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úvodník

Uvidíme,
čo prinesie

Niečo pekné (letné) sa končí a nie
čo nové začína. Školákom sa končí
sladký čas ničnerobenia a opäť sa
púšťajú do boja s gramatikou či poč
tami. Niektorí to možno zažijú po prvý
raz. Iní zase vhupnú do povinností,
ktoré sa spájajú so životom pracujú
cich. Možno sa niečo vo vašom živote
začne práve v septembri a vy to teraz
ani netušíte. Možno to bude láska
a možno to nebude prechádzka ru
žovou záhradou. Nevieme, čo nám na
sledujúce obdobie prinesie a, bohu
žiaľ, ani nepoznáme recept na to, ako
si navoliť šťastnú budúcnosť. Želám
vám však, aby ste vykročili tou správ
nou nohou do ďalšieho obdobia
a zvládli ho s úsmevom a so vztýčenou
NATÁLIA SLOBODOVÁ
hlavou.

Nástup detí
odložený

Riaditeľka MŠ v Malackách s po
ľutovaním oznamuje rodičom
detí, ktoré dostali rozhodnutie
o zaradení do tried na Rakáren
skej ulici, že odovzdanie budo
vy sa oddialilo. Preto budú deti
z tejto budovy v septembri roz
miestnené vo všetkých budo
vách MŠ v Malackách.

Rozdelenie detí do tried bude
zverejnené v riaditeľstve MŠ (vcho
dové dvere), vo vitríne MŠ pred špor
tovou halou Malina (parkovisko pred
Billou), na webstránke MŠ v časti
Oznamy (www. msmalacky.edupage.
org), na www.malacky.sk.	       -mš-

Osviežujúce
leto
Väčšina z nás si predstavuje leto strávené pri vode a pod príjem
ne hrejúcim slnkom. Leto v roku 2011 nám však takýchto chvíľ
nedoprialo veľa. Upršané počasie nám dovolilo navštíviť kúpa
lisko len málokedy. Až predposledný augustový týždeň sa všet
ko zlomilo a slnko ako keby chcelo dohnať zameškané a prišli aj
dni, keď prehrialo vzduch na 40 stupňov. Vďaka takýmto nezne
siteľným horúčavám sa v rôznych zamestnaniach menil pracovný
čas. Šťastie sa v tomto ohľade usmialo na školákov, ktorým už ne
ostáva do konca prázdnin dlhý čas, a preto ich môže tešiť aspoň
pár dní strávených pri vode.

Ide sa do školy

Začiatok školského roka sa neúprosne blíži a my sme zisťovali,
koľko školákov tento rok zasadne do lavíc. Dovedna si po prvýkrát
otvorí šlabikár 196 prvákov v našich štyroch základných školách
v Malackách.

V ZŠ Dr. J. Dérera to bude až 77
detí, ktoré budú tvoriť štyri triedy.
Text: -naty-; foto: -otano- Naposledy to tak bolo v rokoch 1999
až 2001. V ZŠ Štúrova začína svoju
novú etapu 34 detí, v ZŠ Záhorácka
47 detí a v ZŠ M. Olšovského 38 detí.
Kým sa v školách všetko dostane do
zabehaných koľají, počty detí sa
môžu aj meniť. Od druháckych tried
až po deviatacké by malo mať na
kúpené zošity 1689 detí. V štátnom
V tretej etape chceme dosiahnuť, gymnáziu v Malackách bude od sep
aby štát aktívnejšie vstúpil do rieše tembra „zarezávať“ 516 študentov.
nia problematiky, napr. aj zmenou V cirkevnej škole počet zatiaľ ne
vedeli uviesť. V špeciálnej základnej
niektorých zákonných noriem.
škole rátajú s počtom žiakov okolo
Príklad z Dunajskej Stredy
stovky. Celkový počet školákov v zá
Občianska aktivistka Z. Baligová  kladných a stredných školách v Ma
upozornila mesto na fungujúci pro lackách je teda okolo 2950.
jekt Druhá  šanca, ktorý od r. 2009
Tento rok deti nastupujú do školy
realizuje Dunajská  Streda v spolu 5. septembra. To, čo školákov zaují
práci s OZ s názvom Inštitúcia pre ro ma asi najviac, sú najbližšie voľné
Pokračovanie na . strane dni, tie ich okrem štátnych sviatkov

Družstevnú pozná
celé Slovensko
Téma problémového spolužitia na Družstevnej ulici v Malackách sa
stala vďaka médiám témou leta na celom Slovensku. Túto lokalitu
zviditeľnili napäté susedské vzťahy, ktoré trvajú od príchodu
mnohopočetných rómskych rodín do domčeka s rozlohou 47 m2 so
zložitými vlastníckymi vzťahmi na priľahlých pozemkoch. Situáciu
skomplikovali nevhodné hygienické podmienky, zápach, susedská
nevraživosť a tri čierne stavby, z ktorých jedna už nestojí a ďalšie
čaká rovnaký osud. Čo sa stane s ich obyvateľmi po zbúraní?

O ďalšom postupe pri
núť, ako a za akých pod
riešení situácie, ktorá  sa
mienok – aj to budú témy
pod vplyvom dlhodobého
samostatného MsZ, ktoré
napätia a psychického tla
sa 12. 9. stretne výlučne
ku na obe strany čoraz viac
k tejto téme. Podľa primá
zhoršuje, rozhodne mesto VRACIAME SA tora riešenie má  mať tri
spolu. Primátor J. Ondrej K PROBLÉMU etapy – prvou je akútne
ka a vedúci pracovníci MsÚ sa stretli riešenie bývania rómskych rodín po
s poslancami na neoficiálnom pra zbúraní čiernych stavieb, rozhod
covnom stretnutí už dvakrát. Zatiaľ nutie o tom, či im má byť náhradné
diskutovali o možných alternatívach, bývanie poskytnuté, ak áno, tak kde
ktoré nastanú po zbúraní čiernych a za akých podmienok. Druhá fáza
stavieb. Zhodli sa na tom, že nech tkvie v príprave možnosti prípravy
bude vývoj situácie akýkoľvek, bude viacúrovňového bývania podľa vzo
stáť mesto peniaze. Na čo ich poskyt ru miest, kde tento model funguje.

Zbierka pokračuje!
Prispejte na dobrú vec!
V dobrovoľnej zbierke na rekonštrukciu Malackého kaštieľa
sme do 25. 8. vyzbierali

Účet:

3278257023/5600

7668,09 €.

ZA NÁŠ KAŠTIEĽ VÁM
ĎAKUJEME.

Svoj finančný dar môžete vložiť aj osobne do pokladnice MsÚ.

(1. 9.; 15. 9.) čakajú od 28. do 31. ok
tóbra v podobe jesenných prázdnin.
Aj tento rok si žiaci užijú voľno šesť
krát. Budú mať jesenné, vianočné,
polročné, jarné, veľkonočné a letné
prázdniny. Zabehané fungovanie sa
našim politikom zatiaľ nepodarilo
zmeniť, a preto sa slovenské deti
v budúcom školskom roku nevybe
rú do školy v sobotu a tiež nebudú
leňošiť tri mesiace.

Text: N. Slobodová; foto: S. Osuský
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So zatajeným
dychom

Rozprávanie Mareka Velšmidta, jaskyniara z Oblastnej skupiny 31
v Plaveckom Podhradí, a jeho komentované premietanie filmu
z objavovania jaskyne PP2 v Kultúrním domečku počas kultúrneho
leta všetci sledovali so zatajeným dychom. A dozvedeli sme sa vše
ličo zo života, ktorý je pre väčšinu z nás tabu. Jaskyniarstvo v sebe
spája dobrodružstvo, nebezpečenstvo i vášeň, úctu k pokladom
prírody i radosť z možnosti ukázať krásy podzemia iným.

Čo sme sa dozvedeli
Na Slovensku je asi 700 jaskynia
rov a približne 5000 evidovaných
jaskýň, z toho len v Plaveckom krase
ich je 180. Najkrajšou z nich je Plavec
ká priepasť (PP). O nej bol aj premie
taný film, ktorý jaskyniari sami vyro
bili pre vlastnú potrebu. Vlastne sa
mi objavili tzv. „pépédvojku“ (PP2),
ktorá bola len šachtou a končila sa

v šachte, kde Nemci ukryli počas
vojny nejaké dokumenty, preto tam
sporadicky jaskyniari chodili a po
kúšali sa ich hľadať.
Jaskyniarske samozrejmosti
Čo je pre jaskyniara bežné, nás
možno prekvapí. Aj preto Marek Vel
šmidt priniesol ukázať jaskyniarsky
výstroj, nevyhnutné svetlá – čelovky,

rokov poškodiť. Podľa toho, čo pries
tory alebo časti jaskyne pripomínajú,
dostali svoje zvláštne pomenovania.
V PP2 sa dá nájsť netopierí dom,
stalagnitový prales s Mrázikovým
žezlom.
Podľa slov mladého speleológa
údajne Plavecká priepasť vznikla
niekedy pred 10000–20 000 rokmi!
„Pépéjednotka bola objavená ešte
zásluhou Pálfiho (v r. 1876). Medzi
ňou a pépédvojkou, ktorá bola v ro
ku 2002 objavená a zapísaná ako
unikátna jaskyňa, je vzdialenosť len
asi 40 m,“ uviedol zhovorčivý jasky
niar.
Kto sa môže stať jaskyniarom?
„Jaskyniarov zastrešuje Slovenská
speleologická spoločnosť a môže sa
prihlásiť každý. Dôležité je, aby mal
zdravý odhad a pud sebazáchovy,
zbytočne neriskoval a bol v psychic
kej pohode. Určite to nie je pre tých,

Vysypané z obálok
Vážený pán primátor,
dovoľte mi, aby som v mene výboru Tenisového klubu Strojár Malacky
vyjadril názor na fungovanie a organizáciu športových zariadení, menovite
zariadení tenisového oddielu za posledné obdobie. V roku 2010 prišlo k zmene
v organizácii a správy športovísk v našom meste, športové zariadenia prešli do
priamej správy mesta. Nie je tajomstvom a je to prirodzené, že sme nevedeli
odhadnúť všetky vplyvy a konečný dopad na fungovanie tenisového oddielu
a niektorí naši členovia mali z tejto zmeny pomerne veľké obavy. Po takmer
roku už môžeme konštatovať, že vykonaná zmena znamenala posun k lep
šiemu. Vďaka pozitívnemu prístupu zo strany mesta sa podarilo dosiahnuť do
hody s pamiatkovým ústavom o úprave tenisového areálu s možnosťou rozšíre
nia o dlho očakávaný tretí kurt, konkrétne v tomto prípade nám vyšli v ústrety
zamestnankyne MsÚ E. Sokolová a M. Gajdárová. Nato sa podarilo ešte pred
súťažnou sezónou zrekonštruovať oplotenie areálu najmä vďaka aktívnemu
prístupu V. Mihočka, ktorému by sme chceli aj touto cestou poďakovať. Vidno,
že je to športovec celou svojou osobnosťou, má porozumenie pre potreby nášho
klubu. Sme radi, že mesto Malacky má aj takýchto ľudí, ktorí bez veľkej pro
pagácie svojej činnosti pracujú v prospech mesta a športu v ňom.
Veríme, že spolupráca sa bude aj naďalej rozvíjať, že sa nám podarí zreali
zovať aj výstavbu už spomínaného tretieho tenisového kurtu a vytvoriť tak ešte
lepšie podmienky na športové vyžitie občanov mesta, najmä však malackej
mládeže – pretože všetci by sme mali presadzovať známe heslo „Ber šport, nie
drogy...“ S úctou		
RASTISLAV JANKO, predseda TK Strojár Malacky

Stalo sa mi...
Som majiteľkou malého psíka. Riadne zaň platím daň, dávam ho očkovať
a každý mesiac si do MsÚ chodím po vrecúška na zber psích exkrementov. V lete
bez fľaše s vodou a miskou ani byt neopustím. Psa mám vždy na vôdzke. Poviete
si – veď tak to má byť! Ani to však vždy nestačí.
Tabule pri detských ihriskách upozorňujú na zákaz vstupu so psom. Zamrzí
ma, keď si predstavím, že rovnaký zákaz neplatí pre feťákov a opilcov, ktorí tu
močia, pľujú, vyhadzujú ohorky a prázdne fľaše. A práve zanedbané psy bez
pánov čítať nevedia.
Raz môj pes pri „venčení” zaštekal na mačku a okoloidúci pán z blízkej
bytovky na mňa vyhŕkol, aby som s ním išla preč, lebo šteká. Vraj tam ľudia spia
a ich to ruší. Bolo asi 10.00 h ráno. Sama pracujem aj v noci a počítam s tým, že
spánok cez deň je iný ako v noci. Nedal sa uchlácholiť a začal, že môj pes mu
špiní pod oknami. Ukázala som mu vrecúška, ktoré mám vždy so sebou, a pove
dala, že psie výkaly zbieram. Argumenty sa mu minuli, tak sa mi začal vyhrážať,
že keď so psom neodídem a ešte raz zašteká, pôjde domov, vezme pušku
a zastrelí ho. A vošiel do vchodu. Zostala som stáť ako skamenená. Vyhrážal sa
mi strelnou zbraňou a zabitím môjho psa za to, že šteká? Ľudí, ako je tento pán,
stretávam zriedkavo a jeho zloba ma naozaj šokovala...
Autorka príspevku si želala zostať v anonymite.

zahádzanou sutinou. Stalo sa to ná
hodou, keď im do šachty spadla ko
vová rúra a padala veľmi dlho. Uká
zalo sa, že ide o raritnú jaskyňu vo
veľkej hĺbke (76 m). Našli v nej veľký
„dom“ s priemerom 30 m, jazierko s
hĺbkou 5 m, 10 m široké. Ponárali sa
v ňom a hľadali pokračovanie jas
kyne, no nenašli. Zato v ňom objavili
čierne guáno – netopierí trus. Pô
vodne, ešte pred objavením jaskyne
v roku 2002, sa predpokladalo, že

