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ÚVODNÍK

Jedna 
z mnohých     

Ponorím sa do ticha svojho vnútra. 
Záblesk. 

– Pamätáš si na to, dedko, ako sme ťa 
každé poobedie vyčkávali, s akým úlov-
kom sa vrátiš od rybníka? Vošiel si do 
brány s potmehúdskym víťazným úsme-
vom na tvári a razom sme vedeli, čo sa 
tak zalesklo v tvojej rybárskej sieťke. 
Hmm, miloval si rybárčenie. K sedemde-
siatinám sme ti kúpili novučký prút. Tak 
ťa to potešilo. Občas som ešte ako dieťa 
chodievala na ryby s tebou. S trpezlivos-
ťou si ma učil ako správne nahadzovať, 
neveriacky si krútil hlavou, keď kŕmidlo 
s háčikom nerozčerilo vodu, ale pristálo 
rovno na neďalekom strome. Ozaj, ded-
ko, vieš, že naši futbalisti postúpili do 
baráže? Určite by si bol na nich hrdý. 

Záblesk. Na hlave mi pristál ako jesen-
ná spomienka veľký žltohnedý list a vtia-
hol ma späť do reality. Je mi v nej akosi 
clivo, chytro sa vnorím späť do snívania. 

Pamätáš si, ako babka kričala z komo-
ry, že opäť bola v čokoláde „myš”? So 
spýtavým pohľadom si sa svojimi nebesky 
modrými očami zahľadel na mňa a ja 
som ti posunkom naznačila, aby si ma ne-
prezradil. Mlčal si ako partizán i keď pa-
dla chmára podozrenia aj na teba. Ded-
ko, veril by si, že sa rad tvojich pravnúčat 
rozšíril do futbalovej dvanástky? Ten náš 
„neposeda” mi ťa v mnohých situáciách 
pripomína. Často ťa spolu spomíname, 
najmä keď sa votrie o šiestej ráno do na-
šej postele. 

Stačil pokrik môjho malého syna a už 
som opäť tu. V najvyšší čas. Z parku tla-
čím kočík dlhou ulicou a spolu so mnou 
ňou kráča dav ľudí. Všetci majú jeden 
cieľ. Z tašky vyberám kahanec. Škrtnem 
zápalkou. Blikotavý plameň sa pre mňa 
stáva úsmevom z neba. Je odpoveďou na 
môj pozdrav. 

– Ahoj, dedko, prišli sme s malým za 
tebou.

 Obzriem sa dookola. Celé nebo sa na 
mňa usmieva. 

LUCIA POLÁKOVÁ

čierna Pantone 354 U

„V tento slávnostný deň vás tu s rados-
ťou vítam a teším sa, že sa naozaj podarilo 
to, čomu mnohí ani neverili. Na sídlisku Juh 
za pomerne krátky čas vyrástlo moderné 
centrum zdravia dokonca aj s lekárňou. 
Mali sme nadšenie, ochotu a chuť, no 
nikdy by sa nám to nepodarilo bez ústreto-
vosti a záujmu mesta Malacky, za čo si do-
voľujem z celého srdca poďakovať.” S taký-
mito slovami sa riaditeľ nového strediska 
obrátil na všetkých prítomných a požiadal 

primátora mesta RNDr. Jozefa Ondrejku, 
aby spolu s ním prestrihol pásku a sprístup-
nil zariadenie pre verejnosť. 

Pre obyvateľov nášho mesta je vynikajú-
cim signálom, keď sa starostlivosť o obča-
nov a ich pohodlie postupne presúva 
z centra aj do vzdialenejších častí. Malacky 
opäť raz dávajú na známosť, že nie sú len 
srdcom Záhoria, ale aj okresným mestom, 
ktoré sa rozvíja rovnomerne a buduje aj 

 Centrum zdravia 
 s lekárňou na Juhu 
–  komfort pre všetkých 

Len čo 3. októbra odbila ôsma hodina ráno, pred novým centrom zdravia na sídlis-
ku Juh zavládol ruch. Stretli sa tam jeho riaditeľ PharmDr. Rastislav Pullmann, 
Ing. Andrej Krídl – zodpovedný za realizačnú sféru projektu stavby zariadenia, 
a tím pracovníkov strediska – lekárov a farmaceutov, ktorí už v bielych plášťoch 
očakávali prvých pacientov. 

Pokračovanie na 4. strane

Ako štyria mušketieri: všetci za jedného a jeden za všetkých, v profesionálnom i osob-
nom živote priatelia – zľava spisovateľ Ladislav Ťažký, lekár a spisovateľ Karol Virsík, 
lekár Ladislav Hegyi a herec Viliam Polónyi. Malačania, ktorí merali cestu do SD MCK 
5. októbra, boli poctení prítomnosťou týchto vzácnych osobností. Prof. Karol Virsík pri-
šiel medzi svojich rodákov, aby im predstavil svoju knihu spomienok Odchádzam s Hip-
pokratom. K jeho augustovým 90. narodeninám mu dodatočne zablahoželal i primátor 
Jozef Ondrejka.           Text, foto: -lucy- 

Malacky dejiskom 
medzinárodného workshopu 
Zelená mala
zelenú 

K ojedinelej zelenej pýche Malaciek 
patrí nepochybne Zámocký park, kto-
rého tvár sa neustále skrášľuje vďaka 
prostriedkom zo štrukturálnych fon-
dov EÚ, ktoré Mesto Malacky získalo 
úspešným vypracovaním viacerých 
projektov.
 
Naposledy v apríli tohto roka, kedy komi-

sia programu INTERREG Ministerstva výstav-
by a regionálneho rozvoja SR schválila žia-
dosť Malaciek o nenávratný finančný príspe-
vok (NFP) na plánovanú II. a III. etapu Obno-
vy a rekonštrukcie Zámockého parku. 

Keďže zmyslom projektu je nielen zreali-
zovať fyzicky „pretvorenie” časti parku, ale aj 
výmena odborných skúseností v tejto oblas-
ti, stali sa Malacky 11. októbra dejiskom me-
dzinárodného workshopu s názvom Prihra-
ničné parky a ich rekonštrukcie – predstave-
nie a výmena skúseností. 

Podujatia sa zúčastnili dvanásti zástupco-
via zo siete šiestich prihraničných parkov 
medzi nimi i priamy partner Malaciek Cez-
hraničné impulzné centrum (GIZ) March-
feld, pracovníci oddelenia Interreg III A Ra-
kúsko – Slovensko, oddelenia regionálneho 
rozvoja BSK, Regionálnej rozvojovej agentú-
ry Záhorie a RRA Senec – Pezinok, zástup-
covia Chránenej krajinnej oblasti Záhorie 
a Krajského pamiatkového úradu. 

Hlavný cieľ stretnutia – oboznámiť účast-
níkov so situáciou v siedmich prihraničných 
parkoch a zhrnúť skúsenosti nadobudnuté 
pri rekonštrukciách parkov, rovnako formulo-
vať odporúčania, ktoré mesto využije pri re-
konštrukčných prácach Zámockého parku 
v Malackách v roku 2006, sa naplnil. V od-
borných diskusiách rezonoval spoločný prob-
lém – nedostatok financií na rekonštrukciu 
či údržbu parkov. Účastníci workshopu sa 
zhodli na tom, že sa budú spoločnými pro-
jektmi uchádzať o prostriedky EÚ, ktoré 
umožňujú vymaniť sa z finančnej núdze. 

Podrobnú reportáž z workshopu prine-
sieme v najbližšom čísle. 

LUCIA POLÁKOVÁ

MESTO A ĽUDIA V ŇOM – taký pod-
titul mal kalendár na rok 2005, ktorý 
uplynulý rok vydalo Mesto Malacky. 
Na objektívom náhodne zachytených 
fotografiách ste vtedy našli svoju rodi-
nu, priateľov, známych... Po roku však 
bude nutné tento zložiť zo steny a za-
vesiť nový – tentoraz historický. Veď 
budúci rok naše mesto oslavuje vý-
znamné „jubileum”. 

