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úvodník

Iné pohľady
na vec
Na nedávnom školení nám pripo
menuli jednu z téz, ktoré má mať no
vinár na zreteli. „Pravda nejestvuje, sú
len iné pohľady na vec.“ Úloha žurna
listiky je v tejto oblasti nezastupiteľná.
Veci treba ukázať v rozličnom svetle
a z viacerých uhlov. Až vtedy sa začína
jú kryštalizovať a vy, naši verní čitate
lia, si môžete utvoriť vlastný názor. Ne
potrebujete tlmočníkov. Všetko pocho
píte sami. Počítame s tým. S úctou k poc
tivému novinárskemu gruntu sme pre
vás doteraz písali slobodne, bez zása
hov redakčných či iných osvietených
rád. V záujme potreby „nezávislosti“
médií sa zrazu ohlasujú zmeny. Z his
tórie i súčasnosti je však známe, že túž
ba kontrolovať médiá naznačuje iné
úmysly, než je snaha o ich nezávislosť.
Poslúži to čitateľom alebo len tým, čo
chcú rozhodovať o ich obsahu?
TATIANA BÚBELOVÁ

Vyhodnotenie 10. roční
ka súťaže literárnej tvo
rivosti mladých ľudí

Malacké brko 2011

sa uskutoční 22. 6. od
15.30 h v Kultúrním do
mečku.

Celé mesto
u vás doma!

Aj Nuly môžu bodovať
Žiaci I. stupňa literárno-dramatického a tanečného odboru malac
kej základnej umeleckej školy majú za sebou úspešnú premiéru
spoločného tanečno-dramatického absolventského predstavenia
s názvom NULY, ktorá sa uskutočnila 9. júna v Kultúrním domečku.
Vysoký stupeň profesionality
Tohtoročné absolventské pred
stavenie NULY divákov príjemne pre
kvapilo skĺbením spevu, tanca a he
rectva. Tým dostalo nádych aktuál
neho a veľmi obľúbeného žánru,
muzikálu. Jednotlivé energiou nabité

Pod prípravu hry Nuly sa podpí
sali pedagogičky ZUŠ L. Spustová za
tanečný odbor a K. Trenčanská za
odbor literárno-dramatický. Muziká
lový projekt, ktorý prvýkrát v histórii
ZUŠ spojil tri odbory, si právom vy
slúžil uznanie publika.

Nové bývanie,
nové začiatky
Na základe posledného z po
trebných kolaudačných roz
hodnutí stavby HVB Jánošíko
va Malacky zo dňa 9. 5. 2011,
ktoré nadobudlo právoplat
nosť 10. 6. 2011, pristúpi mesto
Malacky po zápise bytových
domov do katastra nehnuteľ
ností k uzatváraniu nájomných
zmlúv s jednotlivými žiadateľ
mi, ktorým bol vydaný súhlas
primátora a výberovej bytovej
komisie na pridelenie nájom
ného bytu na ulici Pri Maline.

O postupe a spôsobe uzatvárania
nájomných zmlúv a následnom odo
vzdávania bytov budú jednotliví žia
datelia osobne informovaní. Tým sa
dostáva projekt HBV Jánošíkova, vý
stavba ktorého sa začala 16. 9. 2009,
do svojej finálnej fázy. Predpokladá

sa, že k 1. 7. 2011 už bude mať stavba
svojich prvých nájomníkov. Na zákla
de mnohých dohadov a pripomie
nok ohľadne tohto diela si vás dovo
ľujeme oboznámiť s faktmi a skutoč
nosťami, ktoré sa ho týkajú.
Termíny
Na základe projektovej doku
mentácie vypracovanej v roku 2008

bol pôvodný termín ukončenia a vy
účtovania diela naplánovaný na
28. 7. 2011. Termín možného užíva
nia bytu cca tri mesiace po, teda
v tomto prípade október – novem
ber 2011. Mesto však súhlasilo s pre
vzatím diela v skoršom termíne, pre
tože po avíze z ministerstva ohľadne
zvyšovania DPH začiatkom minulé
ho roka bolo finančne výhodné vy
účtovať a prebrať od zhotoviteľa die
lo do konca roka 2010. Tým ušetrilo
mesto cca 30.000 €, a tým by vyšlo
v ústrety žiadateľom skorším pride
lením bytov do užívania. Predpokla
daný termín bol máj 2011. Kameňom
Pokračovanie na . strane

Zbierka pokračuje!
Prispejte na dobrú vec!
V dobrovoľnej zbierke na rekonštrukciu Malackého kaštieľa
sme do 16. 6. vyzbierali

Účet:

3278257023/5600

7352,55 €.

ZA NÁŠ KAŠTIEĽ VÁM
ĎAKUJEME.

Svoj finančný dar môžete vložiť aj osobne do pokladnice MsÚ.

dramatické výstupy popretkávané
chytľavými melódiami s originálnymi
tanečnými choreografiami, v ktorých
dominoval tanečný štýl show dance,
nás uviedli do obsahu a spôsobu ži
vota bohatej „smotánky“ prvej polo
vice minulého storočia. Obdobie,
v ktorom sa dej odohráva, je čitateľne
a esteticky podfarbené nápaditými
a efektnými kostýmami. Muzikálový
ráz predstavenia, ktoré svojou dyna
mikou vtiahne diváka do deja a po

skytne mu priestor na príjemný ume
lecký relax, dopĺňa nevtieravá video
projekcia a naozaj profesionálne líče
nie a masky.
Existencia umeleckého výstupu
takejto kvality svedčí nielen o ume
leckej nadanosti malackých žiakov
ZUŠ, ale i o vysokom stupni profesio
nality a umeleckej skúsenosti peda
góga. Bez toho by takéto predsta
venie totižto nemohlo vzniknúť.
Pokračovanie na . strane

je investorom pre projekt rekon
štrukcie fontány, ktorá je situo
vaná na južnej strane Malackého
kaštieľa.

Fontána pri kaštieli
obohatí park
Každý Malačan vie, o ktorej fon
táne je reč, pretože pochádza už
z prelomu 19. a 20. storočia, ale má
barokový pôdorysný tvar. Je zapus
tená 700 mm pod povrchom zeme,
v strede bola pravdepodobne kedysi
baroková socha chlapčeka s rybou,
ktorý je v súčasnosti umiestnený vo

fontáne v centre mesta. V rekon
štruovanej fontáne bude do stredu
na podstavec dosadená replika tejto
sochy z umelého kameňa, pričom
predmetom projektovanej dodávky
je vzhľadom na rozpočtové limity
len podstavec a vodný systém.
Pokračovanie na 3. strane

Pálfiovci v komikse
17. 6. sa uskutočnila vernisáž výstavy Pálfiovci v komikse, o ktorej
sme vás informovali v minulom čísle. V súčasnosti je výstava pre
verejnosť otvorená od 18. 6. do 28. 8. Vzhľadom na fakt, že 10. 7. od
štartuje Kultúrne leto, bude výstava predĺžená až do skončenia tohto
podujatia. V pracovných dňoch ju teda môžete zhliadnuť od 16.00 do
19.00 h a v sobotu od 15.00 do 18.00 h.
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Pasport
verejných ihrísk

prednášok vo všetkých základných
školách v Malackách, ktoré pripravu
je oddelenie preventívnych aktivít
MsP Malacky. V každej škole sme vo
4. a 8. ročníkoch preberali so žiakmi
súbor tém, pričom jednou z nich boli
aj drogy. Praktickým vyvrcholením
akcie Bax sa ukázalo, na čo všetko
vedia cvičené psy upozorniť. Dúfame,
že z preberaných tém si žiaci zobrali
ponaučenie a nové vedomosti v nich
budú rezonovať hlavne v kritickom
vývinovom období, ktorým súčasní
ôsmaci prechádzajú, a že dobre zvá
žia riziko a možný trestnoprávny po
stih v prípade, že sa u nich nájde dro
ga. Termín ďalšej takejto návštevy
škôl bude opäť prekvapením.

Malacky budú mať nové Všeobecnozáväzné nariadenie (VZN)
o ihriskách na území mesta. Vychádza z doteraz platného VZN
č. 6/2010 o prevádzkovom poriadku na verejných ihriskách a zo
hľadňuje pripomienky poslancov MsZ a mestskej polície.

Nové VZN poslanci schválili 16. 6.
a po nadobudnutí platnosti bude
táto norma záväzná pre všetky det
ské ihriská a športoviská v Malac
kách. Súčasťou dokumentu je zo
znam verejných ihrísk v správe mesta
Malacky, ktorých je dovedna 19. Sa
mostatnú prílohu k nemu tvorí
pasport verejných ihrísk.
Už len pojem verejné ihriská
Oba typy priestorov na rekreačné
aktivity detí, mládeže a dospelých
(detské ihriská aj športoviská) nová
norma zjednocuje pod pojem verej
né ihriská. Pri doterajšej prevádzke
ihrísk a takisto pri kontrolách dodr
žiavania prevádzkového poriadku
často vznikali nejasnosti okolo určo
vania hraníc detských ihrísk. Pri špor
toviskách problém nebol natoľko vy
puklý, keďže ich zväčša ohraničuje
asfaltovo-betónová hracia plocha.
Každý si však normu vykladal po svo
jom a tak, ako mu to vyhovovalo.
K stretu záujmov dochádzalo naprí
klad medzi rodičmi hrajúcich sa detí
a psičkármi. Situáciu pomôže spre
hľadniť existencia nového dokumen
tu, pasportu verejných ihrísk v správe
mesta Malacky, ktorý tvorí samostat
nú prílohu spomenutého VZN. Pas
port verejných ihrísk prichádza s po
drobným popisom, špecifikáciou hra
cích a športových prvkov, upresne
ním ich počtu, typu a spôsobu ohraničenia, je opatrený fotografiou
a nákresom, a to aj v elektronickej po
dobe. Tá bude zverejnená na oficiál
nom webportáli Malaciek. Pasport sa
bude aktualizovať podľa skutkového
stavu raz ročne.
Vymedzenie hraníc
V prípade oplotených detských
ihrísk je ohraničenie dané oplotením,
v ostatných prípadoch prišlo k doho

Skejteri sa
môžu tešiť

Mladí ľudia v Malackách – naj
mä priaznivci skejtbordingu –
priamo na rokovaní mestské
ho zastupiteľstva 16. 6. dych
tivo očakávali rozhodnutie
v otázke výstavby skejtparku
v našom meste.

