
Mesto Malacky pripravilo pre všetkých záujem
cov letnú novinku. Ide o  prechádzky Zámoc
kým parkom so sprievodcom. Prechádzať sa 
bu deme každú sobotu počas celého leta. Pod
mienkou je priaznivé počasie a  záujem Mala
čanov i  návštev níkov mesta. Počas prechádzok 
sa dozviete, ako vy zeral Zámocký park v  minu
losti, ako a  na  čo ho vy užívali Pálfiovci, aká je história kaplnky, 
ktorá sa nachádza v  Zámockého parku, ale tiež aké vzácne dre
vi ny tu rastú. No a dozviete sa aj to, kedy zmizla koniareň, ktorá  

bola súčasťou Malackého kaštieľa. Prvú prechádz
ku Zámockým parkom máme úspešne za  sebou. 
Účasť nebola síce ohromujúca, no o to viac poteši
lo zanietenie hŕstky záujemcov. 
Ak si chcete aj vy spríjemniť sobotu, stretneme sa 
aj 22. júna o  13.45 h pred Malackým kaštieľom. 
V júli a v auguste bude čas prechádzok po sunutý 

v  závislosti od  programu Kultúrneho leta. Pre aktuálne termíny 
čítajte www.malacky.sk. Akcia je  bezplatná!

Text, foto: N. Slobodová
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ÚVodNíK

Malacký hlas finančne 
podporuje

Zámockým parkom 
so sprievodcom – 
každú sobotu!

PrerušeNIe 
distribúcie elektriny
Z  dôvodu vykonávania plánovanej práce na  zariadeniach distribučnej  
sústavy bude 27. júna od 8.00 do 15.00 h bez dodávky elektriny ulica  
F. Kost ku č. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18.            ZSe

PoZor  –
obmedzenia
dopravy

Projekt odkanalizovania mesta 
je v záverečnej fáze, vo väčšine ulíc 
vykonávajú robotníci posledné prá-
ce, to znamená, že dávajú do  pô-
vodného stavu cesty, chodníky 
i zelené plochy. Najmä pri opravách 
ciest je nevyhnutná uzávera ulice, 
či už čiastočná alebo úplná. Prosí-
me vás o  rešpektovanie pravidiel 
a trpezlivosť počas prác. Ďakujeme 
za pochopenie.

Pre aktuálne informácie o  prá-
cach v  jednotlivých uliciach čítajte 
www.malacky.sk a eMTV. 

 Len... alebo 
 aký malý 
 je človek
Len zrniečko piesku v dune.
Len kvapka v oceáne.
Len jedna tehla v stavbe.

Taký si ty.
Taký ako všetci.
Hoci sa snažíš
byť iný.
Myslíš,
že sa zrúti dom,
že vyschne oceán,
že zosype sa duna.
Nebyť teba...

Len steblo trávy na lúke.
Len lupienok v ružovom kre.
Len jadierko jablka v celom sade.
Len hriešny pár očí,
čo pozerá na svet.

A predsa možno
vďaka tebe
bude sa raz
niekto smiať.

Vďaka jednej 
omrvinke
chleba.

Zuzana rzymanová, víťazka 
Malackého brka v 2. kategórii v poézii 

V  stredu 19. júna sa v  Kultur
ním domečku uskutočnilo sláv
nostné vyhlasovanie výsled
kov súťaže literárnej tvorivos
ti mládeže s  názvom Ma lacké 
brko. 

Vyhlasovateľ 
súťaže primátor Jozef Ondrejka už 
pred časom stanovil témy. V  pró-
ze mládežníci tvorili na tému Svoju 
budúcnosť vidím takto. Veršíky zase 
vymýšľali na  témy: Radosť, vášeň, 
neha. Z  takmer štyrid siatky diel vy-
brala porota v  zložení Mgr.  Kata-

rína Habová, Mgr.  Mária Holíčová 
a Bc. Michal Magušin dvanásť ocene-
ných prác. Študenti súťažili v dvoch 
kategóriách. Prvú kategóriu tvoria 
študenti 1. a  2. ročníkov stredných 
škôl a do druhej kategórie sa mohli 
zapojiť študenti 3. a 4. ročníkov. 

Slávnostné popoludnie sa nies-
lo v  znamení talentu. Nie len toho, 
ktorý predviedli súťažiaci položením 
svojich myšlienok na  papier, ale aj 
toho speváckeho. Účastníčka súťaže 

Česko Slovensko hľadá superstar Lu-
cia Adamovičová prítomným zaspie-
vala dve piesne. Recitáciou úryvkov 
niektorých súťažných diel potešila 
úspešná recitátorka zo ZŠ Dr. J. Dére-
ra Patrícia Dobrovodská. Okrem hli-
nených bŕk, ktoré každoročne pre 
tento účel vyrába známa umelkyňa 
Rozália Habová, dostali súťažiaci aj 
finančnú odmenu, ktorú zasponzo-
rovala Tatra banka.

Výsledkovú listinu nájdete na
www.malacky.sk.

N. Slobodová

Víťazi          sú už známi!

Letné kurzy 
pre šikovné 
ruky

MCK ani tento rok počas let-
ných prázdnin nesklame tých, ktorí 
sa chcú niečo naučiť, majú šikovné 
ruky a vzťah k výtvarnému umeniu. 
Príležitosť vyskúšať si nové dekora-
tívne techniky na ozvláštnenie ode-
vov vo svojom šatníku alebo len 
tak pre radosť dostanú 
na troch trojdňových kur-
zoch.

15. ročník 
Turnaja generácií 
v hádzanej

V  sobotu 22. júna sa v  Zámoc-
kom parku na hádzanárskom ihrisku 
uskutoční 15. ročník Turnaja generá-
cií v  hádzanej. Hádzanársky oddiel 
TJ Strojár Malacky pozýva všetkých 
sympatizantov malackej hádzanej 
na toto už tradičné spoločenské po
dujatie, ktoré je zárukou 
dobrej a priateľskej atmo-
sféry. 

Pomôžte 
pri rekonštrukcii 
kaštieľa!

Chcete stráviť leto zmysluplne? 
Pomôžte s  rekonštrukciou Malac-
kého kaštieľa! Mesto Malacky hľadá 
dobrovoľníkov. Pracovať sa bude 
pod odborným dohľadom v zmysle 
stavebného povolenia. Presné časy 
a termíny vykonávania práce sa sta-
novia s ohľadom na časo-
vé možnosti dobrovoľní-
kov. 5Vi
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Polícia by preto chcela 
upozorniť občanov, aby:

•  si pred odchodom na dovolen-
ku zabezpečili príbytky, nedá-
vali zjavne najavo svoju neprí-
tomnosť mimo do mu zastiera-
ním okien, nevybratou schrán-
kou,

•  boli na kúpaliskách či v nákup-
ných centrách ostražití a dávali 
si po zor na  peňaženky, dokla-
dy, mo bily, mali ich stále pod 
dohľadom,

•  nenechávali na  parkoviskách 
v  odstavených autách na  vidi-
teľných miestach kabelky, kuf-
ríky, batohy, nákupy.

Opustený dom
V čase letnej dovolenky veľa ľudí 

opúšťa svoje príbytky. Toto obdobie 
je ideálne pre vlamačov. Tí hľadajú 
cestu najmenšieho odporu. Niekedy 
samotní obyvatelia domu vytvárajú 
zlodejom vhodné podmienky. Po-
môcť môžu kvalitné dvere, okná, ale 
aj vyvarovanie sa niektorých chýb 
z  ne pozornosti. Pred odchodom 
na dovolenku nezabudnite na zabez-
pečenie vášho majetku.

Dbajte na dobrú viditeľnosť vstu-
pu do  domu. Zlodej uprednostňuje 
prístup maskovaný kríkmi či stroma-
mi, pretože sa cíti byť dobre krytý. 