AD HOC Malacky, p. o. m.
podľa VZN č. 4/2011

ponúka
do prenájmu
nebytové
priestory
v stolnotenisovej hale na Sasin
kovej ulici v Malackách.
Záujemcovia môžu podať žia
dosť o prenájom nebytových
priestorov písomne s uvedením,
na aké účely ich chcú využívať
do 5. 9. 2011.
Bližšie informácie:
AD HOC Malacky, p. o. m.
Sasinkova ul. 2, 901 01 Malacky
tel.: 034/772 62 49,
gsm: 0905 50 95 54



overaly odolné voči bahnu, pogu
mované a odolné proti vode, mapy,
fotografie z podzemia, ale aj kosti
z jaskynného medveďa. Vo filme si
všetci všimli okamih, keď pri nále
ze krásne vyzdobených priestorov
v hĺbke niekoľkých desiatok metrov
pod zemou sa bádatelia začali pre
zúvať. Jedni do prezuviek, iní len
v ponožkách prehľadávali objavené
priestory, pretože nikto z nich ne
chcel toľkú krásu vytváranú tisíce

ktorí trpia na klaustrofóbiu,“ rozho
voril sa Marek a dodal, že v ich sku
pine je aj jaskyniar z Rohožníka s dre
venou nohou. Koho tento druh ad
renalínu láka, môže hľadať aj na
facebooku – Jaskyniari Plavecké Pod
hradie. Do jaskýň možno nazrieť
v sprievode profíkov počas dní otvo
rených dverí, ktoré sú spravidla vždy
30. decembra v Plaveckej priepasti
a 8. mája v jaskyni Haviareň.
Text: T. BÚBELOVÁ; foto: S. OSUSKÝ

Kniha Záhoria 2010

V súťaži o titul Kniha Záhoria 2010 majú aj Malacky svoje horúce želiezka.
Medzi 42 nominovanými publikáciami 3. ročníka čitateľského internetového
hlasovania sa totiž nachádza aj obrazovo-textová publikácia Malacky na
starých pohľadniciach, ktorú vydalo mesto Malacky prostredníctvom
vydavateľstva DAJAMA a s finančnou podporou Nadácie SPP. Jej autorom je
historik a malacký kronikár Martin Macejka.
Druhou knihou je Malacky a okolie 3 z dielne MCK (Múzeum M. Tillnera).
O víťaznej knihe rozhodne čitateľská verejnosť. Aj Malačania sa môžu zapojiť
do hlasovania prostredníctvom internetového portálu www.malacky.sk cez
banner na titulnej stránke. Stačí jeden klik a peknú knihu, ktorú má doma
každý dobrý Malačan, spolu posunieme bližšie k víťazstvu. Veď si ocenenie
právom zaslúži. Hlasovanie trvá do 30. septembra.
-red-

Družstevnú pozná
celé Slovensko
Dokončenie z . strany

mologický výskum, meto
diku a praktickú aplikáciu.
Na jej podnet primátor
mesta inicioval návštevu
Malačanov v Dunajskej
Strede a obhliadku troj
úrovňového kontrolova
ného bývania so špeciál
nym režimom a systémom
správy pod vedením róm
skeho správcu. Projekt po
skytuje bývanie asi 400 me
nej či viac prispôsobivým
obyvateľom rómskej i ne
rómskej národnosti. Mož
no bude pre nás inšpirá
ciou, možno len hľadaním.
Tatiana Búbelová
Foto: Z. Baligová

Dni cestovného
ruchu sa blížia

Od 19. do 24. 9. pripravujeme bezplatné prehliadky
kaštieľa a vybraných pamiatok pre žiakov škôl z Mala
ciek a okolia. V sobotu 24. 9. od 9.00 h týždeň vyvrcholí
prehliadkami pamiatok, ktoré pripomínajú 300-ročné
pôsobenie Pálfiovcov v Malackách.

Turistický okruh s názvom
Malacké kamene
ponúka prehliadky krýpt pod kostolom, najkrajšej sy
nagógy na Slovensku, malackých kostolov či zrekon
štruovanej časti kaštieľa s dobovou Pálfiovskou izbou.

Sprievodný program:
koncert DH Malačané, predaj darčekových predmetov,
ochutnávka koláčikov „z kuchyň mauackých starenek”
s receptárom v záhoráčtine a niekoľko prekvapení.
MALACKÝ HLAS            14/2011
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Merania na
Jánošíkovej
Vo štvrtok 11. 8. na HBV Jáno
šíkova odborný znalec na de
štrukčné sondy v prítomnosti
niekoľkých poslancov MsZ
a prednostu MsÚ v Malackách
vykonal merania na troch ná
hodne odkopaných miestach
už odovzdaných a obývaných
stavieb bytových domov, pre
tože vznikali pochybnosti
o oprávnenosti nákladov pou
žitých na spevnenie ich zákla
dov a o ich skutočnom spev
není.

Odborník sondážou zistil, že zá
klady oproti pôvodnému projektu
spevnené sú, ale ich rozmery v po
rovnaní s požadovanými nezodpo
vedajú projektovej dokumentácii.
Poslanci MsZ nariadili vykonať ak
tualizáciu posudku, ktorý bude pre
rokovaný na najbližšom zasadnutí
MsZ (8. 9.). Jeho cieľom je potvrdiť
či vyvrátiť, či skutočné rozšírenie
základov zodpovedá hodnote zvý
šenej sumy o 107 000 € za takýto
výkon. V čase uzávierky MH bol po
sudok tesne pred odovzdaním.
Stanovislo HANT BA, a. s.
Mesto Malacky hneď po zistení
nesúladu skutočného stavu s pro
jektom požiadalo o vyjadrenie zho
toviteľa stavby (HANT BA, a. s., Po
važská Bystrica) a stavebný dozor
(Věroslav Orgoň), ktorý mal zmeny
zakladania stavieb prerokované so
zhotoviteľom už 3. 11. 2009 zazna
menať v stavebnom denníku. V čase
výstavby pôvodných základov byto
vých domov (september až novem
ber 2009) sa v ňom záznamy o zme
ne ani o prácach navyše nevysky
tovali. Zhotoviteľ sa vo svojej odpo
vedi mestu vyjadril takto: „Vzhľadom
na geológiu v mieste a existenciu
jestvujúcich nadzemných a podzem
ných objektov (bývalá paneláreň) bo
lo viacero variant zakladania jednot
livých objektov. Počas odovzdávania
diela ako celku, ktorého súčasťou
bolo i odovzdanie projektu sku
točného vyhotovenia, došlo k omy
lu, ktorý zapríčinil, že zhotoviteľ odo

vzdal objednávateľovi inú verziu
projektovej dokumentácie, ktorá ne
korešpondovala so skutočným sta
vom zisteným na mieste samom.“
Okrem toho stavebná firma priložila
aj rozpočet skutočne realizovaných
prác a dodávok, ktorý zahŕňa aj po
užitie oceľovej výstuže nad rámec
pôvodného rozpočtu vzhľadom na
jestvujúce pôvodné podzemné ob
jekty. Tie firma mestu podľa ich vy
jadrenia ani nefaktúrovala. „Celkové
množstvo skutočne dodaného betó
nu (do základov) predstavuje sumu
vo výške 35 341,01 € a množstvo vý
stuže základov predstavuje sumu vo
výške 11155,13 €, čo v súčte všetkých
položiek predstavuje cenu vyššiu,
než bola zhotoviteľom faktúrovaná,“
uvádza sa v stanovisku HANT BA.
Čo na to stavebný dozor
Z vyjadrenia stavebného dozoru
sa dozvedáme, že pri výkopových
prácach sa na stavenisku našli veľké
betónové objekty a vzhľadom na to,
projektant navrhol zosilnenie zákla
dov.„Základy boli rozšírené, bolo po
užité debnenie a armatúra. Táto sku
točnosť nebola zapísaná v staveb
nom denníku a fakturácia bola vyko
naná podľa pôvodného rozpočtu,
nakoľko nebol spracovaný dodatok
k zmluve o dielo. Armatúra bola
v stavebnom denníku preberaná,“
uvádza vo vyjadrení V. Orgoň. Ďalej
konštatuje, že pri uzatvorení dodat
ku k zmluve bol omylom použitý iný
variant projektovej dokumentácie,
čo však on ako stavebný dozor ne
kontroloval, lebo za ňu zodpovedá
stavbyvedúci. Cena diela však zod
povedala odhadom stanoveným
pred začiatkom prác a investor ne
utrpel ujmu. Pri odovzdaní objektu
bola odovzdaná nesprávna doku
mentácia, ktorá musí byť opravená.
Skutočnú oprávnenosť vynalože
ných finančných prostriedkov na
rozšírenie základov bytových do
mov na Jánošíkovej však dokáže až
znalec a poslanci zaujmú stanovisko
k jeho posudku na prvom poprázd
ninovom zasadnutí MsZ.
-naty/tabu-

Čaká nás rozkopávka
na Pribinovej

Spoločnosť SPP na základe havarijného protokolu požiadala o rozko
pávku Pribinovej ulice. Dôvodom je výmena nízkotlakového plynového
potrubia za strednotlakové. Podľa predpokladov sa práce začnú v sep
tembri a potrvajú niekoľko týždňov. Keďže na niektorých úsekoch bude
rozkopaná komunikácia v jednom jazdnom pruhu, práce budú predstavovať
-reddopravné obmedzenia, na ktoré verejnosť včas upozorníme.

Viac tepla zo štiepky
Vedenie spoločnosti Comeron Group, pod ktorú patrí aj malacký TERMMING, sa rozhodlo dať zelenú
rozšíreniu zásobovania teplom z drevnej štiepky o ďalší okruh v Malackách.
Konkrétne ide o lokalitu Berno
lákovej ulice, resp. sídlisko Domky
a prepojenie kotolní K2–K1, resp.
K1–K8. Akcia je v súlade s dlhodo
bou stratégiou spoločnosti budovať
a rozširovať obnoviteľné zdroje.
V týždni od 1. 8. sa na základe
právoplatného stavebného povole
nia začali práce na prepojení kotolní

K1 sa K2. Rozvody by mali byť po
ložené do konca septembra, potom
asi do polovice októbra budú po
kračovať záverečné práce. Ich tempo
bude závisieť aj od klimatických
podmienok. Výsledkom bude, že
centrálna kotolňa K8 bude záso
bovať teplom z  drevnej štiepky
okrem doterajších lokalít už celé síd

Mesto Malacky malo uzatvorenú
mandátnu zmluvu so spoločnosťou
PPLA, s. r. o., za účelom zabezpečenia
komplexného procesu verejného ob
starávania na projekt Záhorie, Malac
MALACKÝ HLAS            14/2011

ky – odkanalizovanie. Na základe po
rušenia podmienok tejto zmluvy na
riadil ÚVO zrušiť používaný postup
zadávania zákazky a mandátna zmlu
va bola ku dňu 21. 2. 2011 vypovedaná.
V súčasnosti má mesto uzatvorenú
novú mandátnu zmluvu so spoloč
nosťou PP&P Co., s. r. o., za účelom
komplexného procesu verejného ob
starávania na spomínaný projekt.
2. 3. 2011 bola táto skutočnosť ozná
mená MŽP SR a 31. 3. bolo vyhlásené
verejné obstarávanie.
Ďalší proces skomplikovala žia
dosť o nápravu v podmienkach uve

Text, foto: -naty-

Kino si chceme zachovať
Digitalizácia kina v Malackách je názov projektu v celkovej hodnote 91 044 €, ktorý pripravuje mesto
Malacky. Reaguje na aktuálne požiadavky technického pokroku v oblasti výroby filmových kópií.
V úsilí o zachovanie kina ako obľúbenej formy kultúrneho vyžitia v meste je jeho technická obnova
nevyhnutná. Je v záujme nás všetkých, aby sa nedávno rekonštruované a klimatizované kino už čoskoro
z technických dôvodov nemuselo zatvoriť.
Podnet na realizáciu projektu po
dalo Mestské centrum kultúry v Ma
lackách. Práve ono má v správe Kul
túrní domeček, kde sídli aj obľúbené
kino. Filmový priemysel sa moderni
zuje a čoraz zriedkavejšie sa vyrábajú
35-milimetrové filmy. Nahrádzajú ich
digitálne nosiče, pričom časom sa
očakáva úplný zánik starých kinofil
mov. Výmena vysielacej techniky je
však finančne vysoko náročná. Naj

viac nás bude stáť výmena digitálne
ho projektora, plátna a kinoservera
s príslušenstvom.
Mesto hľadalo zdroje na viacerých
miestach. BSK v rámci svojej dotačnej
politiky prispel sumou 2 000 €, Audio
vizuálny fond poskytol 34 000 €
a Nadácia SPP na tento účel venovala
finančný príspevok 20 000 €. Veríme,
že ostatné prostriedky mesto vyčlení
v septembrovej zmene rozpočtu.

O potravinovú pomoc
žiada 319 Malačanov

Naposledy sme vám avizovali, že za týždeň od zverejnenia informácie
o možnosti uchádzať sa o potravinovú pomoc v podobe múky a cestovín
Mestský úrad v Malackách vo svojom klientskom centre zaznamenal už
vyše 80 žiadostí občanov. Ak ste spĺňali stanovené podmienky, mohli ste
sa prihlásiť do 19. 8. 2011. Definitívny počet žiadajúcich sa k poslednému
dňu vyšplhal na 319, z toho to bolo 49 poberateľov dávky v hmotnej
núdzi, 227 poberateľov dôchodkov a dve zariadenia opatrovateľskej
služby. V čase uzávierky Malackého hlasu neboli termín ani miesto vy
-redzdvihnutia potravín známe.
			

Kedy príde na rad kanalizácia?
Do redakcie nám prišlo niekoľko
e-mailov ohľadom odkanalizo
vania Malaciek. V súčasnosti eš
te stále beží verejné obstaráva
nie, preto nie je možné uviesť
termín, kedy sa kanalizácia pre
taví do reality. Pokúsime sa
vám však priblížiť, prečo sa pro
ces naťahuje.

lisko Domky. To zvýši pokrytie výro
by tepla zo štiepky v Malackách na
viac ako 60 %. Predpokladá sa, že
okruh novo pripojenej K1 pôjde na
štiepku väčšinu roka, iba v zimných
mesiacoch približne od decembra
do februára si bude musieť vypo
môcť plynom.

dených v oznámení o vyhlásení verej
ného obstarávania (proti obmedze
niu počtu záujemcov na 5, podľa no
vely zákona účinnej od 1. 4. 2011 môže
byť obmedzenie na 10). Až 18. 5. bolo
verejnému obstarávateľovi doručené
Rozhodnutie ÚVO, ktoré zastavilo ko
nanie o námietkach. Žiadosť o účasť
v užšej súťaži sa predkladala do 16. 5.
V uplynulých dňoch bol proces vy
hodnocovania potrebných podmie
nok ukončený a boli zaslané výzvy na
predkladanie ponúk s lehotou do
12. 10. 2011. Po predložení ponúk bu
de nasledovať ich vyhodnotenie.