Podporu mu vyjadrili aj v petícii,
ktorá sa začala na Prvomájových
Malackách pod záštitou Asociácie
skateboardingu SR, konkrétne Lu
káša Zápražného. Podpísalo sa pod
ňu 709 obyvateľov Malaciek, okoli
tých obcí, ale aj Bratislavy či Senice.
Na rokovaní MsZ zámer výstavby
skejtparku, ktorý poslanci schválili
12 hlasmi (5 sa zdržalo, proti nebol
nikto) predniesol poslanec M. On
drovič. Materiál spracovala skupina
odborníkov a obsahoval okrem pod
robných analýz projektu aj grafické
vizualizácie a cenovú kalkuláciu pro
jektu. Skejtpark má vyrásť v lokalite
Na brehu pod nadjazdom a vyžiada
si investíciu 50 000 eur.
-tabu/ur-



de o vytvorení ohraničenia prirodze
nými prvkami, ktorými sú spravidla
chodníky, betónové múriky po obvo
de trávnatých plôch, komunikácie,
susediace parkoviská či hranice do
mov. V praxi to vyzerá tak, že ak na
trávnatej ploche sú hracie prvky, celá
trávnatá plocha, aj keď je rozľahlejšia,
je považovaná za ihrisko, a to až po
vymedzené hranice. Teda ak naprí
klad pôjdete so psíkom na prechádz
ku okolo činžiaku a vedľa chodníka
sa nachádza trávnatá plocha s hrací
mi prvkami, psíka nesmiete do trávy
vpustiť za nijakých okolností. Porušili
by ste ustanovenia prevádzkového
poriadku.
Prevádzkový poriadok
VZN o ihriskách upravuje aj pra
vidlá správania sa na verejných ihris
kách. Ak ich poruší fyzická osoba,
môže v zmysle zákona o priestup
koch dostať pokutu do 33 €. Ak pre
vádzkový poriadok poruší právnická
osoba, môže zaplatiť až 6638 €.
Hracie a športové zariadenia môžu
používať len tie vekové kategórie,
pre ktoré sú tieto zariadenia určené.
Pri detských ihriskách je to spravidla
vek od 3 do 12 rokov. Pri športovis
kách nie je ich využívanie obmedze
né vekom. Naďalej zostáva v platnos
ti zákaz svojvoľne opravovať prvky
a konštrukcie na verejných ihriskách.
Môže to len prevádzkovateľ. Pasport
detských ihrísk vypracovalo odde
lenie územného rozvoja a životného
prostredia MsÚ v Malackách a jeho
elektronická verzia s využitím bez
platnej funkcie Google Maps vznikla
v spolupráci s oddelením marketin
gu MsÚ v Malackách. Materiál (VZN
o ihriskách na území mesta) na ro
kovaní MsZ predkladal poslanec Mi
lan Ondrovič.
TATIANA BÚBELOVÁ

Text: V. Kunák, preventista MsP;
foto: -tabu-

Drogy sa v školách nenašli
Dňa 15. 6. sa vo vybraných ško
lách v Malackách (ZŠ Záhorácka
a ZŠ Dr. J. Dérera) opäť konala
akcia Bax. Ide o neohlásenú čin
nosť, kde služobné psy z útvaru
hipológie a kynológie Prezídia
PZ SR vyhľadávajú prítomnosť
drog, omamných látok a prekur
zorov.

Tento rok sa okrem cigariet ukry
tých v šatni školy Dr. J. Dérera žiadna
iná návyková látka našťastie nenašla.
Akcia BAX sa koná vždy po ukončení
Ak máte zaujíma
vé fotografie, ale
bo viete o mieste,
ktoré stojí za to vy
fotiť, pošlite nám
OKOM
OBJEKTÍVU svoj námet!

Marhecké čistili len štyria
Napriek propagovanej výzve
na čistenia neriadených sklá
dok odpadov na Marheckých
rybníkoch bola účasť mizivá.

Okrem organizátorov akcie Mar
tina Mráza a Jozefa Halcina sa do čis
tenia zapojili len dvaja dobrovoľníci,
Tomáš Tedla a Andrej Wsól. Mestský

úrad poskytol náradie, odpadové
vrecia a následný odvoz nazbiera
ného odpadu. Pri letmom pohľade
sa zdá, že v tejto lokalite nie je od
pad príliš rozšírený. V skutočnosti tu
skládky čiastočne zarástli a veľká
časť sa nachádza priamo v rybní
koch. Mohli ste tu naraziť na betó
nový odpad, časti bicykla či obleče

nia, množstvo plastových i sklene
ných fliaš, plechoviek alebo dokonca
použitých plienok. Spleť káblov a ha
díc sa našla priamo vo vode. Za ne
celé tri hodiny odpad zaplnil 15
vriec, no je to iba kvapka v mori. Bez
aktívnej podpory ľudí je to len sizy
fovská práca.
-awe		

ani sa nezmenšia priestory, teda ak
nepočíta zriaďovateľ s úbytkom žia
kov po zlúčení tak, že by sa vtesnali
do jednej školy. Ale to predsa nikto ne
chce! V odpovedi zriaďovateľa, ktorá
visí aj vo vývesnej tabuli v kostole, sa
píše, že riaditeľku o zlúčení škôl infor
movali už pred 5 rokmi. Ona je však
na svojom poste len necelé 3 roky.
Keby sa zriaďovateľ nebránil diskusii,
mohli by sa veci riešiť bez invektív
a pokojnejšie.
Vyzývam zainteresovaných k vzá
jomnej ochote nájsť kompromis a ne
chať študentov, ktorí boli prijatí na
riadne gymnázium, dobehnúť študij
ný cyklus. Potom nech nové vedenie
školy získava nových študentov pre
nový subjekt. Verím, že stanovisko
zriaďovateľa nie je konečné a vezme
sa do úvahy aj petícia rodičov, ktorá
bola podľa mňa zbytočne zastavená.
Podpisov mohlo byť niekoľkonásob
ne viac. Zrušiť školu je jednoduché.
Oveľa ťažšie bolo vytvoriť, zveľadiť
a udržať kvalitný subjekt, akým bez
pochyby malacké Gymnázium sv.
Františka Assiského je!

Petíciu
predsa
odovzdajú!

vysypané z obálOK

Vážená redakcia,

reagujem na články o spojení cir
kevných škôl v Malackách. Zaniknú
dva samostatné subjekty a vznikne
jeden nový. Na tom by nebolo nič
nezvyčajné. Zarazil ma len spôsob,
akým sa zriaďovateľ snaží tlačiť na
pedagogický zbor gymnázia, a ne
ochota stretnúť sa so zákonnými zá
stupcami študentov na pôde školy.
Je potrebné vysvetliť ľuďom, že ani
zriaďovateľ si nemôže robiť, čo sa mu
zažiada. Je jeho výsostným právom
zrušiť subjekt, no musí pritom dodr
žiavať zákony a rešpektovať práva
študentov.
Som matkou študentky Gymnázia
sv. Františka Assiského a záleží mi na
tom, aby táto škola v regióne bola
zachovaná, pretože je potrebná, za
behnutá a úspešná. Po roku ’89 vzni
kala doslova „na kolene“ a stálo veľké
úsilie doviesť ju do súčasného štan
dardu. Pedagógovia majú skvelý prí
stup k žiakom. Za všetkých spome
niem sestru Martu, ktorá je pre naše
deti poradcom, psychológom a nie
kedy aj druhou mamou. Prvýkrát
som sa o spojení ZŠ s gymnáziom do

zvedela v marci. Pani riaditeľka infor
movala o zámere rodičov a OZ Fornix
zaujalo k veci záporné stanovisko.
Rodičovská rada pri gymnáziu s vý
nimkou pána dekana tiež nesúhlasi
la. Rozhodli sme sa spísať petíciu,
vyjadriť nesúhlas a požiadať o pre
hodnotenie rozhodnutia cirkevných
úradov. Rodičia navrhli stretnutie zá
stupcov zriaďovateľa a pána dekana
s rodičmi, kde by sme vzájomné po
treby vyjasnili. Pani riaditeľku a zá
stupkyňu OZ Fornix prijal generálny
vikár Bratislavskej arcidiecézy. Z toho,
čo vieme, však išlo skôr o pozvanie
„na koberec“. Mrzí ma, že cirkev, ktorá
má vnášať medzi ľudí pokoj, lásku
a porozumenie, je zdrojom nevra
živosti. Je povinnosťou zriaďovateľa
školy dodržiavať zákony, ctiť si Ústa
vu SR a hájiť práva detí. Všetky tieto
atribúty boli postojom a neochotou
rokovať na pôde školy so zaintere
sovanými porušené. Ak dám dieťa
študovať na gymnázium, malo by
tam aj doštudovať. Ekonomické ar
gumenty u mňa neobstoja. Nemožno
posadiť do spoločných tried žiakov
ZŠ a gymnázia. Neušetrí sa na kúrení

M. RUSŇÁKOVÁ (krátené)

Občianske združenie Fornix pri
Gymnáziu sv. Františka Assiského
v Malackách malo 8. júna zasad
nutie rodičov, na ktorom odsú
hlasilo odovzdanie pozastavenej
petície proti spojeniu cirkevných
škôl v Malackách zriaďovateľovi.
Za päť dní od jej začiatku do po
zastavenia si našla 622 podporo
vateľov.

