
Egoizmus, neschopnosť hľadieť na 
svet nielen svojimi prospechárskymi 
očami, strata vlastnej identity vďaka 
závislostiam, túžbe po prestíži, mamo-
ne, kráse a obdive... S kritikou charak-
teru dnešného moderného človeka, 
ktorý pri všetkom zabúda na to naj-
podstatnejšie – na lásku sa v absol-
ventskom divadelnom predstavení 
Babylon žiakov I. stupňa literárno-dra-
matického odboru, mohol počas sláv-
nostnej premiéry usporiadanej 29. jú-
na stretnúť každý z divákov. 

Život je vždy o hľadaní balansu medzi 
dobrom a zlom. „Úbohí trpaslíci, ktorými 
svet rád manipuluje. Neustále sa menia. 

UKÁŽ, AKÉ MÁŠ VYSVEDČENIE! 
POCHVÁLIA ŤA DOMA? 

Žiačikovia z I. A zo ZŠ Štúrova na foto-
grafii získali „odmenu” za svoje celo-
ročné snaženie v školských laviciach po 
prvýkrát. Dnes si už, podobne ako ďal-
šie tisícky žiakov a študentov, vychut-
návajú sladké letné leňošenie. 

Text a foto: –lucy–

Titul unikol 
Malackám len 
o vlások

 Nová škola
 takmer  
 Stavbou
 roka 2005

23. júna sa v Divadle Jonáša Zábor-
ského v Prešove uskutočnilo v rámci 
Dňa stavebných podnikateľov sláv-
nostné vyhlásenie výsledkov 11. roč-
níka, dnes na Slovensku prestížnej 
v odvetví výstavby a stavebníctva 
celoštátnej prezentačnej neanonym-
nej súťaže Stavba roka 2005. 

Hlavným organizátorom bolo tradične 
Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry 
a stavebníctva ABF Slovakia a podporilo ju 
i ďalších jedenásť vyhlasovateľov. O titul 
Stavba roka bojovalo spolu 27 dokončených 
stavebných diel (novostavieb vrátane rekon-
štrukcií), na ktoré bolo vydané kolaudačné 
rozhodnutie v období od 1. 4. 2004 do 31. 3. 
2005, medzi nimi aj dva objekty z Malaciek 
– ZŠ Štúrova a Inkubátor Malacky. Oku od-
bornej deväťčlennej medzinárodnej hodno-
tiacej poroty neuniklo unikátne architekto-
nické riešenie nového malackého stánku 
vzdelanosti a ZŠ Štúrova sa právom ocitla 
v pätici nominovaných na hlavnú cenu. 

Sme špičkou v stavebníctve
„Slovensko zažíva stavebný boom a ra-

pídne stúpa i kvalita realizovaných stavieb. 
Počas piatich dní sme videli 27 vynikajúcich 
diel, na ktoré môže byť Slovensko právom 
hrdé. V oblasti stavebníctva začíname byť 
skutočne európskou špičkou,” povedal pred-
seda hodnotiacej komisie Kanaďan sloven-
ského pôvodu Ing. arch. Richard Polom. Sú-
ťažné stavby boli posudzované v dvoch ko-

Zlá sociálna situácia, nepriazeň osu-
du či často životné omyly, za aké sa 
tvrdo platí, dovedú podaktorých na 
pokraj zúfalstva a keď im nedokážu 
pomôcť ich najbližší, ocitnú sa na 
okraji spoločnosti. Bez domova, bez 
priateľov, bez prostriedkov a šancí na 
lepší život. Vtedy môžu nájsť útočisko 
v azylových domoch.
 
A hoci ich je na Slovensku málo a zďa-

leka nepostačujú potrebám, vďaka skupi-
nám nadšencov, ktorí svoj život zasvätili 

službe pre iných, vznikajú ďalšie. Aj v Malac-
kách na sídlisku Juh vyrastá na mieste bývalej 
elokovanej triedy MŠ na Ul. Ľ. Fullu budúce 
azylové centrum Betánia (AC), kde nájdu 
dočasný domov matky s deťmi a muži bez 
domova. 

O aktuálnom stave prestavby objektu 
a budúcich plánoch sme sa pozhovárali 
s riaditeľkou azylového domu Emauzy, fun-
gujúceho od roku 2001 v Holíči, a iniciátor-
kou zriadenia AC Betánia Danicou Sedláč-
kovou.
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ÚVODNÍK

Reset
Balónik to má jednoduché. Keď mu 

pri nafukovaní vysokokapacitné pľúca za 
pomoci úst dodajú priveľkú dávku vzdu-
chu, jednoducho praskne. Zostane spľas-
nutý kúsok farebnej hmoty a uplakané 
detské oči. Žiadna veľká škoda. Nápravu 
možno vykonať v najbližšom papiernic-
tve.

Človek to má zložitejšie. Nával povin-
ností, zmien, úloh, očakávaní a stresovej 
záťaže často vytvorí pretlak, ktorý zvyšu-
je svoju intenzitu, tlačí a tlačí... Až spôso-
bí výbuch. Rozmetá naokolo franforce 
sebadôvery, prevráti naruby vnútorný reb-
ríček hodnôt, nenávratne zničí starostlivo 
zostavený plán dní. V ľudskom vnútri to 
vyzerá ako v kuchyni, v ktorej vybuchol 
tlakový hrniec.

Technici poznajú na pretlakové situá-
cie jednoduché riešenie – ventil. Leto je 
obdobím ventilácie študentov, manažé-
rov, robotníkov i peňaženiek. Chráni pred 
výbuchom spôsobeným celoročným 
ukladaním zhonu do rezervoára vlastnej 
telesnej schránky. 

– V piatok podvečer si zresetujem 
hlavu, – ozýva sa z rádia. Stačí stlačiť je-
den gombík, na chvíľu vypnúť a sme 
opäť plní síl na štartovacej čiare povin-
ností. Prajem vám príjemný a slnečný let-
ný reset.

IVANA POTOČŇÁKOVÁ

Pokračovanie na 3. strane

Pokračovanie na 2. strane

čierna Pantone 354 U

25. júna bol od 9.00 h v športovom 
areáli ZŠ Mansvéta Olšovského úspeš-
ne odštartovaný už 7. ročník športovo-
-spoločenského podujatia NAY Street-
fest Malacky 2005. 

Do streetballových súťaží sa v tomto roku 
prihlásilo asi 68 družstiev s 270 hráčmi, ktorí 
si merali svoje sily v deviatich kategóriách na 
siedmich ihriskách. „V porovnaní s minulým 
rokom počet súťažiacich mierne klesol, čo sa 
vzhľadom na zvýšené štartovné (150 Sk na 
osobu, pozn. red.) očakávalo,” povedal hlav-
ný organizátor podujatia Mgr. Branislav Orth. 
„Do turnajov sa však zapojilo viac cezpoľ-

ných družstiev,” dodal. To je zrejme impul-
zom, že podujatie si získalo medzi športov-
cami, nadšencami streetballu dobré meno.

Súbežne so športovými turnajmi boli pre 
návštevníkov areálu pripravené i mnohé 
sprievodné akcie. Vlnu davovej psychózy naj-
mä u mladších spôsobil príchod kontroverz-
ného finalistu súťaže Slovensko hľadá Super-
Star Roba Miklu, ktorý takmer hodinu neú-
navne rozdával autogramy a svojich priaz-
nivcov potešil i spevom. 

Tí menej športuchtiví sa mohli započúvať 
do piesní vystupujúcich hudobných telies, iní 
v horúcom počasí húfne využili možnosť za-
hrať si vodný futbal a osviežiť sa v bazénoch 
Malimexu, či zdolať inštalovanú horolezeckú 
stenu. 

Po popoludňajších finálových streetballo-

NAY Streetfest
Malacky 2005 

Najbližšie číslo 

Danica Sedláčková, riaditeľka azylového domu Emauzy:

„Častokrát fungujeme 
i na princípe zázrakov”

vyjde 10. augusta
Pokračovanie na 5. stranePokračovanie na 4. strane

 Otvorenie kultúrneho leta
Výstava výtvarných prác a koncert mladých hudobníkov a spevákov zo ZUŠ 
otvorili 29. júna MALACKÉ KULTÚRNE LETO 2005. 
Akcie v Zámockom parku vždy v nedeľu 
sa pre deti začnú o 17. h 
a pre dospelých o 18. h.

PODROBNÝ PROGRAM 
UVEREJŇUJEME NA 7. STRANE MH.

Veľa letnej radosti zaliatej slnečnými
lúčmi a more oddychových dní 
strávených s najbližšími vám praje  

Foto M.S.

Ďalšie 
aktuálne 
informácie 
nájdete v

Babylonská 
premiéra



MALACKÝ HLAS 13/2005 MALACKÝ HLAS 13/2005

Aj muži potrebujú pomoc 
„Kapacita AD Emauzy pre týrané ženy 

s deťmi je naplnená. Akútnou je i potreba 
zriadenia mužského AD. To nás viedlo k to-
mu, aby sme oslovili so žiadosťou o vytvore-
nie AD predstaviteľov mesta Malacky. Napo-
kon na novembrovom zasadnutí MsZ v uply-
nulom roku bol odsúhlasený prenájom objek-
tu na obdobie 20 rokov za symbolickú 1 Sk,” 
začína D. Sedláčková. „Dnes montovanú bu-
dovu rekonštruujeme, čo si vyžaduje nemalé 
investície.” Kde ich vziať? „Financovanie pre-
vádzky AD je v kompetencii VÚC. BSK je 
myšlienke zriadenia centra v Malackách na-
klonený, prostriedky na prestavbu si však mu-
síme zháňať sami.”

Kedy otvoria? 
„Komplexná rekonštrukcia budovy sa 

začala v máji. Najskôr plánujeme dokončiť 
pavilón pre mužov, dúfajme, že v zime už 
nájdu u nás strechu nad hlavou. V zmysle 
zákona o sociálnej pomoci budú v Betánii 
umiestnení ľudia, na ktorých je páchané 

domá-

ce násilie, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi, 
bezdomovci alebo tí, ktorí napĺňajú kritériá 
zákona o sociálnej pomoci,” dodáva D. 
Sedláčková. Mužská časť AD je plánovaná 
pre 20 klientov, ktorí budú obývať štyri spo-
ločné spálne a využívať spoločenskú miest-
nosť s kuchyňou. Pavilón pre 20 žien s deť-
mi bude oddelený. Priechod zabezpečí len 
spojovacia kancelária. 

„Aj spôsob života v obidvoch častiach 
bude rozdielny. U žien bude prevládať ro-
dinný spôsob života. Klientky dostanú sa-
mostatné izby, kde sa budú môcť starať 
o výchovu a stravovanie detí. Časť pre ženy 
plánujeme otvoriť na začiatku roka 2006, 
všetko však bude závisieť od financií,” pri-
znáva riaditeľka Emauzy. V Betánii budú 
mať pripravených 7 izieb – 3 izby pre mat-
ky s jedným dieťaťom, 2 pre ženy s dvomi 
ratolesťami, 2 pre mamy s tromi deťmi.

Holíč–Malacky
Klienti môžu pobudnúť v AD Emauzy 

v Holíči rok, v odôvodnených prípadoch až
3 roky. Ako je plánovaný pobyt v Malac-
kách? 

„Tu sme pripravili zmenu, ak si klient 
nájde prácu a založí stavebné sporenie, 
ktoré mu bude môcť zabezpečiť vlastné 
bývanie, môže zostať až šesť rokov.” 

Aké má však D. Sedláčková skúsenosti 
po 4 rokoch fungovania AD v Holíči? 

„Je smutné, keď vidím, že veľakrát ide 
o rodiny, ktoré by dokázali normálne fun-
govať, ak by mali strechu nad hlavou. Nie 
sú však schopní našetriť si na vlastné býva-
nie a potom kolujú po rôznych AD.” Dnes 
už riaditeľka vie, že šťastných koncov je 
podstatne menej, no i tak sa snaží neustále 
podávať pomocnú ruku dúfajúc, že klien-
tom sa podarí postaviť na vlastné nohy.

Netolerantnosť? 
Z praxe z prevádzky AD v Holíči, ktorý je 

umiestnený v centre sídliska, je zrejmé, že 
pohľad niektorých ľudí na takéto typy zariade-
ní je skreslený a obyvateľky AD sú posudzo-
vané prísnejšie ako ostatní. „Sme pod drob-
nohľadom verejnosti. Okolie nás často neo-
podstatnene odsudzuje. Žiaľ.” Malačanom 
však odkazuje: „Naši klienti sú takí istí ľudia 
ako vaši susedia. Hrou osudu sa dostali až 
k nám. Mnohí z nás majú šťastie, narodili sa 
v rodine, ktorá ich vždy podržala. Dostali sme 
do vienka schopnosti, inteligenciu, schopnosť 
vzdelávať sa, čo nám zabezpečilo ľahší štart 
do života. Nie každý však toto všetko dostane. 
Ak sa človek dostane do neriešiteľnej situácie, 
treba mu pomôcť prinavrátiť sa do života.”