Starostlivo uzamknite dvere a za-

vrite okná, nezabúdajte ani na pod-
krovie, poschodie, malé strešné okná 
a  pivničné okná. Zlodej je schopný 
dostať sa dovnútra každým otvorom 
väčším ako ľudská hlava.

Nezaťahujte rolety, žalúzie, čím by 
ste signalizovali svoju dlhšiu neprí-
tomnosť.

Ochrana majetku sa zvyšuje in-
vestovaním do  vhodného zabezpe-
čovacieho systému. K  fyzickej bez-
pečnosti pomôžu bezpečnostné 
dve re, zámky, ochranné fólie na okná 
alebo alarm, je tu aj možnosť pripo-
jenia na  pult centrálnej ochrany, 
ktorý prevádzkuje v  Malackách 
mestská polícia.

Senzorové svetlá sú efektívne 
vnútri aj vonku. Strážny pes tiež mô
že zlodeja odradiť.

Nikdy nenechávajte kľúče na  tzv. 
dohovorených miestach (pod rohož
kou, v kvetináči atď.). Sú to prvé mies-
ta, kde zlodeji hľadajú. Nie je vylúče-
né, že vaše zvyky pozorujú z  diaľky 
už dlhší čas. Ak v období vašej neprí
tomnosti zveríte niekomu kľúče 
od svojho bytu, dôkladne zvážte, či je 
to osoba spoľahlivá a dôveryhodná. 

Neuschovávajte väčšie finanč-
né sumy doma, bezpečnejšie budú 
v  ban ke. Cennosti, šperky si môže-
te uschovať v  prenajatom trezore 
v banke alebo u rodinných príslušní-

kov. Doklady od drahého priemysel-
ného i  spotrebného tovaru si dobre 
uschovajte. Výrobné číslo na doklade 
umožní polícii pátrať po vašom odcu-
dzenom majetku, po páchateľovi krá-
deže, vec identifikovať a vrátiť ju späť 
do vášho vlastníctva. 

Bonusom sú pozorní susedia
Požiadajte príbuzných, dôvery-

hodných známych alebo susedov, 
aby vám pravidelne vyberali poštovú 
schránku a  občas skontrolovali ne-
porušenosť bytu. Mať dobré vzťahy 
so susedmi je jedným z  najlepších 
spôsobov, ako zabezpečiť svoj byt či 
dom. Požiadaj te ich, aby venovali po-
zornosť okoliu vášho domu, bytu, prí-
padne si všíma li pohyb neznámych, 
podozrivých osôb.

Buďte všímaví
Pomôže každý všímavý občan, 

ktorému nie je ľahostajný cudzí ma-
jetok. Ak si všimnete vo vašom okolí 
pohyb podozrivých osôb, prípad-
ne motorového vozidla, ihneď to 
oznámte na  bezplatné číslo polície 
158. V prípade, ak by vám niekto nú-
kal na predaj „za lacnejšie“ elektroni-
ku či predmety zo žltého kovu bez 
dokladov od uvedených vecí, je mož-
né, že tieto veci mohli byť odcudze-
né, ihneď aj toto oznámte polícii.

Ak sa vám aj napriek potrebným 
opatreniam stane, že sa stanete 
obe ťou trestného činu krádeže, je 
potreb né vedieť, čo treba robiť: 

Neodkladne zavolajte políciu 
na bezplatné číslo 158. Pri kontakte 
s políciou zachovajte pokoj a poskyt-
nite tieto informácie: meno, telefón-
ne číslo, adresu a popíšte udalosť.

Až do  príchodu polície nechajte 
všetko tak, ako ste našli, v  žiadnom 
prípade nič neprekladajte, neupra-
tujte a nechytajte do rúk, týmito čin-
nosťami by ste mohli zničiť stopy, 
ktoré tu páchateľ zanechal.

Kým príde polícia, snažte si spo-
menúť, čo všetko zlodeji zobrali.

Je vhodné mať byt 
či dom poistený

Je vhodné mať vyfotografované  
cenné veci, spísané výrobné čísla  
a pod. Tieto informácie pomôžu po
lícii v  pátraní a  uľahčia vaše možné 
rokovanie s poisťovňami pri likvidácii 
poistnej udalosti.

Ak spozorujete podozrivé osoby, 
prípadne motorové vozidlo, snažte 
sa zapamätať si ich.

Ďakujeme za spoluprácu všetkým 
zodpovedným občanom pri vytvára
ní väčšieho bezpečia pri ochrane ma-
jetku.

OR PZ Pezinok

SAMOSPRÁVA / SPEKTRUM / INZERCIA

 KNIHY – ALOHA
Oznamujeme všetkým našim verným aj novým  
zákazníkom, že sme presťahovali kníhkupectvo 
z Inkubátora na Záhorácku ulicu (oproti AFK).

Srdečne vás pozývame do predajne 
a tešíme sa na vás! 

Pri predložení tohto oznamu, získava zákazník 
na nákup
všetkého tovaru   zľavu 10  %.

!

Poslanci diskutovali o pravidlách 
času predaja v obchode a času pre-
vádzky služieb na území mesta a tiež 
o záväzných častiach zmien a dopln-
kov územného plánu mesta Malac-
ky. Na programe bol aj návrh Etické-
ho kódexu voleného predstaviteľa 
samo správy mesta Malacky. 

Poslanci ďalej rokovali o  dotá-
cii z  rozpočtu mesta pre občianske 
združenie UV a vypočuli si stanovis-

ko hlavného kontrolóra k záverečné-
mu účtu mesta za rok 2012. Pozreli sa 
tiež na  hospodárenie rozpočtových 
a  príspevkových organizácií mesta, 
čiže škôl, škôlok, CVČ, MsCSS, MCK 
a AD HOC, správcu našich športovísk. 

Zasadnutie sa skončilo po  uzá-
vierke novín, výsledky rokovaní aj 
hla sovaní nájdete na www.malacky.
sk a v eMTV.

-mija-

 Máte uhradené poplatky?
Oddelenie ekonomiky MsÚ v Malackách upozorňuje občanov, podnikate
ľov a ostatné právnické osoby, ktorí si nesplnili povinnosť a do 31. 5. 2013 
neuhradili prvú splátku poplatku za  zber, prepravu a  zneškodňovanie 
komu nálneho odpadu a drobného stavebného odpadu, dane z nehnuteľ-
ností a daň za psa za rok 2013, aby tak urobili čo najskôr. Súčasne žiadame 
všetkých daňovníkov a poplatníkov, aby si skontrolovali svoje platby a prí-
padné podlžnosti z minulých rokov za uvedené dane a poplatok uhradili 
do pokladne MsÚ v Malackách alebo prevodom na účet mesta Malacky č. 
3200105003/5600. Ak tak neurobia, pristúpi mesto Malacky k ich vymáha-
niu v zmysle platných právnych predpisov.    oddelenie ekonomiky MsÚ

 Ochrana vášho
 majetku 
 počas dovoleniek

Prichádza leto, čas dovoleniek, bezstarostných prázdnin, keď ľudia 
cestujú na dovolenky, koncentrujú sa k vode, do rôznych miest k his-
torickým pamiatkam. Počas tohto obdobia dochádza k páchaniu rôz-
nej trestnej činnosti, hlavne majetkovej, ako sú krádeže vlámaním 
do osobných motorových vozidiel, krá deže vecí na sebe a pri sebe, 
krádeže vlámaním do bytov a rodinných domov. 

 Nabitý program
zastupiteľstva

20. júna sa konalo zasadnutie mestského zastupiteľstva. Program 
bol riadne nabitý a rokovanie trvalo celý deň.

http://www.malacky.sk
http://www.malacky.sk
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Kto v  práci či doma nemá kli
matizáciu, odtrpí si súčasné 
horúčavy zaliaty potom. Náde
jou na  príjemné ochladenie je 
svieža voda v bazénoch malac
kého kúpaliska, ktoré otvorilo 
svoje brány v sobotu 15. júna. 