Verejný obstarávateľ môže uzatvo
riť zmluvu s úspešným uchádzačom
najskôr 16. deň po odoslaní informá
cie. Pred podpisom zmluvy s úspeš
ným uchádzačom musí byť predlože
ná poskytovateľovi nenávratného fi
nančného príspevku. Hodnota projek
tu odkanalizovania je 14 661 632,38 €,
z toho 95 % – 13 928 550,76 € je ne
návratný finančný príspevok a 5 % –
733 081,62 € uhradí mesto z rozpoč
tu. Financie by mali byť využité do ok
tóbra 2012. V prípade časovej tiesne
je možné požiadať o predĺženie leho
-natyty o 18 mesiacov.		

Digitalizácia prinesie niekoľko vý
hod, medzi nimi aj to, že pred uvede
ním filmu nebude treba čakať, kým je
ho kópie najskôr uvedú najväčšie ki
ná. Premiéry bude možné z digitál
nych diskov vysielať už aj v deň ich
oficiálneho uvedenia do distribúcie.
Technickým prínosom je kvalita obra
zu, ktorá sa s počtom prehratí nezhor
ší a zvuk takisto zostane čistý, bez šu
T. BÚBELOVÁ
mov.
Pozvánka
V septembri sa uskutočnia hneď
dve zasadnutia MsZ mesta Ma
lacky v 6. volebnom období.
Prvé bude 8. 9. o 15.00 h a je
ho program tvorí 14 bodov. Ho
rúcimi bodmi programu budú
napríklad návrh zmeny rozpočtu
mesta Malacky, návrh nového
VZN, návrh na bezplatný, resp.
symbolický prenájom nebyto
vého priestoru v prospech Kľúč,
n. o., na dobu neurčitú či návrh
na schválenie projektu „Výstav
ba kompostárne bioodpadov
a vybudovanie zberného dvora
pre separovaný zber pre mesto
Malacky”, ale i návrh na delego
vanie zástupcov mesta Malacky
do mestskej školskej rady.
Ústrednou témou druhého
zasadnutia, ktoré sa uskutoční
12. 9. o 15.00 h, je návrh riešenia
lokality a poskytnutia dočasného
bývania pre rómske obyvateľstvo
na Družstevnej ulici.
•••
Obidve zasadnutia sa usku
točnia v zasadačke MsÚ, 1. pos
chodie, Radlinského ul. 2751/1,
901 01 Malacky.
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Deti separujú
už v škôlke
Už niekoľko rokov sa dnes
elokované triedy Materskej
školy Kollárova na Bernolá
kovej ulici (v minulosti MŠ
Bernolákova) zapájajú do
rôznych environmentálnych
projektov. Už v roku 2008 sa
škôlkari zúčastnili akcie Se
parujte s  Hugom alebo
Neseparujte sa! Sepa
rujte s nami! A  tak sa to
všetko začalo.

vých vôd a boli sa pozrieť aj v oboch
zberných dvoroch komunálneho od
padu v Malackách.
Dokonca objavili aj nelegálnu
skládku, ktorá bola nahlásená po
lícii.
Zbieraním PET-fliaš s nevytlače
ným vzduchom zistili, že sa v kontaj
neroch dá stláčaním ušetriť viac ako
polovica miesta.
V súčasnosti v škôlke separujú
predškoláci, ale začali aj menší, po
stupne sa učiteľky snažia zapájať do

triedenia odpadov všetky deti. Po
čas školského roka sa deti zúčast
ňujú aj rôznych výtvarných súťaží,
kde sa naplno prejavuje ich envi
ronmentálne cítenie a úcta k prí
rode.
Materské školy,
separujte!
To, že sa do takýchto aktivít za
pájajú materské školy veľmi málo, je
zrejme spôsobené tým, že sa učite
lia boja, že deti v tomto veku túto

Vo firme zaoberajúcej sa odpa
dovým hospodárstvom deti za
ujímalo doslova všetko.

Projekt sa skončil,
separovanie sa len začalo
Učiteľky vypracovali projekt s ná
zvom Separáčik, ktorý si u OZ Tatry
vyslúžil veľké uznanie. Občianske
združenie vysoko ocenilo odvahu
pedagógov konfrontovať deti s kaž
dodennou realitou v oblasti nakla
dania s odpadmi. Škôlka získala fi
nančný dar aj knihy. Hlavným zá
merom, ako aj zámerom všetkých
projektov, do ktorých sa materská
škola zapája, je efektívnymi pro
striedkami viesť deti predškolského
veku k separovaniu komunálneho
odpadu. Oficiálne sa projekt v tom
čase skončil, ale pre škôlku sa sepa
rovanie len začalo.
Aktívni škôlkari
Okrem samotnej separácie sa
deti zúčastnili exkurzie vo firme za
oberajúcej sa odpadovým hospo
dárstvom, videli čistiareň odpado

problematiku nedokážu pochopiť.
Opak je však pravdou. „Deti sú ako
špongie, dobre nasávajú informá
cie, neskôr prídu do obdobia vzdo

ru a vtedy sa učia oveľa ťažšie,“ ho
vorí Natália Chmelíková, jedna z en
vironmentálne cítiacich pedago
gičiek.
Deti sa so separovaním
doslova zžili
Tento rok škôlka rozšírila separo
vanie odpadu o drobný elektrood
pad, deti začali zbierať staré mobil
né telefóny. Uvedomujú si tak, že sa
dá separovať aj niečo iné ako len pa
pier, sklo a plasty. „Deti sa so sepa
rovaním doslo
va zžili, jeden
druhého upo
zorňujú a do
konca vychová
vajú k separo
vaniu aj svojich
rodičov,“ nad
šene dodáva pa
ni učiteľka Natá
lia. Momentálne
sa chcú zapojiť
do ďalšieho pro
jektu s názvom
Recyklo a ako je
diná z elokova
ných tried MŠ
v Malackách sa
vrhli aj do zbie
rania tetrapa
kov. Aktivít ma
jú naozaj neúre
kom, je však jas
né prečo, veď
samy hovoria:
„Všetko vychá
dza z nášho
vnútra, robíme to, čo nás baví.“
Text: Natália Slobodová;
foto: MŠ

Sprievodca po oddeleniach
Call centrum
Call centrum 034/28 29 700 predstavuje jedinečnú službu, ktorá pomáha realizovať našu víziu starostlivosti o pacienta. Mesačne spracujú
4 klientski pracovníci viac ako 5.000
hovorov, pričom našou hlavnou prioritou je bezproblémová dovolateľnosť, kvalitné a bezchybné poskytnutie požadovanej služby a informácií.

Klientsky servis
Zdravie je pre každého z nás najdôležitejšou hodnotou. Je to zároveň
hodnota mimoriadne krehká, ktorá potrebuje všestrannú a pohotovú ochranu. Keď máme nalomené
zdravie, potrebujeme oporu, ktorá dokáže okamžite na seba prevziať časť problémov. Práve túto
oporu nám poskytuje spoločnosť
Nemocničná a.s., ktorá kladie dôraz, okrem kvalitnej zdravotnej
starostlivosti pre svojich pacientov, aj na spoľahlivé klientske
služby. Naši pracovníci klientskeho centra sú profesionáli, ktorí dokážu včas rozpoznať všetky potreby
pacienta a poskytnúť mu riešenie.

Centrálne pulty
v priestoroch nemocnice
Centrálne pulty zjednodušujú pacientom komunikáciu pri zabezpečovaní
riešenia ich zdravotných problémov.

Hlavnou výhodou je úspora času pre
klientov a komplexné administratívne pripravenie pacienta na vyšetrenie
na jednom mieste.
Čo znamenajú Centrálne
pulty pre Vás?
¯ poskytneme Vám informácie
o ordinačných hodinách v jednotlivých ambulanciách lekárov,
prevádzaných výkonoch a hospitalizácii v našej nemocnici
¯ pred vstupom do každej ambulancie sa registrujete na centrálnom pulte
¯ môžete sa objednať sa na lekárske vyšetrenia
¯ môžete zrušiť alebo zmeniť termín vyšetrenia, pokiaľ sa Vám
zmenili plány
¯ môžete sa informovať o príprave
na Vaše vyšetrenia
¯ riešenie akéhokoľvek problému
pacienta spojeného so zdravotnou starostlivosťou

Čo znamená Call centrum
034/28 29 700 pre Vás?
¯ komfortné objednanie na lekárske vyšetrenia z pohodlia domova, kancelárie alebo kdekoľvek sa
nachádzate
¯ zmena alebo zrušenie termínu
vyšetrenia, pokiaľ sa Vám zmenili plány
¯ jediné, čo musíte, je zapamätať si
toto číslo 034/28 29 700
¯ poskytneme Vám informácie
o ordinačných hodinách v jednotlivých ambulanciách lekárov,
prevádzaných výkonoch a hospitalizácii v našej nemocnici

poskytnúť profesionálne informácie.
Máme stále úsmev na perách, lebo vieme, že pacient potrebuje podporu pri
riešení svojho zdravotného problému.

Zuzana Pavlovská
Junior operátor Call centra

Svoju prácu beriem
ako poslanie pomáhať ľudom v ich zložitých životných situáciách, napr. keď sú chorí, bezmocní a ubolení.
Osobne ma veľmi teší,
keď dokážem našich klientov upokojiť
a nasmerovať ich ďalšie kroky k ich spokojnosti. Naša práca je veľmi náročná,
pretože sme ako štíty prvotných emócií
našich pacientov a tie nie sú vždy pozitívne. No aj napriek tomu zvládame ich
potreby uspokojiť a doplniť milým slovom a úsmevom cez telefón.

Henrieta Šišuláková
Pracovník centrálneho pultu

Ako vnímate Klientsky servis
pre pacientov?

Pacient zaznamenáva
posun v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v našej nemocnici. Klientsky servis
prispieva k spokojnosti pacienta napr. aj
tým, že pacient môže
všetky informácie získať na jednom
mieste - na ktoromkoľvek centrálnom
pulte v nemocnici.

Katarína Smetanová
Senior operátor Call centra

Jaroslava Balážová
Pracovník centrálneho pultu

Anketa

Call centrum sa
snaží urobiť pre
nášho pacienta aj nemožné.
Od vypočutia
jeho požiadavky až po nájdenie vhodného riešenia vždy sa snažíme

Veľkým prínosom pre
pacientov je možnosť objednania sa
na konkrétny deň
a čas. Môžu si vybrať
lekára, ku ktorému
majú dôveru.

REKONŠTRUKCIA
Milí pacienti,
neustále sa snažíme zlepšovať naše služby, aby sme Vám
poskytli čo najlepší komfort
počas pobytu v našej nemocnici. Preto nás čaká rozsiahla
rekonštrukcia zahŕňajúca modernizáciu komplexu operačných sál, oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny
a centrálneho príjmu.
Cieľom rekonštrukcie nemocnice je zlepšiť dostupnosť
zdravotnej starostlivosti pre
Vás a zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb v Malackom
okrese, ako aj v celom regióne
Záhoria.
Rekonštrukčné práce budú
prebiehať počas plnej prevádzky. Uvedomujeme si,
že rekonštrukcia zdravotníckeho zariadenia s ohľadom
na pacientov je veľmi citlivou
záležitosťou. Budeme sa snažiť čo najviac eliminovať práve negatíva stavebných prác,
ako sú hluk či prach, počas
Vašej návštevy nemocnice.
Preto Vás prosíme o trpezlivosť a pochopenie počas celého trvania rekonštrukcie.
Ďakujeme za Vašu dôveru.
Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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Leto
s CVeČkom

Počas letných prázdnin bolo
v Cvečku veselo. V mesiaci júl
pripravili pracovníčky CVČ pre
školákov 4 turnusy denných
táborov, v ktorých si od škol
ských povinností oddýchlo 80
detí. Užili si slnka aj dažďa,
hier, súťaží, dobrej zábavy aj
nových kamarátstiev.

V tábore Letná pohodička
deti hľadali poklad, jazdili na koní
koch v Gajaroch, prezreli si Habánsky
dvor vo Veľkých Levároch. Najviac
sa im páčila prehliadka leteckej tech
niky na letisku v Kuchyni. Tu sa deti
na chvíľu stali vojakmi v nepriestrel
ných vestách s prilbami na hlave.
Cestu za Robinsonom ab
solvovali táborníci v II. táborovom
turnuse. Zachrániť stroskotanca Ro
binsona mohli družstvá len po spl
není náročných úloh v boji o prežitie:
starostlivosť o rastliny, príprava jed
la, budovanie príbytku, hľadanie od
kazov o živote na ostrove. Novými
zážitkami hýrili i výlety – hrad Devín,
Stupava, Ranč u indiánky.
Cesta bojovníka priniesla
deťom slasti aj strasti. Naučili sa no
vé hry, vyrábali totemy a náramky,
navštívili ranč Abeland, zregenero
vali si sily vo vírivke a saune v Pla
veckom Podhradí. Niektoré výlety
znepríjemňoval hustý dážď, ale bo
jovníci vydržali až do konca a získali
zaslúžené trofeje.
V 4. turnuse Traja pátrači
bola pre deti okrem tradičných let
ných hier a súťaží pripravená virtu
álna cesta do Londýna. Počas tejto
cesty sa pátrači spolu s rodinou
Simpsonovcov zdokonalili v anglič
tine a spoznali pamiatky Londýna.
Každý tábor sa konal v znamení ka
marátstva, spolupráce v skupine,
objavovania a rozvíjania schopnos
tí, šantenia vo vode, na ihrisku, tram
políne a spoznávania blízkeho i ďa
lekého okolia.
Text, foto: CVČ

Krúžky a kurzy
v CVČ v školskom
roku 2011/2012
JAZYKY
ANGLICKÝ JAZYK MŠ
NEMECKÝ JAZYK MŠ
ANGLICKÝ JAZYK – začiatočníci, po
kročilí
NEMECKÝ JAZYK – začiatočníci, po
kročilí
FRANCÚZSKY JAZYK – začiatočníci,
pokročilí
RUSKÝ JAZYK
BUSINESS angličtina
ANGLICKÝ JAZYK – rodičia s deťmi
od 1 roka
TANEC, HUDBA
TANEČNÁ RYTMIKA – Slniečka – od
4 rokov
TANEČNÁ RYTMIKA – Zvončeky – od
5 rokov
TANEČNÁ RYTMIKA – Včielky – 1.–3.
ročník Zš
MODERNÝ TANEC
TANEČNÝ KLUB KITTY
MAŽORETKY – začiatočníci, pokro
čilí

BRUŠNÉ TANCE – I. stupeň ZŠ
HRA NA FLAUTE
ELEKTRICKÁ GITARA
ESTETIKA, TECHNIKA
TVORIVÉ DIELNE – od 4–5 rokov
TVORIVÉ DIELNE – od 5 rokov
VÝTVARNÝ KRÚŽOK pre ZŠ
KLUB LIENKA – od 3–4 rokov
KRÚŽOK UMELECKEJ FOTOGRAFIE
POČÍTAČOVÝ KURZ
LETECKÝ MODELÁR
TVORBA STRÁNOK a POČÍTAČOVÁ
GRAFIKA
UMELECKÝ KLUB (rôzne druhy vý
tvarných techník) – II. stupeň ZŠ
a starší
KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY
VENI VIDI VICI – virtuálne cesty do
histórie

CVČ JE PRIJÍMATEĽOM VZDELÁ
VACÍCH POUKAZOV. DETI, KTORÉ
PRINESÚ VZDELÁVACÍ POUKAZ
DO 25. 9., BUDÚ ZVÝHODNENÉ
O JEDEN MESAČNÝ POPLATOK
ZA KAŽDÝ POLROK.