Malačania, pomôžte!
Vznik zariadení ako AD Betánia, ktorý 

bude o pár mesiacov otvorený v Malac-
kách, je možný aj vďaka nadšencom s ob-
rovským srdcom a sociálnym cítením. Tí aj 
bez nároku na odmenu a vďaku pomáhajú, 
ak nie priamo, tak aspoň prispením do zbie-
rok. „Hlavným problémom sú dnes penia-
ze. Dokázali by sme všetko veľmi rýchlo 
postaviť na kľúčik a bez starostí i zariadiť 
celý dom, ak by ich bolo dosť. Tento ideál-
ny stav je však nedosiahnuteľný, a preto ve-
ľa toho, čo nemáme, získame z darov. 
Emauzy v Holíči sme zariadili a vybavili všet-
kým potrebným pre domácnosť iba z da-
rov.” Na záver Danica Sedláčková vyzýva 
všetkých ochotných darovať čokoľvek či už 
starší nábytok, vybavenie do kuchyne, hrač-
ky pre deti, vankúše, periny, riady, či mnohé 
iné „drobnosti”, bez ktorých sa centrum ne-
zaobíde, aby sa obrátili priamo na ňu na t. 
č. 0907/89 92 71 či Malačianku Anku Beň-
kovú, ktorá rovnako ochotne pomáha (t. č. 
0908/44 15 86). „Všetko s vďačnosťou prij-
meme. Veď častokrát fungujeme i na prin-
cípe zázrakov, ktoré sa môžu diať prostred-
níctvom ľudí s veľkým Ľ.” 

Text, foto: LUCIA POLÁKOVÁ

Ak by ste chceli azylové centrum Betá-
nia v Malackách podporiť i finančne, 
číslo účtu je SLSP 250522792/0900 
a názov účtu Križovatky.

MsZ schválilo
• kontrolu plnenia uznesení mestského 

zastupiteľstva s tým, že zo sledovania vypus-
tilo 7 uznesení, ktoré boli splnené, zmenilo 
termín plnenia v jednom uznesení a jedno 
unesenie doplnilo

• Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve TZ č. 
1/98 s dodatkami č. 1 a 2 na tepelné zariade-
nia podpísanej so Službytom Malacky, s. r. o.

• správu o čerpaní rozpočtu Mesta Ma-
lacky za prvý štvrťrok 2005 

• zmenu rozpočtu na rok 2005, pričom 
bežný rozpočet je zostavený ako vyrovnaný 
s príjmami a výdavkami vo výške 
187 438 000 Sk a kapitálový rozpočet je zo-
stavený ako prebytkový s príjmami 
115 422 000 Sk a výdavkami 110 643 000 Sk

• prenájom časti parcely č. 2597 o výme-
re 40,5 m2 na zriadenie terasového sedenia 
pred prevádzkou Pipi–gril na Kollárovej ul. 
počas letnej sezóny 

• odplatný prevod vlastníctva časti parce-
ly č. 4503/1 o výmere 6 m2 za účelom uspo-
riadania vlastníctva pozemku pri rodinnom 
dome na Hviezdoslavovej ulici

• prechod správy majetku spoločenský 
dom zo ZCK na Mesto Malacky

• prenájom nehnuteľného majetku mesta 
– spoločenského domu a bývalej administra-
tívnej budovy MsÚ na Záhoráckej ulici ZCK

• prevod správy majetku budovy kina Zá-
horan na ZCK Malacky

• prechod správy majetku – športová hala 
a krytá plaváreň Malina z AD HOC na Mes-
to Malacky

• prenájom nehnuteľného majetku ŠH 
a krytá plaváreň Malina pre AD HOC Malac-
ky za 1200 Sk za rok

• zmenu štatútu a stanov p. o. m. AD 
HOC Malacky

• zmenu názvu Záhorského centra kultú-
ry na Mestské centrum kultúry Malacky od 
1. 7. 2005

• rámcový plán práce mestského zastupi-
teľstva na II. polrok 2005 s pripomienkami

• správu o kontrole nebytových priesto-
rov vykonanou hlavnou kontrolórkou mesta 
Ing. Čikošovou

• za členku dozornej rady TEKOS, s. r. o., 
Mgr. Lenku Kožuchovú

• vyhlásenie verejnej súťaže na otextova-
nie znelky Mesta Malacky, dofinancovanie 
mesta vo výške 50 000 Sk na projekte v spo-
lupráci s mestskou časťou Rusovce na zriade-
nie Infocentra pre rozvoj cestovného ruchu

• plán aktivít k 800. výročiu prvej písom-
nej zmienky o Malackách v roku 2006 s pri-
pomienkami

Zobralo na vedomie
• dôvodové správy k jednotlivým mate-

riálom rokovania
• správu o hospodárení v obchodnej 

spoločnosti PROGRES, s. r. o.
• Návrh strategického zámeru spoločnos-

ti PROGRES, s. r. o., pre roky 2005, 2006 
a 2007

• správu o vykonanej kontrole hospodá-
renia spoločnosti PROGRES, s. r. o., vykona-
nou hlavnou kontrolórkou mesta Ing. Čiko-
šovou

• informáciu o prevode bytu do osobné-
ho vlastníctva

• informáciu o zapojení domácností do 
zberu komunálneho odpadu

• informáciu o audite verejného osvetle-
nia

Uložilo MsÚ
• vyžiadať si od Službytu Malacky, s. r. o., 

pravidelne plán investičných akcií na tepel-
ných zariadeniach mesta a predkladať ho 
mestskému zastupiteľstvu

• odstrániť nedostatky zistené hlavnou 
kontrolórkou mesta pri finančnej kontrole 
prenájmu nebytových priestorov za rok 
2004 a informovať mestské zastupiteľstvo

• vypracovať návrh zmien VZN o prenáj-
me nebytových priestorov

• zabezpečiť fyzickú kontrolu v domác-
nostiach nezapojených do vývozu tuhého 
komunálneho odpadu s cieľom vysvetliť ob-
čanom VZN o poplatkoch a VZN o odpa-
doch

• zabezpečiť dodanie odpadových nádob 
na TKO do domácností, ktoré tieto nemajú

• zabezpečiť výmery pre domácnosti na 
vývoz a likvidáciu TKO tam, kde sa zistila 
zmena, resp. z určitého dôvodu výmer ne-
obdržali

• pre výber poplatkov za vývoz a likvidá-
ciu TKO od neplatičov využiť všetky možnos-
ti vrátane exekúcie a možnosti byť osobit-
ným príjemcom sociálnych dávok

• zabezpečiť verejné obstarávanie na 
spracovateľa projektovej dokumentácie na 
audit verejného osvetlenia v roku 2005 
a potom spracovať projektovú dokumentá-
ciu s tým, že výstupy z projektovej doku-
mentácie budú predložené na rokovanie 
mestského zastupiteľstva s návrhom ďalšie-
ho postupu

• odpovedať písomne na základe požia-
daviek na interpelácie prednesené jednotli-
vými poslancami

Uložilo štatutárovi spoločnosti 
PROGRES Malacky, spol. s r. o. 
• nájsť alternatívny spôsob odstránenia 

nežiaduceho stavu poskytovania služieb 
spoločnosti účastníkom KDS zdarma bez 
právneho titulu

• zmluvne vyšpecifikovať výkony a práce, 
ktoré bude spriaznená spoločnosť vykonávať 
nad rámec zmluvy o údržbe KDS (napr. zria-
denie prípojok, rekonštrukcie), schválený 
cenník vykonaných prác by mal byť neodde-
liteľnou súčasťou zmluvy

• vypracovať reálnu cenovú kalkuláciu 
mesačného poplatku, ktorý je v súčasnosti 
139 Sk a cenovú kalkuláciu poplatku pre zria-
denie prípojky osobitne pre bytové domy, 
firmy a rodinné domy tak, že z kalkulácie bu-
dú zrejmé priame a nepriame náklady a pred-
pokladaná miera zisku

• prehodnotiť zoznamy dôchodcov 
a v tých prípadoch, kde dôchodca nemá 

podpísanú zmluvu, pozastaviť úľavu a prí-
spevok od mesta, o tom informovať účastní-
kov KDS

• zaoberať sa riešením likvidácie straty 
v celkovom objeme 2,13 mil. Sk a nájsť alter-
natívy, zámery a riešenia ďalšieho vývoja 
spoločnosti

• informovať o postupe realizácie týchto 
opatrení mestské zastupiteľstvo

Uložilo riaditeľom AD HOC a ZCK
• pripraviť a predložiť úplné znenie štatú-

tov a stanov ich organizácií v zmysle vykona-
ných a vykonávaných zmien

Splnomocnilo primátora mesta
• podpísať dodatok č. 3 k nájomnej zmlu-

ve TZ č. 1/98 so Službytom Malacky, s. r. o.
• podpísať nájomnú zmluvu na prenájom 

parcely pre priestor pred Pipi-grilom
• podpísať kúpnu zmluvu na prevod vlast-

níctva pozemku pri rodinnom dome na 
Hviezdoslavovej ulici o výmere 6 m2 

ANTON PAŠTEKA

• 20. júna sa viceprimátor Malaciek Ing.
Jozef Bulla stretol s výkonným riadite-
ľom spoločnosti AGRA M Kimom Stock-
holmom, ktorý ho informoval o záme-
roch a plánoch spoločnosti na najbližšie 
obdobie. 
• Služobnú cestu do partnerského mes-
ta Alberirša absolvoval 21. júna Jozef 
Bulla, zástupca primátora, kde sa spolu 
s Ing. Maximiliánom Freundom zúčast-
nil slávnostného otvorenia novej pošty 
a slávnostného sprístupnenia filatelistic-
kej výstavy. 
• Ocenenie za nomináciu Základnej 
školy na Štúrovej ulici v Malackách me-
dzi päť najlepších stavieb roka 2005 si 
prevzal zástupca Malaciek Jozef Bulla 
23. júna v Divadle Jonáša Záborského 
v Prešove. Slávnostné vyhlásenia výsled-
kov už 11. ročníka prestížnej celoštátnej 
prezentačnej neanonymnej súťaže Stav-
ba roka 2005 sa tu uskutočnilo v rámci 
Dňa stavebných podnikateľov. 
• 24. júna sa v priestoroch MsÚ v Malac-
kách konalo valné zhromaždenie spo-
ločnosti TEKOS, ktorej je mesto 100-per-
centným vlastníkom. 
• V ten istý deň prijal viceprimátor Mala-
ciek v obradnej sieni MsÚ žiakov zo ZŠ 
Záhorácka, ktorí v uplynulom období 
úspešne reprezentovali školu, mesto 
aj Slovensko na rôznych športových sú-
ťažiach. 
• 28. júna Malacky navštívili zástupco-
via spoločnosti WEBY.SLOVENSKA.SK, 
s. r. o., aby s predstaviteľmi mesta ro-
kovali o možnej spolupráci v rámci pro-
jektu OD INFORMÁCIE K HOSPO-
DÁRSKEMU  ROZVOJU, kedy by v rám-
ci jeho realizácie v druhej etape mali byť 
v priestoroch podnikateľského inkubá-
tora v Malackách umiestnené interneto-
vé kiosky s bezplatným prístupom na 
internet. 
• 29. júna sa v budove MsÚ v Malac-
kách uskutočnilo pracovné stretnutie zá-
stupcov mesta s reprezentantmi firmy 
ponúkajúcej digitálne technológie v ob-
lasti odpadových vôd.
          –lucy–

JEDNOU VETOU
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SPRAVODAJSTVO

Počula som, že Rómovia z Plaveckého Štvrtka
majú byť presťahovaní do Malaciek. Je to pravda? 
„Považujem to za nezmysel. Mesto Malacky nedostalo žiadnu oficiálnu žiadosť, ani nás 

nikto kompetentný v tejto súvislosti neoslovil. Z čisto precedurálneho hľadiska, myslím i vo 
všeobecnosti, je takáto migrácia ťažko riešiteľná a v súvilosti s mestom Malacky a jeho ka-
tastrálnym územím to považujem za nezrealizovateľné.”

Ing. JOZEF BULLA, zástupca primátora Malaciek

JP
P

AG
EN

TÚ
RA JEDNA PANI

POVEDALA

Fámy sa dokážu šíriť neuveriteľnou rýchlosťou. Veď koľkokrát 
ste počuli z úst ostatných: počula si, že... Je to pravda, či nie je 
to pravda. Často sa však i s nepravdou stotožníme. Aj to bol je-
den z podnetov, prečo sme uviedli do života rubriku s príznač-
ným názvom JEDNA PANI POVEDALA. Jej cieľom je vyvrátiť či 
potvrdiť to, čo sa dostalo do našej redakcie alebo vám do uší.

Dokončenie z 1. strany

„Častokrát fungujeme i na princípe zázrakov”

 O čom rokovali poslanci MsZ 16. júna? 