Na pripravovanom kalendári, ktorý sa 
bude nielen predávať, ale aj využívať na 
propagačné účely, môžete mať logo va-
šej spoločnosti. Ak sponzorsky podporí-
te jeho vydanie, získate i alikvótnu časť 
nákladu pre seba.
V prípade, že vás táto ponuka zaujala, 
kontaktujte osobne Mgr. Luciu Polákovú, 
č. d. 407 na MsÚ v Malackách alebo tele-
fonicky na čísle 034/796 61 73.

V ostatnom čísle Malackého hlasu sme 
historicky prvýkrát zverejnili víťazný 
text k znelke mesta. V príspevku medzi 
menami členov výberovej komisie omy-
lom nefigurovalo meno pani Marty La-
zarčíkovej. 
Rovnako v závere uvedený dátum pr-
vej verejnej prezentácie znelky počas 
odhaľovania sochy M. R. Štefánika je 
dnes neaktuálny. Kvôli zdržaniam zo 
strany akademika Gavuľu, ktorý sochu 
reštauruje, sa nepodarí avizovaný jesen-
ný termín 28. 10. dodržať. 
V budúcom čísle prinesieme text znel-
ky i s notovým zápisom.         -mh- 

NA SPRÁVNU MIERU

 Podporte vydanie  mestského kalendára

ASI SEDEMDESIAT PODPISOV 
striebrovlasých seniorov navždy 
zostane zapísaných v Pamätnej 
knihe mesta, aby slávnostne 
spečatilo 12. október – deň, keď 
ich pri príležitosti Mesiaca úcty 
k starším v obradnej sieni MsÚ 
srdečne už po tretíkrát za asis-
tencie vedúcej oddelenia soci-
álneho, školstva a matriky MsÚ 
Mgr. Aleny Kmecovej prijal otec 
mesta RNDr. Jozef Ondrejka. 
Rovnako sedemdesiat žltých 
a červených kvietkov si už dnes 
zrejme prastarčekovia či pras-
tarenky odnášali spolu s hreji-
vým pocitom domov. Život tých-
to pamätníkov možno prirov-
nať k príbehom z kníh. Mnohé 
pretrpeli, veľa spoznali, ale na-
učili sa vychutnávať si všetko, 
čo im i jeseň života prináša. 
Na stretnutí vyslovené slová 
– sme vojnové deti, no aj s dvo-
ma paličkami dokážeme zdolá-
vať prekážky – nás mladších ne-
chávajú v nemom úžase. Len 
s úctou vždy hľaďme do vráska-
mi pôvabne pokrytých tvárí. 

Text a foto: -lucy-
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K pozorným a stálym čitateľom Malac-
kého hlasu patria neodškriepiteľne se-
niori každého veku. Napriek slabšiemu 
zdraviu sa úprimne zaujímajú o život 
v meste, dianie v ňom, premeny a rieše-
nia problémov. Ich rady a postrehy sú 
v každom čase vzácne. V Mesiaci úcty 
k starším sa redakcia pripája s blahože-
laním pevného zdravia, životnej poho-
dy a optimizmom prežiarených slneč-
ných dní.              Redakcia MH

JEDNOU VETOU

Milí čitatelia, 
ak nám napíšete do 25. októbra na adre-
su redakcie, ktorý príspevok vás zaujal, 
budete mať šancu získať šiltovku mesta 
Malacky. Tak neváhajte a zapojte sa! Ak 
chceme písať o tom, o čom chcete čítať, 
musíme poznať váš názor. Tak vystrihnite 
kupón a napíšte naň, čo vás zaujalo. V mi-
nulom čísle to boli najmä príspevky Ruža 
medzi bodliakmi, K víťazstvu v Žnine, 
V tomto kúsku zeme, O čom rokovali 
poslanci, Stop znečisťovaniu? a iné. 
Spomedzi všetkých sme vyžrebovali 
J. Antálkovú z Jánošíkovej ulice v Malac-
kách, ktorá získava šiltovku mesta.

ZAUJALO VÁS

18ZAUJALO MA V ČÍSLE

✒

2

SPRAVODAJSTVO

K volebnému úspechu aj 
vďaka mestským médiám

S blížiacim sa termínom volieb do vyšších územných celkov 26. novembra rastie 
i záujem kandidujúcich subjektov o prezentáciu v mestských médiách. Už v uply-
nulom čísle Malackého hlasu sme vás informovali, že v apríli tohto roka schválili 
poslanci MsZ Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní priestoru politickým 
stranám v predvolebnej kampani zo strany mesta. Tento krok mesta má znížiť po-
tenciál na zneužívanie médií v predvolebných kampaniach. Ocenila ho i porota 
Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy pekným štvrtým miestom. 

Prinášame prehľad pravidiel podľa jednotlivých médií: 
CHCETE SA PREZENTOVAŤ V MESTSKOM ROZHLASE? 
• Bezplatne môže byť vyhlásený vlastný audiozáznam kandidujúceho alebo pracovník 

MsÚ môže interpretovať slová kandidujúceho v trvaní 1x do 3 min. alebo 3x do 1 min. za 
týždeň v pracovných dňoch počas celej predvolebnej kampane.

• Ak vstup presiahne horeuvedený rámec služby za využitie rozhlasu na prezentáciu, je 
spoplatnený sumou 50 Sk za každú aj začatú minútu počas pracovných dní, 100 Sk 
v sobotu za každú aj začatú minútu. Počet vstupov je obmedzený na dva. Nedeľa je 
z prezentácie vylúčená.

CHCETE KAMPAŇ VIESŤ V eM TV?
• V mestskej káblovej televízii eM TV má kandidujúci sub-

jekt možnosť vybrať si na propagáciu videotext aj teletext. 
Oba kanály sa môžu navzájom dopĺňať, napr. videotext môže 
prinášať stručné informácie s odkazom na predvolebný maga-
zín v eMtexte. 

• V eM TV môžu záujemcovia zverejniť bezplatne zoznamy kandidátov a volebný 
program kandidujúceho. Ten však musí byť dodaný v elektronickej podobe v počte strán 
videotextu za deň, ktorý si redakcia eM TV stanoví na začiatku kampane. 

• Každá kandidujúca strana má právo na vyčlenenie proporcionálne rozdeleného 
priestoru v magazíne pre volebnú kampaň v eMtexte 

• Pre uverejnenie oznamov či predstavenie priorít kandidujúcich subjektov je záväzný 
cenník eM TV.

• Ceny za uverejnenie oznamov nad rámec bezplatných je 100 Sk/deň na celú obra-
zovku, 5. až 7. deň zľava 500 Sk. Uverejnenie loga, volebného sloganu alebo inej upú-
tavky vo videotexte s odkazom na ďalší text v eMtexte stojí 50 Sk/deň.

• Predstavenie priorít politických subjektov a kandidujúcich jednotlivcov v eMtexte 
zaplatíte sumou 100 Sk/deň za hlavnú stranu a 50 Sk/3 dni za každú podstranu. Ozna-
my, pozvánky na predvolebné stretnutia stoja 150 Sk/deň; celostranová upútavka na 
indexovej strane č. 100 s odkazom na ďalší text v eMtexte 200 Sk/deň; upútavka v lin-
ke na indexovej strane č. 100 s odkazom na ďalší text 50 Sk/deň.

ČO TAK ZVIDITEĽNIŤ SA V MALACKOM HLASE? 
V dvojtýždenníku Malacký hlas 

môže kandidát získať priestor bezplat-
ne pre uverejnenie zoznamu kandi-

dátov bez fotografií. Tento priestor však nesmie presiahnuť jednu normostranu (1500 
znakov aj s medzerami). Podklady musia byť redakcii dodané v elektronickej podobe. 