ŠPORT
CVEČKO FUTBAL – od 6 rokov
ŠPORŤÁČIK (loptové a pohybové
hry) – od 4–5 rokov

Dátum 1. stretnutia pre všetky krúž
ky bude uverejnený na internete.
Prihlásiť sa môžete v CVČ v čase od
8.00 h–18.00 h.

Diagnóza diabetes
Sú to obyčajní ľudia, žijú medzi
nami, ale trápi ich jeden prob
lém. Možno s nimi prichádzate
dennodenne do kontaktu a ani
neviete, že ho majú. Cukrov
kou trpí až 5 % populácie. Po
stihuje všetky vekové kategó
rie a jej pôvod môžeme hľadať
v genetike. Nesprávnou živo
tosprávou sa však k nej môže
me dopracovať všetci.

V sobotu 20. 8. sa uskutočnilo
v posilňovni v športovej hale Malina
stretnutie diabetikov, ktoré organi
zovala v tomto roku ocenená Sestra
roka, edukátorka Ľubica Emríšková
so svojou ordinujúcou lekárkou
Evou Pavleovou. Asi v 4-hodinovom
programe sa účastníci dozvedeli,
ako si ošetrovať „diabetickú nohu“,
ako sa o ňu starať a ako správne po
užívať diabetickú pumpu. Mnohí
diabetici majú totiž problémy s no
hami. V cievach im prúdi cukor, kto
rý ich poškodzuje. To spôsobuje br
nenie či „mravenčenie“, to sú prí
znaky neuropatie, teda poškodenia
nervov. Pacienti môžu neskôr úplne
stratiť v nohách cit. Diabetickí pa
cienti zvyknú mať aj širšie chodidlá,
MALACKÝ HLAS            14/2011

pretože vplyvom cukru sa im kosti
rozťahujú, a tým sa plocha chodidla
rozširuje. Na stretnutí im bola po
núknutá možnosť zakúpiť si topán
ky ušité priamo na mieru. Poznatky,

ŠACH – aj internetová forma – začia
točníci, pokročilí
ŠACH – predškolský vek
BEDMINTON
Joga – dospelí – začiatočníci, pokro
čilí
JOGA PRE DETI
REKREAČNÉ PLÁVANIE – pre plav
cov
TURISTICKÝ KLUB
LUKOSTREĽBA
POSILŇOVŇA

ktoré získali, si mohli prítomní overiť
prostredníctvom vedomostného
kvízu. Svoje kondičné schopnosti si
diabetici odskúšali aj na posilňova
cích strojoch. Príjemné popoludnie

3-MESAČNÉ KURZY pre
MLÁDEŽ A DOSPELÝCH
GITAROVÝ KURZ (základy akordovej
hry)
POČÍTAČOVÝ KURZ
PREDVIANOČNÉ ZDOBENIE ME
DOVNÍKOV
PLETENIE INDIÁNSKYCH NÁRAM
KOV

zavŕšila diabetická večera. Stretnutia
takéhoto typu organizuje Ľ. Emríš
ková spolu so svojou ordinujúcou
lekárkou už druhý rok. Pre každé
stretnutie si určia ústrednú tému,
ktorej sa naplno venujú.
Text: N. Slobodová;
foto: -katy-

Organizátorky vyjadrili vďaku majiteľom posilňovne v ŠH Malina za možnosť využiť tieto priestory.

Bažant
Kinematograf

nemôže ani tento rok v Malac
kách chýbať. Po minuloročnom,
veľmi úspešnom prvom malac
kom ročníku čakajú divákov
pod holým nebom filmové ve
čery s novými slovenskými aj
českými filmami vždy o 20.00 h
v Zámockom parku. Čísla hovo
ria za seba, 600 nadšencov mi
nulý rok prekročilo hranicu oča
kávanej návštevnosti, a tak si
môžeme aj tento rok dožičiť
jedno z najväčších filmových
podujatí na Slovensku. Svoje
predstavenia realizuje z dvoch
štýlových retro-autobusov ty
pu Škoda RTO, ktoré sú prispô
sobené na profesionálnu kino
projekciu. Premieta sa z auto
busu na mobilné kinoplátno.
Jednotlivé zastávky majú 4–5
dní a večerná projekcia pozo
stáva z jedného krátkeho pred
filmu a jedného celovečerného
českého alebo slovenského fil
mu. Všetky filmové projekcie
sú pre divákov zadarmo. Filmy
do programu sú zaradené spo
jením dobrej zábavy i filmovej
kvality zároveň.

V Malackách uvidíme:
5. 9. – Kuky sa vracia
Dobrodružný i poetický rodinný prí
beh Jana Svěráka o plyšovej hračke,
v ktorom hlavnú úlohu preberajú hrdi
novia zo sveta detskej predstavivosti.
Film získal na udeľovaní českých výroč
ných filmových cien tri České levy. Pred
film – Duch Vianoc.
6. 9. – Nesvadbovo
Dokument z tvorby Eriky Hníkovej.
Komický obraz „singles“, z ktorých
mnohí zostali nedobrovoľne na ocot.
Predfilm – Prirodzená smrť.
7. 9. – Najväčší z Čechov
Komediálne ladený film Roberta
Sedláčka o partii filmárov, nakrúca
júcich najväčších rekordmanov, po
važovaných za bláznov. Predfilm –
Twins.
8. 9. – Občiansky preukaz
Satirická komédia Ondřeja Trojana
z obdobia totalitných 70. rokov, keď
vyjsť na ulicu bez občianskeho preuka
zu znamenalo koledovať si o „prúser“.
Bažant Kinematograf je súčas
ťou kultúrneho leta, ktoré pre oby
vateľov Malaciek a okolia pripravilo
MCK Malacky s finančnou podpo
rou mesta Malacky.
NATÁLIA CHABADOVÁ



KULTÚRNE

Uplynulé dva mesiace patrili
kultúre, ktorá sa už v Malackách
stala tradíciou. Malacké Kul
túrne leto 2011 ponúklo širokú
škálu vystúpení, predstavení či
koncertov. Niektoré z nich pre
nepriazeň počasia nevyšli tak,
ako by sme si to viacerí želali.
Prístup Malačanov však môže
me deklarovať slovami jednej
účastníčky tohtoročného kul
túrneho leta. „Nenecháme si
predsa počasím pokaziť náladu
ani zábavu,” povedala, keď sa
dozvedela, že pre dážď bol je
den z koncertov odložený.

Leto plné
kultúry

1

Aj keď daždivých dní nebolo málo,
na predstaveniach pre deti sa vždy zi
šlo množstvo drobcov v sprievode svo
jich rodičov. Snahou MCK bolo navodiť
prázdninovú oddychovú atmosféru
pre obyvateľov Malaciek a okolia.
Úspešne aj s novinkami
V úvode leta sa veľkému úspechu
tešila Arteterapia, ale i týždenný vý
tvarný kurz. Mohli ste sa nechať zasvä
tiť do tajov feng šuej, svojím hudob
ným repertoárom vás zabávali naprí
klad Oto Weiter, skupina Soulmates,
AC+ či Jan Kryl. Unášať ste sa mohli ne
chať históriou vášho rodokmeňa alebo
každú sobotu rozjímať pri joge. Podľa
slov jednej z organizátoriek Denisy
Bogdalíkovej, tento rok priniesol aj nie
čo nové. „Ešte pred kultúrnym letom
MCK vyhlásilo súťaž Región sebe. Pri
hlásené talenty sme prizvali na pon
delkové čajíčkovanie, a tak vznikli ne
tradičné pásma, akými boli i prednes
poézie a spev. Táto kombinácia zožala
úspech a dovolím si tvrdiť, že sme ob

2
1. Počas kultúrneho leta ste
sa mohli nechať zasvätiť
do tajov feng šuej.
2. Snahou MCK bolo navodiť
prázdninovú oddychovú
atmosféru pre malých aj
veľkých obyvateľov Ma
laciek a okolia.
3. Časť leta so štetcom strá
vilo aj 11 ľudí, ktorí sa zve
rili pod krídla známych
malackých výtvarníčok
R. Habovej a E. Režnej.
4. S vojím hudobným reper
toárom vás zabávali napr.
Oto Weiter, skupina Soul
mates, AC+ či Jan Kryl.
5. V úvode leta sa predsta
vila aj DH Malačané, kto
rá vystúpi aj na blížiacom
sa Dni cestovného ruchu
v Malackách, ktorý sa
8. Každá sobota počas celé
uskutoční 24. 9.
ho leta patrila joge.
6. Kultúru si vychutnávali
9. O veľké prekvapenie sa
nie len ľudia.
postaralo zoskupenie
7. Na predstaveniach pre de
Rainbow Singers, ktoré
ti sa vždy zišlo množstvo
sa rozhodlo spolupraco
drobcov v sprievode svo
jich rodičov.
vať krátko pre kultúrnym

5

3

letom. Z ich vystúpenia
boli mnohí unesení.
10. Prostredníctvo arttera
pie pod vedením Andrey
Záhradníkovej-Krajčíro
vej vznikali naozaj ume
lecké diela.

Celé malacké Kultúrne leto 2011 zorganizovalo Mestské centrum kultúry
za finančnej podpory mesta Malacky. Za všetkých priaznivcov ďakujeme!



6

4

LETO 2011

7
10
javili aj skutočné talenty či splnili život
né sny.“ Jednou z novinek bolo aj pre
mietanie Filmového klubu MCK, a to
každý pondelok o 20.00 h.
Kultúrne leto zblízka
„Myslím, že počas Kultúrneho leta
2011 si každý našiel to svoje a presne
tak má vyzerať práca kultúrneho centra
mesta a regiónu. Podporiť kultúru,
sprístupniť ju ľuďom či každej záuj
movej, či vekovej skupine poskytnúť
priestor. Toto sa v plnej miere splnilo,“
prejavila spokojnosť D. Bogdalíková.
„Pre mňa osobne to boli chvíle strá
vené s kultúrou, s príjemnými ľuďmi,
v príjemnom prostredí a usmiate tváre
mi dávajú za pravdu, že bolo naozaj
dobre,“ zhodnotila Zuzana Chrústo
vá, ktorá mala pod taktovkou zhruba
polovicu programu. Kultúrne leto bo
lo teda bohaté na zážitky, ale z veľ
kej časti obohatilo aj náš fotoarchív.
Vám ponúkame jeho malú časť.

Najkrajšia
fotografia leta 2011

Text: NATÁLIA SLOBODOVÁ
foto: -otano, tabu, naty-

8

Pred časom sme vyhlásili súťaž o najkrajšiu fotografiu leta 2011. Pod
mienky boli jednoduché. Stačilo do 22. 8. zaslať fotografiu, ktorá vznikla
tohto leta na e-mailovú adresu redakcie s krátkym príbehom o tom, ako
fotografia vznikla. Z prihlásených „fotiek” sa nášmu obdivu môže tešiť tá 
od Petry Hustej. „Fotka vznikla spontánne, keď sa na dovolenke moja
dcérka zoznámila s novými kamarátmi – dvojičkami a nevedela si vy
svetliť, kto je kto, preto si ich neustále obzerala,“ popísala súťažiaca.
Petra Hustá vyhráva poukážku v hodnote 50 €
na konzumné v reštaurácii Koliba.
Žiadame ju, aby sa do 9. 9. ohlásila v redakcii.

Reštaurácia
Koliba ponúka
okrem príjemného
posedenia
v štýlovej
drevenici
hlavne kvalitné
mäsité jedlá,
ktoré vám kuchár
pripraví priamo
pred očami.
Reštaurácia KOLIBA – Duklianskych hrdinov 47, 901 01 Malacky
Tel.: 034/774 26 02; 0905 34 34 96; koliba@kolibamalacky.sk
Otvorené: Ne–Št 11.00–23.00 h; Pi–So 11.00–02.00 h, kuchyňa do 24.00 h

9
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V záujme zvýšenia
bezpečnosti dopravy
v Malackách

Výskumno-vzdelávací projekt ROSEMAN je projektom cezhraničného manažmentu bezpečnosti cestnej
dopravy, je zameraný na vzorové riešenie manažmentu bezpečnosti cestnej dopravy, na implantáciu
prvkov upokojenia dopravy a návrhy zmien legislatívy v oblasti bezpečnosti cestnej dopravy.

Malacky a Kostolište sú
modelové sídla
Bilaterálny projekt ROSEMAN
rieši Katedra dopravných stavieb
v Bratislave spolu s rakúskym Kura
tóriom pre cestnú bezpečnosť KfV
a modelovými obcami Malacky

a Kostolište. Obce Malacky a Kos
tolište pristúpili do konzorcia rie
šiteľov projektu ROSEMAN ako part
neri. Mesto Malacky takto na reali
záciu dopravno-bezpečnostných
opatrení získa 84 000 € pri 5 % spo
lufinancovaní.