„Pomôžem! Nebudem o pomoci len hovoriť,” heslo, ktorým sa riadia členovia združenia IBO 
(Rád staviteľov) – kresťanskej organizácie, ktorá pomáha ľuďom v núdzi. Zvyčajne tak, že spo-
ločne počas letných workcampoch 2–3 týždne pomáhajú pri stavbách či rekonštrukciách do-
mov, nemocníc, ústavov či azylových domov ap. Práve v týchto dňoch máme v Malackách šesť 
dobrovoľníkov z Belgicka a Holandska, ktorí pomáhajú a svoje voľno obetovali v prospech 
dostavby Betánie. Na fotografii je sprava Kim Claes, Jack van de Heyning, ktorý v IBO pôsobí 
už 25 rokov, Catherine Fimmers, Patricia de Wys. Liesbeth Goosens a Jerden Bijsterbosch. 

Milí čitatelia, 
ak nám napíšete do 25. júla na adresu 

redakcie, ktorý príspevok vás zaujal, bu-
dete mať šancu získať tričko mesta Ma-
lacky. Tak neváhajte a zapojte sa! Ak ch-
ceme písať o tom, o čom chcete čítať, 
musíme poznať váš názor. Tak vystrihnite 
kupón a napíšte naň, čo vás zaujalo. 
V minulom čísle to boli najmä príspevky 
Záhorie má svoju publikáciu, Odchá-
dzam s Hippokratom, 130 rokov pomo-
ci blížnym, Kto otextuje znelku mesta 
a iné. Spomedzi všetkých sme vyžrebova-
li Annu Vrablecovú z Malaciek, ktorá zís-
kava kalendár mesta.         –red–

ZAUJALO VÁS
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lách. Najskôr podľa projektovej dokumentá-
cie a potom obhliadkou s prihliadnutím na 
viaceré rámcové kritériá, ako začlenenie sta-
vebného diela do prostredia, celkový archi-
tektonický a stavebný výraz diela, kvalita sta-
vebných prác, vhodnosť použitia stavebných 
materiálov a výrobkov a ich profesionálne 
zvládnutie v realizácii či originálnosť a prog-
resívnosť architektonického, konštrukčného 
a technického riešenia ap. Malacky navštívili 
odborníci 2. júna. „Vybrať víťaznú stavbu 
nebolo ľahké. Na konečnom verdikte sme sa 
ujednotili až po dvoch hodinách. Veď každá 
z nominovaných piatich stavieb by mohla 
byť Stavbou roka,” prezradil R. Polom.

Malacky triumfovali
Napriek tomu, že titul Stavba roka 2005 

putoval nakoniec do Košíc a bude sa ním po 
celý rok pýšiť novopostavený letiskový ter-
minál pre cestujúcich, odborná pochvala ne-
unikla ani Malackám. Zaujímavosťou bolo, 
že Mesto Malacky zastúpené MsÚ bolo je-
diným zástupcom samosprávnej inštitúcie 
v kategórii stavebníka a dokonca samo pri-
hlásilo do súťaže hneď dva objekty, pričom 
zo Záhoria na zozname súťažiacich stavieb 
figurovala už len Homogenizačná hala v Ro-
hožníku. Triumf metropoly Záhoria bol zavŕ-
šený v okamihu nominovania ZŠ MALACKY 

– JUH spolu so stavbami, ako sú TUNEL 
BRANISKO, APOLLO – BUSINESS CEN-
TER, Mlynské nivy, Bratislava, ADMINIS-
TRATÍVNO-PREVÁDZKOVÝ OBJEKT RE-
DING, a. s., Račianska 153/A, Bratislava 
a TERMINÁL PRE CESTUJÚCICH – Letisko 
Košice na hlavné ocenenie. Priamo na mies-
te si ocenenia nominanta prevzali za staveb-
níka Ing. Jozef Bulla, zástupca primátora 
Malaciek, Jozef Sabó zo spoločnosti SKAN-
SKA CZ, a. s., a Ing. Juraj Peterka ako jeden 
z trojice autorov architektonického riešenia 
stavby. Ten krátko po zverejnení výsledkov 
povedal: „Sú to veľmi príjemné dojmy. Veľ-
kú radosť máme všetci, ktorí sme sa na stav-
be podieľali. Za architektov nielen ja, ale 
aj Ing. arch. Jela Plencnerová, Ing. arch. Lu-

cia Simonyiová, iste i zástupcovia projektan-
tov – AUREX, spol. s r. o., či zhotoviteľa 
SKANSKA CZ, a. s., a nakoniec Mesta Ma-
lacky. Zaujať sa nám podarilo určite netra-
dičným riešením stavby. Vnútorné átrium 
podporuje rozvoj kontaktov. A priama ko-
munikácia ľudí, ktorí sa vidia, ba až dotknú, 
je v dnešnom svete ohrozenom virtuálnou 
realitou priam nevyhnutnosťou.” 

Rozmanitosť súperiacich a víťazných diel 
Počas jedenástich rokov bolo do súťaže 

prihlásených viac ako 300 stavieb a hoci sa 
jej každý rok nezúčastňujú všetky novopos-

tavené či zrekonštruované objekty, je sku-
točnou prehliadkou architektonických skvo-
stov. „V tomto ročníku sa zišlo 23 novosta-
vieb a 4 rekonštrukcie, z toho dve sa týkali 
národných kultúrnych pamiatok, 6 nadmiliar-
dových investícií, 11 objektov bolo postave-
ných v hlavnom meste (a súťažilo o Cenu 
primátora Bratislavy vyhlásenú v tomto roku 
po prvýkrát), iné boli zrealizované v rôznych 
kútoch Slovenska,” štatisticky zhodnotila 
Ing. Mária Brichtová, prezidentka ABF Slova-
kia. Rozmanitosť prihlásených stavieb doku-
mentuje i súbor tých, ktoré získali jednu 
z deviatich cien vyhlasovateľov súťaže. Patrili 

k nim: Cena ministerstva výstavby a regio-
nálneho rozvoja SR – obchodný dom Alizé, 
Hurbanovo nám. 6, Bratislava; Cena Sloven-
ského zväzu stavebných inžinierov – Tunel 
Branisko, kat. úz. Korytné, Široké; Cena Zvä-
zu stavebných podnikateľov Slovenska – Väz-
nica v Leopoldove, Cena Slovenskej komory 
stavebných inžinierov – Meander Park Ora-
vice 1. etapa, Oravice; Cena Slovenskej tech-
nickej univerzity v Bratislave, Stavebnej fa-
kulty – Multifunkčné kultúrne a knižničné 
centrum – obnova a revitalizácia historic-

kých budov Univerzitnej knižnice v Bratisla-
ve (tento objekt získal i Cenu primátora hlav-
ného mesta SR Bratislavy); Cena Technické-
ho a skúšobného ústavu stavebného – HO-
MOGENIZAČNÁ HALA, Rohožník; Cena 
ABF Slovakia – AB MALÝ TRH, Páričková ul., 
Bratislava; Cena Vydavateľstva EUROSTAV, 
spol. s r. o. – AB SLOVALCO, a. s., Priemysel-
ná ul. 14, Žiar nad Hronom; Cena PSS, a. s. 
– obytný komplex PLATAN, Bajkalská ul., 
Bratislava. 

LUCIA POLÁKOVÁ, foto: L. Poláková, archív
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Nová škola takmer 
Stavbou roka 2005

 Poslaním súťaže Stavba roka
je podpora kvality komplexnej realizácie stavebného diela ako súčasť uceleného 
systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve s cieľom v reálnom 
čase dosiahnuť európske štandardy, ktorého jedným z gestorov je Ministerstvo 
výstavby a regionálneho rozvoja SR a garantmi kvality tohto systému sú Sloven-
ská komora architektov a Slovenská komora stavebných inžinierov. Čím zaujala 
malacká škola? 

Vyberáme z posudku hodnotiacej komisie:
• Uskutočnením myšlienky výstavby netradičnej nekomerčnej vybavenosti školy v súčas-
ných nie optimálnych podmienkach pre podobný druh aktivít,
• jednoduchým a presvedčivým preukázaním možnosti „doplniť” základnú úlohu školy 
(učenie) možnosťou intenzívnejšej komunikácie medzi žiakom a učiteľom, 
• vytvorením podmienok s bezkolíznou prevázkou aj pri využití objektu na mimoškolské 
aktivity zvyšujúc tak kvalitu sociálneho, kultúrneho, a teda blízkeho okolia, 
• uvážlivým použitím stavebných konštrukčných a technologických systémov umožňujú-
cich funkčnú dispozičnú variabilitu presahujúcu až do polohy experimentu, 
• jednoduchým, ale elegantným architektonickým výrazom objektu, ktorý sa vďaka zvo-
leným stavebným konštrukciám, technológiám, výberu stavebných materiálov a výrob-
kov, ako aj striedmej farebnosti ubránil akémukoľvek formalizmu.

Už pred dokončením novej školy boli mnohí Malačania presvedčení, že v meste vyrastá stavebné dielo s vysokými funkčnými a estetickými 
parametrami. Takémuto projektu sa veru oplatilo venovať maximálne úsilie. Odborníci nám to len potvrdili.

V náročnej súťaži mal investor – 
Mesto Malacky – dve „želiezka 
v ohni”. Školu, ktorá pripraví do 
života najmladšiu generáciu štu-
dentov a inkubátor, ktorý pomô-
že na štarte mladým a začínajú-
cim podnikateľom. Jednoznačné 
posolstvo mesta nepotrebuje ďal-
ší komentár.

Zľava: Predseda odbornej hodnotiacej komisie Richard Polom, Juraj Peterka a Jozef Bulla, 
ktorý prijíma gratuláciu od zástupkyne ABF Slovakia. 

Súčasťou podujatia bola aj verni-
sáž putovnej výstavy STAVBY RO-
KA 2005 (jej reinštalácia bude do 
konca mája 2006), t. j. výstavy 
všetkých odbornou porotou po-
sudzovaných súťažných návrhov. O krok bližšie ku klientovi

Taký je názov projektu, ktorý s podporou Európskeho sociálneho fondu realizuje Mesto 
Malacky. Jeho cieľom je zlepšenie interpersonálnych zručností pracovníkov Mestského úra-
du v Malackách a vytvorenie komplexného programu formovania obojsmerného vzťahu sa-
mospráva - občan. V júni absolvovali vedúci jednotlivých oddelení MsÚ sériu tréningov za-
meraných na posilnenie komunikačných zručností a zvládanie stresových situácií. V týchto 
dňoch pracovníci MsÚ pripravujú prieskum verejnej mienky, úlohou ktorého bude zistiť po-
treby a očakávania obyvateľov mesta v súvislosti s poskytovaním služieb na MsÚ.

–ipo–, foto: S. Osuský 
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vých zápasoch spustená šnúra koncertov, kto-
rá sa ťahala až do neskorých nočných hodín, 
prilákala najmä mládež z celého regiónu. „Po-
čet návštevníkov sa k večerným hodinám 
zdvojnásobil a vyšplhal na 2300, čo je v porov-
naní s minuloročnou návštevnosťou, ktorá sa 
pohybovala na hranici piatich stoviek, výbor-
ným úspechom,” spokojne zhodnotili organi-
zátori. Nečudo, veď ťahákmi boli skupiny 
Smola a hrušky, Chikiliki tua, Ska-Pra šupina, 
Mango Molas, Zóna A a najmä posledné Hex 
a Polemic. 

Hudba sa rozliehala mestom ešte hodinu 
po polnoci a MsP zaznamenala počas „street-
festovej” noci, tak ako po minulé roky, viacero 
sťažností na rušenie nočného pokoja. Organi-
zátori však mali platné povolenie do 01.00 h. 

Tienistou stránkou inak bolo i spôsobenie 
škôd na majetku Gymnázia sv. Františka Assis-
kého. Potvrdila to i riaditeľka Mgr. Marta Šim-
ková. „Skutočne bolo poškodené zariadenie 
na toaletách.” (škoda za cca 5000 Sk) B. Orth 
na margo tejto nepríjemnosti i rušenia nočné-
ho pokoja povedal: „Na takomto masovom 

podujatí sa musí i s takýmto niečím počítať. 
Vzniknutú škodu nahradíme. Za rušenie noč-
ného pokoja by som sa touto cestou chcel 
všetkým ospravedlniť a požiadať ich o po-
chopenie. Veď takáto akcia je len raz do 
roka.” 

Čo prinesie budúci ročník? Ten tohtoročný 
prebehol až na niektoré „zakopnutia” korekt-

ne a potešil viac ako 2000 ľudí, našli sa i takí, 
ktorých hluk obťažoval. Čo spraviť? Zrušiť jed-
no z najnavštevovanejších podujatí organizo-
vaných v Malackách, ktoré vždy do metropoly 
Záhoria priláka nadšencov otvorených športo-
vo-kultúrnych podujatí? Vždy je to o hľadaní 
správnej miery tolerancie. 

LUCIA POLÁKOVÁ, foto: F. Fiľakovský

Ako ste prijali správu, že sa v Ma-
lackách stavia supermarket Lidl?

Renáta Pokorná, (45)
Prinesie to do mesta 
konkurenciu, budú niž-
šie ceny, aspoň si mys-
lím.

Jaro Nemeš (46), živnostník:
Pre mňa to znamená 
taký nejaký úlet, ne-
viem však koho – či už 
architekta, alebo mes-
ta. Keď sú na to penia-
ze, tak mohlo byť rad-
šej na nejakú rekon-
štrukciu toho domu, čo tam búrajú (staré 
CVČ – pozn. red.). Podľa mňa je to škoda, 
kde tie decká budú teraz chodiť?!