Pracujúci i  deti po  vyučovaní – 
zväčša skrátenom pre neznesiteľ
ný úpek – hľadajú radosť vo vode. 
Podľa jedných je dosť studená, pre 
iných zasa jediná ochrana pred pre
hriatím.

„Podmienky ani ceny na  kúpa
lisku sa oproti vlaňajšku nezmenili,“ 
povedal riaditeľ AD HOC V. Mihoč
ko. V týchto dňoch však podľa neho 
ešte pribudnú dve strunové hojdač
ky – jedna pre deti do 3 rokov, druhá 
do 6 rokov. Návštevníci sa môžu na
jesť v reštaurácii či osviežiť v dvoch 
bufetoch. O bezpečnosť na kúpalis
ku sa stará aj mestská polícia. 

„Najčastejšie sa vyskytujú prob
lémy s nerešpektovaním zákazu za
stavenia v smere od viaduktu ku kú
palisku, ale aj v smere od Jesenské
ho ulice,“ povedal preventista MsP  
V. Ku  nák. „Apelujeme na  návštevní
kov kúpaliska, aby si v autách ani na 
dekách nenechávali cennejšie pred
mety, boli ostražití a nedávali príleži
tosť zlodejom,“ dodal a pripomenul, 
že počas leta je kúpalisko zaradené 
do zoznamu miest kontrolovaných aj 
v noci.             Text, foto: T. Búbelová

SPRAVODAJSTVO 

Podujatie Deň detskej radosti, 
ktoré každoročne organizujú 
Mesto Malacky, MCK, AD HOC, 
CVČ, ZUŠ, MŠ, ZŠ pre všetky de
ti z  Malaciek, sa tento rok na
ozaj vydarilo.

Podujatie sa malo pôvodne ko
nať priamo na  Medzinárodný deň 
detí, teda 1. júna. Počasie ale zmarilo 
všetky prípravy a  organizátori mu
seli akciu preložiť o  týždeň neskôr. 
Musíme však povedať, že sa oplatilo 
počkať, pretože v sobotu 8. júna ko
nečne zavládli letné teploty a všetci 
účastníci podujatia si tak mohli uží
vať pripravené atrakcie. Deti súťažili 
v  rôznych športových disciplínach, 
skákali v nafukovacích hradoch, dali 
si niečo pekné namaľovať na  tvár 
a  zasúťažili si v  Malackej superstar. 
Nechýbali vystúpenia žiakov základ
nej umeleckej školy, Štúdia mladých 
Divadla na hambálku či módna pre

hliadka maľovaných tričiek žiakov 
Spojenej školy sv. F. Assiského. Po
poludní, keď dosiahla teplota vzdu
chu už veľmi slušné teploty, sa našli 

aj odvážlivci, ktorí nevydržali nápor 
slnečných lúčov a vyskúšali si aj kú
panie.

Text, foto: N. Slobodová

Vydarený Deň 
detskej radosti

V  knižnici MCK je v týchto dňoch 
vystavených 23 výtvarných prác zo  
súťaže Malacká paleta vrátane všet
kých tých, ktoré budú ocenené. 

Téma5. ročníka bola 
MáM TAKý PláN...
Školy do  súťaže poslali 131 žiac

kych prác. Slávnostné vyhodnote

nie sa uskutoční 26. júna. o 15.30 h 
v zasadačkeMsÚ. Na slávnost né vy
hodnotenie a na výstavu pozývame 
všet kých záujemcov o  detský vý
tvarný prejav. 

Výstava potrvá do 15. júla. 2013.
Text: A. Hrnková

Foto: S. Osuský

I  keď nám počasie veľmi nepria
lo, nálada bola dobrá, a  tak sme sa  
tešili na prehliadku zámku Napajed
la, ktorá bola z hľadiska histórie zau
jímavá. Po  kávičke sme pokračovali 
do mesta Zlín, kde sme sa na dve ho
diny rozišli a potom sme sa pobrali 
na spiatočnú cestu, nie však domov, 
ale do  družobného mesta Vese
lí na  Morave a  konkrétne do  Klubu 
dôchodcov, kde nás už čakali.Okrem 
vedúcej klubu Anežky Hejlovej nás 
privítal aj starosta mesta Miloš Ko

zumplík s  pracovníkom sociálne
ho odboru mesta Veselí na Morave. 
Stoly boli plné občerstvenia. Pán 
starosta odovzdal vedúcej klubu  
pa ni Malinovej upomienkové pred
mety mesta. Spoločne sme si pode
batovali, zaspievali a  po  dvoch prí
jemne strávených hodinách sme sa 
vrátili domov.Túto družbu by sme si 
chceli zachovať čo najdlhšie, veď pre 
nás hranice neexistujú.

D. Malinová, 
vedúca Klubu dôchodcov Malacky

Otváracie hodiny 
kúpaliska:
júN
Po–Pia 13.00–19.00 h
So–Ne 10.00–19.00 h

júl–AUgUST
Po–Ne 10.00–19.00 h

 V prípade nepriaznivého po
časia bude zatvorené.

 Blažené ochladenie na kúpalisku

 Malacká paleta – 
výstava prác

 Návšteva  u susedov
Za  hranice všedných dní, a  to doslova, sa v  utorok 4. júna vybralo  
43 členov Klubu dôchodcov Malacky.



4 12/2013

Pre našu diabetologickú am
bulanciu sa stáva tradíciou, že 
okrem ambulantnej starostli
vosti o  našich pacientov orga
nizujeme aj neformálne stret
nutia a  posedenia, pri ktorých 
sa môžu cítiť oveľa uvoľnenej
šie než v  priestoroch rôznych 
ambulancií.

Práca s  našimi pacientami – dia
betikmi nespočíva len v  lekárskom 
vyšetrení a predpisovaní liekov. Rov
nako dôležité je, aby pacient porozu
mel svojmu ochoreniu a prispôsobil 
svoj životný štýl novým potrebám.

Z  tohto dôvodu nás teší, že mô
žeme predstaviť náš projekt nazva
ný Edukácia trochu inak, ktorým sa 
snažíme hravou formou zapojiť pa
cienta do liečby jeho choroby v ne
formálnom prostredí mimo ambu
lancie.

Čo je edukácia?
Edukácia je vzdelávanie pacien

tov a  je neoddeliteľnou súčasťou 

liečebného procesu týkajúceho sa 
všetkých chronických ochorení, me
dzi ktoré patrí aj diabetes mellitus 
alebo cukrovka. Cukrovka je typic
ké chronické ochorenie, ktoré do
kážeme dobre liečiť, ale nie vyliečiť. 
Je to ochorenie, pri ktorom je nutná 
aktívna spolupráca pacienta, aby sa 
dosiahli uspokojivé výsledky a  aby 
pacient s cukrovkou mohol viesť rov
nako kvalitný život ako človek bez 
cukrovky. Z  tohto dôvodu kladieme 
v našej ambulancii na edukáciu veľ
ký dôraz. Považujeme ju za najdôle
žitejšiu súčasť liečby nielen cukrov
ky, ale aj nadváhy a  obezity, ktoré 
diabetes mellitus často sprevádzajú. 
Pravidelne uskutočňujeme individu
álne edukácie (1 pacient), ale hlavne 
skupinové edukácie, väčšinou pre 
6 až 8 osôb. Počas týchto sedení sa 
naši pacienti postupne oboznamujú 
so svojím ochorením. Učia sa, ako sa 
správne stravovať – ako si upraviť je
dálniček, ktoré potraviny sú pre nich 
odporúčané, ktoré sú menej vhodné 
alebo úplne nevhodné. Dozvedajú 
sa, ako cukrovka vzniká, aké sú jej 
príčiny a ako sa dá liečiť. Takisto aké 
výsledky by mali dosahovať, aby sa 
predišlo vzniku vážnych kompliká
cií, ako sú napr. slepota či amputácia 
dolných končatín. Cukrovka je vážne 
a zákerné ochorenie. Zákerné preto, 
lebo nebolí. A keď už bolí, tak je väč
šinou neskoro. A preto je nesmierne 
dôležité, aby pacient s  cukrovkou 
mal o svojom ochorení čo najviac in
formácií a aby vedel, že ak bude do
držiavať určité pravidlá, môže viesť 
plnohodnotný život. Preto považuje
me edukáciu v  liečbe cukrovky 
za číslo 1.