Malacky – rozmiestnenie meračov rýchlosti

Snaha predísť
smrteľným nehodám
Analýza nehodovosti na štátnych
a regionálnych cestách počas ob
dobia piatich rokov preukázala, že
v Malackách sa na ceste I/2 kumulujú
smrteľné dopravné nehody a neho
dy s následkami na zdraví na vstupe
do mesta v smere od Kútov a v cen
tre mesta na Záhoráckej ulici. Nato
vykonaná cestná bezpečnostná in
špekcia potvrdila existenciu problé
mov s bezpečnosťou dopravy a po
skytla odporúčania na návrh riešení.
Navrhované dopravno-bezpečnost
né opatrenia budú znižovať pravde
podobnosť vzniku a intenzitu ná
sledkov dopravnej nehody práve
v najproblematickejších lokalitách
na ceste I/2.
Aké sú návrhy
opatrení
Na Brnianskej ulici sa podľa pro
jektu vybuduje stredný deliaci os
trovček a jazdné pruhy sa zúžia na
3,25 m. Ostrovček umožní vloženie
pruhu pre odbočenie vľavo z cesty
I/2 do Mlynskej ul. Vytvorenie„vstup
nej brány“ výraznejšie upozorní vo
dičov na nutnosť zmeny režimu jaz
dy.
Na Záhoráckej ulici sa doprav
nobezpečnostnéopatreniazameria
vajú na zvýšenie bezpečnosti chod
cov na priechodoch formou úpravy
priechodov s cieľom skrátenia času
pobytu chodcov na vozovke a zlep
šenia ich viditeľnosti vodičmi auto
mobilov. Navrhované opatrenia
pozostávajú z úpravy dvoch existu
júcich priechodov pre chodcov –
pri objekte AFK a pri soche sv. Flo
riána.

Realizácia opatrení
už čoskoro
Cieľom navrhovaných doprav
nobezpečnostných opatrení je do
siahnuť zvýšenie bezpečnosti cest
nej premávky na prieťahu cesty I/2
mestom Malacky. Ich realizácia sa
očakáva už v blízkom čase (august–
september).
Vo verejnom obstarávaní mesto
„vysúťažilo“ nižšiu ako rozpočtova
nú cenu. Vďaka dobrej spolupráci
STU – Katedry dopravných stavieb
a zamestnancov MsÚ v Malackách
budú zvyšné prostriedky použité
na rozmiestnenie ôsmich meračov
rýchlosti. Rozmiestnenie meračov
rýchlosti nebude realizované súčas
ne s budovaním hore uvedených
opatrení, merače rýchlosti by mali
však byť inštalované do konca roka
2011. Merače rýchlosti budú vyba
vené štatistickými modulmi, ktoré
budú poskytovať cenné dopravno
inžinierske dáta, ktoré bude možné
ďalej využiť vo výskume, ale i praxi.
Treba zvýšiť povedomie
o bezpečnosti premávky
Po realizácii navrhovaných opat
rení sa očakáva zvýšenie bezpečnos
ti a zlepšenie súčasnej dopravnej si
tuácie. Úspešnosť a efektívnosť väč
šiny opatrení v oblasti bezpečnosti
cestnej premávky závisí aj od ich ak
ceptácie verejnosťou.
Realizácia projektu ROSEMAN
a propagácia jeho výsledkov slúži
na zvyšovanie povedomia o bezpeč
nosti cestnej premávky nielen v od
bornej verejnosti, štátnej správe
a samospráve, ale aj v laickej verej
nosti.
Už na zrealizované opatrenia,
ktoré boli rovnako financované
z projektu ROSEMAN, sa môžete te
raz pozrieť cestou do Kostolišťa.
Ako vidieť, spolupráca miest s vy
sokými školami a výskumnými inšti
túciami je jednou z ciest, ako získať
v regióne BSK financie na riešenie
niektorých problémov a ďalší rozvoj
miest.
MILAN ONDROVIČ,
projektový asistent STU – SvF –
Katedra dopravných stavieb
Autor je poslanec MsZ.

Životné cesty žien pokrstené
Životné cesty bývajú často kľukaté a na to, aby sme ich zvládli,
neraz potrebujeme pomocnú ruku svojho okolia. Svoje o tom
vedia aj ženy z celej Európy, s pomocou ktorých sa zrodila kniha
nabitá životnými skúsenosťami.

28. 7. uviedli Združenie žien Slo
venska – Klub žien Malacky do života
novú publikáciu s názvom Hidden
Stories – Female Life Paths acsross Eu
rope (Skryté príbehy – Životné cesty
žien naprieč Európou). Knihu vydali
v rámci medzinárodného projektu
Impulse 50+ – Spoločenský potenciál
žien stredného veku – medzigenerač
ná  biografická  práca vo vzdelávaní
dospelých. Na úvod krstu sa slova
ujala koordinátorka projektu za slo
venskú stranu, psychologička Mária
Chaloupková, ktorá zhodnotila, ako
sa kniha rodila. Pôvodne jej chceli dať
názov Matky a dcéry, ale neskôr sa
autori rozhodli inak. Kniha hovorí
o medzigeneračnom učení, o tom,
čo staršia generácia odovzdáva tej
mladšej a v čom sa navzájom ovplyv
ňujú. Koordinátorom celého projek
tu bol Institut für Wissenschafts
kommunikation und Hochschulfor



schung, Alpen – Adria – Universität
– Klagenfurt – Graz – Wien vo Viedni.
Jedinečnosť tejto knihy sa skrýva
vo viacjazyčnosti, pretože je napísa
ná  v 7 jazykoch. Na projekte parti
cipovali partneri z Nemecka, Čiech,
Poľska či Turecka. Jedným z cieľov
projektu bolo naučiť sa robiť bio
grafické rozhovory použiteľné nielen
pre knihy, ale aj v rôznych odvetviach
pedagogiky. Cez príbehy iných ľudí
môžeme spoznávať aj sami seba.
Hoci nie je podmienkou projektu
mať záverečný produkt, v tomto
prípade bolo účastníkom už od
začiatku jasné, že oni ho mať chcú.
„Na medzinárodných stretnutiach
sme zistili, že veľa príbehov v našich
životoch sa podobá,“ povedala
nadšená koordinátorka.
Na krste knihy sa zúčastnili aj
predsedníčka Združenia žien Sloven
ska Božena Reingraberová, pracov

níčky ÚPSVaR v Malackách a ďalší
hostia. Umelecký prednes úryvkov
organizátorky položili na plecia bý
valej pedagogičky dramatického
odboru v ZUŠ v Malackách Nadeždy
Tučkovej.
Autorkám textov Márii Trenčíko
vej a Jozefíne Sedláčkovej pri počú
vaní vlastných životných príbehov

podchvíľou aj zvlhli oči. No nielen
im. Krstilo sa husacím brkom na znak
medzigeneračnej výmeny napríklad
aj kuchárskych skúseností. Úspešný
štart do života knihe zaželala aj krst
ná mama Ivana Potočňáková, riadi
teľka Únie nevidiacich a slabozrakých
Slovenska.

Text, foto: NATÁLIA SLOBODOVÁ

Žnin a Malacky
spojili aj
filatelistov

Kontakty medzi partnerskými
mestami nie sú len formalitou medzi
najvyššími predstaviteľmi mesta –
a to je cieľ partnerstva. Všetkých nás
teší, že si úplne neplánovane k sebe
nachádzajú cestu rozličné záujmové
skupiny ľudí. Vieme o kontaktoch
malackých dôchodcov so seniorský
mi organizáciami z Veselí nad Mo
ravou, potešil nás podpis partnerskej
zmluvy medzi organizáciami na
ochranu zdravotne postihnutých ob
čanov v Malackách a v Sarvaši. Po
čas nedávnej návštevy žninských
futbalistov v našom meste prišlo
k náhodnému stretnutiu filatelistov
z oboch miest.

Neplánované
stretnutie
predsedov
klubov
Na poslednom stretnutí filatelis
tov pred prázdninami privítali ma
lackí filatelisti vzácnu návštevu. Bol
ňou predseda klubu filatelistov v poľ
skom družobnom meste Žnin Cze
slaw Piechocki. So záujmom si pre
zrel kroniku malackého klubu, kde
našiel i fotografie a podpisy poľských
filatelistov pri ich poslednej návšteve
v našom meste. Predseda klubu An
ton Pašteka mu odovzdal na pamiat
ku zásobník so slovenskými znám
kami a pamätnými listami, kde ho
zaujali hlavne známky s vyobrazením
poľského pápeža Jána Pavla II. Tak
tiež mu venoval korešpondenčné líst
ky zo série Malacky dnes.

K výročiu
partnerstva
vydali známku
Malačanom dobre padlo, že poľ
ský klub s povolením nášho mesta vy
dal personalizovanú známku s erbmi
Žnina a Malaciek pri príležitosti vý
ročia podpísania družobnej zmluvy.
Žninský predseda porozprával o ich
klube, v ktorom je registrovaných asi
20 filatelistov. Posťažoval sa na malý
záujem mladých, čo je slabinou aj
u nás napriek tomu, že máme krúžok
mladých filatelistov. Zamrzelo ho, že
nemal pripravené darčeky pre malac
kých filatelistov, pretože vôbec nemo
hol tušiť, že sa s nimi stretne, keďže
prišiel ako účastník zájazdu futbalis
tov.

Pochvala aj
inšpirácia
Czeslaw Piechocki sa živo zaují
mal o činnosť nášho klubu. Páčilo sa
mu, že naši filatelisti sa pravidelne
každý posledný štvrtok v mesiaci
(okrem prázdnin) stretávajú v klu
bovni, ktorú im zabezpečilo mesto,
ale aj to, že vydávame korešpon
denčné lístky s prítlačou a organizu
jeme pravidelné burzy. Dal Malača
nom námet, aby aj oni vydali perso
nalizovanú známku s erbom Žnina
a Malaciek. Predseda poľského klubu
pozval Malačanov, aby sa zapojili aj
do výstavy poštových známok v Žni
ne pri príležitosti 750. výročia zalo
ženia mesta.
A. PAŠTEKA, T. BÚBELOVÁ
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ročnej Danielky Jurkovičovej z Mala
ciek. Turistov bolo v doterajšej histó
rii výstupu najviac, takmer 80.
Okrem plného autobusu z Mala
ciek (zafinancovalo ho mesto Malac
ky, pozn. red.), ďalší účastníci prišli
vlastnými autami. Nechýbali medzi
nimi každoroční návštevníci tohto
podujatia ako pán Pavol Fabšo, pre
ktorého je Vysoká srdcovou záležitos
ťou. Na jej vrchole sa všetci zapísali
do vrcholovej knihy a spolu sa odfo
tografovali. Každý účastník dostal
očíslovaný upomienkový list na pa
miatku, že Vysokú ozaj absolvoval.
Uctili si jej pamiatku
Výstup bol súčasne Memoriálom
Zuzky Krajčírikovej, mladej malackej
turistky, známej organizátorky rôz

Výstup na Vysokú zvládla
osemdesiatka turistov

nych podujatí pre mládež a nádejnej
umelkyne – drôtenkárky. Práve ona
má na skalách Vysokej upevnenú
pamätnú tabuľku, ktorú sem umiest
nili po jej tragickej smrti v pohorí
Vtáčnik. Po krátkom príhovore An
tona Pašteku, podpredsedu komisie,
si účastníci uctili jej pamiatku minú
tou ticha a predsedníčka Matice slo
venskej v Malackách Mária Osuská
za všetkých položila kyticu kvetov.
K účastníkom sa prihovorila i Zuzki
na mamička Božena Krajčíriková.
O rok na Vysokej
Po zostupe, počas ktorého sa tu
risti pristavili pri osviežujúcom pra
meni horskej vody, ich čakalo občer
stvenie na Vývrate, ktoré zabezpeči
la obec Kuchyňa. No a okolo štvrtej
sa už všetci rozchádzali domov od
športovej haly Malina spokojní s pre
žitým dňom a mnohí aj s predsavza
tím zísť sa aj o rok na Vysokej.
Anton Pašteka;
Foto: M. MRÁZ

V nedeľu 14. 8. sa uskutočnil už štvrtý
ročník Záhoráckeho výstupu na Vy
sokú (754 m n. m.). Usporiadateľmi
dnes už pomaly tradičného poduja
tia boli Komisia pre vzdelávanie,
mládež a šport pri MsZ v Malackách,
Dom Matice slovenskej v Bratislave
a v tomto roku pribudlo i Mestské
centrum kultúry v Malackách. Výstup
bol totiž zahrnutý do programu
letných výletov pod vedením Marti
na Mráza, ktoré centrum organizuje.
Aj  vďaka nemu sa účastníci mohli
dozvedieť množstvo zaujímavostí
z oblasti ochrany prírody v Chráne
nej krajinnej oblasti Malé Karpaty,
ale aj o samotnej prírodnej rezervá
cii Vysoká. Garantmi akcie boli mesto
Malacky a obec Kuchyňa.

Počasie mali účastníci ako na ob
jednávku, a tak výstup zvládli všetci
vrátane najmladšej účastníčky, troj

Pre turistov
TIK i kaštieľ

Turisticko-informačná kance
lária (TIK) mesta Malacky existu
je v priestoroch podnikateľ
ského Inkubátora v Malackách
už piaty rok. Druhé centrum ces
tovného ruchu sa tento rok etab
lovalo aj v Malackom kaštieli.

Letný režim TIK-u bol najskôr na
stavený aj na popoludnia víkendových
dní. Táto novinka však nesplnila oča
kávania, pretože návštevnosť bola
veľmi nízka, počas nedieľ dokonca nu
lová. Po skúsenosti z prvých týždňov
leta je teda TIK otvorený cez víkend len
v sobotu do 14.00 h. Najnavštevova
nejšia je však cez pracovné dni krátko
popoludní. Najviac ľudí sa tu prestrie
dalo v júli. Prostredníctvom siete Even
tim tu už častejšie kupujú aj vstupenky
na kultúrne a športové akcie doma aj
v zahraničí. V lete boli žiadané najmä
letné hudobné festivaly. Celková tržba
za predaj reklamných predmetov
mesta v období od mája do polovice
augusta dosiahla 1043,36 €. Prostried
ky za nákup týchto predmetov sa vra
cajú späť na účet mesta Malacky, keď
že v TIK-u sa predávajú za nákupné ce
ny – bez zisku (mesto zo zákona ne
smie podnikať). Najžiadanejšie sú
cyklomapy Záhoria a Malých Karpát,
maľované mapy Malaciek a Záhoria,
ale aj historické publikácie, magnetky
a turistické známky. Turisti sa najčas
tejšie pýtajú na možnosti ubytovania
či programy kultúrnych akcií. Celkový
počet návštevníkov za spomínané ob
dobie vrátane zahraničných návštev
níkov je 641. Počas kultúrneho leta si
mesto organizovalo aj prehliadky kaš
tieľa. Cez víkendy si ho so sprievodcom
prezrelo 437 návštevníkov, ktorí tu mi
nuli 212,43 € za reklamné predmety.
Na dobrovoľnom vstupnom sa vybralo
-naty/red356,55 €.		