Peter Petrík (32), nezamestnaný: 
Podľa mňa je to straš-
ná tragédia, lebo staré 
budovy, ktoré by mohli 
byť kúskom peknej his-
tórie, sa v meste ničia. 
A nadnárodné firmy tu 
zničia obyčajných pod-
nikateľov. Nebol to snáď vhodný priestor 
na predaj.

Dušan Janči (66), dôchodca:
Myslím si, že to bude 
dobré najmä pre dô-
chodcov. Sú tam lac-
nejšie  potraviny. Dô-
chodcovia budú radi, 
že to bude takmer 
v centre. Počul som aj 
negatívne názory, ľudia kritizovali zlú kvali-
tu výrobkov v Lidl. Každý hovorí inak. Pod-
ľa mňa sa dôchodcom uľahčí život.

Zuzana Orthová, (36):
Nepáči sa mi to, preto-
že je to pri synagóge. 
Synagóga sa mi páči 
ako historická budova, 
pamiatka mesta. Lidl 
ako taký vítam, ale nie 
práve na tomto mieste.

Anna Orgoňová (46), 
učiteľka MŠ:
Je načase, nech už je 
nejaká konkurencia!
V každom prípade stav-
bu schvaľujem.

Helena Jurkovičová, (40):
Nič iné nám nechýba-
lo len nejaký obchod! 
Myslím to ironicky. 
Mohli tú plochu použiť 
na výstavbu nejakej bu-
dovy pre deti. 
         Text a foto: –ms–

ANKETA
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čierna

Začiatkom mája bola medzi Mestom 
Malacky a Lidl Slovenská republika, v. 
o. s., uzatvorená kúpna zmluva, ktorej 
predmetom sa stali dnes už zbúrané 
nehnuteľnosti Na brehu a priľahlé po-
zemky. Definitívne tak bola urobená 
bodka za špekuláciami obyvateľov, či 
v centre Malaciek vyrastie ďalšia zo sie-
te diskontných predajní potravín. 

Lidl ako časť skupiny Swarz patrí medzi 
desať špičkových firiem v nemeckom malo-
obchode potravín a v ostatnom roku preni-
kol i na slovenský trh. Záujem postaviť pre-
dajňu v Malackách prejavila spoločnosť už 
v roku 2003, po viacerých neúspešných po-

kusoch odsúhlasiť výstavbu predajne v Ma-
lackách na zasadnutiach mestského zastupi-
teľstva dali nakoniec poslanci Lidlu zelenú až 
22. apríla 2004. Najväčšie výhrady voči po-
staveniu predajne smerovali k jej lokalizácii 
v centre mesta, ktorú si spoločnosť Lidl SR, 
v. o. s., stanovila ako jednu z hlavných požia-
daviek. Po dlhých rokovaniach obe strany 
dospeli ku kompromisnému záveru a pre-
dajňa nebude stáť presne na mieste zbúra-
ného Centra voľného času, ale bude zasu-
nutá ďalej a situovaná na pozemkoch patria-
cich k rodinným domom.

Aktuálne informácie o príchode Lidlu do 
Malaciek nám poskytla Ing. Gabriela Rehá-
ková, vedúca oddelenia územného rozvoja, 

dopravy a služieb MsÚ: „Bolo vydané búra-
cie povolenie, ako aj stavebné povolenie, 
obe rozhodnutia sú právoplatné. Pôvodné 
stavby sú už odstránené a priamo na búra-

cie práce nadväzuje otvorenie stavby. Stav-
ba sa začala už prípravou územia pre výstav-
bu. Maximálny čas výstavby je podľa zákona 
stanovený na dva roky, no predpokladané 
ukončenie stavby je koncom roka 2005. 

Redakcia oslovila i spoločnosť Lidl Slo-
venská republika, v. o. s., so žiadosťou o zod-
povedanie niektorých otázok v súvislosti 
s pripravovaným príchodom Lidlu do Mala-
ciek. S médiami však jej zástupcovia neko-
munikujú. Kedy reálne predajňa otvorí svoje 
dvere kúpychtivým Malačanom, ukáže čas, 
no dá sa predpokladať, že už v tomto roku. 

LUCIA POLÁKOVÁ, foto: M. Soukup

Ďakujeme dlhoprstým, 
ktorí navštívili tanečné štúdio ZCK & Saltatrix na Čulenovej ulici v Malackách a od-
niesli si hifi vežu s vyše 200 tanečnými CD a DVD, čím výrazne prispeli ku „skvalitne-
niu” tanečnej výučby. 

Dúfame, že tento ohlas vás privedie k zamysleniu sa na tým, že hifi veža spolu 
s CD by bola osožnejšia pri výchove a vzdelávaní vo voľnom čase. Preto od septem-
bra vyše 100 deťom z Malaciek a okolia nezostáva nič iné, ako si pri tanci už len tak 
„poskakovať”. Bol tento čin pre vás potrebný k povýšeniu sa na obyčajných zlodejov? 
Alebo vari chcete, aby sa vaše rady rozšírili tým, že deti nebudú tancovať a budú sa 
túlať po uliciach? Ešte raz ďakujeme! 

Vaši tanečníci TŠ ZCK & SALTATRIX

Predajňa LIDL je typová predajňa, podľa situácie je umiestnená v časti pozemku, kde stáli pôvodné 3 rodinné domy. V prednej časti 
sú predovšetkým parkovacie plochy a napojenie na komunikáciu. Objekt synagógy bude od parkovacích plôch oddelený zeleňou.

 LIDL mieri do Malaciek

TIENE DNÍ

História zbúranej budovy CVeČka 
Budova CVČ bola daná do užívania cca v roku 1890, kedy bola 
využívaná ako budova súdu. Od roku 1978 bol objekt využívaný 
ako Mestský dom pionierov a mládeže a v tomto období bola vy-
konaná prístavba sociálneho zariadenia. Od roku 1990 sa objekt 
využíval ako Centrum voľného času a v roku 1993 sa do objektu 
presťahovala i základná umelecká škola. Onedlho neďaleko mies-
ta, kde budova stála, vyrastie nová predajňa spoločnosti LIDL. 

 NAY Streetfest Malacky 2005
VÍŤAZI STREETBALLOVÝCH 
TURNAJOV: 
Chlapci do 12 r.: LENTILKY (Adam Kurák, 
Boris Bojanovský, Denis Čech), dievčatá do 
12 r.: Harlem Globtrotters (Alexandra Vosát-
ková, Simona Marcová, Nikoleta Schreibero-
vá), chlapci do 15 r.: Ortodox Brothers(BA)(-
Marek Hroch, Pavol Fuchs, Adam Zinajkovič), 
chlapci do 18 r.: TVOJA MATKA (Pezinok) 
(Adam Lukšík, Roland Meszároš, Daniel Mä-
siar), ženy bez rozdielu veku – ZAS (BA): An-
drea Galvánková, Alexandra Riecka, Zuzana 
Tučná, mixy: CENTRUM OLYMPIJSKÝCH 
BEZNÁDEJÍ (BA) (Hrabla, Romča, Hrivo, Spi-
der), neregistrovaní muži: SENICA (SE) (Ro-
man Blažek, Peter Tokoš, Braňo Havel, Ondrej 
Kopecký), V.I.P.: GENERALI (Tomáš Mičuda, 
Karol Ivančík, Pavel Sýkora ml.), hlavná kate-
gória: MUŽI – PADEU REMEN (Holíč) (Libor 
Došek, Samuel Burský, Miroslav Mrlík).

RADÍME VÁM, ČO S LETOM

 Summerbeach 
 Rudava 2005!

Festival sa uskutoční 22.–24. júla v spo-
mínanom rekreačnom stredisku Rudava pri 
Malých Levároch (v okrese Malacky). 

Raritou podujatia je turnaj v plážo-
vom volejbale, v ktorom sa môže zúčast-
niť až 192 družstiev v kategóriách muži 
a mix. Prihlásiť sa môžete (aj na všetky 
súťaže) online na oficiálnej stránke podu-
jatia www.rudava.sk. 

Pre tých, ktorí holdujú viac hudbe ako 
športu, pripravili organizátori program, dá 
sa povedať, v medzinárodnom formáte. 
Okrem slovenských kapiel Desmod, Para, 
Ska-Pra Šupina, Ska2tonics, Vetroplach, 
Polemic, Nocadeň, Chiki Liki Tu-a, No Gra-
vity, The Bridge, Puding Pani Elvisovej, Cli-
ché privítame aj zástupcov našich českých 
susedov v podaní Mňága a Žďorp, Zina & 
Stereophonic Punx.

Summerbeach tento rok 
prináša veľa noviniek

Spomeňme sútaž mladých kapiel Ma-
kez Star, Tunnel Music Stage, Cobra Tun-
ning Karaoke show, casting agentúry 
M-Choice, čajovňu. Nebudú chýbať všet-
kým známe sprievodné súťaže (turnaj v há-
dzaní šípok na tekutý terč, pľuvanie čereš-
ňovou kôstkou, Pretiahni ma na Rudave!, 
Miss Bikiny, vodný futbal, dve nočné disko-
párty...) a obľúbený detský kútik. 

Denná vstupenka na mieste bude stáť 
150 Sk, trojdňová permanentka bude stáť 
na mieste 280 Sk, v predpredaji len 230 Sk. 
Predpredaj v sieti Ticketportal a Eventim, 
taktiež v kníhkupectve Ľubica (Malacky) 
a v predajni Almako (Veľké Leváre, na kri-
žovatke).                  –pr–

Máte radi šport? Chcete sa zabaviť? Po-
zývame vás na Rudavu! Len necelý me-
siac nás delí od otvorenia 9. ročníka 
letného hudobno-športového festivalu 
Summerbeach 2005.

LIDL v Malackách 
v skratke
Mesto predalo pozemky a nehnuteľ-
nosti za 29 164 000 Sk (12 164 000 Sk 
pozemky a 17 000 000 Sk stavby), 3 ro-
dinné domy za 2 000 000 Sk
Celková rozloha pozemkov odkúpených 
od mesta – 7 742 m2

Plocha predajne – 102 m2

Rozmery objektu – 64,80 x 25,97 m
Zastavaná plocha – 1807,57 m2, 
Predajná plocha – 1290 m2 
Počet parkovacích miest – 110, 
Počet vyhradených miest – 5
Počet pracovníkov – 8+1 na prac. zmenu
Počet pokladníc – 7
Otváracia doba 
Po–So 7.00–22.00;  Ne 8.00–22.00

Robo Mikla so svojimi fanúšičkami
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V utorok 21. júna podvečer sa začali 
schádzať deti i dospelí v Spoločen-
skom dome ZCK v Malackách. Konala 
sa tam totiž slávnostná školská akadé-
mia žiakov a učiteľov Základnej školy 
Dr. Jozefa Dérera. 

Preplnená sála žila očakávaním a bom-
bastický úvod v štýle Superstar ohúril divá-
kov, ktorí obdivne sledovali známe tváre 
z najsledovanejšej šou v dokonalej imitácii 
šikovných žiakov 2. stupňa. Neomylne ste 
tam našli Zdenku Prednú s jej typickým 
účesom, štýlom oblečenia i pohybmi, Mira 
Jaroša spolovice zahaleného v kožušine, 
Katku Koščovú v milom klobúčiku i Petru 

Humeňanskú tak, že sa nedala nespoznať. 
Výsledná karaoke pesnička Kým vieš snívať 
správne naladila publikum na ďalší prog-
ram, ktorý vonkoncom nezaostával kvalitou 
ani výkonom vystupujúcich detí.

A na záver veľké oceňovanie z rúk riadi-
teľky školy. Mgr. Terézie Sopóciovej. Je 
predsa celkom iné osláviť úspechy verejne! 
Pochvala pred spolužiakmi, rodičmi i ostat-
nou verejnosťou predsa musí hriať i motivo-
vať oveľa viac ako iba v triede pred tabuľou! 
A bolo čo oslavovať. Knihy, diplomy a drob-
né darčeky sa ušli päťdesiatim najšikovnej-
ším žiakom školy, ktorí svojou prácou píšu 
jej dobré meno.

Text, foto:  TATIANA BÚBELOVÁ 

ZABÁVA NÁS PÁN BAKLÍK
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RECEPT PANI VOZÁROVEJ
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Pantone 354 U

Chutia 
„Herecké 
jedno-
hubky”?

Formou výchovného koncertu 
uviedlo 24. júna Detské divadelné 
štúdio Divadla na hambálku svoju 
najnovšiu premiéru pod režijným 
vedením Beáty Reifovej. Po dvoj-
mesačnom nácviku divákom svoj 
talent prezentovali stvárnením 
Hereckých jednohubiek ako mo-
zaiky zostavenej z monológov, di-
alógov a jednoaktoviek ako naj-
kratších dramatických útvarov. Na 
fotografii je jeden spomedzi ná-
dejných 12–15-ročných hercov 
Samuel Jurkovič.

Text, foto: –ms–

6. a 7. júna sa usilovali viaceré talenty us-
pieť na prijímacích skúškach do odborov 
základnej umeleckej školy.