V rámci nášho projektu Edukácia 
trochu inak sme tentoraz usporia
dali „školenie“ v reštaurácii, kde bola 
po dohode s personálom pripravená 
zdravá večera, aby naši pacienti vi
deli, že sa dá variť zároveň zdravo aj 
chutne.

E. Pavleová

ZDRAVOTNÍCTVO / ŠKOLSTVO / INZERCIA

Spoznávali Slovinsko 
a ponúkali oštiepky

Na začiatku stretnutia nazreli žia
ci do  tried v  Základnej škole Škofja 
Loka, prijal ich primátor mesta, spo
ločne navštívili tunajší hrad, obdivo
vali historické centrum, chystali sa 
na  zá verečnú akadémiu i  banket. 
V utorok obdivovali hrad Bled, jaze
ro i  miestnu promenádu, zastavili 
sa na  pútnickom mieste – v  bazili
ke Marija Pomagaj v mestečku Bre
zje. Popoludnie patrilo kultúrnemu 
programu jednotlivých zúčastne
ných krajín, rozhovorom a  tancu, 
prezentácii tradičných jedál.  Slo
venskí žiaci s  úspechom ponúkali 
oštiepky, parenice, korbáčiky, trdel

níky i vlastnoručne upečené drobné 
syrové pečivo. 

Nabitý program pokračoval
V stredu sa cieľom putovania žia

kov stala Ľubľana. Prezreli si jej cen
trum, hrad, trh, hrali futbal v  parku  
Tivoli. 

Vo štvrtok sa so slzami v  očiach 
účastníci Projektu Comenius FOOD 
CULTURE  EXCHANGE lúčili pred ško
lou. Malačania sa ešte vybrali za špe
cialitami Jadranu. Navštívili nádher
né prímorské mestečko Piran. 
Vyskú šali vodu Jadranského mora aj  
soľ v miestnej špecialite – horkej čo
koláde so soľným kvetom. Deťom 
ur čite zostanú v  pamäti spomienky 

na  päť príjemných dní strávených 
v Slovinsku. A nielen to.

Projekt spojil učiteľov, žiakov, 
zviazal celé rodiny

Deti nahliadli do  rodín a  zvykov 
iných krajín. V  popredí bolo úsilie 
o vzájomné porozumenie, lásku, sú
držnosť. Máme teda k  sebe blízko. 
Projekt Food Culture Exchange sa 
stal aj skúškou našich jazykových ve
domostí. Veľmi rýchlo sme pochopi
li potrebu učiť sa cudzie jazyky, sme 
bohatší o vzácne skúsenosti. Zostáva 
nám veriť, že z aktivít projektu nezo
stanú len krásne spomienky, fotogra
fie, filmy, ale aj priateľstvá na dlhý čas. 
               Text, foto: K. Habová

 Projekt Comenius FOOD
 CULTURE EXCHANGE v cieli

Desať žiakov II. stupňa ZŠ Dr.  J. Dérera s  tromi vyučujúcimi absolvovalo posledné stretnutie projektu  
Comenius FOOD CULTURE EXCHANGE. Uskutočnilo sa 2.–7. júna v  slovinskom starobylom mestečku 
Škofja Loka. Deti sa stretli s rovesníkmi nielen z hostiteľskej krajiny, ale aj z talianskeho Piglia, poľských 
Marklo wíc a zo španielskeho Mairena del Aljarafe.

 Edukácia
 trochu inak

Na Slovensku je veľa rádií, kto
ré sa snažia osloviť poslucháčov. 
V čom je rádio Best FM iné ako os
tatné rádiá?

Best FM je v  prvom rade pravé  
oldies rádio. To znamená, že nehrá 
ako niektoré iné rádiá prevažne star
šie hity, ale iba staršie hity. Inak po
vedané, žiadna z  našich pesničiek 
nemá v  „rodnom liste” rok narode
nia, ktorý sa začína číslom 2. A  to 
je to, čo sa mi na  tomto rádiu páči 
najviac. Viem, čo môžem očakávať, 
a nikdy nie som sklamaný z toho, čo 
počujem, keď si na ladím našu frek
venciu.

Prečo by si teda mali ľudia Best 
FM naladiť? Prečo by mali vyskú
šať niečo nové?

Vždy, keď sa do počujem o  ne ja
kom novom rá diu, chcem vedieť, čo 
ponúka. Je to jediný spôsob, ako prísť 
na to, že hudba na Best FM je naozaj 
to, čo vám vyhovuje. Nechceme byť 
noví, práve naopak, ponúkame ove
renú kvalitu – klasické hity.

Spájate si aj Vy konkrétnu pes
ničku z  mladosti s  konkrétnou 
uda losťou?

Momentálne si spomeniem hlav
ne na  skladbu od  Depeche Mode 

World in my eyes, ktorá letela v čase, 
keď v  našom dome inštalovali prvú 
káblovú televíziu so satelitnými sta
nicami, kde bola okrem iných aj hu
dobná MTV. Zo školy som utekal do
mov, aby som mohol potom celý čas 
presedieť pred televízorom a  čakať 
na  svoje obľúbené pesničky. Takéto 
a  podobné zážitky sa mi vynárajú, 
keď počúvam Best FM a  musím po
vedať, že mi to vždy prinesie o trochu 
lepšiu náladu do dnešného uponáh
ľaného sveta.

Začínate vysielať na  Záhorí. 
Má te osobnú spomienku alebo 
skúse nosť s naším regiónom? Čo 
pre Vás znamená Záhorie?

Pre mňa je Záhorie hlavne Stupa
va a každoročné Dni zelá, kam cho
dím pravidelne s  priateľmi. Je to 
vždy príjemná udalosť, na  ktorú sa  
už týždne vopred teším. Okrem to
ho, keďže bývam v  Dúbravke, mám 
to na  skok a  ak potrebujem zmenu, 
idem si „vyvetrať hlavu“ do  stupav

ského parku, ktorý má pre mňa oso
bitú pokojnú atmosféru.

pr

Do  nášho regiónu prichádza dyna
mické rádio, ktoré sa vyznačuje 
dob rou hudbou a aktuálnymi sprá
vami. V Malackách si ho naladíte na 
frekvencii 99,7. A hoci je na Sloven
sku veľa rádií,  Best FM je výnimoč
né. Prečo? 
Odpovie moderátor rannej show 
Ďu ro Šimko.

 Aj Záhorie je odteraz Best FM!

Študenti 
z celej Európy 
v Malackách

V  polovici júla sa v  Malackách 
uskutoční 18. medzinárodný 
študentský workshop City and 
Traffic (Mesto a doprava). Je za
meraný na  navrhovanie atrak
tívnejších a bezpečnejších ciest 
a  verejných priestorov a  záro
veň podporuje medzinárodnú 
spoluprácu študentov. Organi
zuje ho Stavebná fakulta STU 
Bratislava a na Záhorie má prísť 
približne 40 študentov a peda
gógov z Českej republiky, z Poľ
ska, z  Maďarska, z  Rakúska, 
z Ne mecka, zo Slovinska, z Lit
vy, zo Srb ska a  samozrejme aj 
zo Slovenska.

Počas týždňa vypracujú a  pred
stavia svoj pohľad na riešenie niekto
rých vybraných dopravných prob
lémov nášho mesta. Využijú pritom 
poznatky zo svojich domovských 
miest a  krajín. Pracovať budú pod 
vedením desiatich skúsených odbor
níkov z oblasti dopravy a mestského 
inžinierstva. Študenti pochádzajú 
z 9 technických univerzít a pracovať 
budú v 3 až 5členných tímoch. Prvý 
deň dostanú pokyny, úlohy a  infor
mácie o  technických parametroch 
využívaných na  Slovensku a  prezrú 
si mesto. Potom ich čaká výmena 
vedomostí, informácií a  skúseností. 
Spoločne vytvoria 32 plagátov s ana
lýzou súčasnej situácie v  doprave 
a s verejnými priestranstvami v Ma
lackách a vypracujú návrhy na zlep
šenie. Výsledky ich práce budú 19. jú
la predstavené verejnosti. 