-red-

Máte postreh alebo informáciu,
ktorá môže zaujímať Malačanov?
Váš e-mail nás poteší na adrese:

@

malackyhlas@malacky.sk
MALACKÝ HLAS            12/2011
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Nové bývanie,
nové začiatky
Dokončenie . strany

úrazu sa však stali inžinierske siete,
ktorých pripojenie sa malo realizovať
na prípojky individuálnej bytovej vý
stavby (IBV) na Jánošíkovej ulici, kto
rá sa mala realizovať v paralelnom 
čase. Keďže vlastníci pozemkov ne
dospeli k spoločnej dohode a IBV sa
nezrealizovala podľa plánu, muselo
sa pripojenie HBV na inžinierske sie
te riešiť inou cestou. Obdobný prob
lém bol aj s príjazdovou cestou. Rie
šenie oboch týchto problémov si vy
žiadalo posunutie termínu kolau
dačného rozhodnutia zhruba o 4
mesiace. Napriek tomu budú byty
odovzdané v trojmesačnom  pred
stihu oproti pôvodnému termínu.
Financie
Financovanie diela mesto zabez
pečuje z troch zdrojov. Prvým  je
úver cca 3,5 mil. € zo Štátneho fondu
rozvoja bývania (ŠFRB) s úrokovou
sadzbou 1%. Splácať sa bude 30 ro
kov. Polemizovanou skutočnosťou
bolo využitie bankovej záruky na
miesto záložného práva na niektorú
s nehnuteľností mesta ako zábezpe

ka úveru. Je to tá drahšia možnosť,
ale mesto v tom  čase nemalo bu
dovu, ktorú by mohlo založiť. Po
trebná hodnota budovy, ktorá moh
la byť predmetom záložného práva
musela mať hodnotu minimálne
5 250 000 €. Budovy patriace mestu,
v tom čase vyhovujúce tejto úvero
vej požiadavke, boli však renovova
né z fondov EÚ, ktoré jednoznačne
určujú nemožnosť ich založenia mi
nimálne po dobu 5 rokov od ukon
čenia ich renovácie. Preto mesto pri
stúpilo k jedinej možnosti, ako zís
kať úver, a použilo bankovú záruku.
Jej trvanie sa tak či tak končí, preto
že hneď po zápise diela na list vlast
níctva sa úverové záložné právo pre
sunie na samotnú stavbu. Druhým 
zdrojom financovania diela bola ne
návratná dotácia z ministerstva vo
výške cca 1 412 000 €. Ostatné finan
cie cca 753-tisíc € bolo poskytnu
tých z rozpočtu mesta. Celková cena
diela činí cca 5,7 mil. €. Skorším odo
vzdaním  bytov mesto ušetrilo ďal
ších cca 25 000 €. Hladinu finančných
vôd rozčerila aj otázka relevantnosti
nákladov na práce naviac. Na zákla

de uznesenia MsZ vypracoval Ústav
stavebnej ekonomiky znalecký posu
dok oprávnenosti a reálnosti týchto
nákladov, ktorý bol doručený mestu
31. 5. 2011 a vyhodnotil náklady ako
oprávnené, čo sa konštatuje v závere
správy.
Pozemky
Zložitá téma, jednoduché vysvet
lenie. Mesto skutočnosť ohľadne ne
vysporiadaných pozemkov pod
stavbou vníma veľmi citlivo. Je to
jedno z negatív tohto diela a celú si
tuáciu operatívne rieši. Prvá fáza vy Zákruta pri dolnom kostole v smere na Veľké Leváre. Čiara znázorňuje miesto,
sporiadania sa už realizovala, ďalšia kadiaľ vedie betónový obrubník. Ako dlho bola asi cesta neudržiavaná, keď na
bude nasledovať hneď po všetkých nánosoch prachu vyrástla tráva tak, že hranicu komunikácie vôbec nevidno?
potrebných právnych konaniach
a úkonoch nutných k identifikácii
majiteľov predmetných pozemkov.
Jedno je však isté, prioritou bolo
uspokojiť nie 44 žiadateľov, iba toľko
bytov by sa totiž mohlo postaviť, ale
110, tak ako tomu je v súčasnosti.
Takže otázku pozemkov pod HVB
mesto vyrieši k spokojnosti všetkých
zúčastnených strán a dá tak bodku
Mestské médiá si vzali na muš
Neoficiálne sme sa dozvedeli
za týmto miestami zbytočne
ku riešenie podnetov občanov, o problémoch s externým dodáva
nafúknutým problémom.
ktorým prekáža, že štátne ces teľom prác pre SSC, no oslovili sme
Všetkým novým obyvateľom no
ty I. triedy dlhodobo nie sú čis hovorkyňu I. Fedorovú. Podľa nej
vých mestských bytov prajeme prí
tené a udržiavané.
v intravilánoch miest a obcí má SSC
jemné a nekonfliktné bývanie. Bý
v správe cesty len od obrubníka po
vanie, ktoré bude sprevádzané už 
Komunikácie v správe Slovenskej obrubník. Svoje tvrdenie podoprela
len prívlastkom spokojné.
PAVOL URBAN správy ciest (SSC) Bratislava lemujú odvolaním  sa na vykonávaciu vy
staré nevzhľadné a pokrivené zá hlášku k cestnému zákonu. Nedalo
bradlia, ktoré si nepamätajú údržbu nám a s otázkou o ďalšom postupe
od čias pred nežnou, a okolo krajníc po vyjasnení vlastníckych práv sme
sa nachádzajú nánosy prachu a ka sa obrátili na správcu ciest V. Kon
„Vytvorili sme si vlastný Školský mienkov niekde široké až do 5 cm. čeka. „Budeme túto vec konzultovať
vzdelávací program s názvom Štvor Tento jav je nebezpečný pre cyk s dopravným  inžinierom  a s odde
lístok, ktorý umožnil jednotlivým  listov, ktorým  sa piesok v zákrute lením  služieb MsÚ. Až  potom  roz
elokovaným  triedam  v samostat šmýka a hrozí nebezpečenstvo pá hodneme o ďalšom postupe, no je
pravdepodobné, že staré zábradlia
ných budovách zachovať si vlastnú du.
Výrazne zanedbaná je údržba v spomenutých úsekoch odstráni
klímu školy i špecifické akcie, kto
rými boli známe,“ ďalej dokresľuje cesty okolo bašty na Štefánikovej me,“ povedal nám. Čo sa týka zne
riaditeľka školy. Podľa nej vytvore ulici, ale napr. aj ďalej oproti ZŠ Dr. čistenia ciest I. triedy, ktoré vedú cez
nie učebných osnov v každej bu J. Dérera, kde pri obrubníkoch vy naše mesto, prostredníctvom hovor
dove MŠ umožňuje prostredníc rastajú husté trsy tráv a obilnín. Po kyne SSC sme dostali prísľub, že s čis
tvom  týždenných projektov rozví dobná situácia so zábradlím i s okra tením cestného telesa v Malackách
jať kognitívnu, perceptuálno-moto jom cesty je aj na úseku zákruty pri by sa malo začať už v 25. týždni, te
rickú i sociálno-emocionálnu ob- dolnom kostole v smere od Malaciek da od 20. júna.
Text, foto: T. BÚBELOVÁ
lasť osobnosti dieťaťa v prostredí na Veľké Leváre.
plnom  tvorivých podnetov a po
môcok.
Materskú školu v Malackách
v školskom roku 2010/2011 k 1. 6.
navštevuje 531 detí. Pre školský rok
2011/2012 je prijatých 582 detí.
Nové priestory na Rakárenskej ulici
majú poskytnúť 120 miest. Prijatých
je 115 detí. Odvolanie proti umiest
neniu dieťaťa v budove ďaleko od
bydliska podalo asi 10 rodičov.
Škôlka na Rakárenskej ulici bude
mať 12 tried, kapacitu 120 detí, bu
de v nej učiť 12 učiteliek vrátane zá
stupkyne riaditeľky, zamestná tri
upratovačky, tri kuchárky, jedného
kuriča – údržbára a na polovičný
úväzok vedúcu školskej jedálne.

Štátne cesty
robia mestu
hanbu

Škôlka po reforme
Materská škola v Malackách sa
ustavične vyvíja. Nielenže od
budúceho školského roka pri
pravuje nové triedy na Raká
renskej ulici, ale dôraz sa kla
die aj na kvalitu predškolského
vzdelávania.

„V uplynulých štyroch rokoch
sme prešli rozsiahlou reformou
vzdelávacieho procesu a podarilo
sa nám zmeniť našu materskú školu
so všetkými jej elokovanými trie

dami na modernú vzdelávaciu inš
titúciu tretieho tisícročia,“ hovorí ria
diteľka MŠ v Malackách Mária Hu
decová. Upresnila, že cestou po
stupných krokov všetky učiteľky
absolvovali celoročné vzdelávanie
v oblasti inovačných metód a prí
stupov k výchove a vzdelávaniu
v MŠ. Okrem toho s predstihom pra
covali podľa Štátneho vzdelávacie
ho programu ISCED O – plánovanie
výchovno-vzdelávacích činností,
určovanie stratégií a nové metódy.

TATIANA BÚBELOVÁ; foto: MŠ

Dokončenie z . strany

Z rokovacej sály
Poslanecký zbor mesta sa stretol
16. 6. na riadnom  zasadnutí. Po
zvánka obsahovala 19 bodov pro
gramu. O 9.00 h zasadnutie otvoril
primátor mesta Jozef Ondrejka. Po
schválení návrhu programu a kon
trole uznesení poslanci schválili nie
koľko VZN – o prenájme bytov a ne
bytových priestorov v majetku mes
ta, o nakladaní s nájomnými bytmi
a o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a škol
ských zariadeniach. Keďže kontrola
NKÚ zistila chýbajúce náležitosti
v zriaďovacích listinách rozpočto
MALACKÝ HLAS            12/2011

Fontána pri kaštieli
obohatí park

vých organizácií mesta, boli k nim 
vyhotovené dodatky. Poslanecký
zbor ich odsúhlasil, rovnako ako
Dodatok č. 1 k Programu hospodár
skeho a sociálneho rozvoja mesta
Malacky, ktorý premiérovo odpre
zentovala nová vedúca právneho
oddelenia MsÚ Z. Kurová.
Neschváleniu návrhu rozšírenia
zadania zmien a doplnkov Územné
ho plánu mesta Malacky predchá
dzala niekoľkohodinová rozprava
plná otázok a nejasností. MsZ ulo
žilo MsÚ materiál dopracovať a pre
rokovať neskôr.