• Uverejnenie loga kandidujúceho subjektu, fotografie kandidátov či volebného 
programu je spoplatnené. 

• Uverejnenie loga kandidujúceho subjektu a fotografie kandidátov v Malackom 
hlase stojí 50 Sk/ks. Politický program bude spoplatnený sadzbou 20 Sk/cm2, pričom 
za 3- až 5-násobné opakovanie je poskytnutá zľava vo výške 15 %. Ak by chcel kandidát 
zverejniť svoj výstup na 1., 2., 3. redakčnej strane, zaplatí dvojnásobok. 

VZN č. 3/2005 v plnom znení je umiestnené na webstránky mesta www.malacky.sk.
Zaujala vás ponuka mestských médií? Tak neváhajte a využite ju. 

BLAHOŽELANIE

• Ing. arch. Daniela Gažová navštívila 3. 
októbra primátora mesta v súvislosti s pri-
pravovanou 2. a 3. etapou rekonštrukcie 
Zámockého parku. Počas prehliadky parku 
hovorili aj o umiestnení plánovanej ľadovej 
plochy. Spolu so skateparkom sa s najväč-
šou pravdepodobnosťou bude nachádzať 
v priestore medzi tenisovým a futbalovým 
ihriskom.
• V ten istý deň sa J. Ondrejka stretol 
s doc. L. Hegyim, predsedom Rady senio-
rov. Predmetom ich stretnutia boli aktuálne 
zmeny v malackej nemocnici. Prenájom 
nemocnice s poliklinikou na tridsať rokov 
zo strany BSK a pripravovaná premena no-
vého bloku NsP na domov dôchodcov vy-
volávajú veľké otázniky a obavy o zachova-
nie verejnoprospešnosti tejto inštitúcie.
• 4. októbra sa na MsÚ uskutočnilo pracov-
né stretnutie k príprave zmluvy o prenájme 
kaštieľa medzi Mestom Malacky a Rádom 
menších bratov františkánov.
• Valné zhromaždenie spoločnosti s r. o. 
Progres Malacky rozhodlo 4. októbra 
o tom, že tento prevádzkovateľ káblovej 
distribučnej siete pomocou úveru zabez-
pečí na vlastné náklady vybudovanie hviez-
dicových rozvodov v obytných domoch 
svojich klientov.
• 5. októbra predložilo Mesto Malacky Rá-
du menších bratov františkánov na pripo-
mienkovanie návrh zmluvy o prenájme 
kaštieľa v Malackách. Zámerom mesta je 
poskytnúť priestory kaštieľa Pálfiovcov na 
etablovanie vysokej školy.
• Nové vedenie malackej NsP v zložení 
MUDr. Bardún, riaditeľ, a MUDr. Frait, pred-
seda Dozornej rady Nemocničnej, a. s., nav-
štívili 6. októbra primátora mesta.
• O príprave veľkého cvičenia CO obyva-
teľstva, ktoré sa v našom meste uskutoční 
v dňoch 26. – 27. októbra, hovorili účastníci 
stretnutia na MsÚ 6. októbra.
• 11. októbra sa J. Ondrejka stretol s riaditeľ-
mi všetkých mestských základných škôl.
• Primátor Ondrejka sa 12. októbra zúčastnil 
v Ilave na zasadnutí sekcie regionálneho 
rozvoja Združenia miest a obcí Slovenska.
• So starostami obcí Veľké Leváre a Plavec-
ký Štvrtok a predsedom predstavenstva a. 
s. Eurovalley rokoval primátor 12. októbra. 
Hlavnou témou stretnutia bola príprava 
projektu infraštruktúry Priemyselno-tech-
nologického parku Záhorie.               -ipo-

Kam zmizli plamene?
Malačania si nemohli nevšimnúť, že z Mierového námestia zmizlo súsošie Mierových 

plameňov. Kam sa však podeli a čo sa s nimi deje, už možno nie je také známe. Pamätní-
kom sa táto situácia možno trošku ponáša na povestnú noc, počas ktorej z toho istého 
miesta náhle a nečakane z poverenia „vyššej moci” zmizla socha generála Štefánika. 
Barbarský čin minulého režimu sa mestu podarilo zmierniť, keď dalo zachované torzo 
sochy zreštaurovať a dokončiť. V krátkom čase sa nám tak Štefánik vráti tam, kde pôvod-
ne stál. Mierové plamene sú zatiaľ uschované, ale nie nadlho. Nájdu si svoje miesto pria-
mo pred budovou mestského úradu. Zatiaľ ich v sklade čistia od necitlivého rukopisu 
sprejerov.           -tabu-

Rodičia školopovinných detí sa už iste dozvedeli, že v Malackách sa rozbieha sepa-
rovaný zber novej komodity – tetrapakových krabíc od nápojov, mlieka, džúsov 
a pod. Zber sa bude realizovať novým spôsobom – pomocou školákov, ktorí môžu 
zapojiť celú rodinu či susedov a známych.

Pomôžte separovaním 
školám i ŽP

Ako pri príprave odpadu 
na separovanie postupovať? 
Krabice od mlieka vypláchnite vlažnou 

vodou, rozrežte do roviny a nechajte osu-
šiť. Takto pripravené ich poukladajte a zviaž-
te špagátom či drôtom do balíčka. Balíčky 
budú deti nosiť do školy podľa pokynov uči-
teľov raz za 2 – 4 týždne. Pripravené tetra-
pakové obaly sú surovinou pre ďalšie spra-
covanie, na výrobu sadrokartónových do-
siek, ktoré sa využívajú na obklady stien, 
podhľady a dokonca na zhotovenie ľah-
kých stavieb, chatiek a pod.

Mesto pri separovaní novej komodity 
uzatvorilo zmluvu s firmou Kuruc Compa-

ny, Veľké Lovce, ktorá je jediným vlastní-
kom technológie spracovania tetrapako-
vých obalov a držiteľom ocenenia Environ-
mentálna technológia TOP 2003.

Projektu sa zúčastnia ZŠ Dr. J. Dérera, 
ZŠ Záhorácka a ZŠ Štúrova. Za odovzdaný 
odpad školy dostanú aj nejaké korunky a zá-
roveň pomôžu „odľahčiť”  komunálny od-
pad o niekoľko ton, ktoré nemusí putovať 
na skládku. 

Deti takýmto spôsobom pomôžu nielen 
sebe, ale aj životnému prostrediu.                                                                          

RNDr. Božena Orgoňová, 
oddelenie životného prostredia MsÚ 

v Malackách                             

Dědova mísa
V kamnech praská,
dědek každou chvíli 
zvadlé ruce zahříva.

Kolo vrčí, syn si s prací pílí,
nádobu si z dřeva vyrýva.
Kolečko si divnou píseň bzučí,
vnoučeti jen očka kmitají. 

Uč mě tomu!
Nač by tvá to ruka uměla?
Až se tobě třásti bude ruka,
koryto ti synek udelá.

V kamnech praská,
dědek zhrben pláče,
zvadlé ruce syn mu líba.

Kolo mlčí, vnouče kolem skáče,
táto, proč se kolo nehýba?

Ako korektnú označil vo svojom liste, 
adresovanom primátorovi J. Ondrejkovi, 
spoluprácu medzi mestom a Krajským škol-
ským úradom jeho prednosta PhDr. Ľubo-
mír Pajtinka. Uvádza, že pokles kvality re-
gionálneho školstva po analýze výsledkov 
má viacero príčin – stav financovania je len 
jednou z nich. Medzi ďalšie patrí nízka ak-
ceptácia školstva, vzdelania, múdrosti a tvo-
rivosti v spoločnosti. „Problémom je aj níz-
ka vážnosť učiteľa a jeho práce.” Ľ. Pajtinka 
pokračuje: „Za posledné roky nám zo škol-
stva odišli stovky kvalitných učiteľov. Nor-

matívny systém financovania v mnohých 
ohľadoch objektivizoval systém financova-
nia škôl, súčasne sa však ukazuje, že ho 
treba doladiť.”