Festival ZNH privíta Latináka aj Jakaba
Od 29. septembra do 2. októb
ra sa Malacky už piatykrát za
plnia hercami. Festival Zejde
me sa na hambálku prinesie aj
tentoraz bohatú nádielku di
vadelných žánrov.

Na javiskách malackého kina
a Spoločenského domu MCK sa
v rámci festivalu predvedú známe
tváre z obrazovky, vynikajúce diva
delné osobnosti, ochotnícki herci

plní nadšenia aj najmenší začínajúci
divadelníci. Najväčším divadelným
lákadlom bude nepochybne divadlo
Astorka Korzo 90, ktoré k nám pri
vedie Lukáša Latináka, Róberta
Jakaba, Mariána Miezgu a Juraja
Kemku.
Zoznam výborných hercov sa
však ani zďaleka nekončí. Judita
Hansman, ktorú si môžete pamätať
z Ordinácie v ružovej záhrade alebo
zo seriálu Odsúdené, sa predstaví

v hre Prešporského divadla, s Tú
lavým divadlom sa k nám zatúla
Lucia Rózsa-Hurajová či Kamil Mi
kulčík a s divadlom Arteatro k nám
príde Martin Mňahončák, ktorého
isto poznáte ako doktora Burgera
z Ordinácie.
Svoje herecké schopnosti pred
vedú v rámci Zejdeme sa na ham
bálku aj ochotníci. Pricestujú k nám
herci z Hriňovského divadla
a z Čiech divadlo SemTamFór.

Samozrejme, nebude chýbať ani do
máce Divadlo na hambálku a pred
stavenia mladých hercov z LDO
ZUŠ, Gymnázia F. Assiského
a Štúdia mladých DNH.
Priestor dostanú aj predstavenia
pre deti a študentov. V sprievodnom
programe sa môžete tešiť na výstavu
divadelných kostýmov, workshopy
a večerné koncerty.
Generálnym partnerom festi
valu je firma KRAJN, kvalitný dodá

vateľ stavebného materiálu. Festival
bude realizovaný aj s finančnou
podporou Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky.
Vstupenky na festival Zejdeme
sa na hambálku budú v predaji
v malackom kine od 1. septem
bra. Viac informácií o pripravo
vanom programe nájdete na
www.divadlonahambalku.sk.
-dnh-

Generálny
partner
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SunSet Blvd. hľadá

opatrovateľky
a ZS do Nemecka.
Nástup: IHNEĎ. Podmienky: ko
munikatívna znalosť nemčiny.
Možnosť absolvovať KURZ
nemčiny s GARANCIOU prá
ce po úspešnom ukončení.
02/52 49 05 12, 0905 98 68 29,
e-mail: sunset@sunsetblvd.sk
Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

TJ Strojár MALACKY
vás pozýva na

1. ročník benefičného
kultúrneho vystúpenia
malackých amatérskych
rockových skupín s názvom

Malackí
muzikanti hrajú
na podporu
malackej
hádzanej.

Podujatie je zamerané na pre
zentáciu prevažne malackých
amatérskych skupín, ktoré si mô
žu zahrať 3. 9. od 16.00 h v prí
jemnom prostredí Zámockého
parku pred domácim obecen
stvom.
Hudobníci, ktorí majú záujem
o vystúpenie na tomto podu
jatí, sa môžu prihlásiť na tele
fónnom čísle: 0903 82 26 53.
V doobedňajších hodinách sa
priaznivci hádzanej môžu zúčast
niť turnaja v pouličnej hádzanej
(streethandball), čo je nový smer
hádzanej prichádzajúci z Dánska.
Vstup na podujatie je voľný.
Výťažok z predaja zabíjačkových
a iných gurmánskych špecialít
bude určený na podporu malac
kej hádzanej.
Dušan Frýbert
TJ Strojár MALACKY – HO

riadková inzercia
• Glazúrovanie vaní, tel.: 0905 98 36 02
• Ihneď prenajmem garsónku v cen
tre Malaciek. Kontakt: 0905 82 48 16,
0905 60 46 17.

BSK zabezpečí
nové špeciálne
upravené
vozidlá pre DSS

Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya v bratislavskej
Dúbravke a Domov sociálnych služieb v Plaveckom Podhradí dostanú
do konca roka špeciálne upravené motorové vozidlá. Pôjde o 8+1
miestne vozidlá, ktoré budú slúžiť najmä na presun klientov mimo za
riadení za rôznymi aktivitami na podporu rozvoja vlastných schopností
– telesných aj duševných.
„Zakúpením špeciálne upravených áut sa zvýši kvalita života ľudí
so špeciálnymi potrebami. Vďaka zvýšenej mobilite sa tak môžu
plnohodnotne zapájať do bežného života v regióne i mimo neho,“
zdôvodnil bratislavský župan Pavol Frešo. Na nákup vozidiel v celkovej
hodnote 50-tisíc € získal kraj dotáciu od Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny SR. Nákup áut bude realizovaný transparentne, v súlade
so zákonom o verejnom obstarávaní.
DSS prof. Karola Matulaya sídli na Lipského ulici v Bratislave.
V súčasnosti poskytuje sociálne služby deťom a dospelým občanom
s duševnými poruchami a poruchami správania. Kapacita zariadenia je
87 miest. DSS organizuje mnohé aktivity mimo zariadenia a klienti sú
odkázaní na individuálnu prepravu – prevoz klientov do bazéna, na hi
poterapiu, nácviky folklórneho súboru Javorček, na športové a kultúrne
akcie, rekondično-rehabilitačné pobyty.
DSS Plavecké Podhradie poskytuje celoročnú starostlivosť dospelým
ženám s duševným postihnutím. Kapacita zariadenia je 60 osôb.
Bratislavská župa má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 15 zariade
ní sociálnych služieb. Snahou BSK je neustále zvyšovať kvalitu posky
tovaných sociálnych služieb a napomáhať realizovať projekty, ktoré
prispievajú k plnohodnotnému životu klientov a zjednodušujú ich
integráciu do spoločnosti. 					    -tsPlatená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Čítajte a vyhrajte
V knihe Priatelia, milenci a iné
nerozvážnosti sa rozvíjajú osu
dy troch manželských párov na
prahu štyridsiatky. Na základe
utajenej skutočnosti prichádza
k dramatickým situáciám na
oslavách narodenín v prenaja
tom dome na jednom z ostrovov
v Škótsku. Po poznaní pravdy sa
naštrbia priateľstvá, a to práve
vtedy, keď sa páry ocitajú na ži
votných križovatkách. Keď chce
te vedieť viac, pošlite do 5. 9. na
lepený kupón a možno sa práve
na vás usmeje šťastie.

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!

Knihu Stopy
dymu vyhráva Jarmila Kavická
zo Stupavskej ulice v Malackách.
Žiadame ju, aby sa do 9. 9. ohlá
sila v redakcii.

Toto je náš Lojzík ešte ako malé
bábätko. Dnes už je o trochu starší,
no s rovnakým apetítom.
M. Kalivodová

10

OPATROVATE¼SKY´
KURZ VaV od 179 €
akreditovaný MPSVaR, platný v SR a EU

KVALITNE a RÝCHLO
denný a veèerný (do 24 dní)

Využite Z¼AVY TERAZ!

ZADARMO:

KNIHA NEMÈINY pre opatrovate¾ky
CD + certifikát SJ, NJ, AJ, TJ, ŠJ

NOVÉ KURZY KAŽDÝ MESIAC!

KURZY NEMÈINY pre opatrovate¾ky, 69€
PRÁCA pre opatrovate¾ky (Rakúsko, Nemecko)

www.VaVslovakia.sk
0907 035 335 0911 996 639

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

VODOROVNE
A vyhrážaj sa – zhynie (expr.) –
zbíjal B 1. časť tajničky – hovorila
C bývalý tuniský prezident (do
januára 2011) – má  meniny 30. 1. –
meno Kňažka – 3. časť tajničky
D import – stály vedúci diplomatic
kej misie – dôkaz o nevine E ste
lesnenie po anglicky aj veľkofilm
režiséra Camerona – lokalita v Ra
kúsku – smrteľný africký vírus pod
ľa rieky v Kongu – hmotnostná 
jednotka v Číne F dal sa nachytať
(hovor.) – 2. časť tajničky G staro
1
A
B
C
D

Kníhkupectvo

F

ĽUBICA

14

V dňoch 19.–21. 8. sa na letisku Lisková pri Ružomberku konali Maj
strovstvá Slovenska v motorovom závesnom lietaní. Za Záhorácky
letecký klub Malacky letel do Ružomberka Jozef „Jozinko” Sajan na
motorovom závesnom klzáku (MZK) OM-H101.

Súťažilo 12 posádok, ktoré splnili
predpísané podmienky. Prvá disciplí
na – presnosť pristátia – bola vypísa
ná v piatok. Súťaž spočívala v tom, že
pilot na pokyn štartéra vzlietol do
predpísanej výšky 150 m, vykonal let
po okruhu letiska a pristátie zavŕšil
presným dosadnutím do vymedze
ného priestoru na pristávacej dráhe.
Najhodnotnejší 1.najužší„box”, bol ši
roký 1,5 m, ten mal hodnotu 1000 bo
dov. Dotyk kolies so zemou pred
čiarou znamenal 0 bodov. Ďalšie bo
xy boli široké 5 m. Nepríjemné veter
né počasie veľmi ovplyvnilo jednot
livé výkony pilotov. V poslednom ko
le museli piloti pred záverečným do
klzom vypnúť motor a bez možnosti
korekcie letu motorom pristáť do vy
medzeného priestoru. Napriek tomu
bolo odlietaných päť platných kôl
v presnosti pristátia.
Druhá  disciplína bola navigácia.
Tá spočívala v tom, že posádka do
stala mapu Liptovskej doliny s vyzna
čenou traťou a 6 otočnými bodmi.
Trať bola dlhá 67,5 km. Pilot a navi
gátor si museli vyrátať smerové uhly
k jednotlivým otočným bodom, sta

Krížovka
Autor výroku, ktorý tvorí tajničku, je francúzsky cisár, politik a generál
Bonaparte Napoleon I. (1769–824).

Kníhkupectvo Ľubica
OC hotela Atrium, tel. 772 67 34
Po–Pi: 9.00–17.30 h; So: 9.00–12.00
KUPÓN

VaV

Majster SR
z Malaciek

E
G

2

3

4

5

6

7
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veký národ – vyčerpávajúca, úmor
ná – dvakrát znížený tón A
ZVISLE
1 lačnosť – staročeské zámeno
2 skrúcal, zvinoval 3 nadobúdala
znova život 4 požije potravu – opo
trebovanie povrchu trením 5 modrá 
planéta – preto 6 anatomicky (skr.)
– červený po anglicky 7 mužské me
no (14. 7.) – rímske číslo 51 8 ženské
meno (26. 7.) – letecký ústav (skr.)
9 pracujem pilníkom 10 evidenčné
číslo (skr.) – vylučovacia spojka 11
9

10 11 12 13 14 15 16 17

noviť traťovú rýchlosť letu, vypočítať
čas k jednotlivým otočným bodom a
celkový čas, za ktorý celú trať preletia.
Aby to súťažné posádky nemali také
jednoduché, organizátori im pripravi
li bonbónik. Každá posádka dostala
8 fotografií lokality, ktoré mali súťa
žiaci na vyznačenej trati nájsť a ich
polohu zaznačiť do súťažnej mapy.
Fotografie mali hodnotu 400 bodov
za kus. Ako čerešnička na torte na
nás pôsobilo oznámenie, že fotogra
fie sú síce snímané v smere letu, ale
môžu byť aj zrkadlovo otočené, ba
niektoré môžu byť aj falošné. Pre ne
priazeň počasia sa táto súťažná dis
ciplína odložila z ranných hodín až
na 15.00 h. Piloti štartovali na trať
v 5-minútových intervaloch.
Po vyhodnotení bodov sa konalo
slávnostné ukončenie súťaže a vyhlá
senie výsledkov. Majstrom Slovenska
v lietaní na MZK pre rok 2011 sa stal
Jozef „Jozinko” Sajan z Malaciek s na
vigátorom Jánom Lacúchom z Marti
na. Víťazi získali Pohár majstra SR a
medailu.

JOZINKO SAJAN, ZLK Malacky
(krátené)
Pripravil: Vojtech Kúkoľ

EČV okresu Rožňava – získavanie ľu
dí 12 skratka súhvezdia Baran (Ariel)
– indonézsky ostrov 13 stará žena –
plače (bás.) – 14 odrezaný krajec
chleba (expr.) – Alena (dom.) 15
značka šijacích strojov 16 členský
štát USA 17 kopanica – nemecké
ženské meno Inéz
Pomôcky: Alí, titulár, Laj, Roon,
Anat, Alordi, AS AS, tan
Kto chce súťažiť o ďalšiu zaujímavú
knižnú publikáciu, nech pošle riešenie
tajničky s nalepeným kupónom do
5. 9. a zaradíme ho do žrebovania.
Spomedzi čitateľov, ktorí nám po
slali správne vylúštenie tajničky –
Koľko je len vecí, ktoré nepotre
bujeme – sme vyžrebovali Alž
betu Váradovú z Veľkomoravskej
ul. v Malackách. Získava  knihu Vý
chovná rehabilitácia. Žiadame ju,
aby sa do 9. 9. ohlásila v redakcii.

MALACKÝ
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Atléti nezaháľali
Až štyrom atlétom Atletického klubu AC Malacky sa v tomto roku
podarilo splniť náročné kvalifikačné limity a prebojovať sa na vr
cholné mládežnícke športové podujatia. Zatiaľ čo väčšina ich vrs
tovníkov si počas prázdnin vychutnávala príjemné chvíle oddychu
na kúpaliskách či inde na dovolenkách, oni sa počas leta zodpo
vedne pripravovali na svoj vrchol sezóny.