Do prípravného ročníka hudobného odbo-
ru ZUŠ v školskom roku 2005/2006 sa dosta-
lo osemnásť detí: 

Katarína Winklerová – spev a klavír, Sandra 
Tésiová – akordeón alebo klavír, Gabriel Havlík 
– spev, keyboard, Jakub Drgoň – husle, Kristína 
Vajarská – gitara (do 1. ročníka), Kristína Jursová 
– klavír, Agáta Hlavenková – spev, keyboard ale-
bo klavír, Lucia Čulenová – zobcová flauta, Da-
libor Remiš – gitara, Martin Kmec – akordeón 
alebo gitara, Michaela Palkovičová – keyboard 
(do 1. roč.), Eliška Encingerová – klavír, Jakub 
Hurbanič – keyboard (do 1. ročníka), Natália 
Majcherová – klavír, Sára Havlíková – gitara, 
Sarah Sophia Krajovská, Marek Murín a Gab-
riela Murínová – všetci klavír. 

Do výtvarného odboru 
medzi dvadsaťdva prijatými sú: 

Veronika Šafránková, Sára Stupňanová, Mi-
chaela Šimková, Vladimír Obselka, Zuzana Va-
lovičová, Miroslava Klasová, Patrícia Arpášová, 
Stephanie Blažíčková, Sayed Cséfalvay, Alex 
Zaklay, Christian Dančík, Jakub Kadera, Katarí-
na Kaderová, Lukáš Kadera, Ráchel Jurkovičo-
vá, Erik Novoveský, Veronika Rybáriková, Natá-
lia Zámečníková, Michaela Muškátová, Henrie-
ta Zámečníková, Vanda Michalovičová, Kristína 
Žáková, Alexandra Nováková, Lukáš Mízner, 
Andrej Linek, Laura Paľková. 

V tanečnom odbore 
budú študovať: 
Katarína Winklerová, Michaela Šimková, Jan-

ka Galbová, Annamária Galbová, Mária Gábri-
šová, Lucia Kavečankyová, Katarína Janotková, 
Martina Janotková, Dávid Masarovič, Dana Ca-
badajová a Kristína Šnegoňová. 

Do literárno-dramatického odboru 
ZUŠ sú prijatí: 
Patrícia Lichoňová a Michaela Galica.  

–zus–

Predám dvojizbový byt v centre vo Veľ-
kom Mederi. Cena dohodou. 

Kontakt: 0903/45 71 92.

Tvarohový nákyp
SPOTREBA
4 veľké jablká, 100 g práškového cukru

30 g hrozienok, 1 lyžica rumu, strúhanka, 
4 vajcia, 1 vanilkový cukor, 50 g masla, 50 g 
krupice, 1/2 balíčka prášku do pečiva, šťava 
a kôrka z citróna, 500 g tvarohu, 2 lyžice 
mletých orechov

POSTUP
Olúpané jablká pokrájame na kocky 

a podusíme ich s trochou vody a lyžicou 
práškového cukru. Pridáme hrozienka, ktoré 
sme predtým pokropili rumom. Vymastenú 
a strúhankou posypanú nákypovú formu na-
plníme jablkovou hmotou. Zvyšok práškové-
ho cukru vymiešame s maslom a vanilkovým 
cukrom. Pridáme krupicu a prášok do peči-
va, postrúhanú kôrku a šťavu z citróna. Pri-
miešame prelisovaný tvaroh. Do tvarohovej 
hmoty vmiešame tvrdý sneh z bielkov. Tvaro-
hovú hmotu navrstvíme na jablkovú vo for-
me. Povrch posypeme mletými orechmi, pe-
čieme asi 60 minút v predhriatej rúre.

– Pane vedúcí, v tem chlebje, co sem 
si u vás kúpiu, sem našeu zapečené bro-
ky.

– Vidzíte, strýcu, zas ňegdo hodziu 
flintu do žita!

• • •
Bjetka kričí na Emila:
– Ty ožrauo, tos moseu vypit ceuú 

flašu borovičky?!
On sa na ňu podzíva a zamrmle:
– Moseu, straciu sem štupl!
• • •
– Francku, cos robiu s tým kabátem, 

že ho máš ceuí zamazaný?
– Ale, spadeu mi pri šenku do bariny.
– A pročs ho nedržau?
– Držau, šak já sem byu v ňem.
• • •
– Kúpaňí je tu, muadá paňi, zakáza-

né, – povidá policajt.
– Ná, proč ste mi to nepovidali pred-

tým, než sem sa vyzlékua?!
– Vyzlékaňí tu neňi zakázané.
• • •
– Dežo, co piješ najračik?
– Strýčku Francku, šecko, co začíná 

na AJ.
– Nerozumím.
– No, aj borovičku, aj rum, aj pivo...
• • •

Anča: – Francku, máš mja ešče rád?
Francek: – Stručňejší! Co si sceš kúpit?

Akadémia ZŠ Dr. J. Dérera

 Čo všetko sme dokázali

Písmenká už nerobia tohoročným prváčikom žiadny problém.

Žiaci prijatí do odborov malackej ZUŠ

 Ktorí boli úspešní?

Gymnázium sv. Františka Assiského, 
Kláštorné námestie v Malackách 

prijme do zamestnania 
učiteľa/učiteľku AJ. 
Nástup možný od 1. 9. 2005.
Bližšie informácie na t. č. 034/772 54 57
alebo 0905/625 069.Od okamihu, kedy vypukla vojna, boli donútení žiť istý čas spolu. Práve tieto chvíle im umožnili nájsť 

samých seba a zmysel života.

Muzikál Strašidelný zámok (premiéry 
29. a 30. júna) bol projektom Centra 
voľného času CVeČko v Malackách. 
Vznikol za tri mesiace nákladom asi 
150-tisíc korún. „Šili ho na mieru” 
dvanástim deťom, vybraných z kon-
kurzu päťdesiatich záujemcov. 

Režisérka Mgr. Zuzana Maďarová-Vy-
chodilová, pedagóg VŠMU, bola tiež autor-
kou textov piesní, hudbu vytvoril jej syn 
Alexander Maďar zo Štátneho bábkového 
divadla v Bratislave. Námet o hľadaní pria-
teľstva na pôde „Strašidelného zámku” spra-
covali pre deti predškolského veku a prvé-
ho stupňa základných škôl. 

„Mysleli sme si, že to deti najviac zaují-

ma, chcú, aby sa aj trošku báli, aj sa zasmia-
li,” uviedla režisérka. 

Pri premiérach vládla na javisku dobrá 
nálada a podmanivá  hudba, spev a herec-
ké výkony detí ju preniesli do hľadiska. Pod-
ľa Mgr. Alžbety Šurinovej, riaditeľky CVČ, 
je ambíciou celého tímu tvorcov rozšíriť 
po prázdninách jeho úspešnými reprízami 
množstvo divákov, ktorých muzikál poteší.

Text, foto: MILAN SOUKUP 

Vždy sa nájdu tí, ktorí radi vystúpia z davu...” 
Takých „čierna” zhltne. Na scénu však včas pri-
chádza „biela”, ktorá im dáva nádej. „Každý 
človek zažije vo svojom živote pád, ale ja im 
ukážem, ako vstať. Dám im silu, aby nevybočili. 
Stačí ísť za svetlom...” 

V hre, ktorá vznikla pod režisérskym vede-

ním Mgr. Kataríny Trenčanskej sa blysol skutoč-
ne každý z absolventov – Radka Hrúzová, Ma-
tej Lepiš, Jana Naništová, Róbert Hanzlík, Lucia 
Nádaská, Kristína Plánková, Natália Chabado-
vá, Petra Vrablecová či Michaela Hoďovská. 
Obdivuhodné je i to, že ju dokázali naštudovať 
v rekordnom čase – za štyri dni. 

Text, foto: –lucy–

Hľadanie priateľstva 
medzi strašidielkami

Babylonská premiéra

Stanú sa seriálovými 
hviezdami? 

Do finálovej dvadsiatky pripravovaného 
seriálu TV Markíza, ktorého vysielanie sa má 
začať už v septembri, sa prebojovali i dvaja 
Malačania – odchovanci malackej ZUŠ Ka-
tarína Trenčanská a Michal Režný. Na kas-
tingoch, ktoré boli odvysielané v rámci relá-
cie 10 pre Hollywood dokázali svojimi im-
provizačnými hereckými kvalitami, spontán-
nosťou a svojským zjavom zaujať porotu na-
toľko, že ich posunula do ďalších kôl. Od-
teraz už nielen porota, ale aj diváci budú 
rozhodovať o ich ďalšom „osude”. Televízne 
publikum nakoniec svojím hlasovaním roz-
hodnú, kto z finalistov bude novou seriálo-
vou hviezdou.                –lucy–

Dokončenie z 1. strany
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SERVIS ČITATEĽOM / INZERCIA

NÁŠ TIP NA NÁKUP

v supermarkete

TÝŽDEŇ OD 11. DO 17. 7. 2005
• Giana, jahodový kompót, 425 ml za 
12,90 Sk • Don Simon, červené a biele 
víno, 1 l za 29,90 Sk • Senza koktail, 
broskyňa a jablko, 1 l za 12,90 Sk

MH 05 B4

Na juhozápadnom okraji Malých Karpát 
leží obec Borinka, ktorá má niečo okolo 500 
obyvateľov. Prvý raz sa obec spomína v roku 
1314, keď patrila Pajštúnskemu panstvu. 
Uvádza sa pod názvom Pelystan alebo (taj-
nička č. 1). Neskôr v roku 1736 sa obec v pí-
somných zmienkach spomína ako (tajnička 
č. 2) a v 19. storočí dokonca ako Stupavský 
Podzámek.

Obyvatelia Borinky sa zaoberali hlavne 
poľnohospodárstvom, pálením vápna a uh-
lia, výrobou dreveného riadu, metiel a ich 
predajom v širokom okolí. V 18. a 19. storočí 
tu pracovala pracháreň, medené hámre, pa-
piereň, tehelňa a (tajnička č. 3).

Okrem blízkeho hradu Pajštún patrí k pa-
miatkam zrúcanina strážnej veže nad údolím 
Medené Hámre, ktorá niesla názov (tajnič-
ka č. 4). Borinka je známa predovšetkým ako 
turistické miesto a východisko do Malých 
Karpát. V okolí obce sa na viac ako 14 ha 

rozprestiera Borinský kras so Zbojníckou jas-
kyňou, Pajštúnskou a Borinskou vyvieračkou 
a krásnymi údoliami Prepadlé a Medené 
Hámre. Neďaleko obce je rekreačné stredis-
ko Košarisko, ktoré je ako stvorené pre váš 
víkendový výlet.

VODOROVNE
A časť tenisovej hry; český spisovateľ; 

otec v maďarčine; tajný spolok; choď po 
rusky B mliečny výrobok; ostrý okraj; druhá 
časť tajničky č. 4; C rímskych 500; rumun-
ské mesto; časť tváre; spojka; odbor zdravot-
nej starostlivosti; chvost po česky; rímskych 
1000 D dômysel; pretože po česky; tajnička 
č. 1; časť slova OLAF; tu máš! E prístavisko; 
Európania; obec na Slovensku; lov; dielo K. 
Čapka F cudzie mužské meno; rozdrvený 
materiál; ochrana rúk pred zimou; odporo-
vacia spojka; tajnička č. 3; G sladkovodná 
ryba; rozmýšľa s predstihom; druh tkaniny.

ZVISLE
1 skratka pre staršieho; lesný vták 2 žen-

ské meno; nemáme ju radi v skriniach 3 vá-
ha obalu; pohrebná hostina 4 začiatok taj-
ničky č. 4; značka kozmetiky 5 pokolenie; 
vrch v Čechách; síra 6 Dolné hony; pobá-
danie; predložka – obrátene 7 spojka; les; 
slovo ŤALA bez samohlások; 8 umenie v la-

tinčine; on vlastní 9 tajnička č. 2 10 osobné 
zámeno; druh umelého syra 11 draslík; druh 
núteného pobytu v inej krajine; tiež 12 le-
dový hokej – česká skratka; zvratné zámeno; 
aha po česky 13 značka rumunského auto-
mobilu; autor biblickej archy; predložka 
14 časť vodného mlyna; detský pozdrav 15 
vzor; mesto miest 16 ruská rieka; nič 17 kon-

covka  zdrobnenín;  meno  tenistu  Safina.
Pripravil: JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

KRÍŽOVKA

Ak nám do 25. júla pošlete správne vy-
lúštenie tajničky krížovky spolu s nalepe-
ným kupónom, budete mať šancu získať 
román od Michaela Connelyho Temnejšia 
než noc. 

KUPÓN
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Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali 
správne vylúštenie tajničky – 1. Paulín-
ska rehola, 2. Tol, 3. Taál, 4. z bridlice, 
sme vyžrebovali Valiku Bothovú zo Zá-
horáckej ulice 65 z Malaciek, ktorá zís-
kava román Čierny faraón.

MALACKÝ
HLAS

• Chcete si odrátať 12 000  Sk    zo základu 
dane? Poistite sa do budúcnosti! 