Kým iné samosprávy „plačú” nad danaj-
ským darom, ktorý od štátu dostali v podo-
be schátraných školských budov, Mesto 
Malacky sa rozhodlo nenariekať, ale zain-
vestovať do zateplenia a opravy školských 
budov. V minulom roku podporilo sumou 
dva milióny korún rekonštrukciu cirkevných 
škôl (základnej školy i gymnázia, ktoré do-
konca nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti 
samosprávy) a spolufinancovalo výstavbu 
novej ZŠ na Štúrovej ulici (táto stavba získa-
la 2. miesto v rebríčku Stavba roka 2004 
– pozn. aut.), v tomto roku sa novými plas-
tovými oknami, zateplením a fasádou mô-
že pochváliť ZŠ Dr. J. Dérera. Rekonštrukč-
né práce sa začali už aj na ZŠ na Záhorác-
kej ulici. „Vytvoriť podmienky pre kvalitnú 
prácu učiteľov a prostredie, do ktorého sa 
deti budú rady vracať, je našou morálnou 
povinnosťou,” hovorí primátor Jozef On-
drejka. Z mestského rozpočtu v tomto roku 
putovalo na rekonštrukciu základných škôl 
celkom 12 miliónov korún.               -ipo-

RNDr. Jozef Ondrejka oznámil v piatok 
14. októbra svoju kandidatúru na post 
poslanca Bratislavského samosprávne-
ho kraja. Urobil tak po odovzdaní po-
trebných dokladov a splnení predpokla-
dov, ktoré mu ako nezávislému kandidá-
tovi vyplývajú z volebného zákona. Bez 
ohľadu na výsledok tohtoročných no-
vembrových volieb do vyšších územ-
ných celkov zároveň pokračuje vo výko-
ne mandátu primátora mesta.    

  DO POZORNOSTI

Malacky neplačú 
nad danajským darom 

Bola som medzi pozvanými seniormi, ktoré sa zúčastnili slávnostného prijatia u primá-
tora v obradnej sieni MsÚ a zároveň osobného zápisu do Pamätnej knihy mesta. Chcem 
touto cestou poďakovať organizátorom podujatia na čele s primátorom RNDr. Jozefom 
Ondrejkom. 

Kedysi dávno som sa už podobného podujatia zúčastnila. Vtedy ešte ako malé dievčat-
ko, prváčka Obecnej školy vo Veselí nad Moravou, som predniesla básničku. Spomienky 
sú už veľmi hmlisté, s istotou viem len to, že po skončení prednesu ľudia plakali. Básničku 
si pamätám presne.

VIERA TURKOVIČOVÁ

POĎAKOVANIE
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Veľa sa hovorí o tom, že Malacky si zbú-
rali svoje historické centrum a podľa názo-
ru väčšiny dnes stred mesta tvorí len chao-
tický mix rozmanitých budov. Aký je váš 
názor z pohľadu mestského architekta? 

Malacky sú limitované dopravným systé-
mom, ktorý bol vpustený priamo do centra. 
Podľa mňa však mesto historické centrum 
nikdy nemalo. Najvyššia budova bola Tatra 
a vedľa nej hlavnú cestu (dnešnú Záhorácku 
ul.) lemovali jednopodlažné domy so stre-
chou bez historickej hodnoty. Tie sa asi pred 
dvadsiatimi rokmi z jednej strany ulice zbú-
rali a vznikli parkovacie miesta. Za posledné 
štyri roky prišlo k ďalšej etape výstavby, ktorá 
by mala Záhorácku dotvoriť. Centrum okolo 
križovatky dnes tvorí jedna veľká kocka (OD 
Stred). Na Mierovom námestí je parkovisko 
a za ním už predané budovy. Voľakedy boli 
mestské, no v súčasnosti sú v stave, ktorý si 
vyžaduje jedine odstránenie a postavenie 
mestotvornej budovy. 

Dostávame sa k časti centra, ktorá bo-
la v posledných týždňoch najviac kritizo-
vaná – Sasinkova – Záhorácka. Je jej za-
stavanie v súlade s dlhodobou víziou o ko-
nečnom výzore centra?

Spomínaná parcela bola asi pred desia-
timi rokmi odpredaná banke. Tá tu podľa 
projektu chystala zástavbu, ktorá by zasa-
hovala až do križovatky. Neskôr si ale ne-
dostatok priestorov vyriešila inak a poze-
mok bol podľa zmluvy odpredaný späť 
mestu za rovnakú sumu. Samospráva asi 
pred rokom ponúkla parcelu na odpredaj. 
Bola vypísaná verejná súťaž a prirodzene 

vyhrala najvyššia ponuka. Osobne som bol 
vždy zástancom zástavby tejto parcely, čím 
by sa dotvorila uličná čiara na Sasinkovej. 

Ľudí sa dotkol najmä necitlivý výrub 
líp, ktoré na pozemku stáli. Dalo sa v tej-
to situácii ich odstráneniu predísť? 

Ak by parcelu odkúpili majitelia susedia-
ceho pozemku, rovnako by prišlo k zástav-
be, hoci s iným riešením. Odpredaj však 
schvaľovala výberová komisia a ich výber 
odsúhlasilo mestské zastupiteľstvo. 

Súčasný majiteľ nekúpil pozemok lacno 
a donútiť ho nezastavať časť v hodnote 1,5 

milióna kvôli stromom, ktoré sa mu spolu 
s pozemkom odpredali, je neseriózne. S li-
pami sa nepočítalo ani pri spomínanej kon-
cepcii zastavania bankou. Vždy treba hľa-
dať kompromis. Položme si otázku, v akých 
podmienkach tie stromy rástli? Stáli upro-
stred betónovej džungle, ktorú mnohí po-
važovali za parkovisko, hoci ním nikdy ne-
bola. Len málokto vie, že ich koreňovým 
systémom prechádza kábel telekomuniká-
cií. Ak by začali rušiť signál, museli by ísť 
jednoducho preč. Jedna ruka nemôže robiť 
iné ako druhá. Je prirodzené, že ak niekto 
kúpi pozemok, chce ho maximálne využiť. 

Je vypracovaná koncepcia zástavby 
centra a sú určené pravidlá, ktoré musia 
investori dodržiavať? 

Základným dokumentom je územný 
plán mesta, ktorý má charakter zákona. 
Presne určuje, čo kde bude, špecifikuje zó-
ny. Spracúvajú ho špecialisti – urbanisti na 
niekoľko rokov a pravidelne sa v zmysle 
požiadaviek aktualizuje. Malacky sú však 
vďaka diaľničnému privádzaču v nevýho-
de. Takmer všetky pozemky sú dnes v súk-
romných rukách. Ich majiteľom spracúvajú 
návrhy na zástavbu rôzni projektanti, ktorí 
by mali rešpektovať okolie. Niekedy je ťaž-
ké presviedčať investora, ktorý má iný ná-
zor na zástavbu, ak chce postaviť niečo, čo 
by vybočilo z rámca. Na jednej strane ho 
treba rešpektovať, na druhej šikovne na-
viesť na najschodnejšie riešenie.

Predchádzajúca otázka bola narážkou 
na niektoré objekty, ktoré ste navrhovali 
a ich vzhľad do koncepcie ľuďom nezasa-
dol, napríklad stavby vedľa OD Stred, 
medzi ktorými je uzučká pasáž. Čo nám 
k tomu poviete? 