Zastupiteľstvom  nakoniec ne
prešiel ani návrh nového rokova
cieho poriadku MsZ a komisií MsZ
z dielne predkladateľa J. Říhu. Na
stiahnutie materiálu z rokovania ho
vyzval primátor s odôvodnením, že
príprava takéhoto dôležitého doku
mentu si vyžaduje konzultáciu s pri
mátorom, no tento materiál s ním 
nikto nekonzultoval.
Na zasadnutí MsZ poslanci ne
stihli prerokovať všetky body pro
gramu. Rokovanie pokračovalo
v pondelok 20. 6. O jeho priebehu
budeme informovať.	  -tabu-

V rámci I. etapy bola v priesto
roch Malackého kaštieľa vybudova
ná nová trasa vodovodu, ktorá v sú
časnosti zabezpečuje prívod pitnej
vody do objektu kaštieľa a potrebné
množstvo vody na hasenie požiaru.
Na tieto rozvody bude napojená aj
existujúca zámocká fontána. Vybu
dovaný vodovod je vo vlastníctve
mesta Malacky. Odbornú prevádzku
vodovodu zabezpečuje MsÚ Malac
ky. Jestvujúca fontána je z armova
ného betónu, ktorý je však značne
poškodený.
Obvod fontány bude vyspravený
a povrchovo upravený a bude naň

položený kamenný obklad. Do fon
tány sú navrhnuté 4 svietidlá zapus
tené do ochranných betónových„vy
puklín“ a 17 trysiek. V súčasnosti sa
realizuje verejné obstarávanie na do
dávateľa služieb. Konečná zmluva
s vybraným dodávateľom sa plánuje
uzavrieť v polovici júla a potom  je
možné pristúpiť k samotnej rekon
štrukcii fontány. Nadácia SPP posky
tuje finančné prostriedky vo výške
50 000 € s tým, že sú viazané výluč
ne na rekonštrukciu fontány a pro
jekt musí byť zrealizovaný tento ka
lendárny rok.
NATÁLIA SLOBODOVÁ; foto: archív



Deti sú
pokladom
sveta

PUBLICISTIKA

Na svete existuje mnoho krásnych vecí a jednou z nich
sú deti a ich neopakovateľná detská radosť. Aj tento rok
oslavovali svoj sviatok a v Malackách boli pre ne priprave
né hneď dve podujatia. Deň detí sa oslavuje v mnohých
krajinách sveta, konkrétne na Slovensku je to už 59. ráz.
Nie je úplne jasné, prečo práve 1. jún bol vybraný ako
MDD, v každom prípade je tento dátum na svete najob
ľúbenejší, oslavuje sa vo viac ako 21 krajinách.

O malackú superstar bojovali aj takíto malí speváci.
Deti mohli obdivo
vať výcvik policaj
ných psov a ukážky
ich služobnej čin
nosti, naháňanie
zločincov, nazreli
do útrob služob
ných hasičských
a policajných áut
a samy spúšťali
„húkačku“.

K najatraktívnej
ším okamihom pa
trili ukážky bojové
ho umenia kendo,
ktoré predviedli sa
muraji z Pezinka.

V

sobotu 4. 6. sa uskutočnil na
malackom kúpalisku Deň
detskej radosti. Podujatie štartovalo
registráciou do najrôznejších súťaží.
Už tradične sa v tento deň otvára
na kúpalisku letná sezóna. A inak to
mu nebolo ani tento rok. Niektorí
odvážlivci sa rozhodli aj okúpať na
priek tomu, že o vode sa ako o tep
lej nedalo hovoriť.
Na podujatí, ktoré patrilo hlavne
deťom zahralo aj zoskupenie TONIK
so speváčkami Zuzkou a Katkou
Winklerovými, bojovalo sa o ma
lackú superstar, predstavili sa herci
z divadla Dunajka a zatancovali aj
deti z TŠ Saltatrix.
O šestnástej náladu rozpútal Sa

muel Tomeček so svojou rockovou
kapelou Free Inna Cage.
Celý deň boli k dispozícii tram
polína, nafukovací hrad, šachy, člo
veče, nehnevaj sa a deti si s veľkým
nadšením dali aj pomaľovať tvár
a vyskúšali si lukostreľbu či mini
golf.
Aj na Juhu sa
s deťmi počíta
Takmer letné sobotňajšie poča
sie prilákalo von aj zvedavých ro
dičov a deti zo sídliska Juh. Vedia,
že pri oslave sviatku detí sa s nimi
už tradične počíta. Organizátori
akcie Malacké deti deťom pod ve
dením poslanca J. Halcina a pomo

cou sponzorov pripravili štedré po
poludnie plné dobrej zábavy na
zelených plochách sídliska. Deti
mohli obdivovať výcvik policajných
psov a ukážky ich služobnej čin
nosti, naháňanie zločincov, nazreli
do útrob služobných hasičských
a policajných áut a samy spúšťali
„húkačku“. K najatraktívnejším oka
mihom patrili ukážky bojového
umenia kendo, ktoré predviedli sa
muraji z Pezinka, rovnako ako účin
né triky sebaobrany. Najmenší si
mohli pohladkať policajného psa
cvičeného na kanisterapiu alebo
sa s ním vyfotografovať.
Náladu pozdvihli aj spevácke
vsuvky Moniky Kopeckej, amatér

skej speváčky z Juhu, úspešnej na
Malokarpatskom slávikovi. Počas
celej akcie deti striedavo súťažili,
sledovali program, skákali na nafu
kovacom hrade či osviežovali sa mi
nerálkou, ktorá  bola pre všetkých

k dispozícii grátis. Súťaže na záver
boli odmenené sladkosťami. Podu
jatie podporilo aj mesto Malacky
sumou 200 €.

Text: -naty/tabu-;
foto: -otano/tabu-

Spanilá jazda po Záhorí

V sobotu 4. 6. pripravili aj
majitelia starých automobilov
pekný zážitok pre  všetkých
okoloidúcich, prevetrali totiž
svojich miláčikov a vychutnali
si spanilú jazdu po Záhorí.
Posádky  častejšie  tvorili
staršie  páry, ale  aj kývajúci
mladí ľudia. Prehliadku mali
najskôr na Kamennom mlyne 
pri Plaveckom Štvrtku, no pre
šli okruh po kuse  nášho ma
lebného záhoráckeho kraja
a potešili oči pamätníkov i det
ských obdivovateľov. V Ma
lackách sa zastavili v Zámoc
kom parku pri kaštieli a na je
Krátko po poludní sme na svetelnej križovatke v Malackách mohli sledovať zaují
ho nádvorí.
Text, foto: -tabu- mavý úkaz. Na zelenú čakali okrem súčasných vozidiel aj krásne naleštené veterány.



Hurá na letné kúpalisko!

Letná sezóna na kúpalisku v Malackách
sa začína 4. 6.
Jún

Po–Pia
So–Ne

Júl–august

13.00–19.00 h
10.00–19.00 h

Po–Ne

10.00–19.00 h
-AD HOCMALACKÝ HLAS            12/2011

Aj Nuly
môžu
bodovať

KULTÚRA • INZERCIA
rekom. Netreba však opomenúť ani
pedagógov, ktorí obetavo vedú deti
a pomáhajú im v umeleckej tvorbe
napredovať.
„Môžem povedať, že všetci šesť
desiati tohtoroční absolventi pri
stúpili k spoločnej práci so svojimi
učiteľmi zodpovedne a ukončili zá
kladné štúdium I. stupňa a II. stupňa
s vynikajúcimi výsledkami,“ poveda
la riaditeľka školy E. Zaicová.
Dnes a zajtra
Základnú umeleckú školu v Ma
lackách v súčasnosti navštevuje 704
žiakov. Počet tohtoročných absol
ventov v hudobnom odbore je dvad
saťosem, z toho je jeden prijatý na
strednú umeleckú školu.
Vo výtvarnom odbore absolvo
valo dvadsať žiakov, polovica z nich
bude v tomto smere pokračovať na
stredných alebo vysokých umelec
kých školách.
Dokončenie z . strany

Celoročné úsilie
Skúškové obdobie tohtoročných
„zuškárskych“ absolventov začalo
už v polovici apríla. Ako každý rok
aj tento boli žiaci podrobení teore
tickej a praktickej skúške svojich ve
domostí.
Výtvarníci, ktorí absolvovali prvý
alebo druhý cyklus vo výtvarnom
odbore, mali svoju vernisáž. Absol
venti z ďalších odborov už majú za
sebou absolventské predstavenia.
Úroveň týchto predstavení, ale aj
ďalších podujatí organizovaných
ZUŠ je veľmi vysoká, nečudo, veď
talentov máme v Malackách neú

Literárno-dramatický odbor má
deväť absolventov. Štyria z nich boli
prijatí na konzervatóriá.
V tanečnom odbore zo šiestich
absolventiek bude tanec na strednej
škole študovať jedna.
„Pre budúci školský rok 2011/2012
ZUŠ eviduje 128 nových žiakov. Do
konca júna sa v prípade záujmu mô
žu prihlásiť aj ďalší. Počet žiakov
v našej škole neustále narastá, a pre
to sa ju snažíme v rámci finančných
možností modernizovať, prispôso
bovať sa novým trendom, ale hlavne
vytvárať vhodné podmienky po
trebné na umeleckú prácu učiteľov
a žiakov. ZUŠ počas svojej dlhoroč
nej pôsobnosti vychovala a naďalej
vychováva mladých umelcov. Robia
radosť nám, vám a všetkým ľuďom,
ktorým sa umenie prihovára,” dodá
va E. Zaicová.
PAVOL URBAN, LUCIA VIDANOVÁ
foto: S. OSUSKÝ

Poďakovanie riaditeľky ZUŠ

Vyslovujem poďakovanie rodičom, ktorí svoje ratolesti podporovali
materiálne, finančne i psychicky, boli nápomocní škole, pomohli aj pri
doprave žiakov na súťaže, prevoze hudobných nástrojov na akcie, pri šití
kostýmov či rôznych drobných opravách školy. Takisto ďakujem nášmu
zriaďovateľovi mestu Malacky, ktorý nám finančne prispel na nádhernú
knižnú publikáciu Malacky na starých pohľadniciach, ktorú sme venovali
všetkým šesťdesiatim tohtoročným absolventom ako hodnotný darček
a peknú spomienku na štúdium v našej škole – na čas, ktorý venovali
práci na sebe, na svojom talente, aby sa denne približovali k svojim
umeleckým métam. Poďakovanie patrí všetkým pedagógom za ich
vysokú odbornosť a hlavne za trpezlivosť, ktorá je nevyhnutnou, ak nie
E. Zaicová
kľúčovou súčasťou ich láskavej a obetavej práce.