Projekt podporuje Višegrádsky 
fond, SPP a  Mesto Malacky. Work
shop sa koná každý rok v  inom eu
rópskom meste. Študenti sa už stretli 
v Paríži, v Erfurte a v Krakove.

Viac informácií môžete nájsť na
www.cityandtraffic.eu.

mija

http://www.cityandtraffic.eu
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V  dňoch 26.–28. júna, v  rámci 
podujatia Dni zdravej pokož
ky, ponúkne Nemocnica Ma
lacky v  spolupráci so značkou 
Bio derma všetkým svojim náv
števníkom diagnostiku pleti  
a  odborné konzultácie za dar
mo. Zároveň všetkých čaká 
zvý hodnená cena 2 € za klient
sku kartu, zľavy v lekárni a mož
nosť získať kozmetický darček.

Poznáte svoju pleť? 
Viete povedať, 
čo jej vyhovuje a naopak, 
čo jej škodí?
Myslíte si, že sa o ňu 
staráte správne? 

Hovorí sa, že tvár je odrazom na
šej osobnosti, je tým prvým, čo si 
na nás ľudia všimnú. Považujeme ju 
za samozrejmosť a chceme, aby bola 
pekná a zdravá. Na rozdiel od iných 
častí kože je však každý deň vystavo
vaná rozličným vonkajším a vnútor
ným faktorom v oveľa väčšej miere. 
Zlý výber produktov, zanedbávaná 
starostlivosť a  odličovanie, prílišný 
stres, smog, jedálny lístok, životný 
štýl a  v  neposlednej miere slnečné 
žiarenie môžu za to, akú pleť máme. 

Často vyzerá oveľa staršie, ako je náš 
fyzický vek. Základom akejkoľvek 
snahy o pozitívnu zmenu je však dô
kladné vyšetrenie. Len keď poznáme 
reálny stav pleti, môžeme optimálne 
nastaviť starostlivosť o ňu. 

Všetko o svojej pleti, jej nedostat
koch, intenzite vrások, pigmento
vých škvrnách, rôznych nečistotách 
či póroch sa dozviete, ak v  dňoch  
26., 27. a 28. júna od 8.00 do 13.00 h 
navštívite Nemocnicu Malacky. Pri 
klientskom centre, vo vestibule ved

ľa lekárne, bude pre vás pripravený 
stánok spoločnosti Bioderma, fran
cúzskeho výrobcu kvalitnej medi

cínskej kozmetiky. Kvalifikovaný 
personál vám grátis pleť precízne 
vyšetrí prostredníctvom špeciálne
ho scannera a  poskytne odborné 
poradenstvo. Na  produkty Bioder
my týkajúce sa ochrany pokožky 
pred slnečným žiarením bude po
čas trvania akcie zľava 10 %. Za dva 
zakúpené produkty získate pleťovú 
vodu alebo iný kozmetický produkt 
ako darček. Okrem toho budete 
mať možnosť získať klientsku kartu 
za zvýhodnenú cenu 2 €. 

Diagnostiku pleti grátis pre svo
jich pacientov ponúka Nemocnica 
Malacky v  spolupráci s  Biodermou 
v  rámci podujatia Dni zdravej po
kožky. 

„Myslím si, že ďalšie z  preven
tívnych podujatí ocenia najmä 
dámy, slnečné lúče sa vedia pod
písať pod stavom pleti a pridať jej 
pár rokov navyše. Správna sta
rostlivosť by mala začať diagnosti
kou, napokon je to štandardný po
stup pri každej diagnó ze. Nájdite 
si preto čas na svoju pleť, poďaku
je sa vám,“ konštatuje MUDr.  Jana 
Polakovičová, kožná lekárka z  Ne
mocnice Malacky.

Obdobie dovoleniek, oddychu 
pri vode, pobytu na čerstvom vzdu
chu, či športových aktivít pod holým 
nebom nám síce prospievajú fyzic
ky aj psychicky, naša pokožka však 
potrebuje zvýšenú ochranu pred sl
nečným žiarením. Možno si to neu
vedomujeme, ale koža je orgán sám 
o  sebe. Predstavuje najťažší orgán, 

ktorý spolu s podkožným tkanivom 
váži neuveriteľných 15 až 18 kg a za
berá najväčšiu plochu ľudského tela 
– 1,5 až 2 m2. Neustále sa obnovuje 
a  chráni ostatné orgány zvnútra aj 
zvonku. 

Pleť musí prijímať a sprostredko
vať vplyvy z  externého prostredia 
vo väčšom rozsahu, nakoľko nie je 
chránená odevom. Aj starostlivosť 
o  ňu má počas letných mesiacov 
iné špecifiká. Napríklad krémy, kto
ré nám v  zime vyhovujú, nemusia 
v lete poskytovať potrebnú hydratá
ciu. Alebo sa viac potíme, podklado
vý makeup musí zohľadňovať steka
júce kropaje potu. Opálená pleť síce 
vyzerá pekne a  vie na  prvý pohľad 
zahladiť nezrovnalosti, na  druhej 
strane si však do svojej pamäte za
pisuje všetko, s  čím bojuje. Zrazu 
zistíme, že sa nám prehĺbili vrásky, 
nabehli pigmentové škvrny, rozšíri
li póry a vyprchaný bronz sa zmenil 
na nevýrazný odtieň. A to nespomí
name zdravotné hľadisko, za ktorým 
sa môžu skrývať začínajúce cho roby. 

• • •
Nemocnica Malacky organizuje 

podujatie Deň zdravia pravidelne. 
Vždy v  jeden deň v  mesiaci posky
tuje všetkým pacientom vybrané vy
šetrenie grátis. Samozrejmosťou je 
odborná konzultácia a  rôzne ďalšie 
bonusy v lekárni i v rámci zdravotnej 
starostlivosti. 

Viac informácií nájdete na webo
vej stránke Nemocnice Malacky 
www.casnazdravie.sk.

PR

V Nemocnici Malacky 
vám vyšetria pleť zadarmo

http://www.casnazdravie.sk
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3 x TVORIVÉ LETO V MCK 
PRE KAŽDÉHO OD 15 DO 100 ROKOV

1. VÝTVARNÝ KURZ
8. 7. - 10. 7. 2013, 9.00-13.00, 16.00-20.00
l e k t o r k y :  E v a  R e ž n á  a  R o z á l i a  H a b o v á

2. TVORIVÝ ATELIÉR PRE KAŽDÉHO 
29. 7. - 2. 8. 2013, 9.00-13.00 a 16.00-20.00
l e k t o r k a :  M g r.  a r t .  D e n i s a  B o g d a l í k o v á

3. OPLETAČKY, HÁČIKY A IHLICE
13. 8. - 15. 8. 2013, 15.00-19.00
l e k t o r k a :  M g r.  B i b a  Z e l i n o v á

Klbko vlny, háčik a trocha fantázie 
stačí na to, aby sme šikovnými 
rukami vykúzlili niečo pekné a 
užitočné. Ako na to? Čo vytvoriť? 
Veľa nápadov a techník si ukážeme 
na kurze, ktorý bude mať tri lekcie. 

Ukážeme si, ako sa háčkovalo kedysi 
a ako sa táto technika používa dnes. 
Ukážeme si staré a nové časopisy o 
háčkovaní. 

Aké druhy priadzí sú na háčkovanie 
vhodné? Aké typy háčikov existujú? 
Ako sa háčkovalo kedysi a dnes? 
Začíname... Retiazka, krátky a dlhý 
stĺpik, korálky – to stačí na vytvorenie 

háčkovaného kvetu. Čelenka, opasok 
alebo puzdro na drobnosti. Na týchto 
vecičkách si všetko ukážeme.