Pozemok, kde dnes stojí predajňa Ma-
cek, odpredalo mesto pred desiatimi rokmi. 
Mal atypický tvar a rozlohu asi 69 m2. Čo sa 
tu dalo iné navrhnúť? Majiteľ chcel poze-
mok maximálne využiť. Predtým tam stála 
jedna neestetická žltá búda, ktorá by tam 
bola možno dodnes. Mesto si však stanovi-
lo podmienku, aby bola pri zástavbe pone-
chaná pasáž. Konečný vzhľad určuje stre-
cha a fasáda. Prispôsobili ju majitelia kveti-
nárstva a tretie bude „Srdiečko”. Strecha 
budovy pôjde preč a výškovo sa to zarov-
ná. Bude v tom istom sklone, v rovnakej 
výške, okná budú osadené tiež rovnako 
ako na susediacich budovách. Špekulovať 
nad tým, aké to malo byť, je právom každé-
ho. Mesto nemalo tieto dva malé pozemky 
odpredať a postaviť tam inú hmotu budovy, 
ktorá by sa prispôsobila danému tvaru po-
zemku. Ak sa však „Srdiečko” dorobí, bude 
to vyzerať ináč. 

Onedlho bude skolaudovaná stavba 
predajne Lidl. Bolo jej osadenie v strede 
mesta v súlade s koncepciou rozvoja? 
Patria markety do centra? 

Pre Lidl to bola ideálna poloha a pre 
mesto dobrý obchod. Zarobilo veľa peňazí 
a vyriešilo veľa vecí. Budovy, ktoré tu stáli, 
boli v dezolátnom stave a určite nepôsobili 
v centre esteticky. Rovnako objekt CVČ bol 
znehodnotený podzemnými vodami. Ne-
hovorím, že súčasné riešenie územia bolo 
ideálne. Voľakedy existovali návrhy, na kto-
rých boli na tomto mieste nakreslené trho-
visko či kultúrny dom. Kto by zafinancoval 
výstavbu? Pozemky pod Lidlom neboli 
mestské a Vojenské lesy sa bránili ich od-
predaju až do príchodu ponuky od Lidlu. 
Ak by v minulosti k odpredaju pristúpili, 
možno by to všetko bolo úplne inak. Aj 
v Dubnici nad Váhom je predajňa Lidl 
v strede mesta a ľudia sú radi, keď môžu 
pohodlne nakupovať bez toho, aby potre-
bovali auto. Všetko je otázka kompromisov. 
Ak nič nerobíte, je zle, ak robíte, je ešte 
horšie. 

LUCIA POLÁKOVÁ

Ako hodnotíte architektúru Malaciek?
Juraj Pikulík (21), 
informatik
„Výstavba je robená 
bez rozmýšľania, to ne-
vytvára dobrý obraz 
o Malackách. Z no-
vých budov sa mi vari 
páči inkubátor. Nepamätám si, ako to 
vyzeralo voľakedy, len z fotografií viem, 
že stavby neboli honosné, ale boli pekné. 
Napríklad taká stará štátna banka. Dnes 
je uprednostňovaná výstavba polyfunkč-
ných budov bez architektonickej hodno-
ty. Kompetentní by sa mali nad výzorom 
centra zamyslieť. A poslanci by nemali 
odhlasovať odpredaj mestských pozem-
kov bez hlbšieho uváženia, čo s ním či na 
ňom bude ďalej. Mnohí Malačania, ktorí 
majú svoje mesto radi, nesúhlasia s aktivi-
tami ako LIDL v centre mesta. Takéto stav-
by zväčša odôvodnene stoja na okraji. Lidl 
stojí vedľa synagógy naozaj ako päsť na 
oko. Radšej sa mohla zrekonštruovať pô-
vodná budova (posledná historická v cen-
tre!) Veľmi sa čudujem, že existuje funkcia 
mestského architekta. Pýtam sa, čo robí? 
Ďalšia otázka do pléna – Čo si zbúrame 
nabudúce? Kostol? A postavíme TESCO? 
Kedy sa naposledy v centre mesta sadil 
strom?

Tomáš Zárecký (14), 
žiak ZŠ
„Je dobré, že sa spravil 
semofor pri Maline, ne-
dalo sa tadiaľ prechá-
dzať. Nepáči sa mi 
však Lidl vedľa synagó-
gy. Stavia sa obchod jeden vedľa druhého 
a tento ešte v blízko historickej budovy. 
Pôvodné staršie budovy by sa mali rekon-
štruovať. Rodičia boli minule v Čechách 
a hovorili, ako tam námestia a budovy 
krásne opravujú. Obnovu by si zaslúžil 
i pomník vedľa MsÚ. Minule som si chcel 
prečítať mená padlých, aby som vedel, 
koho si mám uctiť a už som tie písmenká 
takmer nevidel.”

Téma mestskej architektúry bola „nad-
hodená” i v knihe návštev na webovej 
stránke mesta. Z reakcií vyberáme:
13. 10., Paľo z Malaciek
„Včera som v schránke objavil nové číslo 
Malackého hlasu. I slzu som uronil po pre-
čítaní úvodníka. Verím autorke, že Malača-
nia majú radi svoje mesto. Ale pri tej chao-
tickej výstavbe, doprave a iných spojitých 
veciach musí byť verným obyvateľom 
smutno v srdci. V tom srdci, kde má mies-
to ich mesto. Ja mám pocit, že tu len preží-
vam a zodpovední si tu užívajú.”

Zora Kalka Pauliniová, 
architektka, Bratislava
Malacky v sebe spájajú čaro pokojného 
vidieckeho mestečka a živo sa rozvíjajú-
ceho centra. Sila i slabosť Malaciek je 
v ich rôznorodosti – v centre mesta ved-
ľa seba nájdete paneláky, domčeky so 
škridlovými strechami zarastenými ma-
chom a moderné budovy s jasnofarebný-
mi fasádami. 
To, čo mi v Malackách najviac chýba je 
kompaktné centrum – stred mesta, jeho 
ťažisko, akýsi spoločný verejný priestor, 
ktorý by Malačania vnímali ako centrum 
mesta (také, ako je v Bratislave Hviezdo-
slavovo námestie či v Prahe Václavák ale-
bo Staromestské námestie). Nájsť spô-
sob, ako vytvoriť takéto centrum s ohľa-
dom na dopravnú situáciu považujem za 
najväčšiu výzvu pre Malacky.

Poznámka redakcie: 
Zámerom redakcie bolo získať názory 
obyvateľov na architektúru mesta. Žiaľ, 
pri realizácii ankety sme nezaznamenali 
ani jeden pozitívny názor.

ANKETA
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O význame slov
Každý večer sa z nadjazdu spúšťam 

rovno do stredu námestia, kde stojí na 
stĺpe Severínek ako SBS-kár v strede Le-
golandu. Centrum mesta je posiate ob-
jektmi, stojacimi v úctivých rozostupoch 
a predstavujúcich rozmanité vzorky ar-
chitektúry. Budovy sa prestali dotýkať 
a námestie mestečka, zomknuté plece pri 
pleci, sa už nikdy nevráti. Obnova je sa-
mozrejme súčasťou prirodzeného behu 
života. To chápem. Rovnako viem, že väč-
šina historických miest sa dožila 20. storo-
čia len vďaka tomu, že neboli peniaze na 
ich prestavbu. Chápem aj, že súčasníci 
nie vždy ocenia svoj vlastný svet. Aj goti-
ka bola svojho času kritizovaným a opo-
vrhovaným módnym výstrelkom. Ostalo 
jej meno po Gótoch, čo bol rovnako 
hanlivý prívlastok ako dnes „podnikateľ-
ské baroko”. 

Problém je v roku 2005 a v tom, že 
dávno poznáme skutočnú hodnotu ar-
chitektúry nielen ako druhu umenia. Na-
rábame bez váhania so slovom urbaniz-
mus, čo je vážny odbor zaoberajúci sa ži-
votom v meste a plánovaním jeho výstav-
by, a zabúdame pritom na obsah. Pôvod-
né latinské „urbanus” znamená okrem 
„mestský a obyvateľ mesta” aj „jemný, 
uhladený, zdvorilý, elegantný a vkusný”. 
O tom by som si dovolil skutočne pochy-
bovať vždy, keď sa večer spúšťam z nad-
jazdu rovno do stredu Legolandu.

