1934; Ignác
Krčmár, Vysoká pri Morave *1943;
Margita Chválová, Záhorská Ves
*1938
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Olympionička je doma

Oštepárka Veronika
Hruščová skončila na
štvrtej priečke.

Štvorica mladých
atlétok AC Malacky sa 4. septembra predstavila
v Olomouci, kde
nastúpili v drese
českého klubu
Lokomotíva Břeclav, za ktorú hosťujú. Konalo sa tu
finále 1. ligy žien,
ktoré bolo priamym bojom o po
stup do českej atletickej extraligy.

V Olomouci
kvalitne
len oštepárka
Hruščová

Štvorica pretekárok z Malaciek – Hla
díková, Baňovičová, Chvílová a Hruščo
vá, v sezóne pomáha Břeclavi v súťaži
žien i dorasteniek. V Olomouci mala
Břeclav ambíciu postúpiť, no nepodari
lo sa jej to a skončila napokon piata
v celkovom poradí. Z našich pretekárok
potvrdila stabilnú formu len oštepárka
Veronika Hruščová, ktorá sa priblížila
k osobnému maximu spred dvoch týž
dňov (39,10 m). V sobotu jej namerali
38,96 m, stačilo to na štvrté miesto.
Ďalším našim pretekárkam sa nedarilo
– Claudia Hladíková v diaľke skočila len
525 cm a nepostúpila ani do finále.
„Claudia neskákala technicky zle, bolo
však na nej vidieť, že už je unavená z tej
to sezóny. Výkon 525 cm skočili tri pre
tekárky, z toho dve postúpili do finále,
lebo mali kvalitnejší druhý pokus ako
Claudia,“ povedal tréner Vladimír Han
dl. Hladíková okrem diaľky nastúpila aj

v behu na 100 m prekážok, kde však za
behla slabých 15,38 s. Žiačka Monika
Baňovičová nastúpila len na stovke, kde
postúpila do finále B. V celkovom pora
dí skončila na desiatom mieste s časom
13,18 s. Eliška Chvílová na stovke vy
padla z rozbehov, keď dosiahla slabý
výkon 13,49 s. V behu na 200 metrov
sa jej taktiež nedarilo, v cieli mala čas
27,06 s. Mimo súťaž nastúpil Jakub Va
lachovič v behu na 3 kilometre cez pre
kážky, ale takticky nezvládol preteky
a skončil šiesty slabým časom 9:50,18
min. Ženy Břeclavi skončili v celkovom
poradí na piatom mieste, čiže o rok bu
dú opäť účinkovať v 1. lige žien. Malac
ké atlétky prispeli na konto klubu 15
bodmi. V závere sezóny ich ešte čaká
hosťovanie za dorastenecké družstvo
Lokomotívy, ktoré má za cieľ postúpiť
na Majstrovstvá ČR družstiev a vybojo
vať medailu.		         -TKAC-

Olympijské hry
mládeže v ázijskom Singapure
sú minulosťou.
Ukončil ich záve
rečný ceremoniál
na vodnej plošine v zálive Marina Bay pred 25-tisíc divákmi.
Slovensko na
nich získalo dovedna šesť medailí – jednu zlatú, dve strieborné a tri bronzové.
Malacky mali zastúpenie v podobe atlétky Clau
die Hladíkovej.

Záverečný ceremoniál
Olympijských hier mládeže v Singapure.

„Kým otvorenie sa nieslo v exotic
kom ázijskom štýle, záver vyznel z môj
ho pohľadu európsky,“ tvrdil po ukonče
ní tréner Vladimír Handl, ktorý na hrách
slúžil  v úlohe atletického trénera našej
diaľkarky Claudie Hladíkovej i bansko
bystrickej chodkyne Kataríny Strmeňo
vej. V závere olympiády je podľa jeho
vlastných slov plný dojmov, po takmer

Blížia sa
domov!

Záhorácky cyklista Peter Patsch
spolu s Branislavom Sýkorom
z Krupiny sa ozvali z egyptskej
Káhiry.
Práve Egypt je vrcholom ich
cesty, na ktorej sa na bicykloch vy
dali z Malaciek koncom júna. Za
sebou majú napríklad Sýriu, Liba
non, Jordánsko či Izrael. Domov
vyrazia z Egypta cez Grécko a Al
bánsko. Ak všetko pôjde podľa
plánu, doraziť by mali 23. októbra.