Cena 3-dňového kurzu je 30 € na 
osobu, v cene je základný materiál, 
na ktorom sa budeme učiť, a 
zapožičanie háčikov rôznych veľkostí. 
Ak máte nejaké doma, môžete si ich 
doniesť. Donesiem aj nejaké klbká a 
háčiky na zakúpenie, aby ste si mohli 
aj doma niečo ďalšie uháčkovať. 

Doopletania, babičky, dcéry a vnučky!

Prihlásiť sa môžete na 
mck@mckmalacky.sk. 

Učíme sa asambláž 
(Asambláž je výtvarná technika, ktorá dáva 
dvojrozmernému obrazu tretiu, priestorovú 
dimenziu.)

Budeme tvoriť reliéf na pevnej ploche 
skladaním a prekladaním. Oživíme si 
staré dvierka, nevzhľadné dvere alebo 
vytvoríme originálny obraz. Krásu a 
zjednotenie dosiahneme povrchovou 
úpravou.

Krakelujme alebo Nový povrch, 
starý duch
(Krakeláž je označenie pre systém trhliniek 
na povrchových vrstvách.)

Naučíme sa vytvárať povrch pomocou 
krakeláže, spestríme si rôzne povrchy 
a maľby. Budeme maľovať akrylovými 
farbami a experimentovať s finálnou 
podobou, vyčarujeme starodávny i 
moderný vzhľad.

Mozaikujem, mozaikuješ, 
mozaikujeme
(Mozaika je plošná výzdoba, ornamentálna 
alebo figurálna, zostavená z drobných kociek,  
hranolčekov alebo rôznorodých tvarov,  
upevňovaných do mäkkej malty alebo tmelu.)

Tvorba mozaiky nám urobí radosť 
hneď trikrát. Po prvé, spracujeme 
rozbité kachličky, dlaždice, taniere. Po 
druhé, môžme zachrániť staré stolíky, 
tácky, kvetináče i plôtiky. Po tretie, 
nové dielko nás bude tešiť, lebo sme 
nezaťažili životné prostredie.

Cena 5-dňového kurzu je 50 €. Cena 
len za jeden deň 13 €.V cene sú 
zahrnuté aj niektoré základné 
materiály a podklady. Bude možné 
ďalšie materiály si dokúpiť priamo na 
kurze alebo priniesť si z domu. Tešíme 
sa na vás. Prihlásiť sa môžete na 
mck@mckmalacky.sk. 

KREATÍVNE TRIČKO 
Kurz, na ktorom si môžete na vlastnom 
tričku, inom odeve či doplnku vyskúšať 
viacero výtvarných techník (batika, 
maľba farby na textil, kombinovanie s 
maľbou na hodváb, s aplikáciami, s 
korálkami a našívaním krajky či 
šujtášov a iné). Cieľom je inšpirovať sa 
a vyrobiť si niečo originálne pre radosť 
v tvorivom prostredí.

Cena 3-dňového kurzu je 30 €. 
V cene sú zahrnuté aj niektoré 
základné materiály a podklady. Bude 
možné ďalšie materiály si dokúpiť 
priamo na kurze alebo priniesť si z 
domu. Prihlásiť sa môžete na 
mck@mckmalacky.sk. Tešíme sa na 
vás.
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Počas prvého júnového víkendu 
sa uskutočnil spoločný potlach tram
pských osád Durango, Spln, Modrá 
hviezda a trampských samotárov Kin
to, Arabka, Luco. Okrem „domácich“ 
osád prišli kamaráti nielen zo Slo
venska, ale aj z  Moravy, celkovo sa 
tam zišlo okolo 300 trampov. Prvé 
lastovičky prilietali už od  piatka 
rána. Nezáleží pritom, či sú zúčast
není zubári, novinári alebo stavajú 
mosty, všetci sa obliekli do  zelené
ho a  na  chvíľu za nechali svoje titu
ly či osobné problémy za hranicami 
potlachoviska. Vy kanie je na  tram
pských akciách priam zakázané, 
veď ide o stretnutie kamarátov, ktorí 
majú veľa spoločného – lásku k prí
rode a trampovaniu.

Oficiálne otvorenie a privítanie sa 
konalo v sobotu o pol druhej, keď sa 
rozbehli aj rozličné trampské súťaže 
– od hodu sekerou, preťahovania la
nom až po loptovú hru pre deti. Zú
častnil sa každý, kto mal chuť, nezá
ležalo na  tom, či majú súťažiaci len 
pár rokov alebo ich vlasy sú popre

šívané striebornou niťou. Celé tram
pské stretnutie sa nieslo v duchu ka
marátskej vravy, zvuku gitary, spevu 
a ohňa. Veď aká by to bola oslava bez 
občerstvenia? Kuchyňa aj ohnisko 
fungovali celý víkend naplno, ako sa 
na oslavu trampského výročia patrí. 
Špecialitou dňa bola nepochybne 
kovbojská fazuľová polievka, ale ne
chýbalo ani pivo či kofola.

Vyvrcholením celého potlachu 
bolo slávnostné zapálenie spoločné
ho ohňa. Všetci malí aj veľkí kamaráti 
sa sústredili okolo veľkého ohniska, 
ktoré bolo dovtedy starostlivo po
prikrývané igelitmi kvôli dažďu. Z in
diánskeho típí zrazu vybehli dvaja 
indiá ni, kamaráti z  osady Mescale
ro Prievidza, aby predviedli rituálne 
čistenie ohňa a  zapálenie štyroch 
kanadských ohňov, ktoré predsta
vovali štyri svetové strany. Prítomní 
sledovali každý ich pohyb, hádam 
ani nedýchali. Samotný oheň – veľkú 
pagodu – napokon zapálili spoločne 
štyria usporiadatelia potlachu, aby 
sa následne začal lesom ozývať spev 

Vlajky. A potom už bolo na rade odo
vzdávanie cien súťažiacim, ktorí vy
hrali v denných súťažiach, aj gratulo
vanie oslávencom – tramp ským osa
dám Durango a Modrá hviezda. Ve
deli ste, že malacká osada Durango 
vznikla už 21. 3. 1973? Jej zakladajúci
mi členmi boli Šerif, Starec, Šuga, Fic
ko a Dubák. V ďalších rokoch k nim 
pribudli ďalší kamaráti, s ktorými do
dnes organizujú spoločné stretnutia, 
ale aj brigády na  čistenie prírody. 
Po gratuláciách a milých slovách sa 
na  potlachu v  Modre začala ďalšia 
ob ľúbená súťaž – v spievaní. Kto bol 
unavený, mohol si ísť ľahnúť, no via
cerí vydržali posedávať v  príjemnej 
priateľskej ná lade pri ohni a  tram
pských pesničkách až do rána...

Organizátori srdečne ďakujú 
všetkým kamarátom a kamarátkam, 
ktorí nám pomohli pri organizácii 
spoločného ohňa v Modre. Ahoj!

Text, foto: -mm-

SPEKTRUM / INZERCIA

Navždy prestali 
pre Teba hviezdy 
svietiť, už navždy 
prestalo pre Teba 
slnko hriať, ale tí, 
čo Ťa milovali, ni-
kdy neprestanú 

na Teba spomínať.
14. 6. si pripomíname nedožitých 
70 rokov Imricha Šmahlíka z Ma
laciek. S  láskou spomína manžel
ka Anna, dcéra Anička s rodinou, 
syn Robko s rodinou, vnuci Peťko, 
Paľko a vnučka Barborka a ostatná 
rodina. Kto ste ho poznali a mali 
radi, venujte mu tichú spomienku. 