         STANO BELLAN

Pre tých, ktorí si chcú urobiť predstavu, ako bude vyzerať časť centra vedľa HVB banky už možno o rok. Roh polyfunkčnej budovy Diana sa 
však už podľa aktuálnych informácií skráti a prechod ku kvetinárstvu bude mierne rozšírený. Uverejňujeme technický výkres i približný vizuál 
stavby – pohľad spredu. 

Funkcia architekta mesta podľa prija-
tého štatútu Malaciek 3. časť Organi-
zácia mestského úradu, článok 11: 

1. Architekt mesta:
a) podieľa sa najmä na vypracovaní 

územného plánu mesta,
b) spolupracuje s MsÚ na vydávaní 

stanovísk mesta k návrhom územnoplá-
novacej dokumentácie,

c) dohliada, aby sa stavebná činnosť 
v meste realizovala v súlade so schvále-
ným územným plánom mesta,

d) odsúhlasuje vydávanie stanovísk 
k uskutočňovaniu drobných stavieb, 
stavebných úprav, príp. určuje potrebu 
stavebného povolenia pre fyzické 
a právnické osoby v meste v súlade 
s platnou právnou úpravou.

2. Výkon uvedenej funkcie môže byť 
zabezpečený na základe mandátnej 
zmluvy. 

3. Architekt mesta zodpovedá za 
svoju činnosť primátorovi.

Architektúra Malaciek – téma, ktorá rezonuje takmer v každej odpovedi na otázku položenú čitateľom, čomu by sme sa mali na 
stránkach Malackého hlasu venovať. Stavebný ruch v centre mesta naberá na obrátkach, mesto mení svoju tvár a kritika neutí-
cha. Najvyšší čas osloviť architekta mesta, ktorý na mestskom úrade externe pôsobí ako poradný orgán primátora. Je ním 
Ing. arch. Vladimír Strelecký, s ktorým rozhovor vám práve prinášame. 

Jedna ruka nemôže robiť iné ako druhá 

 NÁZOR ODBORNÍČKY
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svoje odľahlé časti. Sídlisko Juh je jednou 
z nich. Dlho bolo zaznávané, mnohí ho po-
kladali za odstrčenú liaheň malých i väčších 
nespratníkov, ktorí bez kontroly ničia okolie 
a devastujú prostredie, v ktorom sami žijú. 
Od vlaňajška má však Juh najmodernejšiu 
školu na Slovensku a teraz už aj centrum zdra-
via. Treba pripomenúť, že sídlisko už nie je 
najmladšie, rozrastá sa a jeho takmer 3000 
obyvateľov po dlhom čase určite poteší väčší 
komfort, ktorý ich nielen odbremení od ces-
tovania za vyšetreniami, liekmi, ale prináša na 
sídlisko aj nový urbanistický rozmer.

Akoby tu stála odjakživa...
Stavba vkusná, pekná, no nenápadná. 

Náhodných okoloidúcich svojím vzhľadom 
vôbec nevyruší, ba dokonca vzbudzuje po-
cit, akoby tam bola odjakživa. Architektka 
Ing.Martina Krídlová ju projektovala tak, aby 
nevzbudzovala neprimeranú pozornosť a me-
dzi panelákmi takpovediac nekričala. Jedno-
poschodová budova pôsobí útulne a príveti-
vo. Príjemná zeleno-sivá kombinácia farieb 
strechy a fasády namiesto zvyčajnej zdravot-
níckej sterilnej bielej akoby ponúkala kúsok 

ľudskosti. V interiéri je zaujímavé farebné 
odlíšenie dlažby vo verejných priestoroch 
(chodby a čakárne), ktorá je zelená, a ambu-
lancií – tam je podlaha pieskovej farby. Samo-
zrejmosťou pri takejto novostavbe je, že mu-
sí spĺňať prísne hygienické normy a vyhovo-
vať požiadavkám Európskej únie. Týka sa to 
napríklad veľkosti vyšetrovní a čakární, ale aj 
dostupnosti toaliet a hygienických zariadení 
pre pacientov (aj telesne postihnutých) i pre 
personál. 

„Radi by sme zlepšili dostupnosť 
a doplnkové služby...”

Už odteraz v centre zdravia fungujú am-
bulancie pre deti a dorast, pre dospelých, psy-
chiatrická, gynekologická ambulancia a jedna 
zatiaľ zostala neobsadená. Od januára bude 

fungovať reumatologická ambulancia. Leká-
reň Zdravie má takisto veľké ambície. Chce 
slúžiť klientom nielen počas pracovných dní, 
ale pravidelne aj v sobotu dopoludnia. Mo-
derné vybavenie a príjemná reprodukovaná 
hudba sú takisto čímsi navyše okrem samot-
ného poskytnutia potrebných liekov, vitamí-
nov a kozmetiky. A to si ľudia všímajú.

Riaditeľ centra nás upozornil, že v lekár-

ňach nie je bežné platenie platobnou kartou. 
Na Juhu však takúto službu zaviedli. „Vieme, 
že obyvatelia tu chceli mať bankomat. Máme 
naň pripravený priestor a kedykoľvek ho mô-
žeme namontovať. Problém je v tom, že ban-
ky nemajú záujem – nevidia rentabilitu, hoci 
neverím, že pri počte obyvateľov by sa im in-
vestícia nevrátila. Možno by pomohlo, keby 
ľudia spísali petíciu,” ukazuje nám písomné 
vyjadrenie viacerých bánk a zároveň miesto 
určené na bankomat. „A boli by sme radi, ke-
by k nám mali bližšie aj pacienti mimo sídlis-
ka. Preto určite vyvinieme úsilie o posunutie 
zastávky MHD bližšie k centru zdravia,” načr-
táva ďalej svoje plány. „Inak je objekt chráne-
ný bezpečnostným systémom a napojený na 
mestskú políciu. Sklá sú bezpečnostné a odol-
né voči nárazu. Veríme, že „južania” si tento 

výdobytok budú vážiť a nedovolia, aby nežič-
livci poznačili budovu rukopisom bezduché-
ho ničenia,” na záver vyjadril nádej riaditeľ 
PharmDr. Rastislav Pullmann. Spolu s ním aj 
my veríme, že so šírením vzdelania a nových 
služieb prichádza na Juh aj nové vnímanie 
a celkové skultúrnenie prostredia a správania 
jeho obyvateľov. 

Text a foto: TATIANA BÚBELOVÁ 

čierna

Populárne malacké ochot-
nícke divadlo - Divadlo na 
hambálku pred pár dňami 
odštartovalo už svoju tretiu 
divadelnú sezónu. V nej bu-
dú kopírovať scenár z pred-
chádzajúcej – divákom sa 
predstavia v dvoch novo 
naštudovaných inscenáci-
ách. V uplynulom roku 
úspešne uviedli najskôr ko-
médiu Antonína Procházku 
S tvojou dcérou nikdy a ne-
skôr tragikomickú hru Mira 
Gavrana Všetko o ženách, 
tentoraz pre divákov chys-
tajú westernové a záhorác-
ke prekvapenie. O zákulisí 
divadelnej kuchyne sme sa 
pozhovárali s režisérom 
Vladom Zetekom.