Sponzorský účet, na ktorý môžete prispieť ZUŠ:

2111567949/1100

Ing. Peter Kalenčík:

„Chceme vyjsť pacientom v ústrety...“
Nemocnica v Malackách našla
spôsob, ako si jej pacienti môžu
výhodne a dlhodobo zabezpečiť ochranu svojho zdravia. Viac
o NOVINKE v malackej nemocnici
prezradil v rozhovore jej výkonný
riaditeľ Ing. Peter Kalenčík.

vnímame súčasnú situáciu ohľadom
zavádzania doplatkov. Klub ZDRAVIA je riešenie pre našich pacientov,
ako si dlhodobo ochrániť svoj zdravotný stav a zdravotný stav svojej
rodiny. Členstvo v Klube ZDRAVIA
dáva pacientovi a jeho blízkym možnosť vopred sa pripraviť na zmenu

Druhá možnosť je uhradiť si členstvo
Kartou ZDRAVIA (100, 300, 500).
Členstvo v Klube ZDRAVIA kryje náklady za nadštandardné služby spojené s hospitalizáciou na ktoromkoľvek oddelení našej nemocnice.
Na týchto nákladoch sa inak musí
pacient podieľať v plnej výške sám.

Čo si má pacient predstaviť
pod pojmom nadštandardné
služby pri hospitalizácii?

Zavedenie poplatkov v zdravotníctve prinieslo negatívne
reakcie, aké riešenie pre
Vášho pacienta zavádzate
v Nemocničnej, a.s.?
Od 1.6. 2011 sme založili v našej nemocnici Klub ZDRAVIA. Mesačne
navštívi našu nemocnicu približne
20 000 obyvateľov nášho regiónu,
preto si uvedomujeme našu zodpovednosť voči nim a rovnako citlivo

zdravotného stavu, ktorá si vyžaduje
plánovanú zdravotnú starostlivosť.

Ako sa môže pacient stať
členom Klubu ZDRAVIA a aké
výhody toto členstvo prináša?
Jednoducho, stačí prejaviť záujem
ako o každé iné členstvo a uhradiť
členský poplatok. To je možné urobiť priamou platnou u nás v nemocnici na centrálnom pulte.

Členstvo v Klube ZDRAVIA oprávňuje pacienta napríklad na výber
izby. Môže sa rozhodnúť pre izbu
s absolútnym súkromím a klimatizáciou alebo si vyberie bezbariérovú izbu so samostatným sociálnym zariadením. Člen Klubu ZDRAVIA si vie Klubom ZDRAVIA pokryť
nadštandardný poplatok pri výbere
operatéra, u ktorého zákrok absolvuje. Táto alternatíva sa nám veľmi
osvedčila, pretože dôvera k lekárovi je jedným z najdôležitejších pilierov liečby.
Čo je dôležité, člen Klubu ZDRAVIA ocení služby VIP asistenta. VIP
asistent je kontaktná osoba pre pacienta v nemocnici. VIP asistent je
k dispozícii pacientovi po celý čas
návštevy nemocnice, sprevádza
pacienta na vyšetrenia a plánuje

mu termíny. Špeciálnym bonusom
pre členov Klubu ZDRAVIA je jeden
prednostný termín do špecializovanej ambulancie zadarmo.

Otázka, ktorá bude najviac
zaujímať Vašich pacientov,
aká je výška členského
poplatku v Klube ZDRAVIA?
Jednou z veľkých výhod členstva
v Klube ZDRAVIA je práve možnosť pre pacienta vybrať si výšku
členského poplatku, ktorý je závislý od výšky krytia. Členstvo v Klube
ZDRAVIA je viazané na obdobie
s platnosťou 12 mesiacov od aktivácie. Pri čerpaní služieb v rámci
Klubu ZDRAVIA si môže pacient
zvoliť sám, na čo použije kredit získaný členstvom v Klube ZDRAVIA.
Pri čerpaní služieb je dôležitý termín aktivácie služby Klubu ZDRAVIA, ktorá musí byť vykonaná
min. 30 dní pred prvým čerpaním
služieb Klubu ZDRAVIA.
Ďalšiu výhodu členstva v Klube
ZDRAVIA vidím v možnosti prenosnosti. Keď sa zamyslíme nad najnižším členským poplatkom, čo je
120 EUR ročne, znamená to iba
33 centov denne, ktoré pacientovi skutočne zabezpečia prípadnú plánovanú zdravotnú starostli-

vosť počas roka. Táto výhoda členstva v Klube ZDRAVIA sa vzťahuje
na celú rodinu a všetkých blízkych.

Pre koho je určený Klub
ZDRAVIA a ako sa stať členom
Klubu ZDRAVIA?
Klub ZDRAVIA je určený pre našich
pacientov a obyvateľov regiónu,
ktorí chcú mať istotu zabezpečenia
kvalitnej zdravotnej starostlivosti pri hospitalizácii pre seba a svoju
rodinu. Stačí kontaktovať naše Call
centrum alebo ktorýkoľvek centrálny pult, kde Vám naši kolegovia zodpovedia všetky Vaše otázky.
Verím, že aj týmto krokom všetkých
utvrdíme v tom, že najdôležitejší sú
pre nás spokojní a dobre naladení
pacienti.

CALL CENTRUM:
034/28 29 700
Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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Keď ľudia prechádzajú popri
vchode na tržnicu, ani im nenapad
ne, že nad nimi visí potenciálne ne
bezpečenstvo. „Keď zafúka vietor,
môže to niekomu spadnúť aj na
hlavu,“ obáva sa náš zdroj.
Pred dvoma týždňami sme k lik
vidácii podobného roja v kaštieli
prizvali odborníka. Včelára J. Šveca
z Malaciek sme zastihli v práci. Pod
ľa popisu však vyslovil obavu z ma
nipulácie s hniezdom počas dňa,
keď tadiaľ chodí veľa ľudí.
Na druhý deň po ohlásení J. Švec
roj včiel zo stromu odstránil. „Ne
odleteli by len tak, ušli za starou
matkou, ktorá opustila úľ, keď sa
vyliahla nová. Stáva sa, že takto
z úľa odletí aj tretina včiel. Preto sa
zvykne pred vyliahnutím novej sta
rá matka s časťou včiel izolovať,“
vysvetlil včelár z Malaciek. Podľa
neho už zrejme nastane útlm a ne
predpokladá, že by sa ešte nejaký
roj objavil. V takýchto rojoch v dob
rých podmienkach môže byť nie

Bratislavská župa sa
prvýkrát aktívne zapojí
do Kultúrneho leta
a Hradných slávností
Na festivale Kultúrne leto a Hrad
né slávnosti Bratislava, ktorý sa bu
de konať od 17. júna do 11. septem
bra, sa predstaví viac ako 3-tisíc
umelcov. Do programu festivalu,
ktorý vstupuje do svojho 36. roční
ka, sa po prvýkrát aktívne zapojí aj
Bratislavská župa. „Prichádzame
s projektom Živé ulice Bratislavy,
ktorým chceme do ulíc mesta
vtiahnuť všetko, čo reprezentuje
kraj, jeho zvyky, tradície i moder
né spôsoby prezentácie umenia,
športu, a iných aktivít, ktoré za
padajú do kontextu Kulúrneho le
ta,“ priblížil župan Pavol Frešo. Do
pôsobnosti kraja patria divadlo
Aréna, divadlo Astorka Korzo 90,
divadlo Ludus, bábkové divadlo,
konzervatórium, medzi ktorého
absolventov patrí rad známych
osobností hudobného diania na
Slovensku. „Prioritou župy je aj
podpora uličných foriem športu,
ako aj cyklistika, in line korčuľo
vanie, hokejbal a iné,“ doplnil žu
pan. Kraj chce v tomto trende po
kračovať aj v budúcnosti a to naj
lepšie, čo Kultúrne leto ponúka,
chce sprostredkovať aj iným okre
som v rámci regiónu.
Festival ponúkne v tomto roku
22 scén, 167 podujatí a viac ako 3-ti
síc účinkujúcich z 20 krajín. Novin
kou podľa primátora Bratislavy Mi
lana Ftáčnika je, že počas festivalu
predstavia svoje kultúrne dedičstvo
aj iné krajiny. Bude to napríklad

MILÁČIKOVIA
Radi by ste videli svojho zvie
racieho miláčika v novinách?
Pošlite jeho fotku v čo najvyš
šom rozlíšení so stručným po
pisom na malackyhlas@malac
ky.sk a spozná ho celé mesto!

Poľsko, ktoré bude svoju kultúru
prezentovať pri príležitosti prebe
rania predsedníctva v EÚ počas po
dujatia Poľský žúr. Pripravené sú aj
Dni Francúzska či Dni Japonska. No
vinkou je aj prvý ročník Bratislava
Street Art Festivalu, ktorý sa odohrá
v uličkách Starého Mesta v dňoch
23. až 25. júna. Návštevníci sa môžu
tešiť aj na Dni majstrov ÚĽUV-u,
ktoré ponúknu slovenský folklór,
Letné shakespearovské slávnosti,

sa chce mesto s ich distribúciou
orientovať na hotely.
Hlavný dramaturg a producent
festivalu Bratislavské kultúrne a in
formačné stredisko (BKIS) pripravi
lo v dňoch 21. až 25. júna Otvárací
týždeň festivalu, v rámci ktorého
sa na Hlavnom námestí odohrajú
tri výnimočné predstavenia spolu
s ďalším sprievodným programom,
pričom všetky podujatia budú pre
verejnosť voľne prístupné. BKIS

Potenciálne
nebezpečenstvo
Pracovník oddelenia služieb
MsÚ P. Voltemar nás upozornil
na obrovský roj včiel, ktorý za
ťažuje konár stromu pri chod
níku na železničnú stanicu.