Kontakt: 0908/13 95 72. 
• Hľadám prácu údržbára, zámočníka, stro-
jára či upratovača na 5 hodín dopoludnia. 
Mám vyštudovanú SPŠ strojnícku, odbor 
strojárstvo. Kontakt: 034/772 38 49 – p. Ši-
felová alebo 0902/88 80 12 – Vladimír. 
• Prenajmem 1-izbový byt v Malackách. 
Kontakt: 0907/53 88 63, 0910/97 21 47.
• Prenajmem zariadený 2-izbový byt v Ma-
lackách aj dlhodobo. 

Kontakt: 0904/17 35 58.
• Dám do dlhodobého prenájmu 2-izbový 
RD v Malackách s garážou. 

Kontakt: 0903/42 80 19.
• Predám kazety-české-slovenské, ľudové 
piesne originál, za polovičnú cenu. Infor-
mácie na t. č.: 772 26 21. Adresa: Prokeš, 
Zariadenie opatrovateľskej služby, Mierové 
nám. 12, 901 01 Malacky.
• 41 r./180/SŠ, poznačený životom, bezdet-
ný, abstinent, drogovo nezávislý, slabý faj-
čiar, veriaci – katolíckeho vyznania, hľadá 
katolíčku, abstinentku, nefajčiarku, bezdet-
nú a nevydatú vo veku 36–45 rokov. Som 
tmavý blondín. Kontakt: 0902/88 80 12, 
034/772 38 49. Zn. Záhorák. 

Do prevádzky bolo spustené nové praco-
visko počítačovej tomografie, pribudli nové 
sonografické zariadenia, röntgeny, začali sa 
operácie šedého zákalu, boli vybudované 
nové oddelenia anestéziológie a intenzívnej 
medicíny. Spomínané zmeny sa týkali kvality 
poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Všetci 
pacienti a návštevníci malackej nemocnice si 
však nemohli nevšimnúť, v akom stave sa 
nachádza areál nemocnice. 

Veľkým problémom je množstvo áut 
parkujúcich priamo v areáli nemocnice – 
pod oknami izieb pacientov i ambulancií. 
Mnohé vozidlá parkujú nedisciplinovane na 
tráve. Autá pacientov i personálu neraz par-
kovali tak, že blokovali vjazd vozidiel Rýchlej 
zdravotnej pomoci či vozidiel, ktoré privážali 
chorých, akútne prípady na ošetrenie.

Preto bude s účinnosťou od 1. júla 2005 
vjazd do areálu povolený len vozidlám privá-
žajúcim akútne stavy (na nutný čas na vy-
loženie a naloženie pacientov do 30 min.) 
a osoby ZŤP. Pri vjazde do areálu obdrží vo-
dič od obsluhy na vrátnici potvrdenie s vy-

značeným časovým údajom. Vozidlám bude 
umožnený vjazd pred budovu polikliniky na 
potrebný čas, potom svoje autá preparkujú 
na vyhradené parkovisko. Parkovanie dlhšie 
ako 30 min. bude spoplatnené dennou ta-
xou 60 Sk. 

Parkovisko pre zamestnancov a pacien-
tov sa nachádza v zadnej časti areálu nemoc-
nice.

Bezplatný vjazd a parkovanie bude platiť 
pre držiteľov preukazov ZŤP. Tí môžu par-
kovať priamo pred budovou polikliniky na 
vyhradenom mieste. 

Každý záujemca o parkovanie si môže 
zakúpiť parkovací preukaz, spoplatnený 
podľa aktuálneho cenníka.

Na záver by sme radi zdôraznili, že pred 
areálom nemocnice je pre všetkých návštev-
níkov dostatočne veľké bezplatné parkovis-
ko. Ubezpečujeme všetkých pacientov 
a návštevníkov, že uvedené opatrenie slúži 
k zvýšeniu spokojnosti a bezpečnosti perso-
nálu i pacientov. Veríme, že všetkým pacien-
tom a návštevníkom našej nemocnice vytvo-
ríme dôstojné a príjemné miesto na liečbu.

Bližšie informácie nájdete na 
www.nemocnicna.sk 

Ďalšie informácie poskytne: 
Mgr. Zuzana Antlová, tel. 034/772 29 65

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., výrazne znížila úroky

Cielené zmeny v prospech klientov
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., už niekoľko rokov ponúka svojim klientom, 
ale aj všetkým záujemcom o lepšie bývanie to, čo naozaj potrebujú.

Od mája PSS, a. s., radikálne znížila úrokové sadzby. 
Klienti, ktorí plánujú využiť stavebný úver, určite privítajú jeho úročenie iba 2,9 % ročne. Dosiaľ bol stavebný úver úročený 4,7 %, 

resp. 6 % ročne. Zníženie úrokov stavebných úverov prinesie klientom podstatnú úsporu finančných prostriedkov pri splácaní staveb-
ného úveru. 

Navyše sa zvýšila aj hranica stavebného úveru,
ktorý môžu klienti čerpať bez ručiteľa, skúmania bonity a zabezpečenia záložným objektom. V súčasnosti je táto hranica pri sta-

vebnom úvere posunutá až na 800 000 Sk.

Stavebný úver úročený iba 2,9 % ročne 
môžu využívať aj právnické osoby. Spoločenstvá vlastníkov bytov majú možnosť čerpať stavebný úver do výšky 500 000 Sk – t. z. 

do cieľovej sumy 1 000 000 Sk – bez skúmania bonity bytového domu, spisuje sa iba notárska zápisnica na majetok SVB bez zabez-
pečenia solidárnym ručením, bez bankovej záruky a záložného práva.

Zmeny nastali aj pri medziúveroch 
klesli úrokové sadzby a PSS, a. s., zvýhodnila spôsoby zábezpeky medziúverov. Ak je rozdiel medzi cieľovou a nasporenou sumou 

do 100 000 Sk, vyžaduje PSS, a. s., od klienta iba dostatočnú bonitu. Práve tieto medziúvery sú ideálne pre riešenie mnohých rekon-
štrukčných prác v byte alebo v rodinnom dome vrátane výmeny okien, výmeny nevyhovujúcich alebo až závadných bytových jadier 
ap.

Zároveň sa zvýšila možnosť čerpať medziúver bez zábezpeky so záložným právom na nehnuteľnosť, iba s ručiteľom, a to až na 
hranicu 500 000 Sk rozdielu medzi cieľovou a nasporenou sumou.

Podrobné informácie získate na adrese:
Malacky, Bernolákova 1/a, tel.: 034/7723145

Kto otextuje znelku mesta?
Podmienky pre súťažiacich, ktorí sa chystajú otextovať znelku 

mesta, sú nasledovné: 
• otextovanie sa týka plnej verzie znelky mesta,
• navrhovaný text predloží účastník súťaže v slovenčine, v záho-

ráckom nárečí alebo v kombinácii slovenčiny so záhoráckym ná-
rečím dvojmo,

• súťaž nie je obmedzená bydliskom účastníka súťaže, ani inak 
podmienená,

• súťažné návrhy predložia účastníci súťaže na MsÚ Malacky, 
Radlinského ul. 1, sekretariát primátora v obálke označenej hes-
lom: TEXT ZNELKY MESTA; (v tejto obálke bude zalepená obálka, 
obsahujúca meno a priezvisko autora/-ov, adresu bydliska s telefonic-

kým kontaktom a zvlášť pripojený písomný súhlas autora/-ov – 
v prípade víťazstva v súťaži – s postúpením autorských práv na 
Mesto Malacky), 

• lehota na predloženie súťažných návrhov je do 31. 8. 2005 
do 15.00 h,

• konečná odmena autorovi/-om víťazného návrhu 3 000 Sk, 
je splatná do 30 dní po vyhlásení výsledkov súťaže výberovou 
komisiou, menovanou primátorom mesta. 

Prezentácia víťazného návrhu sa uskutoční na prvom zasad-
nutí MsZ po prázdninách 22. septembra 2005. 

Tak neváhajte a zapojte sa! Možno práve váš súťažný návrh 
bude tým pravým mauackým a stane sa neoddeliteľnou súčas-
ťou znelky mesta.

                   –mh–

Harmonogram odstávok
tepelných zariadení 2005
Kotolňa Termín Týždeň
K1 Veľkomoravská 18.–22. 7. 29
K3 Partizánska  4.–8. 7. 27
K4 Štúrova 11.–15. 7. 28
K8 Břeclavská  1.–5. 8. 31
OST 1  1.–5. 8. 31
OST 2  1.–5. 8. 31
OST 3  1.–5. 8. 31
OST 4  1.–5. 8. 31
OST 5  1.–5. 8. 31
OST 6  1. 8. – 5. 8. 31

V kotolni K2 Bernolákova sa vykonáva re-
konštrukcia (výmena technológie). Od-
stávka bude prispôsobená a oznámená 
podľa vykonania ostrých prepojov plynu, 
vody a vykurovania.

Službyt Malacky, s. r. o.

Optické              centrum 

Klikni na www.optickecentrum.sk a dozvieš sa viac. 
 

Optické centrum Evergreen nájdete na Sasinkovej ulici 1/A
(vedľa Ľudovej banky) v Malackách

☎ 034/772 20 37
MH 05 F3

PRÍNOS PRE PACIENTOV: 

V Nemocnici v Malackách 
platí od 1. júla 2005 
nový parkovací systém

Malacká nemocnica je už takmer rok v správe spoločnosti Nemocničná, a. s., 
Počas uplynulého roka prešla nemocnica výraznými zmenami, ktoré zlepšili úro-
veň poskytovaných služieb a zvýšili záujem pacientov o liečbu v malackej ne-
mocnici. 

DO POZORNOSTI

 DROBNÁ INZERCIA

MH 05 F14
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Evička Lončeková – Malačianka i „skoroa-
meričanka”. Ambiciózna dvadsaťročná dáma, 
ktorá sa pred siedmimi rokmi ešte ako žiačka 
ZŠ presťahovala z Malaciek do San Diega 
(USA), kde jej ocko získal dobré pracovné 
miesto. Medzičasom sa jej rodičia i brat vrátili 
späť na Slovensko, ona sa však rozhodla za 
veľkou mlákou zostať a predsavzala si, že sa tu 
stane policajtkou. Dnes študuje kriminológiu 
spolu so španielčinou a sociológiu na univer-
zite Marywood pri Filadelfii v štáte Pensylvá-
nia, šéfuje Klubu zahraničných študentov, so 
spolužiakmi cestuje po USA, no dvakrát do 
roka cez prázdniny sa vracia za svojimi najbliž-
šími do Malaciek. Ako si spomína na prvé 
chvíle v USA, čo sa jej na tejto krajine páči, 
ako sa jej študuje a ako zvláda vzdialenosť me-
dzi rodnou krajinou a tou, ktorú si dočasne 
dobrovoľne zvolila za svoj domov.

Šok z kultúry
„Do USA sa mi zo začiatku nechcelo ísť, 

veď som tu mala všetky kamarátky, po čase 
som si však zvykla. Bývali sme v príjemnej štvr-
ti a obklopení milými ľuďmi, preto sa mi poda-
rilo rýchlo adaptovať,” spomína na začiatky. 
Šokovala ju kultúrna nejednotnosť, no na dru-
hej strane sa jej zmiešanina zvykov zapáčila. 
Po troch týždňoch už začala chodiť do ame-
rickej školy, hoci po anglicky vedela len pár 
slov. „Absolvovala som individuálne intenzív-
ne jazykové hodiny, a tak som sa rýchlo rozho-
vorila i cudzou rečou. Škola bola sama o sebe 
veľmi ľahká, priznám sa, dlho som čerpala 
z vedomostí zo slovenskej školy, kde som zís-
kala výborné základy, takže som mala pred ro-
vesníkmi predstih.” Američania sú podľa Evič-
ky veľmi priateľskí k cudzincom, koniec kon-
cov sú zvyknutí na prisťahovalcov.

Budem policajtkou
Stredná škola bola pre Slovenku rovnako 

nenáročná, už počas nej začala robiť vysokú 
školu, pretože to na rozdiel od nášho americ-

ký vzdelávací systém umožňuje. „Zlákala ma 
kriminológia. Rodičia síce sprvu tvrdili, že mo-
ja predstava je iná ako skutočnosť, opak bol 
pravdou. Tento odbor ma fascinuje dodnes,” 
hovorí. Zaujímavosťou je, že strednú školu 
ukončila v júli 2003 a už v decembri 2003 
bola absolventkou nadstavbového štúdia. 
„Som čerstvou bakalárkou a po prázdninách 
sa chystám pokračovať v magisterskom štú-
diu,” dodáva s nadšením. Prekvapujúce je, že 
kriminológiu tu viac študujú dievčatá ako 
chlapci. Keďže sa za štúdium v USA platí, ne-
majú to poslucháči jednoduché. „Američania 
môžu získať štipendium od štátu, my (zahra-
niční) nie. Ak sa osvedčíme, štipendium do-
staneme od školy, mnohí však pracujú. Aj ja 
doučujem angličtinu a španielčinu v centre 
zriadenom pri VŠ, do ktorého chodia najmä 
medzinárodní študenti. Viem sa vcítiť do ich 
kože, veď sama som jednou z nich, a to je iste 
sympatické a ľahšie sa im so mnou komuniku-
je,” dodáva s úsmevom.