Western v štýle hambálkovcov
„Hoci bola divadelná sezóna 

oficiálne odštartovaná až od ok-
tóbra, neznamená to, že ham-
bálkovci cez leto zaháľali, skôr 
naopak. Stihli precestovať kus 
Slovenska a rozosmiať divákov 
na troch festivaloch – ŠPANDIV 
05 v Španej doline pri Banskej 
Bystrici, PUSTOHLAV v Zliecho-
ve či nedávno na FestTeatre 
v Častej. „Od septembra sme už 
naplno rozbehli „čítačky” textov 
hry Reného de Obaldia Vietor 
v korunách Sasafrasu (názov 
stromu v divokej prérii, pozn.),” 
prezrádza V. Zetek. „Skúšam ju 
s partiou mladších z tých mla-
dých. Bude to opäť niečo na za-
smiatie, miestami i dramatické, 
keď sa rodinka kovbojských 

usadlíkov ocitne v obkľúčení di-
vokých Indiánov. Viac ale pre-
zrádzať nebudem. Azda len ter-
mín predpokladanej premiéry – 
9. a 10. december.”

Pred Rajdou Majdou 
„zdupkal” za Lamanch 

Nadšených hambálkovcov je 
početne, a preto je náročné ob-
javiť hru, v ktorej by si dokázali 
zahrať všetci odrazu. Odpremié-
rovanie „celosúborovky” (slan-
gový názov hry pre celý kolektív, 
pozn.) sa však chystá v rámci 
oslavy 800. výročia prvej písom-
nej zmienky o Malackách na 
február. „Po úspešnom Ženskom 
zákone sa opäť popasujeme 
s írečitou záhoráčtinou v bravúr-
nej úprave bratov Moravčíkov-

cov v hre s pikantným názvom 
Rajda Majda. Ide o úpravu drá-
my kroniky románu bratov Mrští-
kovcov Rok na dedine. Dej sa 
bude odohrávať obdobne v de-
dinskom prostredí, no konflikt 
bude inakší,” hovorí režisér. Na 
záver nášho rozhovoru si po-
vzdychne: „Mal som na titulnú 
rolu vybraného herca, no a on 
mi zdupkal za kanál Lamanch. 
Ak by sa však našiel iný statný asi 
45-ročný chlapík, zrelý na diva-
dlo, rád ho medzi nami priví-
tam,” vyzýva cez Malacký hlas 
vhodného adepta. Nakoniec 
však dodáva: „Zo všetkého naj-
radšej však vrúcne prijmem 
všetkým divákov, na každom 
predstavení v Spoločenskom 
dome MCK.” No Malačania, ne-
nechajte sa núkať. Náručie ham-
bálku je vám otvorené. 

LUCIA POLÁKOVÁ, foto: archív Po potulkách Slovenskom ich už dnes čaká tvrdá práca.

Od kovbojov k Rajde Majde

Od čias, keď pôrodnica malackej nemocnice hrdo avizovala ocenenie titulom 
Baby friendly hospital, ešte neuplynuli ani dva roky. Za ten čas sa tradičné zdra-
votnícke zariadenie stihlo transformovať, dostať sa do dlhodobého prenájmu 
Nemocničnej, a. s., a niekoľkokrát zmeniť riaditeľa. Jedným z dôsledkov transfor-
mácie bolo aj zrušenie pôrodníckeho oddelenia pre jeho údajnú nerentabilnosť.

VÁNOK
 dobieha, čo lekári nestíhajú

Dnes tehotné ženy síce navštevujú gyne-
kologickú poradňu v Malackách, no odchá-
dzajú rodiť zväčša do Bratislavy. Ich zdravot-
ný stav je však len jedným aspektom pred-
pôrodnej starostlivosti. Psychická a fyzická 
príprava na pôrod a materstvo však už Mala-
čiankam v bežnom zdravotníckom zariadení 
chýba. „Nebyť Detského centra Vánok, bu-
dúce i čerstvé mamičky by to v Malackách 
mali oveľa ťažšie. Tu sa k nim dostanú všetky 
informácie o tom, čo ich čaká pred pôro-
dom i po ňom, ako sa majú správať, na čo si 
dávať pozor, ako v kritických situáciách zare-
agovať, zachovať si rozvahu...” rozhovorila 
sa pediatrička MUDr. Eva Sláviková, ktorú 
sme zastihli na besede s mamičkami pri prí-
ležitosti Svetového týždňa dojčenia. Spolu 
s laktačnou poradkyňou Ivetou Novákovou 
odpovedali na spontánne naliehavé otázky 
dojčiacich žien a radili im pri konkrétnych 
problémoch. Tohtoročné heslo - Dojčenie 
a rodinné stravovanie: láskavo a zdravo, ma-
jú „vankári” prirodzene na zreteli vždy, no 
v prvom októbrovom týždni rezonovalo od-
razu asi v šesťdesiatich materských centrách 
na celom Slovensku, združených v Únii ma-

terských centier. Tá je totiž organizátorom 
Svetového týždňa dojčenia na Slovensku po 
boku OZ Provita a Unicef Slovensko.

Členky Vánku navštevujú detské centrum 
väčšinou spolu s deťmi, no treba oceniť, že 
osobitný čas je vyhradený výlučne budúcim 
mamičkám. Pod skúseným dohľadom žen-
skej sestry, školenej na profylaxiu, Zdenky 
Slobodovej navštevujú vždy trojmesačné 
kurzy prípravy na pôrod. Jeden z nich sa za-
čína práve 18. októbra. 

Okrem informácií o zmenách v tehoten-
stve, správnej životospráve, o priebehu pô-
rodu a jeho fázach tu tehotné ženy pravidel-
ne cvičia na fitloptách, trénujú správne dý-
chanie a relaxačné polohy. 

V záverečnom období kurzu sa dotýkajú 
i otázok starostlivosti o novorodenca, jeho 
ošetrovania, správneho prebaľovania, kúpa-
nia a, prirodzene, dojčenia. Je obdivuhodné, 
že mamičky odchádzajú do neznámeho 
prostredia rodiť psychicky vyrovnané, seba-
isté a pripravené napriek tomu, že Baby 
friendly hospital zostal len krátkym zá-
bleskom histórie.

Text, foto: Tatiana Búbelová

Centrum zdravia 
s lekárňou 
na Juhu – komfort 
pre všetkých
Dokončenie z 1. strany

„Miesto pre bankomat 
je pripravené,” ukazuje 
PharmDr. Rastislav Pull-
mann. Oslovené banky 
však neprejavili o jeho 
umiestnenie na budove 
nového centra zdravia. 
Ako sme sa dozvedeli 
z oficiálnych listov bánk 
– Slovenskej sporiteľne, 
a. s., a OTP Banka Slo-
vensko, a. s., ani jedna 
neuvažuje o inštalovaní 
bankomatu v tejto loka-
lite. Slovenská sporiteľ-
ňa to zdôvodnila neren-
tabilnosťou. 

-lucy- 
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Centrum voľného času a Mestské cen-
trum kultúry Malacky vás srdečne pozý-
vajú na podujatie s názvom 

Tekvicové 
strašidlá, 
ktoré sa uskutoční 26. októbra o 17.00 h 
v CVČ na Ulici Martina Rázusa. Priamo 
tu si budete môcť popustiť uzdu fantázii 
a preveriť si svoju šikovnosť pri tvorbe 
masiek, strašidiel či iných tekvicových 
drobností. Po tvorivom podvečere bude 
zábava pokračovať na diskotéke v mas-
kách, ktorá sa bude konať o 18.00 h 
v MCK. Tento rok sa môžete zapojiť i do 
súťaže o najkrajšiu tekvicu. Stačí svoj 
výtvor priniesť do areálu CVČ.

DO POZORNOSTI

PÝTAME SA ODBORNÍKA

MALACKÝ HLAS 18/2005

POZVÁNKA

PUBLICISTIKA

Pantone 354 U

Výtvarná súťaž 
Malacká paleta 

Mesto Malacky zastúpené RNDr. Joze-
fom Ondrejkom, primátorom mesta, 
pri príležitosti blížiaceho sa 800. výro-
čia prvej písomnej zmienky o Malac-
kách vyhlasuje 1. ročník výtvarnej súťa-
že pre deti a mládež Malaciek. Cieľom 
súťaže je upevniť záujem mladej gene-
rácie o svoje mesto, jeho históriu i sú-
časnosť a o mnohotvárnosť každoden-
ného života jeho obyvateľov. 