troch týždňoch sa v Singapure začal cí
tiť ako doma. Počas ceremoniálu mohli
diváci sledovať spoločný nástup všet
kých športovcov. Olympijskú vlajku
symbolicky prebrala Čína, konkrétne
starosta mesta Nandžing Ji Janye, ktoré
bude hostiť túto akciu o štyri roky. „Čí
na sa netají ambíciami zorganizovať
olympiádu na ešte lepšej úrovni ako
Singapur. Budú to mať ťažké, latka je na
stavená veľmi vysoko,“ myslí si V. Handl.
V Singapure štartovala aj atlétka AC Ma
lacky, skokanka do diaľky Claudia Hla
díková, pre ktorú bola singapurská skú
senosť len treťou vážnou medzinárod
nou konfrontáciou. V máji pretekala na
olympijskej kvalifikácii v Moskve a ne

skôr cestovala aj na Majstrovstvá Eu
rópy družstiev mužov a žien 2. ligy do
Belehradu. V Ázii sa jej nedarilo podľa
predstáv, keď v kvalifikácii skočila 561
cm a nepostúpila do A finále a v súťaži,
kde sa rozhodovalo o umiestnení na
9.–15. priečke obsadila až 14. miesto
skokom dlhým 545 cm. Tréner bol však
s jej výkonom spokojný: „Technicky ská
kala bravúrne. To je základ pre ďalšie
preteky. O rok môže byť všetko inak.“
Hladíkovú teraz čakajú klubové povin
nosti – okrem slovenských súťaží bude
v septembri vypomáhať aj českej Břec
lavi, ktorej dorastenecké družstvo diev
čat má ambíciu zaútočiť na medailu
z majstrovstiev ČR. 	
        -TK AC-

Mesto ožilo mladými
Občianske združenie Revert v spolupráci s mestom zorganizovalo prvý
septembrový víkend podujatie Street session vol. 1. Bola to príležitosť pre
tých, ktorým učaroval skateboard.

Hádzanárske ihrisko patrilo talentovaným „skejťákom“.



Akcia bola naplánovaná na sobotu.
Keďže pršalo, dohru mala aj v nedeľu. So
bota patrila sprejerom, ktorí vyzdobili
múr Tekosu. Hoci grafity jam sa u nás ne
konal prvýkrát, jeho miesto bolo kvôli re
konštrukcii mosta nové. Už od predpo
ludnia pracovala asi desiatka talentov na
ošarpaných paneloch na Partizánskej uli
ci. „Prešlo tadiaľto dosť ľudí, niektorí sle
dovali, čo sa deje a pristavovali sa,“ hovo
rí Lukáš Zápražný, predseda OZ. Silnejšie
pozitívne ani negatívne reakcie však ne
zaznamenal. Nedeľa patrila pohybu na
hádzanárskom ihrisku v Zámockom par
ku, kde sa na rôznych prekážkach súťaži
lo o najlepší trik. Ten predviedli Ján Ma
rek, Rasťo Vozák a Adam Hurban. Pre
kážky organizátorom požičala Bratislav
ská skateboardová škola, kde sa počas
celého leta deti pod vedením skúsených
jazdcov učili krkolomné triky. Aj vďaka
podobným akciám sa tento zaujímavý
a náročný šport dostáva do povedomia
verejnosti. Hoci organizátori očakávali
viac účastníkov, daždivé počasie športov
cov zrejme odradilo. Aj tak však dokázali,
že jazdenie na skateboarde má v Ma
lackách silnú základňu, ktorej však ska
tepark chýba.		
-sisa-

Aj toto leto prilákalo do bazéna tisícky ľudí.

Kúpalisko už
zatvorilo brány

S koncom leta je spojené aj ukončenie prevádzky letného kúpaliska.
Brány sa zatvorili 31. augusta, vypustila sa aj voda z bazénov.

,,V prípade pretrvávajúceho teplé
ho počasia by bolo možné termín vy
pustenia bazénov posunúť a prevádz
kovať kúpalisko o jeden či dva týždne
dlhšie, no po začatí školského roka zá
ujem verejnosti o návštevu kúpaliska
klesá,“ povedal Vladimír Mihočko, ria
diteľ spoločnosti AD HOC, ktorá má kú
palisko v správe. Aj napriek neustálym
výkyvom počasia sa prišlo počas dvoch
mesiacov okúpať 20 211 ľudí. ,,Koncom
júna bola návštevnosť dobrá, v júli sa

chodila kúpať hlavne mladšia gene
rácia. V auguste bola studenšia voda,
a preto bolo aj menej detí. Vďaka po
časiu klesla návštevnosť v auguste na
100 až 200 ľudí. Počas predposledného
víkendu prišlo okolo 800 až 1000 ľudí,“
dodal. S údržbou kúpaliska neboli žiad
ne problémy. Voda vo veľkom bazéne
sa čistila pomocou čerpadiel podľa poč
tu návštevníkov. Voda v malom bazéne
sa čistila vypustením a napustením čis
tej vody.		       -pesu-; foto: -sisa-
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