Evička sa v USA veru nestratila a v škole je 

veľmi aktívna. Už druhý rok je prezidentkou 
Klubu medzinárodných študentov, ktorý zdru-
žuje vyše päťdesiatky členov. V ich škole fun-
guje asi pätnásť klubov, no práve ten „jej” je 
jedným z najväčších. „Držíme spolu a navzá-
jom si pomáhame. Spoločne organizujeme 
výlety, na ktoré vedenie klubu zháňa peniaze, 
čo je dosť náročné,” priznáva. „Najviac práce 
máme v novembri počas tzv. medzinárodné-
ho týždňa. V jeden deň každý varí jedlo typic-
ké pre svoju krajinu asi pre dvadsať ľudí. Je to 
milé. V ostatnom roku som chcela robiť haluš-
ky, ale zohnať bryndzu je nemožné. Rozhodla 
som sa pre guláš, ktorý zožal obrovský ús-
pech. Inokedy sa zase organizuje módna pre-
hliadka typicky národných odevov, pre tento 
rok sa mi podarilo zohnať slovenský kroj, tak-
že budem v novembri vystupovať v ňom,” teší 
sa. Okrem toho sa počas „veľkého” týždňa 
učia typické národné tance či premietajú pre-
zentácie o krajinách. „Američania vidia len 
priamočiaro, mnohí nemajú ani pasy, tak as-
poň takto im sprostredkujeme, odkiaľ pochá-
dzame a priblížime im našu kultúru.”

Čo budem robiť po škole? 
„Chcela by som pracovať v policajnom 

zbore, či stať sa detektívkou. Všetko bude zá-
ležať od pracovných príležitostí. Hoci prvý rok 

či dva budem pracovať tam, kde prácu zože-
niem, kým získam skúsenosti, nemám strach 
z budúcnosti,” dodáva. Evka však určite vie, 
že nechce byť zatvorená v kancelárii, ale láka 
ju práca s ľuďmi. „Niekto si síce môže myslieť, 
že sa na túto prácu nehodím, ale ja sa nevzdá-
vam. Viem, čo chcem. Keďže som v USA už 
sama, musím sa spoliehať len na seba a veriť 
svojim schopnostiam. Tak ma naučil život.”

Kontakt s domovom 
V roku 2004 sa Evkini rodičia i brat vrátili 

späť na Slovensko. Ako sa im darí preklenúť 
vzdialenosť? „Rodičia mi síce chýbajú, ale 
zvykla som si. Mám veľa kamarátov v podob-
nej situácii, v ťažkých chvíľach sa podržíme. 
Domov do Malaciek však chodím aspoň dva 
razy do roka. Samozrejme, každý týždeň s blíz-
kymi telefonujem.” Či sa raz vráti na Sloven-
sko? „Možno, nechcem to vylúčiť. Najprv 
však chcem dokončiť školu a potom uvidím. 
I v USA je teraz ťažšie získať prácu. Rodičia 
ma však podporujú a ak by som sa rozhodla 

zostať, iste by moje rozhodnutie rešpektovali.” 
Z mladej slečny, ktorá sa snaží uplatniť za veľ-
kou mlákou, ďaleko od domova a najbližších, 
vyžaruje zdravé sebavedomie a vyrovnanosť. 
Jej názory na život by mohli byť príkladom pre 
každého. Hoci je len na začiatku svojej život-
nej cesty, dokáže sa so všetkým hravo popa-
sovať a robiť radosť sebe i iným. 

LUCIA POLÁKOVÁ, foto: archív E. L.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA / OZNAMY / KULTÚRA

LETNÝ PROGRAM ZCK – MALACKÉ KULTÚRNE LETO 2005

PROGRAM NA JÚL 
3. 7. – Divadlo Piki – Elá a Hop; koncert pre dospelých 
– Jazmann Peter Lipa a band
10. 7. – Divadlo Piraňa a Žihadlo; Javorina šedivá – 
Lieskované – krojovaná muzika 
17. 7. – Teátro Nelline – Danka a Janka; Kúzelnícka 
show – Duo Devils
24. 7. – Divadlo Piraňa – Ako vodníkovi vyschol ryb-
ník; Annabál – hrá skupina LTF, ľudová veselica 
31. 7. – Divadlo Pimprlo – O zlatej rybke; Kapely mla-
dých – Requiem, Maiden pain, Black dream

Zámocký park – každú nedeľu od 17.00 h – program 
pre deti; od 18.00 h – program pre dospelých 

18.–23. 7. denne 9.00–13.00 h – Kurz výtvarného ume-
nia pre dospelých
28. 7. o 19.30 h – Pocta J. S. Bachovi, koncert pri príle-
žitosti 255. výročia smrti J. S. Bacha vo františkánskom 
kostole

PROGRAM NA AUGUST
7. 8. – Divadlo Elma – Žabí kráľ; koncert – jazzman, 
bubeník, perkusionista Dodo Jozef Šošoka a jeho hos-
tia
14. 8. – Teátro Nelline – Mravoučné príbehy tetky 
Betky; Usmejte sa na nás – hudobná skupina Emi-
nent (ľudové piesne  a piesne z relácie Repete a imitá-
tor Stano Repka)

21. 8. – Divadlo Elma – Slncový kôň; koncert B.P.T. – 
Zlín, trampsko-folková hudba
28. 8. – Žihadlo – Cirkus Pepele; hudobná skupina 
AC+ sa lúči s letom 

Zámocký park – každú nedeľu od 17.00 h – program 
pre deti, od 18.00 h – program pre dospelých

15.–20. 8. denne od 17.00 do 21.00 h – Kurz výtvarné-
ho umenia pre dospelých

VÝSTAVY
Malacky a II. svetová vojna – výstava historických foto-
grafií (stála expozícia) v Kryptách pod františkánskym 
kostolom – otvorené: Ut–Pia 9.00–12.00 h, 13.00–17.00 
h, So–Ne 14.00–17.00 h

SPOLOČENSKÝ DOM ZCK 
Od 22. 8. – Tvorivé leto – výstava prác absolventov let-
ných výtvarných kurzov – Ut–Pia 9.00–12.00 h a 13.00–
17.00 h, So–Ne 14.00–17.00 h 

Knižnica – letná čitáreň: 
Po–Pia 8.00–12.00 h, 13.00–16.00 h
Internet: 10 min. – 7 Sk

ŽIJE MEDZI NAMI...

Malacky sú rodiskom či bydliskom mnohých ľudí so zaujímavým, priam výnimočným 
osudom, talentom, schopnosťami či originálnou záľubou. O mnohých z nich vie len úz-
ky okruh ľudí, ich rodina, priatelia či známi. Pre ostatných zostáva ich život tajomstvom. 
Dnes sa však pokúsime poodhaliť osud človeka, ktorý žije medzi nami. Nechváli sa, ne-
vystavuje na obdiv svoju výnimočnosť. A my ani netušíme, s kým sa míňame na ulici.

Malačianka americkou 
policajtkou?

„Veľmi sa chcelo žiť, 
kým nádej ostávala, 
kým iskra posledná 
nezhasla bez stopy, 
kým boli nablízku tí, 
čo ich rada mala, kým 
srdce odmietlo svoj 
údel pochopiť.”

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že 
19. júna 2005 navždy odišla naša drahá 

ALENA MASAROVIČOVÁ, 
ROD. VACHUNOVÁ.
S jej odchodom sa musia so žiaľom 

zmieriť manžel František, deti Silvia, Kestl 
a Irenka Melany, Stanislav, Eva, Daliborko 
a Denisko, ako aj rodina a mnohí priate-
lia, ktorí ju mali radi. Kto ste ju poznali, 
zachovajte si na ňu svetlú spomienku. 

ALŽBETA DUBAJOVÁ

PÍSANÉ NAŠÚ REČÚ

alebo

okénko jak biuo, 
jak je... a jak bude
Príbeh na „schladenie” v teplom počasí.

Proč sem sa nenaučiua bruslit
Narodziua sem sa v Gajarích, povidauo 

sa Nová ulica, ale proč Nová, to teda ne-
vím, ked tam byli samé staré domy. Fčil je 
to Záhradná. V prostrídku byua taká bari-
na, vyprávjauo sa temu „uaudél”. Ked napr-
šauo, ledva sme prešli k Zapletalom do 
obchodu. V zimje, ked voda zamrzua, bje-
hali sme po ledze. Nekeré dzeci sa aj brus-
lili. Ráz mja tak napaduo, že povím doma, 
aby mi též kúpili brusle. Ked sem to rodi-
čom prednesua, mama mi povidali, že na 
koplíne by mjeua jedna brusla byt, kerú 
negdo našeu a ked sa na ní naučím bruslit, 
kúpja mi druhú. Aj sem si ju v tem koplíne 
našua. Byua na klúček, kerý chybjeu. Aj to 
sa vybaviuo, pasovau klúček od hodzín. 
Už sem mjeua skoro šecko, mohuo sa ít na 
to. Enem né a né sa naučit na ní stát. Tak 
mi tata spravili drevené. Dvje húlky a na ne 
pritúkli deščičku, k temu palicu a medzi 
nohama sem sa mjeua odstŕkat. Chuap-
com to ešče išuo, ked sem si to odkuká-
vaua, ale mje né a né. Tak sem s tým praš-
čiua.

Tam, de je fčil obchod s potravinama 
pri bývauém uaudéri, biua pastýrňa. Byli to 
tri alebo štyri místnosci. Do jednej sem rá-
da chodzívaua na náščevu. Bývali tam štyri 
starenky. V každém rohu byua postel, ved-
la truhua a jedny kamna. Ešče mjeua kaž-
dá svoju metuu z prúca a byuo vidzet, kerá 
najvíc ve svojém kúce umetá. K nám sa 
chodzívaua najest jedna z nich a menova-
ua sa tetka Marinka Palková, pochádzaua 
z Jakubova. V tem časi sme nepoznali svo-
uo bezdomovec.

Aj k nám chodzili cigáni, s keríma ne-
byli žádne problémy. Raz umreu cigáň 
a náš tata byli akorát na ulici, ked okatý 
Jóži išeu z pohrebu. A tata sa ho pýtajú: 
„No, co, Jóži, jaký byu pohreb?” A Jóži na 
to: „Cyrile, to byu pohreb, každý plakau, de 
do stál. Ale já sem im povidal: co plačete, 
dneska my a zajtra on.” „Múdro, Jóži, múd-
ro,” povidali náš tata.

Aj muadí sa vjedzeli bavit a vymýšlat si 
všelijaké sprostosci. Tak napríklad: novo-
manželé čučali v studenej izbje pod velikú 
duchnú a Ferínek povidá Stázce: „Dávajte 
mi hádanky.” „No dobre, Feri.” „Tak sa, 
Stázko, skovaj pod duchnu.” Stázka vystrčí 
huavu a poví: „Francku, tys prdeu”. „Stáz-
ko, uhoduas. Si v predscihu, vedeš.”

Já panečku, Záhoráci sú velikí srandisci. 
Tí to vjedzá, jak na to.

JÚLIA LIMANOVSKÁ

Napíš aj ty, milý čitateľ!
Môže to byť príbeh zo súčasnosti alebo 
minulosti. História sa rodí už dnes. Napíš-
me si našu záhorácku históriu z našich prí-
behov.        TONI GÚTH, autor rubriky

Júliu Limanovskú, podobne ako kaž-
dého, kto nám napíše svoj príbeh v záho-
ráčtine, odmeníme poukážkou na nákup 
v predajniach BILLA.

Jún 2005:
Zuzana Kalivodová a Mar-

tin Kvaššay; Gabriela Prášilová a Emil 
Suchánek; Erika Sedláčková a Milan 
Juriga; Miroslava Idlbecková a Miro-
slav Privrel; Andrea Hájková a Richard 
Sivák; Jana Chlepková a Marián Jursa; 
Miriama Babuliaková a Karol Filo; 
Martina Hurbanová a Karol Sátko.

 SPOLOČENSKÁ KRONIKA

PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:

NIE SÚ MEDZI NAMI:

Júl 2005:
80 – Mária Molnárová; Bože-
na Ščepánková; Oto Kris-
tian; Jozef Novota.

POVEDALI SI ÁNO:

Jún 2005:
Vladimír Vísmek, Gajary; Pavol 

Kopiar, Závod; Alžbeta Antálková, Mo-
ravský Sv. Ján; Ján Jurkáček, Jakubov; Vi-
liam Plánka, M. Leváre; Anton Preis, Ma-
lacky; Jozef Uher, Malacky; Karol Šípoš, 
Bratislava-Pod. Biskupice; Anton Krebs, 
Malacky; Róbert Kytka, M. Leváre; Šte-
fan Pullmann, Malacky; Antonín Mráz, 
M. Leváre; Anastázia Ščasná, Plav. Štvr-
tok; Terézia Bokolová, V. Leváre; Vojtech 
Sedláček, Malacky; František Žáček, Ma-
lacky; Ján Diviak, Kuchyňa; Ján Mihál, 
Kuklov; Libor Janeček, Malacky; Anna 
Makytová, Malacky; Jana Kolmosová, 
Gajary, Jozef Ragas, Stupava; František 
Matula, Plav. Mikuláš.
ANNAMÁRIA HORVÁTHOVÁ, matrikárka 

†

 SPOMIENKA

Slovenská zástava pri posteli pripomínala Evičke každý deň domov.  