Bažant kinematograf či festival Viva
Musica. Oproti festivalom, ktorých
úroveň dosahuje európsku kvalitu,
sa tento rok v botanickej záhrade
predstaví aj najmenšia scéna. Tá bu
de lemovaná exotickými rastlinami
a zaznie na nej klasická hudba.
BKIS sa podarilo vtiahnuť do
projektov aj mestské časti, tento
rok ich na Kultúrnom lete spolu
pracuje sedem. Mesto uvažuje aj
o tzv. summer news pre turistov
v angličtine a slovenčine na týž
dennej báze. Ich súčasťou budú
pozvánky na podujatia a primárne
V susednej obci Veľké Leváre
sa tešia na

Habánsky
hodový
jarmok,

ktorý sa uskutoční prvú prázd
ninovú nedeľu 3. júla.
Remeselnícky jarmok sa začne už
od 9.00 h a o 10.00 h bude pred
habánskou kaplnkou slávnostná
svätá omša. Bohatý sprievodný
kultúrny program pre deti i do
spelých potrvá celé popoludnie
až do večera. Vítanou atrakciou
budú ochutnávka habánskeho
koláča(grenzkoch), prehliadky ha
bánskeho múzea a kostola s vý
-tsstupom na vežu.		

chce programom osloviť návštev
níkov všetkých vekových kategórií
a skupín – od rodín s deťmi, cez
mladých ľudí, dospelých až po se
niorov. Pripravené sú preto pro
gramy pre milovníkov rozličných
hudobných žánrov aj nových fo
riem umenia. V ponuke festivalu
je džez, folk, country, latino, world
a etno hudba, klasická hudba,
pouličné umenie, 3D svetelné pro
jekcie a videohry, filmy, fotografie
a množstvo interaktívnych a zá
bavných programov pre deti a celé
-tsrodiny.			

Krížovka
Autorom výroku, ktorý tvorí taj
ničku, je francúzsky básnik, romá
nopisec a dramatik Victor Hugo
(1802–1885).
VODOROVNE
A hudobné dielo – osobné záme
no – priamo, oproti (prísl.) – povodeň
– B radikálne afgánske vojensko-po
litické hnutie – malátne – anglický
protestant – C hrešila – lalok po špa
nielsky – sopky – D 1. časť tajničky
– lekársky prehliadol – E otázka pri
stávke – okolo (bás.) – ešteže čo –
chemická značka titánu – línia seda
diel v kine alebo divadle – F moment
– podobný po anglicky – nemarí –
1
A
B
C

Jeho veličenstvo Pajdo Druhý na
svojom dvore. No, povedzte, nevy
zerajú jazvečíky, akoby ich jedna
-žilimater mala? 		



riadková inzercia
• Glazúrovanie vaní, tel.: 0905 98 36 02
• Predám 3-i RD s garážou a záhra
dou v Malackách, blízko centra, roz
loha 550 m2. Cena dohodou.
Kontakt: 0903 21 64 80.
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3

4
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kedy 50 až 60-tisíc včiel. Koľko ich
bolo v tom našom, odhadnúť nevie,
no vraj určite za plné vedro.
Text, foto: -tabu-

Údaje z radara
dostane štátna
polícia
Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

BSK prichádza s projektom
Živé ulice Bratislavy, ktorým
chce do ulíc mesta vtiahnuť
všetko, čo reprezentuje kraj,
jeho zvyky, tradície i moderné
spôsoby prezentácie umenia.

Na Ul. duklianskych hrdinov pri
vstupe do mesta je nainštalovaný
informačný merač. Na toto miesto
ho umiestnili po predchádzajúcich
skúsenostiach s častým nedodržia
vaním rýchlosti vozidiel, ktoré neraz
prirýchlo uháňajú až k nemocnici.
Tam hrozí zvýšené riziko v súvislosti
s frekventovaným pohybom moto
ristov i chodcov.
Radar má preventívnu a infor
mačnú funkciu a mestská polícia
chce po zmene zákona aspoň takto

pomôcť k dodržiavaniu rýchlost
ných limitov na cestách.
Radar vykazuje aj štatistiky o poč
te prejdených áut, maximálnej rých
losti a pod. Údaje sa odčítavajú
dvakrát za mesiac. Zatiaľ najrýchlej
šia nameraná rýchlosť bola 96 km/h
a ukazuje sa, že vodiči predpisy čas
to nerešpektujú. MsP údaje poskyt
la štátnej polícii. Nájdete ich aj na
stránke mesta Malacky (www.ma
lacky.sk).
-tabu-

Pripravil: Vojtech Kúkoľ

G 3. časť tajničky – dolár po česky
– odporovacia spojka avšak – kapus
tovitá zelenina
ZVISLE
1 oddelenie technickej kontroly –
výrobca obalov – 2 malá palica –
3 obec v okrese Snina – dub po ang
licky – 4 sídlo v Číne – stará mama,
babička po nemecky – 5 šaty, oble
čenie – iniciály básnika Ivana Kraska
– 6 zdanlivo – chemická značka hol
mia – 7 typové označenie lietadiel
Antonov – páľava (kniž.) – lat. skr. ro
ku Pána (anno domini) – 8 zotrelo – 9
pílením oddelilo – 10 2. časť tajnič
ky – 11 Diova milenka (aj mesiac Ju
9

10 11 12 13 14 15 16 17

pitera) – vyvoľ si z väčšieho množ
stva – 12 EČV okresu Pezinok – rieka
v Bielorusku – tu máš 13 okresný vý
bor (skr.) – cestovali lietadlom – 14
ohľaduplnosť, jemnosť – prezývka Ei
senhowera – 15 pytliak, ktorý kladie
oká – starší slovenský básnik 16
4. časť tajničky – 17 radikál aroma
tických uhľovodíkov – diel po česky
Pomôcky: kvaker, alike, NOOT,
pal, Io, Uša, aryl, Ike, Sian
Kto chce súťažiť o zaujímavú knižnú
publikáciu, nech pošle riešenie tajnič
ky s kupónom do 27. 6. a zaradíme
ho do žrebovania.
Spomedzi čitateľov, ktorí nám po
slali správne vylúštenie tajničky –
Myšlienka tvorí veľkosť človeka
– sme vyžrebovali Evu Doležalovú
z Mierového nám. v Malackách.
Získava lístok na Summerbeach
Rudava 2011. Žiadame ju, aby sa
do 24. 6. ohlásila v redakcii.

MALACKÝ
HLAS

KUPÓN
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Za speváčku sa
nepovažujem...
Monika Kopecká (37) žije
medzi nami a „len tak si
spieva“. Krátko po tom,
čo pred vyše rokom s dô
verou zverila dar svojho
hlasu do starostlivosti
učiteľky spevu v malackej
ZUŠ O. Ballayovej, si vy
spievala bronzového Ma
lokarpatského slávika.

Teraz sa ako vybraná fina
listka pripravuje na prestížnu
súťaž amatérskych spevákov
– Kollárovskú lýru, kam sa vô
bec nie je ľahké prebojovať.
Okrem toho bloguje. Píše prí
behy o ľuďoch z periférie, kto
rých pre život v zlých sociál
nych podmienkach mnohí ne
právom odsudzujú a štítia sa
ich ako nevyspytateľných indivíduí
z okraja spoločnosti.
Obyčajná neobyčajná
Stretli sme sa na oslave MDD na
sídlisku Juh, kde kmitala medzi orga
nizačným tímom a spevavými vstup
mi s mikrofónom v ruke. Niečo mi
nesedelo na jej vzhľade dievčatka
a správaní citlivej a skúsenej ženy.
Čo je zač toto dievča, z ktorého srší
spokojnosť a istota, že vie, čo chce?
„Za speváčku sa nepovažujem, ja
si len tak spievam pre radosť a mám
šťastie, že som stretla pani Ballayovú.
Je ako moja druhá mama a vie mi
dať to, čo som od rodičov nedostala.
Mala som sľubné ponuky už v se
demnástich, no doma spev nepokla

dali za serióznu perspektívu. Tak
som sa vyučila za predavačku,“ otvo
rila sa Monika, ako keby sme sa po
znali sto rokov.
„Skoro som sa vydala, ale nevyšlo
to. Keď sme sa rozvádzali, už som
mala dcéru. Po čase som stretla mu
ža, ktorý sa stal otcom mojich dvoch
synov. Nevzali sme sa, no dlho sme
mali pekný vzťah. Urobila som si ob
chodnú akadémiu a venovala som
sa svojej druhej láske – obchodu.
Mama často spomína, ako som ma
ličká dokázala zastať v obchode a dl
ho sa dívať na predavačky, ako vážia,
krájajú, balia, inkasujú peniaze a vy
dávajú...“ s úsmevom sa rozhovorila
naša hostka a nám bolo jasné, že
ešte bude o čom.