SPOMIENKA

MALACKÁ MATRIKA
Od 3. 6. dO 17. 6. 2013

Nie sú medzi nami
Mikuláš Feješ, Malacky, 
*1960; Viera Grolmusová, 
Malacky, *1939; Rudolf 

Ne radovič, Stupava, *1950; Otília 
Vrab cová, Malacky, *1933; Jozef 
Daňo, Kuchyňa, *1940; Eleonóra 
Vacíková, Malacky, *1942

Povedali si áno
Marek Friala a Mária Škra

báková, Karol Ferenec a  Gabriela 
Juricová, Ľubomír Mišun a  Dáša 
Valentová, Daniel Pawel Siekier
zyński a Oľga Caunerová, Silvester 
Sipos a Zuzana Brinzíková

Malacký hlas 
môžete čítať 
aj v pohodlí a príjemnej atmosfére
kaviarní a reštaurácií

Máte záujem ponúknuť Malacký hlas aj vo vašej reštaurácii,  
kaviarni či kaderníckom salóne a získať za to u nás propagáciu?  
Kontaktujte nás na malackyhlas@malacky.sk.

Kozmetický salón Viva

• Dostupné pôžičky pre všetkých.                                                                                     
Zamestnaní, dôchodcovia a SZČO.

Tel.: 0908 74 83 32.

dRObNÁ INzERCIA

Malackí trampi 
oslávili 
40. výročie vzniku

Tramping žije aj v dnešnej uponáhľanej dobe. Pod Srnčím vrchom pri 
Modre sa konal potlach, čo v preklade znamená trampské stretnutie. 
Išlo o spoločné zapálenie ohňa, na ktorom oslavovali svoju štyrid siat ku 
dve trampské osady – durango z Malaciek a Modrá hviezda z Pezinka.

Slovenské zákony opekačky v lese 
a  50 metrov od  porastu zakazujú 
plošne. Výnimkou sú len oficiálne 
ohniská. Ľudia však tento zákaz často 
ignorujú, resp. vôbec o ňom nevedia. 
Dodržiavanie zákona kontrolujú les
ní strážcovia. Ak vás nenájdu, máte 
šťastie. Hrozí však aj ďalšie riziko. Že 
oheň poriadne neuhasíte alebo od
skočí iskra a  spôsobíte požiar. Vlani 
sa po  takejto opekačke rozhorel les 
pri Poprade, pri zásahu tam dokonca 
zomrel hasič. 

Hasiči neustále opakujú riziká 
spojené s  letom, vyschnutou príro
dou a  zakladaním ohňov. Mnohé 
požiare vznikajú pri vypaľovaní trávy 
či pálení odpadu v  záhradách. Vý
nimkou však nie sú ani požiare, ktoré 
vznikli pri založení ohniska turistami 
v lese na nevhodnom mieste. 

Oficiálne ohniská sú označené 
modrým piktogramom s  prekríže
nými polienkami. Na Slovensku však 
oficiálnych ohnísk nie je veľa (najmä 
mimo miest a  v  horách), a  navyše 
niektoré vôbec nie sú označené. Zo

znam povolených miest nikde nenáj
dete, oficiálna evidencia neexistuje. 
Výletníci to teda nemajú ľahké. Lesní
ci aj hasiči priznávajú, že zákon ľudia 
ignorujú a ohniská zakladajú kdekoľ
vek. Zhodujú sa na tom, že príčinou 
je nedostatok oficiálnych ohnísk 
a nedostatočná informovanosť.  

V Malackách máme jedno oficiál
ne ohnisko, a to na Troch duboch.

Ako zakladať oheň
•  oheň sa snažte zakladať na vy

hranených miestach,
•  ohnisko zakladajte najmenej 

50 metrov od  lesa, pozor aj 
na suché lístie či trávu,

•  ohnisko bezpečne oddeľte 
od okolia kameňmi,

•  oheň nezakladajte počas dl
hotrvajúceho sucha ani pri sil
nejšom vetre,

•  ohnisko uhaste vodou alebo 
ze minou, nesmie sa z neho dy
miť a popol musí byť chladný.

-mija-, zdroj: Hazz

 Letná opekačka sa
 môže skončiť 
 pokutou i požiarom

Leto je už tradične časom výletov do  prírody. Taký výlet do  lesa 
či na  turistiku si mnohí ani nevedia predstaviť bez posedenia pri 
ohnisku a opekania špekáčikov či slaninky. Vedeli ste však, že na Slo-
vensku platí celoplošný zákaz kladenia ohňov?

 So Saltatrixom 
 okolo sveta

Na tanečnú cestu okolo sveta vás pozýva Tanečné štúdio Saltatrix, ktoré 
pre všetkých záujemcov pripravilo tradičné záverečné predstavenie. Dance 
around the world – to je názov plejády tanečných vystúpení doplnených 
spevom. Saltatrixáci už majú jedno z  dvoch pripravovaných predstavení 
úspešne za sebou. To ďalšie sa uskutoční v stredu 26. júna o 18.00 h v Kultur
ním domečku (kine). Vstupné je 2,50 €. Lístky sa dajú zakúpiť priamo v kine 
i vopred v Tanečnom štúdiu Saltatrix.     Saltatrix
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Stretnutím všetkých generácií 
na  jednom ihrisku niekto začne, iný 
zase skončí určitú etapu svojho há
dzanárskeho života. Staršie ročníky 
hádzanárov si sem rady zájdu za
spomínať. Pre každého je však toto 
podu jatie zárukou dobrej a  priateľ
skej atmosféry. 

Počas turnaja sa paralelne usku
toční aj turnaj v minihádzanej (finá
lové kolo 3. ročníka Záhoráckej mini
ligy), kde sa predstavia naše najmen
šie talenty. Zámocký park opäť ožije 
športom, zábavou, dobrým jedlom 
a pitím. K tomu všetkému večer na
živo zahrá obľúbená rocková kapela 
Setback (vstup voľný).

Ďakujeme všetkým osobám a fir
mám, vďaka ktorým sa toto poduja
tie môže uskutočniť v  takomto roz
sahu.

D. Frýbert

ŠPORT
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Keďže Malacky nemajú vod
nú plochu, ktorá by sa dala využiť 
na  usporiadanie podujatia, tak sa 
preteky uskutočnia 13. júla na  štr
kovni v  Jakubove. Organizátorom 
je OVM Malacky. Podujatie sa usku
točňuje pod patronátom Mesta 
Malacky, Komisie pre vzdelávanie, 
mládež a šport MsZ Malacky a Obce 
Jakubov, spoluorganizátorom je Au
todoprava Petráš Malacky. Družstvá 
budú súťažiť o Pohár primátora Ma

laciek Jozefa Ondrejku. Najdôležitej
šie však je, že postúpiť môžu i mladí 
Malačania. Jakubovské preteky sú to
tiž už 2. kolom M SR v tejto kategórii 
a súčasne druhou časťou kvalifikácie 
na MS v Rusku. V prvej časti, ktorá sa 
uskutočnila koncom mája na Sĺňave 
v  Piešťanoch, sa Malačanom darilo. 
Richard Pajpach v kategórii starších 
žiakov obsadil 3. miesto, Oliver Šíra 
medzi mladšími žiakmi vyhral a ďalší 
Malačan Alex Vejmelka bol tretí. Ve

dúcim i trénerom bol predseda OVM 
Emil Jung.

V  sobotu 13. júla sa uskutoční 
v  doobedňajších hodi nách tréning. 
O 12.20 h začnú vlast né preteky kul
túrnym programom, v  ktorom sa 
predstavia mažoretky z  Jakubova 
a  hu dobná skupina Country z  Bra
tislavy, ktorá bude sprevádzať celý 
program. O  13.00 h začnú súťažné 
jaz dy a o 16.00 h sa predpokladá vy
hlasovanie výsledkov.

OVM srdečne pozýva záujemcov 
o šport, aby prišli povzbudiť malacké 
nádeje v boji o postup na spomenu
té majstrovstvá sveta.