Evička Lončeková s rodičmi počas slávnosti pri ukončení strednej školy, na ktorej bola vyzna-
menaná. 

Ďakujem poctivému nálezcovi mobilného 
telefónu pánovi JOZEFOVI KLOKNERO-
VI z Ul. Martina Benku 27 v Malackách.

Ing. VLADIMÍR ZAÍC zo Sekúľ   
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ŠPORT

POZVÁNKY

čierna Pantone 354 U

POCTA TALENTOM ZO ZŠ ZÁHORÁCKA
Výkvet tých najlepších športových talentov – žiakov ZŠ Záhorácka, reprezentantov nielen školy i Malaciek či Slovenska na krajských a celoslo-
venských súťažiach vo volejbale, stolnom tenise, atletike a ďalších športoch. 24. 6. ich v obradnej sieni MsÚ prijal viceprimátor Jozef Bulla, 
ktorý im okrem iného poprial, aby pri rozvíjaní talentu nespyšneli a nezabudli, odkiaľ pochádzajú. Najlepší z najlepších sa na slávnosti v prí-
tomnosti triednych učiteľov, trénerov a niektorých rodičov zapísali do Pamätnej knihy mesta.                  Text, foto: –ms–

Úspešný štvorlístok

Dávid Klíma 
zaslúžene 
majstrom 

25. júna sa v letnom ringu A. Reise-
nauera v Malackách konali Školské 
majstrovstvá SR v boxe. 42 boxerov 
z 9 oddielov zohralo 21 duelov. 

Mimo súťaže v kategórii mužov s hmot-
nosťou do 64 kg si zmerali sily dvaja Mala-
čania – Erik Balazs a Tomáš Hrabovský. 
Z pekných útočných i obranných akcií ve-
del vyťažiť viac Erik Balazs a napokon zaslú-
žene zvíťazil. 

Po oficiálnom otvorení majstrovstiev 
a odznení štátnej hymny sa začali boje o ti-
tuly M SR. V hmotnostnej kategórii do 
44 kg sa predstavil Dávid Klíma z BC RTJ 
Malacky, ktorý sa v súboji stretol s borcom 
z Galanty Leopoldom Pilom. Dávid sa svo-
jím boxerským umením postaral o jedno 
z najkrajších stretnutí a duel presvedčivo 
vyhral 3:0 n. b. Za svoj výkon v ringu získal 
už druhý titul majstra SR a bol ocenený 
soškou Najbojovnejší boxer majstrovstiev. 
V hmotnosti do 48 kg sa stretol Igor Bakan 
z BC RTJ Malacky s borcom z Galanty Má-
riom Tavalim. Igor Bakan tentoraz prehral 
verdiktom n. b. a obsadil pekné druhé 
miesto. 

Školskými majstrovstvami SR v Malac-
kách bola ukončená jarná časť súťaže boxe-
rov. Jesenná časť súťaže začne 10. septem-
bra v Malackách v letnom ringu A. Reise-
nauera medzinárodným turnajom o Putov-
ný pohár Záhoria za účasti reprezentantov 
ČR, Maďarska, Chorvátska a SR. Turnaj bu-
de trvať dva dni (10. a 11. septembra).

ALI REISENAUER

Účastníci cyklovýletu, medzi nimi i malá osemročná Barborka pri krátkom oddychu pri kom-
pe v Záhorskej Vsi.

Deň bocianov oslávili 
cyklotúrou

18. júna sa osem vyznávačov cyklistiky (z toho štyria nečlenovia SCK Záhorák) spred 
zrúcaniska bývalého CVČ pri synagóge vybralo na cyklotúru pri príležitosti Dňa letného sl-
novratu a bocianov. Prvý úsek cesty z Malaciek cez Jakubov po rakúsko-slovenskú hranicu 
v Záhorskej Vsi prebehol rýchlo. Potom sme sa po vetre pustili do Vysokej pri Morave po 
moravskej hrádzi, kde je dobrá asfaltová cyklocesta. Po príjazde do Vysokej sme sa zastavili 
pri Meandri (zákrute rieky Moravy). Odtiaľ sme sa vydali ešte kúsok za Vysokú k Orlici, ktorá 
je už na rakúskom území. Tu sme si v prírode posedeli a sledovali, ako sa Rakúšania na dru-
hom brehu rieky pripravujú na večernú slávnosť k tomuto dňu. Po krátkej prestávke sme sa 
vrátili cestou cez Zohor, Láb do Plaveckého Štvrtka, kde sme sa zastavili symbolicky v pohos-
tinstve U bociana. Čakal nás už len krátky, no vďaka protivetru náročný úsek cez Vinohrádok 
do Malaciek.                  –sck–, foto: archív SCK Záhorák 

SCK ZÁHORÁK pozýva na
 viacdňový cyklovýlet 
POPRI DUNAJI, PASSAU–MALACKY 
PO DUNAJSKEJ CYKLOCESTE, 

ktorý sa uskutoční 13.–17. júla. Zraz účast-
níkov je 12. júla o 22.30 h na železničnej sta-
nici v Kútoch, z ktorej sa vlakom odchádza 
na trasu Kúty–Břeclav–Brno–Jihlava–České 
Budějovice–Strážný. 

Vytýčené cyklotrasy: 
1. deň: Strážný–Haidmühle–Waldkirchen

–Passau (50 km), 2. deň: Passau–Schlőgen–
Aschach–Linz–Mauthausen (116 km), 3. deň: 
Mauthausen Wallsee–Grein–Ybbs–Pőchlarn
–Melk Spitz–Dürstein–Mautern (112 km), 4. 
deň: Mautern–Krems–Zwentendorf–Tulln–
Wien–Gänserndorf–Angern–Záhorská Ves–
Malacky (120 km).

Po dohovore je možné skrátiť denné tra-
sy, či predĺžiť cyklovýlet o jeden deň s odcho-
dom 11. júla. 

Bližšie informácie na tel. 0903/03 63 18.

Za účasti prezidenta Slovenského zväzu 
vodného motorizmu Ing. Ota Poláška 
z Bratislavy a pod vedením hlavného roz-
hodcu Juraja Fencla z Medveďova sa pred-
stavilo 20 mladých vodných motoristov 
z celého Slovenska, medzi ktorými nechý-
bali ani mladí Malačania, členovia OVM.

Pretekári sa predstavili v štyroch trie-
dach. Okrem hodnotenia v jednotlivých 
kategóriách bolo zostavené i absolútne po-
radie v II. kole M SR. Dobre si počínali aj 
malackí chlapci i dievčatá. Tí najlepší prete-
kári si z rúk už spomenutých predstaviteľov 
SZVM a predsedu OVM Malacky Emila 
Junga prevzali nielen diplomy, ale aj pekné 
poháre a suveníry. Organizátori by i touto 
cestou chceli poďakovať sponzorom podu-
jatia: železiarstvo U Bolfa, kníhkupectvo 
Ľubica, Pepsi Cola Malacky, Esko Plavecký 
Štvrtok, Castrol Bratislava, Enduro Club 
p. Ružičku Malacky, Záchranno-dopravná 
služba p. Dobrovodského, Kamiónová do-
prava p. Petráša, organizácia SRZ z Jakubo-
va, podnikateľ p. Ecker, ktorí sa podieľali na 
zabezpečovaní tohto podujatia. Všetci 
účastníci vyslovili spokojnosť s organizá-
ciou celej súťaže a odchádzali zo Záhoria 
veľmi spokojní. Veríme, že sa mladým Ma-
lačanom bude dariť i v ďalších kolách maj-
strovstiev a v konečnom poradí im neujde 
umiestnenie na stupňoch víťazov.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA:
TRIEDA 2: 1. Viliam Szabo, Kormorán 

Komárno; 2. Vladimír Fekar, Slávia STU Bra-
tislava;

TRIEDA 3: 1. Martin Ufrla, OVM Malac-
ky; 2. Benjamín Bajczy, ŠK Viking Medve-
ďov; 3. Jozef Dibusz, ŠK Viking Medveďov;

TRIEDA 4: 1. Peter Štefanovič, OVM 
Malacky; 2. Rastislav Fekar, Slávia STU Bra-
tislava; 3. Kamil Kunrad, Michalovce;

TRIEDA 5: 1. Martin Herbanský, Slávia 
STU Bratislava; 2. Bálint Bajczy, ŠK Viking 
Medveďov; 3. Imrich Csicsay, ŠK Viking 
Medveďov;

DIEVČATÁ – ABSOLÚTNE PORADIE:
1. Veronika Gregušová, Michalovce 

249,07 s; 2. Klaudia Kaňková, OVM Malac-
ky; 261,91 s, 3. Nikola Kaňková OVM Ma-
lacky, 278,01 s;

CHLAPCI – ABSOLÚTNE PORADIE:
1. Martin Herbanský, Slávia STU Brati-

slava 191,23 s; 2. Bálint Bajczy, ŠK Viking 
Medveďov, 200,56 s; 3. Vladimír Fekar Slá-
via STU Bratislava, 206,72 s. 

ANTON PAŠTEKA
Foto: archív E. J. 

CASPER Beach Volley 
Action 2005 

VO TJ Strojár Malacky opäť organizuje tur-
naj v plážovom volejbale, ktorý je zaradený 
do série majstrovstiev SR. Uskutoční sa na 
letnom kúpalisku v Malackách 9.–10. júla. 
V hlavnej súťaži sa predstaví 16 mužských 
a 12 ženských dvojíc. Finálové zápasy sú na 
programe 10. júla popoludní. Diváci budú mať 
možnosť vidieť v akcii najlepších slovenských 
hráčov a hráčky, nebudú chýbať obhajcovia 
z minulého roka Petr Fiala a Marek Cibula spo-
lu so sestrami Opatovskými. Svoje umenie 
predvedú ďalší majstri SR (Nemec, Kardoš, 
Procházka, Kimijan, Schottert...).

Do hlavnej súťaže bude priamo nasade-
ných 12 najlepších mužských a 8 ženských 
dvojíc aktuálneho rebríčka, o zvyšné miesta 
v hlavnej súťaži sa bude hrať v piatkovej kva-
lifikácii, kam sa môže prihlásiť ktokoľvek. 
Informácie o prihlásení na turnaj, presnom 
termíne kvalifikácie a nasadených dvojiciach 
nájdete na www.beachvolley.sk.

Ing. DUŠAN RUSŇÁK, 
predseda VO TJ Strojár Malacky

7. júna 2005 sa v Banskej Bystrici na Štiavničkách uskutočni-
li Školské majstrovstvá SR v atletike žiakov ZŠ pod patroná-
tom Ministerstva školstva SR a SAŠŠ (Slovenskej asociácie 
športu na školách).

Z Malaciek odcestovala štvorčlenná výprava. Štvorlístok zo ZŠ 
Záhorácka, zložený z troch dievčat – R. Fajtákovej, M. Kocákovej, 
A. Štukovej, dopĺňal Ján Beňa. Postupovali ako víťazi z krajského 
kola, ktoré sa uskutočnilo 27. mája v Bratislave. 

Méty siahali veľmi vysoko. V úvode sa však neubránili rozčaro-
vaniu, keď v štartovej listine nenašli pri svojich menách svoje kvali-
fikačné výsledky. Preto ich usporiadatelia zaradili do výkonnostne 
slabších behov. Prvá z našich sa na štart postavila Fajtáková v šprin-

te na 60 m, postúpila do finále a dobehla si pre bronzovú medailu. 
Bola najmladšou účastníčkou v najkratšom dievčenskom šprintér-
skom finále a môže reprezentovať Malacky i na budúci školský 
rok. 

V A behu na 1000 m chlapcov nastúpil Ján Beňa a po výbor-
nom taktickom výkone získal striebro. Druhé miesto okorenil i no-
vým osobným rekordom. Štuková v behu na 800 m musela bežať 
s výkonnostne slabšími pretekárkami. Potvrdila však svoju skvelú 
formu a zvíťazila časom o 3 s lepším ako u prvej z A behu. Víťaz-
stvo ozdobila tiež osobným rekordom.

Kocákovej sa v behu na 300 m ušla povestná zemiaková prieč-
ka, a tak v cieli nechýbali slzičky sklamania.

PaedDr. PETR FILIP

 II. kolo „vodáckych”
 majstrovstiev 
na Záhorí

Pod organizátorskou 
hlavičkou oddielu 
vodného motorizmu 
(OVM) v Malackách 
sa 18. júna v priesto-
roch štrkoviska v Ja-
kubove uskutočnilo 
II. kolo Majstrovstiev 
Slovenska vo vodnom 
motorizme žiakov.

OPRAVUJEM CHLADNIČKY
A MRAZNIČKY 
MONTUJEM KLIMATIZÁCIE
Pavol Šišolák, Závod 663
tel.: 0703/779 94 35, 0903/75 06 12
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