Všimla si ju synova učiteľka
Z reči do reči na synčekových pri
jímačkách do ZUŠ Monika prehodila,
že lásku k spevu majú v rodine a aj
ona si rada spieva. Keď ju pani uči
teľka vyzvala, nech voľačo spustí, po
prvých tónoch bolo rozhodnuté. Za
čali spolu trénovať a Monikin hlas
pomaly dostával školený punc.
„Hneď ma brala na vystúpenia,
na súťaže a pre mňa je to česť. Ne
prekáža mi, že je to zadarmo. Spev je
dar a nemali by sa zaň brať peniaze.
Spevák nemôže spyšnieť po prvom
úspechu. Aby sa zlepšoval, po
trebuje vytrvalosť, húževnatosť a po
koru voči učiteľovi. Pani Ballayová
dáva žiakom celú svoju dušu. Je to
učiteľka hviezd, veľmi ľudská, obeta
vá a mňa hnevá, že na to každý
tak rýchlo zabudne,“ pokračuje Moni
ka, ktorá si začala plniť sny až teraz.
Chlapom spev prekážal
Mužom okolo nej spev nerezal.
Keď si jej priateľ našiel inú ženu, do
ma znervóznel a začal Moniku týrať.
Bitky boli na dennom poriadku aj
počas druhého tehotenstva s ním,
a to rozhodlo. Keď utŕžila aj na Viano
ce, ušla k rodičom, ktorí jej pomohli
pozviechať sa.„Bolo to hrozné obdo
bie. Susedia, ľudia okolo, ktorí ne
mohli nepočuť, sa tvárili ako hluchí
a slepí. Keď vás niekto ustavične po
nižuje a týra, uveríte, že sami ste na
príčine, to je najhoršie. Keby som sa
ma nenazbierala dosť sily vzoprieť
sa, ktovie, ako by to dopadlo. Všetko
toto ma posilnilo. Už chcem žiť iba
s deťmi a plniť si dávne sny. Žijeme
v Malackách, ktoré milujem a nikdy
sa nemienim odtiaľto odsťahovať.
Najmä nie z tohto nášho Juhu. Som
pokladníčka, pre radosť si spievam
a mám zozbieraný plný šuplík po

viedok zo života. Túžim ich vydať.
Bývam na Juhu a nie je mi ľahostajné,
aký je život ľudí v krízovom centre či
v „internáte“ na Skuteckého. Cho
dieva k nám chlapček odtiaľ. Pro
stredie hrozné, rodičia alkoholici, to
človeka poznačí... Chápem tých, čo
trpia, a mrzí ma, keď zostávajú ne
pochopení. Začala som o nich písať
na www.malackyjuh.sk. Tí ľudia sú
tam a ich život nie je ľahký. Mnohí
majú aj po dve roboty, aby sa uživili,
napriek tomu sú ich podmienky
hrozné a sebavedomie na nule. Ne
zmiznú odtiaľto a my sa s nimi mu
síme naučiť žiť a možno ich aj pod
nietiť k tomu, aby zdvihli hlavy a za
čali veci okolo seba meniť,“ predkla
dá nám svoje predstavy Monika
Kopecká, ktorá má v sebe okrem
vzťahu k umeniu aj sociálne cíte
nie, túžbu pomáhať a ukazovať prav
du z odvrátenej strany.
Finále Kollárovskej lýry sa blíži
Účasť v prestížnej súťaži amatér
skych spevákov Kollárovská lýra Mo
nike odporučila jedna z porotkýň na
známom Malokarpatskom slávikovi.
„Kritériá na postup do finále boli veľ
mi prísne. Najskôr som musela po
slať nahrávku svojho hlasu. Všetko
posudzovali a vyhodnocovali hudob
ní pedagógovia a kritici. Ja som už
svoje víťazstvo dosiahla, keď mi 8. jú
na organizátori zavolali, že ma vybrali
do finále,“ teší sa Monika, ktorú čaká
spolu s jej učiteľkou výber finálových
piesní. Podklady musia poslať pre ži
vú kapelu, s ktorou budú speváci na
finálovom vystúpení spievať. Dúfaj
me, že do termínu súťaže (november)
naša nádej z malackého Juhu svoje
zlato v hrdle ešte znásobí a postaví
sa na stupeň víťazov. Držíme jej pal
TATIANA BÚBELOVÁ
ce!		

Malacký hlas žal uznania
V dňoch 7.–8. 6. som sa
ako redaktorka Malac
kého hlasu zúčastnila
pracovného stretnutia
novinárov miestnych
a regionálnych médií
v Novom Smokovci.
Spočiatku som si mysle
la, že budem len ticho
pozorovať a „nasávať“
skúsenosti. Nebolo to
však celkom tak.

Program tvorili témy ako
menšiny v regionálnych mé
diách či novinárska práca po
komunálnych voľbách, teda
veci, ktoré sa vo veľkej miere
dotýkajú aj Malaciek. Prvý
výučbový blok viedla Marie
Stracenská, vedúca vydania
TV Markíza, spolu s Petrom
Guštafíkom, ktorí poukázali
na citlivý prístup k proble
matike menšín. Veľa sa ho
vorilo aj o verejnom záujme
regiónu verzus záujmy ve
rejných činiteľov. Celé škole
nie bolo interaktívne, nechý
bali rôzne cvičenia, analýzy
a diskusie k nim. V Novom
Smokovci sa stretli novinári
z najrôznejších kútov Sloven
ska, napr. z Ružomberka, So
braniec, Gbiel, Dubnice nad
Váhom a ďalších. Toto stret
nutie bolo pre novinárov vý
znamnou skúsenosťou, kto
rá môže pomôcť ku skvalit
neniu regionálnej tlače.
MALACKÝ HLAS
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Vzácna symbióza
obsahu i grafiky
V bloku, ktorý viedla Kata
rína Čižmáriková, podpred
sedníčka Slovenského syndi
kátu novinárov pre regióny,
sa posudzovali noviny, ktoré
tvoria jednotliví účastníci
školenia. Slová, ktoré K. Čiž
máriková adresovala práve
Malackému hlasu, sa počú
vali veľmi príjemne. „Podľa
môjho názoru Malackému
hlasu patrí jedna z popred
ných priečok v rebríčku kvality
mestských novín. Je obsaho
vo, žánrovo i graficky veľmi

pestrý, každý z čitateľov si
v ňom nájde to svoje. Redakč
ný kolektív i grafik výborne
pracujú s novinárskou foto
grafiou, čo nie je bežný jav
v regionálnej tlači. Osobne
chcem oceniť aj prácu s titul
kami, ktoré sú na dobrej úrov
ni, čo sa, žiaľ, nedá povedať
o väčšine iných mestských
a okresných periodík. Vzácna
symbióza obsahu i grafiky sa
rokmi vykryštalizovala do sú
časnej podoby kvalitného Ma
lackého hlasu, čo dokazuje,
že redakčný kolektív je zohra
tý a navzájom vedia spolu

pracovať,“ nešetrila slovami
chvály K. Čižmáriková.
Takéto hodnotenie redak
ciu, samozrejme, teší, viac
nám však prináša radosť, ak
je spokojnosť aj na strane či
tateľov. Práve preto, aby sme
získali spätnú väzbu a aby
ste mohli reagovať na naše
články, nás onedlho nájdete
aj na sociálnej sieti facebook.
Kolegovia z Ružomberského
hlasu, majú s formou takejto
prezentácie pozitívne skúse
nosti. Dúfam spolu so všet
kými, ktorí sa podieľajú na
tvorbe Malackého hlasu, že

aj od Malačanov získame
spätnú väzbu, ktorá nám po
môže napredovať.
Buďme hrdí na to,
čo doma máme
Na stretnutí novinárov
v Starom Smokovci sme si
s redaktormi regionálnych
médií vymenili nielen skúse
nosti, ale aj e-mailové adre
sy. A pred pár dňami som si
v schránke našla milé vyjad
renie na adresu MH od redak
tora Tajovských novín Petra
Valacha: „Vaše noviny sú pod
ľa mňa najlepšie zo všetkých.
Z grafického hľadiska jedno
značne. Upravené fotky, dodr
žaný riadkový register na ce
lej strane, upratané predložky
a spojky, po „sirotách či vdo
vách” ani slychu, čiže dodrža
né všetky pravidlá kvalitnej
typografie, ktoré platia nie
koľko desaťročí, ale v súčas
nosti to málokto ocení... Kva
litná grafika je vstupná brána
k obsahu a čitateľ sa rozhodu
je, či cez tú bránu prejde, alebo
ju minie. Aj elektronická verzia
je užívateľsky prístupná – za
pnuté a funkčné bookmarks,
zamknuté funkcie ochrany ob
sahu okrem tlačenia, to sa len
tak vo svete nevidí... Klobúk
dole!”
Milí čitatelia, ak čítate tie
to riadky, prešli ste cez našu
„bránu” a my vám za to ďa
kujeme.
Text, foto:
NATÁLIA SLOBODOVÁ

blahoželáme

ko praje babka.

Eme Antičovej
k ôsmym narode
ninám veľa šťast
ných a spokoj
ných dní aj pevné
zdravíčko, k tomu
sladkú pusu na líč

MALACká MATRika
od 21. 5. do 13. 6. 2011
VÍTAME MEDZI NAMI:
Diana Hodeková, *19. 5.
POVEDALI SI ÁNO:
Jaroslav Včelka a Ivana
Trenčanská; Miloš Kľoc a Katarína
Kurová; Daniel Michalovič a Alena
Žouželková; Peter Krajči a Ľubica
Štepsová; Marek Caudt a Silvia
Vrablicová; David Klouda a Zuza
na Bartošová
NIE SÚ MEDZI NAMI:
Branislav Žilavý, *1991, Ma
lacky; Anna Urvová, *1924,
Malacky; Žofia Hurbanová, *1932,
Malacky; Matilda Hurbanová,
*1931, Malacky; Emil Kovár, *1945,
Malacky; Mária Jašková,*1922, Ma
lacky; Milan Krebs, *1928, Rohož
ník; Dušan Boroň, *1971, Malacky;
Štefana Karovičová, *1932, Lozor
no; Vladimír Longauer, *1974, Ma
lacky; Mária Vallová, *1921, Stu
dienka; Mária Janečková, *1925,
Malacky
SpomienkY
Na smutné 10. vý
ročie úmrtia man
žela, otca, deda
a pradeda Pavla
Webera si s úc
tou spomína celá
rodina. Kto ste ho
poznali, venujte mu tichú spo
mienku.
V týchto dňoch si
pripomíname 5.
výročie náhlej
smrti manžela, ot
ca, syna, brata, de
da a uja Milana
Webera.
Spomína celá rodina. Kto ste ho
poznali, venujte mu tichú spo
mienku.
4. júna sme si pri
pomenuli 2. výro
čie úmrtia našej
mamy Terézie
Oslejovej. Kto
ste ju poznali, ve
nujte jej tichú spo
mienku. Spomínajú dcéry a syno
via s rodinami a ostatná rodina.
Dotĺklo srdce, čo
sme mali radi,
klesli ruky, čo tvrdo
pracovali, zhasli
oči, stíchol hlas...
Smutný je domov,
keď opustil ho ten,
ktorý ho vybudoval pre tých, kto
rých miloval.
14. 6. uplynuli 3 roky od smrti
nášho milovaného deda Pavla
Gašpara z Kostolišťa. S láskou
spomínajú syn Pavol, nevesta
Elena a vnučky Tamarka, Ninka
a Laura.
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Pohár Záhoria zostáva doma
V letnom
ringu Aliho
Reisenauera
v Malackách sa
druhú
júnovú
sobotu
bojovalo
o Pohár
Záhoria.