P evné základy svojich výkonov vy
budovali na hodinách športovej prí
pravy – atletiky v ZŠ Záhorácka a ďa
lej ich rozvíjali cieľavedomou niekoľ
koročnou prácou na tréningoch AC
Malacky. Pevná vôľa a neustála moti
vácia ich priviedla až k reprezentácii
Slovenska na medzinárodnej úrovni.

sledky z kvalifikácie, no napriek to
mu si výkonom 11,57 m vybojovala
12. miesto. V skoku do diaľky uviazla
M. Baňovičová „v kvalifikačných vo
dách“ a výkonom 5,58 m obsadila 16.
priečku. V behu na 800 m do ďalších
bojov nepostúpil ani M. A. Drozda,
ktorého výkon 2:01,11 min znamenal
v konečnom hodnotení 20. miesto.
MS do 17 rokov (6.–10. 7.,
Výsledky – trojskok
Lille, Francúzsko)
1. Ana Peleteiro (ESP) – 13,17 (w:
Monika Baňovičová sa ako jediná  +1,4 m/s); 2. Sokhna Galle (FRA) –
z viacerých horúcich adeptov AC Ma 13,11 (w: +1,6 m/s); 3. Anna Krasutska
lacky prebojovala až na MS v atletike (UKR) – 13,00 (w: +1,6 m/s); ...12. Eliš
do 17 rokov, ktoré sa uskutočnili vo ka Chvílová (SVK) – 11,57 (w: +1,9
francúzskom Lille. Výkonom 12,05 m m/s)
Výsledky – 800 m
v trojskoku nepostúpila z kvalifikácie
1. Brecht Bertels (BEL) – 1:50,90; 2.
a obsadila 27. miesto.
Výsledky – trojskok
Nemanja Kojic (SRB) – 1:51,55; 3. Karl
1. Sokhna Galle (FRA) – 13,62 m John Griffin (IRL) – 1:51,64; ...20. Mar
(w: +2,2 m/s); 2. Jingyu Li (CHN) – co Adrien Drozda (SVK) – 2:01,11
Výsledky – skok do diaľky
13,57 (w: +1,5 m/s); 3. Ana Peleteiro
1. Maryna Bekh (UKR) – 6,25 (w:
(ESP) – 12,92 (w: +3,6 m/s); ...27.
Monika Baňovičová (SVK) – 12,05 +2,3 m/s); 2. Julia Gerter (GER) – 6,14
(w: +2,4 m/s)
(w: +1,6 m/s); 3. Marina Buchelnikova
(RUS) – 6,11 (w: +0,4 m/s); ...16.
ME do 23 rokov
Monika Baňovičová (SVK) – 5,58
(14.–17. 7., Ostrava, ČR)
(w: -1,1 m/s)
A. Štuková splnila v behu na 400
Text, foto: Petr Filip
m kvalifikačný limit pre účasť na ME
v atletike do 23 rokov v Ostrave. Pred
štyrmi rokmi v Ostrave na MS v atle
tike 17-ročných vybojovala bronzovú
medailu. Na svoj úspech sa jej nepo
darilo nadviazať a v konkurencii naj
lepších bežkýň starého kontinentu
do 23 rokov sa výkonom 55,36 s zara
dila na 22. priečku.
Výsledky – 400 m
1. Olga Topilskaya (RUS) – 51,45;
2. Yuliya Terekhova (RUS) – 52,63;
3. Lena Schmidt (GER) – 52,66; ...22.
Alexandra Štuková (SVK) – 55,36

EYOF (24.–29. 7.,
Trabzon, Turecko)
Na Európskom olympijskom fes
tivale mládeže v tureckom Trabzone
mali Malacky až trojité zastúpenie.
Najviac sa darilo E. Chvílovej, ktorej
sa výkonom 12,27 m (w: +3,5 m/s) po
darilo prebojovať medzi elitnú 12-tku.
Vo finále už Eliška nezopakovala vý

Alexandra Štuková pred štartom v pl
nom sústredení.

blahoželáme
Pri Tvojom krásnom
výročí slzy sa tisnú
do očí, srdce sa lás
kou rozbúši, radosť
nám vchádza do
duší, bozky sa snú
bia s objatím a pery

šepcú dojatím:
„Ži dlho, babka, medzi nami, kým
Teba máme, nie sme sami.“

Všetko najlepšie Veronike Kun
štekovej k jej 70 rokom prajú vnú
čatá Simonka, Sisi a Davidko s ro
dičmi.

V týchto dňoch sa
dožíva 85 rokov
naša
mama,
babka, svokra, ses
tra a prababka
Mária Weberová
z Malaciek. Všetko
najlepšie a pevné zdravie z celého
srdca praje celá rodina.
Všetko najlepšie k narodeninám,
hlavne pevné zdravíčko a úsmev
na tvárach prajú Eliške (*14. 8. – 6
rokov) a Dorotke Danihelovej
(*20. 8. – 1 rok) maminka a tatinko.

S láskou spomína
me na nášho drahé
ho ocka Jána Kuče
ru, ktorý nás navždy
opustil 11. 8. 1981.
Syn Ján a dcéra An
namária s rodinou.

RSDr. Jozef Kozel
(*7. 2. 1930, †24. 7. 2011)
Koncom júna sa rodina, priatelia a ostatní Malačania roz
lúčili s pánom Jozefom Kozelom, ktorý opustil tento svet
vo veku 81 rokov. Meno a osoba tohto dlhoročného Ma
lačana, ktorý však pochádzal z Lakšárskej Novej Vsi, sú
dobre známe najmä strednej a staršej generácii, ktoré si ho pamätajú ako
hlavu mesta Malacky z predrevolučných čias. „Posledné dve volebné ob
dobia pred Nežnou revolúciou pôsobil ako predseda Mestského národné
ho výboru (MNV) v Malackách. Predtým bol poslancom Okresného národ
ného výboru a pracoval v ÚV KSS v Bratislave. Bol nositeľom štátneho vy
znamenania za zásluhy o výstavbu v 80. rokoch,“ dozvedáme sa od jeho
dcéry Márie. Jozef Kozel teda venoval svoju prácu a energiu nášmu mestu
v období pred pádom komunizmu a do dôchodku odchádzal o tri mesia
ce po novembrových udalostiach v roku 1989. Jeho dobu sprevádzali
chyby a omyly, ale aj viera a nádej, že práve vtedy ľudia spolu budovali
lepší svet. „7. 2. 1990 dovŕšil vek 60 rokov. Na druhý deň (8. 2. 1990) sa ko
nalo mestské zastupiteľstvo, kam už neprišiel. V tom čase bol predseda
MsNV poslancami volený, a tak hneď na druhý deň môjho otca vystriedal
vo funkcii čerstvo zvolený Jozef Moravčík,“ dodáva dcéra zosnulého.

Zdenko Hrica

(*30. 4. 1937, †11. 5. 2011)
Okrem rodiny a práce Zdenko Hrica celý život zasvätil
svojej životnej láske – futbalu. Odišiel od svojich blízkych
ešte v máji, no nestihli sa s ním rozlúčiť viacerí športoví
priatelia z obdobia, keď bol najaktívnejší. Mnohí si ho vá
žili za statočnosť, s akou bojoval s chorobou, ktorá ho napriek vrodenej či
norodosti a temperamentu pripútala na invalidný vozík. Zdenko Hrica bol
v 70. a 80. rokoch tajomníkom Futbalového oddielu TJ Strojár a pôsobil aj
ako futbalový rozhodca. „S futbalistami žil, dodával im psychickú silu, vy
bavoval cesty na zápasy, organizoval,“ spomína dcéra Alena. V roku 1976
dostal strieborný čestný odznak československého zväzu telovýchovy za
dlhoročnú obetavú funkcionársku činnosť vo futbale. Bol hráčom a roz
hodcom korešpondenčného šachu a v 80. rokoch aj sudcom z ľudu. „Ako
rodine nám veľmi dobre padlo, že pred prvým futbalovým zápasom po
otcovej smrti starosta Plaveckého Štvrtka Ivan Slezák požiadal futbalistov
i divákov o minútu ticha na jeho počesť,“ hovorí dcéra Alena a menuje žijú
cich malackých futbalistov a futbalových funkcionárov, ktorí si boli s jej
otcom blízki.				          Česť ich pamiatke!

Tvoj hlas sa stratil
18. 8. a 19. 8. sme si
v diali, úsmev Tvoj vie
pripomenuli nedo
žité meniny a naro
tor vzal, nám len spo
deniny Heleny Da
mienky zanechal.
8. 8. by sa naša drahá 
nihelovej. S láskou
Ruženka Blechová
spomínajú dcéra
Helena a vnuk Bo
dožila 53 rokov. S lás
kou a veľkým bôľom v srdci spomína ris. Navždy ostaneš v našom srdci.
smútiaca rodina. Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
Dotĺklo srdce, stí
chol hlas, mala rada
ľudí, život, všetkých
1. 9. sme si pripomenuli nedožitých
40 rokov nášho drahého syna, brata
nás. Čas tíško plynie,
a vnuka Mirka Kožucha. S láskou
smutno je nám
v srdci spomínajú maminka, brat
všetkým, už nie je
a babka s rodinou.
tak ako predtým.
MALACKÝ HLAS
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29. 8. by sa Terézia Plhálová z Ma
laciek dožila 100 rokov. S láskou spo
mínajú vnučka Táňa s manželom Jo
zefom a pravnuk Pavel s rodinou.
1. 9. si pripomíname 1. výročie úmr
tia manžela, otca, starého otca a pra
starého otca Otta Suchánka z Mala
ciek. S úctou a večnou spomienkou
spomína manželka, dcéry a syn s ro
dinami. Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
Ťažko je opísať bo
lesť. Srdce puká bô
ľom, keď si zrazu dal
nám všetkým zbo
hom. Spi sladko,
otecko náš, snívaj
svoj večný sen, v spo
mienkach sme pri Tebe každučký deň.
17. 8. sme si pripomenuli smutné 2. vý
ročie úmrtia nášho manžela, otecka,
svokra, dedka a pradedka Eduarda
Kuru. Spomínajú manželka Mária,  

PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:
80 – Milan Bilkovič; Anton
Brázdil; Mária Haferová; Jo
zef Krajčírik; František Kova
čovský; Alojz Kvaššay; Rudolf
Mrnka; Mária Rybárová; Augustín Šim
kovič; 85 – Štefánia Lipová; Mária We
berová; 90 – Mária Kalužáková; 91 –
Anastázia Beňová, Štefan Sedlák
VÍTAME MEDZI NAMI:
Vanesa Vilémová,*2.7.; Lu
káš Tedla, *10. 7.; Andrej
Kučeravý, *1. 8. David Baňár, *6. 8.
POVEDALI SI ÁNO:

Rozlúčili sme sa

SpomienkY
Už je to 20 rokov, čo
nás navždy opustil
manžel, otec, dedo
Anton Švec.
S láskou spomína
manželka s najbliž
šou rodinou.

MALACká MATRika
od 27. 6. do 22. 8. 2011

dcéry Marta, Marika a Dana. Kto ste ho
poznali, venujte mu spomienku.
Utíchol už plač, čo roky trápil nás. Zo
stala len spomienka, spi sladko, milá 
maminka Helena Matúšková.
Dlhých 16 rokov v srdciach smútok
máme a na krásne chvíle s Tebou len
spomíname. Dcéry Beáta, Elena, Bran
ka a Zuzka s rodinami.
Prišlo to tak zrazu, nečakane a nádeje
na život už niet, zostalo prázdne mies
to v dome a pár nedokončených viet.
Cítime obrovský
smútok a žiaľ, zrazu
nič nie je také, ako
by si človek prial.
Pri príležitosti ne
dožitých 66. naro
denín Augustína
Škrabáka s láskou v srdci spomínajú
manželka, dcéry, zaťovia, vnúčatá 
a ostatná rodina.

Peter Barniak a Sabina Sý
korová; Marek Jileček a Kristína Bin
číková; Juraj Růžička a Michaela Ró
zsová; Marek Paulovič a Martina Sie
kelová; Vladimír Kordoš a Denisa Dú
narová; Martin Prokop a Andrea Ry-
čovská; Peter Tichý a Lucia Škrabáková; Peter Kováč a Jana Papánková;
Marcel Škrabák a Katarína Šantová

NIE SÚ MEDZI NAMI:
Jozef Krajčír, Plav. Štvrtok
(*1932); Ján Mareček, Sološ
nica (*1922); Marta Blažíčková, Ma
lacky (*1946); Emília Drinková, Ma
lacky (*1929); Anna Szabová, Kosto
lište (*1927); Marian Ivan, Stupava
(*1947); Marta Šeligová, Prievaly
(*1947); František Čajkovič, Malac
ky (*1938); Augustín Polák, Rohož
ník (*1949); Ján Padyšák, Malacky
(*1928); Emil Kojs, Malacky (*1934);
Jozef Knapek, Sekule (*1954); Jo
zef Kovár, Malacky (*1941); Emília
Múdra, Malacky (*1935); Vlastimila
Bortlová, Přerov (*1922); Anna Ši
šuláková, Gajary (*1941); Marta
Horváthová, Malacky (*1938); Zde
něk Šlesarik, Malacky (*1938); Ľu
dovít Prokop, Malacky (*1932); So
ňa Zemanová, Plav. Štvrtok (*1947);
Rudolf Galba, Malacky (*1942); Mi
lan Kostolný, Malacky (*1941); Alž
beta Macíčková, Pernek (*1927);
Ivan Zeman, Pl. Štvrtok (*1964);  
Jozef Kozel, Malacky (*1930); Fran
tišek Vícen, Studienka (*1922); Má
ria Brandejsová, Malacky (*1934);
Milan Sabo, Lozorno (*1935); Má
ria Poliačiková, Malacky (*1951); Ľu
dovít Vanek, Sološnica (*1936); Šte
fan Vícen, Malacky (*1942); Evžen
Šustr, Sekule (*1944); Ľudmila Stan
ková, Gajary (*1925); Štefan Hrúz,
Malacky (*1932); Žofia Lomnická,
Malacky (*1935); Štefan Jozefek,
Malacky (*1928); Michal Janči, Ma
lacky (*1931); Eva Ďurišová, Malac
ky (*1927); Jozef Šujan, Malacky
(*1926); Margita Orešanská, Ma
lacky (*1926); Jozef Jánoš, Stupava
(*1953); Eva Škrabáková, Sekule
(*1947);  Agneša Vitteková, Pl. Pod
hradie (*1919); Miluše Černá, Holíč
(*1946); Vojtech Hágr, Malacky
(*1929); Miroslav Adamovič, Ma
lacky (*1960); Mária Šimková, Jaku
bov (*1939); Mária Šmatlová, Ma
lacky (*1933); Margita Nikodémo
vá, Malacky (*1926); Ján Hurban,
Malacky (*1929); Anastázia Pavlí
ková, Lakšárska N. Ves (*1924); Má
ria Valachovičová, Malacky (*1944)
Oznámenie
S hlbokým žiaľom v srdci ozna
mujeme, priateľom a známym že
24. 7. 2011 nás navždy opustil dra
hý manžel, otec, dedo, pradedo,
brat  RSDr. Jozef Kozel.
Smútiaca rodina.
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Vicemajster
sveta aj
Európy

V dňoch 4.–6. 8. sa v Plzni v ČR
konali Majstrovstvá Európy
mužov a žien v tlaku na lavičke
v rámci Európskej federácie si
lového trojboja.