Text, foto: A. Pašteka

Mecháček 
v Moskve
zažiaril 

Na  otvorených Majstrovstvách 
Moskvy v atletike žiakov (8.–9. júna 
2013), na ktorých pod hlavičkou slo
venského atletického zväzu štartova
li aj talentovaní slovenskí pretekári, 
zažiaril pretekár Atletického klubu 
AC Malacky a žiak SŠ sv. F. Assiského 
Michal Mecháček. 

V  behu na  100 m sa z  rozbehov 
(11,97 s) prebojoval až do finále, v kto
rom časom 11,93 s  obsadil celkové  
4. miesto. Ešte lepšie si počínal 
na dvojnásobnej trati, keď sa časom 
24,42 s  kvalifikoval do  finále, v  kto
rom si výkonom 24,23 s  vybojoval 
striebornú medailu.

P. Filip (krátené)

Čo rozhodlo, že ste nielen po
stúpili do  finále, ale dokonca ste 
po razili veľkého favorita z Českých 
Budějovíc?

Myslím, že to bola najmä fyzická 
pripravenosť, momentálna forma, vý-
borný kolektív, ktorý sme tam túto se-
zónu vytvorili. A  trúfnem si povedať, 
že na rozdiel od súpera sme pravdepo-
dobne aj viac túžili po víťazstve. 

V  Ostrave ste považovaný za 
najlepšieho hráča a  dokonca sa 
ho vorí, že jeden z najlepších v celej  
krajine. Bolo to tak od začiatku?

Áno, v tejto sezóne som viackrát po-
čul, že som najlepší hráč v českej extra-
lige. Od začiatku to tak určite nebolo. 
Prvý rok som robil veľa chýb a nebolo 
to ešte ono. Ďalšie sezóny som sa už čo-
to naučil a začalo sa mi dariť.

S tým nutne súvisí tlak na vašu 
osobu. Ako to zvládate? 

Ten tlak si užívam. Rád sa vidím 
v pozícii kľúčového hráča a teší ma, keď 
sa na mňa ostatní spoliehajú. Mne sa 
potom podarí v  dôležitých zápasoch 
potvrdiť a uhrať náročné situácie.

Na pôsobenie v Ostrave zrejme 
dlho nezabudnete. Predsa je však 
na mieste otázka, čo vám ako jed
notlivcovi roky strávené v  tomto 
meste dali? 

V prvom rade som hrával, a to hneď 
od začiatku. S tým súvisel neobmedze-
ný priestor na zlepšovanie sa. Čerešnič-
kou na torte bola táto víťazná sezóna.

Začínali ste v  Malackách, ako 
spo mínate na  svoje pôsobenie 
v rodnom meste?

V  tom meste som volejbalovo vy-
rástol. Vďaka trénerom mládeže som 

mal možnosť dostať sa tam, kde v sú-
časnosti som. Na  tie časy spomínam 
iba v dobrom.

Azda ste mali aj sny, v ktorých 
ste s  týmto športom dokráčali 
k vy túženej méte... Môže byť už ví
ťazstvo v  extralige naplnením ta
kej vízie?

Samotné víťazstvo s Ostravou ešte 
nebolo úplné naplnenie snov. Hod-
notím ho však pozitívne, skúsenosti 
v českej extralige ma posunuli výrazne 
vpred. Moje skutočné volejbalové sny 
boli celkom realistické. Túžil som za-
hrať si v reprezentácii a talianskej lige. 
Reprezentant už som a teraz po skon-
čení sezóny som podpísal kontrakt 
s  Andreoli Latina, tímom talianskej 
najvyššej ligy série A. 

Čo teraz, keď sny dostali reálne 
kontúry? Budete vymýšľať niečo 
nové? 

Áno, snívať treba. A  ešte lepšie je 
svoje sny žiť, vtedy máte radosť z toho, 
čo robíte.

Čo očakávate od talianskej ligy? 
Nemáte obavy napríklad z rečovej 
bariéry?

Veľmi sa teším a  nemám žiadne 
obavy. Myslím, že po pár mesiacoch by 
som sa mohol plynule dohovoriť po ta-
liansky. Najmä chcem od začiatku sta-
bilne hrávať. Verím, že všetko bu de fun-
govať na profesionálnej úrovni.

Teraz vás čaká reprezentácia. 
Aký máte program a aké očakáva
nia? 

Príprava s  mužstvom je v  plnom 
prúde a  myslím, že sme celkom silní. 
Máme jednoznačný cieľ vyhrať Európ-
sku ligu a spraviť zaujímavý výsledok 
na ME. Pred dvomi rokmi sme boli pia-
ty. Dúfajme, že to vyjde. 

TK AC

Máme novú 
Cibulkovú?

Zverenci TK Strojár Malacky 
hneď v  úvode letnej tenisovej 
sezóny dosiahli niekoľko pek
ných výsledkov a  ukázali, že 
Strojár výborne konkuruje aj 
väčším klubom. 

Viktória Horváthová sa zúčastni
la dvoch celoslovenských turnajov 
v kategórii detí do 10  rokov. Na pr
vom z nich, ktorý sa hral v Bratislave, 
našla premožiteľku po  troch víťaz
ných zápasoch až vo finále. Po vyrov
nanom priebehu podľahla Behúľovej 
z  Nitry 3:6. So  svojou spoluhráčkou 
Hankou Sobihardovou (z  bratislav
ského klubu, hosťuje za  TK  Strojár 
Malacky v Detskom Fed cupe) prida
la aj striebornú medailu zo štvorhry. 
Prehru vo finále si vynahradili ďalší 
víkend v  Pezinku, kde suverénnym 
spôsobom triumfovali.

Viky má nesporný talent a cit pre 
hru. Ak k tomu pridá aj trvalú snahu 
na  tréningoch, tak by sa postupne 
mohla priblížiť k  svojmu veľkému 
vzoru. 

Tréneri TK (upravené)

Sny sú dôležité, 
tvrdí volejbalista 
 Peter Michalovič

To si nenechal ujsť azda žiadny volejbalový labužník. Tajbrejk v šies
tom finálovom zápase českej volejbalovej extraligy, ktorý sa koncom 
apríla odohrával medzi Ostravou a  Českými Budějovicami, napínal 
nervy aj nestranným divákom. Malačania v  tomto prípade zrejme 
fandili tímu Ostravy, keďže ich kľúčovým hráčom je odchovanec ma
lackého Strojára Peter Michalovič. Ten po úspešnej sezóne zavŕšenej 
českým titulom prestupuje do talianskej série A, jednej z najlepších 
volejbalových líg na svete.

 Kvalifikácia 
 na MS 
 vo vodnom 
 motorizme 
v Jakubove

Oddiel vodného motorizmu v Malackách je usporiada teľom druhej 
časti kvalifikácie žiakov na  Majstrovstvá sveta vo vodnom moto
rizme žiakov 2013, ktoré sa uskutočnia v ruskom Sankt Peterburgu 
v auguste tohto roku. Ide o kategóriu Formule Future. 

Hádzanársky oddiel TJ Strojár Malacky pozýva všetkých sympatizan
tov malackej hádzanej na už tradičné spoločenské podujatie všetkých 
generácií. Tento 15. ročník sa uskutoční v sobotu 22. júna v Zámoc
kom parku na hádzanárskom ihrisku. 

 15. ročník Turnaja generácií 
v hádzanej PrOgrAM:

  9.00 Začiatok turnaja v hádzanej 
  9.00  Začiatok turnaja   

v tenise (tenisové kurty)
10.00  Otvorenie detskej   

zábavnej zóny
10.00  Minihádzaná – 4. kolo  

Záhoráckej miniligy
12.00 Čas na gulášek
13.00  Odovzdávanie medailí na

šim úspešným družstvám
13.30  Priateľský zápas muži  

Malacky–Stupava (35+)
17.00 Finále Turnaja generácií 
18.00  Vyhlásenie výsledkov  

Turnaja generácií
19.00 Koncert skupiny SETBACK
00.00 Ukončenie

Viac informácií nájdete na
www.handballmalacky.sk
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