Už XVI. ročník medzinárodného
turnaja v boxe prilákal množstvo fa
núšikov. A bolo sa na čo pozerať.
Reprezentanti predvádzali kvalitný
box medzi výberom Slovenska a vý
berom z Čiech a Moravy. Za Sloven
sko boxovali aj traja Malačania – Ma
rián Baláž, Dávid Klíma a Ján Kraj
čovič. Posledný menovaný bol na
pokon vyhlásený za najbojovnejšieho boxera turnaja, svojho súpera
doslova odrovnal. Najtechnickejším

boxerom sa stal Štefan Gábor z vý
beru Moravy a Čiech.
Slovenský výber svojich západ
ných susedov zdolal v pomere 14:4.
Z rúk primátora mesta J. Ondrejku si
teda pohár prevzal domáci tréner
A. Reisenauer (BC RTJ Malacky). Čes
kí športovci sa nechali počuť, že do
Malaciek chodia najradšej a domáci
klub môže v budúcnosti opäť počí
tať s ich účasťou. Po každej stránke
sa turnaj vydaril na výbornú. Spokoj

ní boli organizátori, boxeri i diváci,
ktorí povzbudzovali s veľkým nadše
ním a potleskom korunovali víťaz
stvo našich reprezentantov. „Ďaku
jeme mestu Malacky a primátorovi
mesta za finančnú a materiálnu pod
poru tohto podujatia. Bez ich pomo
ci by sme v Malackách nedokázali
turnaj v boxe usporiadať,“ povedal
A. Reisenauer.

Marco Adrien Drozda zaznamenal
v behu na 400 m prekážok premié
rový osobný rekord.

svalové problémy v nohe. J. Beňa
tak zrušil predpokladaný štart na ex
traligovom mítingu Praga Acade
mica, kde mal štartovať už vo svojej
hlavnej disciplíne – osemstovke.
Najbližšie sa predstaví až na
pražskom Odložilovom memoriáli
v pondelok 13. júna. V hre je aj Ma
lačianka Štuková, ktorá sa k limitu
na 400 m priblížila na nedávnom
podujatí Zlatá tretra v Ostrave
(54,74 s), ale na jeho splnenie po
trebuje byť ešte o 24 stotín rých
lejšia.
Jediným istým limitárom na jú
lový európsky šampionát atlétov
do 23 rokov je dvadsaťjedenročný
výškar z Holíča Matúš Bubeník.
V druhom kole 1. českej ligy skupiny
východ v Olomouci prekonal o dva
centimetre požadovaný limit a mô
že sa v pokoji pripravovať na vrchol
sezóny. Svoju disciplínu 3 kilomet
re prekážok vyhral aj Jakub Vala
chovič, hoci štartoval mimo bodo
vania.

Text, foto:
NATÁLIA SLOBODOVÁ

Výsledky jednotlivých zápasov
48 kg juniori: Lelysei Khrabrov ČR vs. Michal Takacs
SVK 0:3; 56 kg juniori: Jakub Vávra ČR vs. Marián Baláž
(BC RTJ) SVK 2:1; 57 kg muži: Pavel Polakovič ČR vs.
Roman Tatarka SVK R.S.C. 2; 60 kg muži: Mário Baláž
ČR vs. Tomáš Vaňo SVK 0:3; 64 kg muži: Peter Staňko
ČR vs. Dávid Klíma (BC RTJ) SVK VZD 2; 69 kg mládež:
Filip Škrabal vs. Patrik Rajčányi SVK 0:2; 69 kg muži:
Miroslav Pauler ČR vs. Ján Krajčovič (BC RTJ) SVK 0:3;
75 kg muži: Štefan Gábor ČR vs. Henrich Bagin SVK
1:2; 81 kg muži: Marek Špringl vs. Ladislav Takács SVK
0:3.
Domáci tréner A. Reisenauer (BC RTJ Malacky) s víťazným
pohárom
•
Reprezentanti predvádzali kvalitný box medzi výberom
Slovenska a výberom z Čiech a Moravy.

Jung vicemajstrom sveta
Slovenský reprezentant vo vod
nom motorizme Marián Jung
(VŠC Dukla Banská Bystrica)
získal na MS v českých Jedov
niciach v kategórii O-700 strie
bornú medailu a vybojoval si
titul vicemajstra sveta.
V dramatických pretekoch na
vodnej nádrži Olšovec bol od Mariá

na Junga rýchlejší iba úradujúci sve
tový šampión, Rakúšan Attila Havas,
ktorý zvíťazil v troch rozjazdách.
Rodák z Malaciek obsadil na MS tri
razy 2. miesto. Ako uviedol Otto Po
lášek, manažér pre reprezentačné
družstvo SR vo vodnom motorizme,
od spomenutých prvých dvoch jazd
cov mali ostatní pretekári už značný
odstup.

Tretí skončil James Aderholdt
z USA a štvrtý bol domáci český
pretekár Tomáš Konrád. Marián
Jung absolvuje najbližšie preteky
v Poľsku, kde sa v dňoch 18.–19. jú
na uskutočnia v rovnakej kategórii
majstrovstvá Európy. Reprezentant
SR bude na tomto šampionáte ob
hajovať zlatú medailu.
-sita-

Cyklisti
vo Viedni

Viedeň na cyklistov ani na tých zo
Slovenského cykloklubu Záhorák ne
zabúda. Desiatku ich privítala so šar
mom a noblesou, aká jej nepochyb
ne prislúcha. Z takmer 1200 km cyk
lotrás Malačania prebádali len ne
patrnú časť, no vďaka precíznemu
značeniu ich spoľahlivo priviedli do
rezidencie Habsburgovcov v Hofbur
gu, k monumentálnemu Dómu sv.
Štefana, ako aj ku krásnemu skvos
tu, zámku Schönbrunn. Za jeden deň
v sedle bicykla im tak Viedeň ponúk
la plné priehrštie zážitkov, na ktoré
-scksa naozaj nezabúda.

Summerbeach Rudava 2011:

Čakáme plný dom!
Najznámejší letný festival na
Záhorí (24.–26. jún, Malé Le
váre) nás opäť poteší pestrým
a originálnym letným koktei
lom v podobe 3 zón – Music Zo
ne, Sport Zone a Fun Zone.

Podľa slov jedného zo šéfov festiva
lu Pavla Matoka sa organizátori pri
pravujú aj na najväčšiu návštevnosť
za posledné tri upršané ročníky, ktorú
zrejme spôsobia očakávané vysoké
teploty, príjemné prostredie s prírod
ným jazerom, skvelá zmes programu
z hudby, športu až po bláznivé divác



ke súťaže a hlavne výborná cena
vstupenky aj skutočnosť, že ide o prvý
letný víkend a zároveň o posledný
„školský víkend“, kedy sa študenti prí
du spoločne rozlúčiť so školským ro
kom na najznámejšiu letnú akciu na
Záhorí. „Nepredpokladáme však, že
sa festival vypredá, určite bude možné
si kúpiť lístok aj na mieste,“ povedal
riaditeľ festivalu Daniel Krakovský.
Ubytovacia kapacita v stanovej časti
Autocampingu Rudava je však stano
vená na 2000 ľudí (v predpredaji špe
ciálny Camping Ticket). Na festivale
bude pracovať aj vyše 370 ľudí v rôz

nych zložkách, ako security, usporia
dateľská služba, požiarnici, záchraná
ri, bufety, bary.
Trojdňové permanentky je možné
kúpiť v predpredaji v kníhkupectve Ľu
bica v Malackách alebo prostredníc
tvom siete Eventim.sk za skvelých
14 €! Pre držiteľov preukazu ISIC, ITIC,
EURO<26 alebo karty AZET je v pred
predajných miestach Eventim.sk po
skytnutá zľava na permanentku za
12,60 €. Na mieste si kúpite perma
nentku na tri dni za 19 €, denná vstu
penka bude stáť 13 €. Ubytovanie v au
tocampingu vo vlastnom stane stojí
len 5 €/celý festival. Viac informácií
o festivale, programe, športových tur
najoch i možnosti stať sa dobrovoľ
níkom nájdete na www.rudava.sk.

Bubeník sa pripravuje
na vrchol sezóny

a čo Malačania?
Jedným z adeptov na splnenie
postupového kritéria na ME je
malacký atlét Ján Beňa, ktorý
ašpiruje na limit v behu na 800
m. V Olomouci však súťažil len
na polovičnej trati a v čase
49,75 s celkovo zvíťazil. Beňovi
však na rozdiel od ostatných
pretekov chýbali kvalitnejší
súperi.

„Začiatok bol zlý, pripadalo mi, že
sa hádam poriadne nerozbehnem.
Až v závere trate som sa cítil lepšie,
ale výsledný čas ma sklamal,“ povedal
J. Beňa po dobehnutí. Malacký atlét
musel byť nespokojný dvojnásobne,
keďže po pretekoch ho začali trápiť

„V Českej republike sú súperi kvalit
nejší ako na Slovensku a je teda väč
šia pravdepodobnosť na dosiahnutie
kvalitnejšieho výkonu. Je fajn, že uspo
riadatelia umožňujú štartovať aj pre
tekárom, ktorí nefigurujú v súťaži,“ ho
voril Valachovič, ktorý zvíťazil v no
vom osobnom rekorde a v sloven
skom výkone roka 9:24,78 min. Celú
trať pritom spolupracoval s 18-roč
ným talentovaným bežcom z Opavy
Viktorom Gazdom, ktorý až v závere
nestačil na Valachovičovo zrýchle
nie. Premiérový osobný rekord za
znamenal v behu na 400 metrov
prekážok Marco Adrien Drozda, kto
rý finišoval ôsmy v čase 59,23 s.
Text, foto: -TK AC- (upravené)
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