Slovenskú republiku reprezento
val v hmotnostnej kategórii do 105
kg pretekár KuO TJ Strojár Malacky
Denis Tangelmayer. Denis je už pre
tekár s medzinárodnou autoritou,
ktorú mu zvyšoval aj tohtoročný titul
vicemajster sveta, vybojovaný v máji
výkonom 290 kg, keď ho dokázal po
raziť len Švéd Per Nilsson výkonom
295 kg. V Plzni mal Denis ambíciu vy
hrať a po dvoch bronzových medai
lách z minulého roka v Bratislave
a predminulého roka na Morave zís
kať zlatú. Jeho nástup v súťaži bol
perfektný, keď zdolal svoju základnú
hmotnosť 280 kg (to by na minulo
ročných ME bola zlatá medaila) a na
to druhým pokusom 290 kg sa zdal
cieľ na dosah ruky, lebo Švéd Jamroz
nedal svoj základný pokus v hodnote
297,5 kg. Dal ho však na druhý pokus
a tretí pokus si nahlásil na výške 305
kg. Denis si takticky nahlásil tretí po
kus na 297,5 kg a keďže Denisova
osobná hmotnosť bola o 2 kg nižšia
ako Švédova, v prípade, že by Švéd
305 kg nedal, stal by sa Denis pri rov
nakom výkone, ale nižšej hmotnosti
majstrom Európy. Denis svoj tretí po
kus zvládol (za dva mesiace od MS sa
zlepšil o 7,5 kg) a bol znova na čele
tabuľky. Nevýhodou bolo, že Švéd
Jamroz išiel na pokus až po Denisovi.
Takticky si znížil z 305 kg na 298 kg,
ktoré zvládol, a porazil tak Denisa
o 0,5 kg. Denis sa tak stal vicemaj
strom Európy. Od hranice 300 kg ho
už delí len 2,5 kg. Prekonanie tejto
hranice je však reálne. Denis bol z ce
lého 12-členného štartového poľa
pretekárov najmladší a tretí najľahší.
Text, foto: Z. KRAJČÍR

Päť Záhorákov
liezlo za svojím
snom

Výstup na Mont Blanc je snom každého milovníka horskej turistiky.
Relatívne blízko, relatívne lacno a relatívne bezpečne. Hojné počty
turistov často nepripravených (materiálovo i kondične) sú ale zdro
jom početných tragických udalostí. Podcenením rizík, ktoré číhajú
najmä v podobe pádov do trhlín v ľadovci alebo zo zradných sne
hových previsov, končí vraj každoročne okolo 70 s tragickými násled
kami. Občianske združenie Albatros plus organizovalo pre záujem
cov pokus o zdolanie tejto legendárnej hory. Našlo sa ich päť.

Vrchovato nabalený automobil
poslušne hltal diaľničné kilometre,
cez Rakúsko, Taliansko a tunelom
pod Mont Blanc (za príplatok 34 €)
nás za 12 hodín do Chamonix dovie
zol 24. 7. Na parkovisku pod lanov
kou nás prekvapilo množstvo áut
i autobusov, výstup na Mont Blanc
je naozaj populárna záležitosť. Ali,
horolezecký nadšenec, ktorý už raz
Mont Blanc zdolal, určil ako výstupo
vú trasu tú najbežnejšiu – lanovkou
a vláčikom sa vyviezť k Nid D´Aigle
2380 m a potom výstup k chate De
tete Rousse 3167 m, kde si postavíme
stany ako základný tábor. Ak vyjde
počasie, nad ránom vyrazíme hore
skalnou stenou na chatu du Gouter
3817 m a budeme pokračovať
na útulňu Vallot a ďalej až na vrchol.
V horách bez pohodlia
Z nocovania v stane na ľadovci
sme veľa pohodlia nečakali (teplú

Pohár SNP odovzdal
minister Ľ. Galko
V sobotu 20. 8. sa uskutočnil už 53. ročník volejbalového turnaja
mužov o Pohár SNP, ktorého sa zúčastnilo 8 družstiev.
Hralo sa v dvoch 4-členných sku
pinách, z ktorých dvaja najlepší po
stupovali do semifinále. Malačania
postavili dva tímy, no len „Áčku“ sa
podarilo prebojovať medzi štyroch
najlepších. V semifinále ich čakalo
družstvo VK STU zložené z extrali
gových hráčov. Domáci sa nezľakli
zvučných mien a po víťazstve 2:0 na
sety postúpili do finále, kde sa stretli
so zverencami Petra Plichtu z VKP
Bratislava. „Policajti“ vyhrali jedno
značne prvý set, no „strojári“ v dru
hom sete zapli na vyššie obrátky
a ukázali, že na antuke to vedia. Roz
hodovať musel dramatický tajbrejk,
v ktorom mali obe družstvá možnosť
mečbalu. Nakoniec sa radovali mla
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díci z Bratislavy. Turnaj sa konal pod
záštitou ministra obrany SR Ľubomíra
Galka, ktorý prišiel osobne, aby si po
zrel finálový zápas a odovzdal ceny
najlepším družstvám.
Výsledky:
Finále: Strojár Malacky A–VKP
Bratislava 1:2 (–18, 22,–18)
Malacky A: Šamulka, Matušek,
V. Kuračka, Petrovič, Baran, Lapin
Malacky B: Rusňák, Rehák, Lip
ták, Šmahel, Weis, Janík (Janeček)
Konečné poradie:
1. VKP Bratislava; 2. Strojár Ma
lacky „A“; 3. VK STU Bratislava; 4. Vý
ber BVL „A“; 5. Strojár Malacky „B“;
6. Tatran Poštorná; 7. Výber BVL „B“;
8. Remidon		     -duš-

páperovú vetrovku i hrubú karimat
ku som nechal v aute – zato mi naba
lili tašku plnú piva a jedla, lebo tam
hore je vraj všetko drahé, čo bola aj
pravda – 1 čaj 5 €, nocľah 37 €), takže
do rána som sa triasol zimou, pravi
delne sa obracal na tenkej termofó
lii, aby mi obličky nezamrzli. Preto
som ochotne o 4.30 h vstal a pohľa
dal si výstroj. V tme som si stúpil na
„čelovku“, a tak som sa skrehnutý
balil potme. Nemôžem nájsť druhé,
tenšie rukavice ani lekárničku. Jedna
cereálna tyčinka, pohár čaju a rých
lym krokom mierim zasneženým
svahom ku skalnej stene. Cestou sa
snažím zohriať si telo na „prevádz
kovú teplotu“. Lezenie hore strmou,  
miestami zľadovatenou skalnou ste
nou k chate du Gouter si vyžaduje
sústredenie a isté pohyby. 800-met
rová priepasť pod vami druhú šancu
nedáva. Na chate du Gouter sme za
2 hodiny 10 minút, čo Ali pokladá za
dobrý výkon. Tu nás zastihnú už
prvé slnečné lúče. Môžeme sa v cha
te aj komfortnejšie naraňajkovať. Pa
nuje tu duch solidarity, dobrej ná
lady a veľkých očakávaní.
Dvadsať krokov – vydýchať
Vzhľadom na slnečné počasie sa
rozhodne, že na našich „parťákov“
čakať nebudeme, ale pokračujeme

ďalej. Cesta na Mont Blanc bola vy
značená malými zástavkami a hlav
ne stopami tých, čo vyrazili za svojím
snom z tejto chaty už v noci.
Výstupová  cesta mi dosť pripo
mína zimný prechod Roháčmi, len
vzduch je tu redší. S týmto faktom
úporne bojujú pľúca i srdce, dvadsať
krokov – vydýchať, dvadsať krokov
– vydýchať. Ale ide to dokonca ľah
šie, ako som očakával.
Možno hodinu od vrcholu
Za útulňou Vallot sa začína po
časie meniť. Zdvíha sa vietor a obla
kové víry nad Mont Blancom veštia
víchricu, ktorá aj prichádza. Bohovia
hôr sa tvária naozaj nahnevane, há
džu nám do tváre kúsky zmrznutého
snehu, spúšťa sa aj hmla. A tak Ali
rozhodne: ideme naspäť, aj keď
možno hodinu od vrcholu. Že to bo
lo múdre rozhodnutie nie je pochýb,
v hmle a vetre strácame chvíľami aj
výstupový chodník, oranžové vla
jočky značiace bezpečnú trasu nám
postupne zmiznú. Uvedomujeme si
vážnosť situácie, a tak na kole
nách picháme palice do snehu
a podľa jeho hustoty výstupový
chodník, chvalabohu, vždy nachá
dzame. Po hodine za ďalším sedlom
sa počasie znova radikálne mení
a takmer v bezvetrí robíme priam
katalógové zábery zasnežených hre
beňov Álp so slnkom nad oblak
mi. Na chate du Gouter stretávame

zvyšok našej expedície. Po výstupe
skalnou stenou sa rozhodli, že ne
budú riskovať a už ďalej nejdú. Záve
rečný zostup sa ukázal kompliko
vanejší ako nočný výstup. Celodenné
slniečko ľad na stene dosť roztopilo,
a tak sa kusy skál spod nôh a rúk
nečakane uvoľňovali. Zostup sme
nakoniec šťastne zvládli a slnko
práve nádherne zapadalo, keď sme
dorazili k stanom.

Text, foto: Milan Merc
(upravené)

ŠK Žolík
Malacky
víťazom
turnaja
v Taliansku

V letnom období sa ŠK Žolík zú
častnil 16. ročníka medzinárodného
turnaja v Taliansku pod názvom Ita
lia-Super-Cup, ktorý patrí pod zášti
tu európskej futbalovej organizácie
Komm Mit. Pozvanie prijali mužst
vá z Nemecka, Chorvátska, Rakúska
a domáceho Talianska. V skupine sa
stretli postupne SSG Gravenbruch
(GER) a NK Novalja (CRO). Skupino
vou fázou prešli „žolíky“ bez inkaso
vaného gólu. Dostali sa do semifiná
le, v ktorom porazili SuS 09 Dinslaken
3:1 a nato postúpili do finále. V zápa
se, kde išlo o všetko, zvíťazili nad
chorvátskym tímom NK SV MihovilSibenik 2:0. Na úspechu mladých fut
balistov zo Žolíka sa podieľali A. Hav
lík, M. Kovár, D. Čeřovský, T. Mifkovič,
J. Hitmar, J. Mráz, J. Švaral, L. Ďuriš,
M. Sirota, V. Jurkáček, Mário Lörinczi,
D. Vajdečka, R. Muškát, Michal Lörin
czi, ktorý bol vyhlásený za najlep
šieho hráča turnaja. Poďakovanie
patrí aj trénerom Ďurišovi a Lörin
czimu.		             ŠK Žolík

Večerný beh
zdravia
28. večerný beh zdravia – Beh vďaky
SNP organizuje Komisia pre vzdelá
vanie, mládež a šport pri MsZ v Ma
lackách v spolupráci so ZŠ Dr. J. Dé
rera, CVČ, AD HOC, AC ŠK Malacky,
DHZ, SZTP. Beh sa uskutoční 9. 9. od
Pamätníka SNP. Prezentácia bežcov
bude od 14.30 do 16.15 h v školskom
dvore ZŠ Dr. J. Dérera. Otvorenie sa
predpokladá  na 16.20 h a štart na
16.30 h. Cieľom je Zámocký park –
futbalový štadión, bežecká dráha.
Vyhlásené kategórie:
Rodičia s deťmi, žiačky ZŠ 1.–2.,
3.–4., 5.–6., 7.–9. ročník; žiaci ZŠ
1.–2., 3.–4., 5.–6., 7.–9. ročník; do
rastenky; dorastenci; ženy; muži
Trať meria asi 2000 metrov (850
m tvorí asfaltový povrch) od Pamät
níka SNP po zámockú bránu a ďalej
sa beží Zámockým parkom, kde je
trať vyznačená. Cieľ je na atletickej
dráhe. Z technických príčin môže
byť trasa upravená.
Každý štartuje na vlastné nebez
pečenstvo. Pri strate štartovného
čísla alebo jeho nevrátení zaplatí
účastník 2 €.

NOVERA CUP 2011
12. ročník tenisového turnaja vo dvojhre neregistrovaných
amatérskych tenistov sa uskutoční 10.–11. 9. na dvorcoch TK
Strojár Malacky v Zámockom parku v Malackách.

Do hry na dvoch antukových dvorcoch sa môže prihlásiť maximálne
32 záujemcov. Turnajový vklad, ktorý zahŕňa aj nápoj, je 7 €. Turnaj
NOVERA CUP 2011 plynule nadväzuje na úspešný a medzi amatérskymi
tenistami známy turnaj ARTEMIS CUP.  Tento turnaj má za sebou 11-roč
nú tradíciu a pred sebou perspektívu úspešného pokračovania.
Prihlásiť sa možno do 5. 9. len osobne u vrchného rozhodcu
turnaja P. Gelingera na adrese: Záhradná 14, Malacky (tel. 0903 43 04
49, zástupca M. Gelinger, tel. 0903 24 10 86).
Súčasťou záväznej prihlášky je zaplatenie turnajového vkladu
a nahlásenie kontaktných údajov hráča. Turnaj sa úvodnými stret
nutiami začína v sobotu 10. 9. o 8.00 h. Finále je plánované na nedeľné
popoludnie.
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