TÉMA 1. ROČNÍKA SÚŤAŽE:
Malacky – dobré miesto pre život

PODMIENKY SÚŤAŽE
Kategórie: 
I. deti predškolského veku   

 II. žiaci 1. – 4. ročníka základnej školy
III. žiaci 5. – 9. ročníka základnej školy
a žiaci prímy – kvarty 8-roč. gymnázia 
IV. študenti strednej školy
Technika: ľubovoľná, plošné i priestoro-

vé práce 
Veľkosť práce: bez obmedzenia
Termín odovzdania prác: do 31.  3. 2006
Termín vyhodnotenia prác: máj 2006
Miesto odovzdania prác: 
Mestský úrad Malacky, 
Radlinského 1, 901 01 Malacky,
oddelenie sociálne, školstva 
a matrika (OSŠ), č. 411  
Ceny: 
A – 1x Cena primátora mesta Malacky,
B – v každej kategórii (I. – IV.): 1x Hlav-

ná cena + 3x ďalšie ocenené práce bez ur-
čenia poradia

Ocenené a ďalšie vybrané práce budú 
prezentované vo výstavných priestoroch 
Mestského centra kultúry Malacky, zverej-
nené v Malackom hlase a eM TV. 

Do súťaže sa deti a mládež môžu zapojiť 
prácami vytvorenými v školách a školských 
zariadeniach, ale i tými, ktoré vytvorili do-
ma. Podmienkou však je, aby výtvarné prá-
ce boli aktuálne, vytvorené v priebehu 
školského roka 2005/2006. Do súťaže bu-
dú prijímané i kolektívne práce. Súťažné 
práce je potrebné označiť na zadnej strane 
alebo na pevne pripojenom hárku papiera 
s nasledujúcimi údajmi: 

1. meno a priezvisko dieťaťa/žiaka; 
2. vek; 
3. ročník, ktorý navštevuje; 
4. adresa školy; 
5. adresa trvalého bydliska dieťaťa/žiaka; 
6. v prípade zasielania školou alebo škol-

ským zariadením i meno pedagóga, pod 
ktorého vedením žiak pracoval. 

Z priestorových dôvodov bude OSŠ pri-
jímať trojrozmerné práce iba v posled-
nom marcovom týždni. Ocenené práce 
zostávajú mestu, ostatné práce si bude 
možné vyzdvihnúť do konca školského ro-
ka 2005/2006.

Centrum voľného času na Ulici M. Rá-
zusa v Malackách v tomto školskom 
roku pripravilo pre deti, mládež a dos-
pelých širokú ponuku krúžkov, klubov 
a kurzov, ktoré úspešne odštartovali 
svoju činnosť. 

Vyberte si 
krúžok 
z CVeČkovej 
ponuky
Prihlášky do jednotlivých záujmových 
útvarov prijímame do konca októbra. 
Do pozornosti dávame najmä tieto 
krúžky:
• modelár – letecký, lodný, 
 automodelár,
• počítačové hry,
• internetový,
• výtvarný – rôzne druhy 
 výtvarných techník,
• flauta,
• country tance – chlapci a dievčatá
 od 8 rokov,
•  elektrotechnický – vytváranie 
 el. obvodov, rozoberanie 
 a skladanie počítača,
• šach,
• aerobic (žiaci ZŠ),
• florbal.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť 
v CVČ Malacky, 
telefonicky na t. č. 772 22 28, 
e-mailom na: cvcmalacky@post.sk

Deti z Muzikálového štú-
dia malackého CVeČka vy-
stúpili na otvorení medzi-
národného filmového fes-
tivalu pre deti a mládež 
PRIX DANUBE 2005 na po-
zvanie jeho riaditeľky I. 
Hledíkovej. Malí herci od-
viedli krásny výkon, ktorý 
patrične ocenilo aj obecen-
stvo. Skladalo sa z pred-
staviteľov medzinárodnej 
kinematografie, ktorí tvo-
rili porotu filmového festi-
valu. Popularita muzikálu 
Strašidelný zámok stúpa 
a zviditeľňuje CVČ a okres 
Malacky v kultúrnom dia-
ní. Deti sa prezentovali aj 
v Lábe na tradičnom „Dni 
dziní”, kde sa im, aj režisér-
ke Mgr. Z. Maďarovej-Vy-
chodilovej poďakoval sta-
rosta Ing. K. Chmela, ktorý 
nešetril slovami chvály. 
Malých hercov čaká veľa 
ďalších vystúpení – okrem 
iných v bratislavskom báb-
kovom divadle.
  -cvc- 

Tretia 
v „Kubíne”

Horúce želiezko v ohni na tradičnom 
už 51. ročníku Hviezdoslavovho Kubína, 
celoštátnej prehliadky v umeleckom 
prednese, mali aj Malacky. Žiačka tunaj-
šej základnej umeleckej školy Lucia Ne-
užilová upútala porotu poetickým pred-
nesom básne od Miroslav Válka Z abso-
lútneho denníka. V konkurencii dvanás-
tich recitátorov sa v konečnom hodnotení 
umiestnila na peknom treťom mieste. 
Pod úspech študentky sa iste podpísala 
aj dôsledná príprava, ktorú absolvovala 
u učiteľky literárno-dramatického odboru 
ZUŠ Mgr. Nadeždy Tučkovej.       -lucy- 

Viete, kedy treba 
„prezuť” na zimné
 pneumatiky?

Blíži sa zima a s ňou aj čas výmeny letných 
pneumatík za zimné. Navštívili sme preto au-
torizovaný servis HÍLEK a spol., aby nám pora-
dil ten najpovolanejší – vedúci servisu Ing. Bla-
žej Perička.

Prečo je dôležité používať zimné pneumatiky?
Pri poklese teploty pod +7 °C je správny čas na 

uskutočnenie výmeny letných pneumatík za zimné. 
Najmä kvôli bezpečnosti. Pri nižších teplotách do-
chádza k zmene fyzikálnych vlastností materiálu, 
z ktorého je pneumatika vyrobená, zmenšuje sa priľ-
navosť k vozovke, a tým sa predlžujú brzdné dráhy, 
zvyšuje sa nebezpečenstvo šmyku, čo zákonite zni-
žuje bezpečnosť. Na mokrej vozovke zimné pneuma-
tiky s hlbším vzorom znižujú riziko aquaplaningu.

Aké pneumatiky uprednostňujete vy?
V našich pneuservisoch si môže zákazník zakúpiť 

pneumatiky viacerých značiek. Dobré skúsenosti má-
me s pneumatikami Michelin a Kleber, ktoré majú 
nízky koeficient opotrebovanosti, a preto na nich uží-
vateľ najazdí viac kilometrov, čo sa premietne aj v niž-
ších nákladoch na prevádzku vozidla.

A ako treba pneumatiky uskladniť?
To záleží na tom, či sú na diskoch alebo nie. Pneu-

matiky bez diskov by sa nemali ukladať naplocho, 
jedna na druhú do tzv. komína a už vôbec nie vešať 
za boky na rozličné háky alebo na rúru. Najlepšie je 
postaviť pneumatiky vedľa seba na stojato tak, ako 
sú namontované na vozidle a občas – stačí približne 
raz za mesiac – nimi mierne pootočíme.

Jednoduchšie aj praktickejšie je mať zimné aj letné 
pneumatiky stále namontované na diskoch. Nahus-
tené pneumatiky by sa nemali nechávať nastojato, ale 
je lepšie, uložiť ich do stĺpov alebo zavesiť za otvory 
v diskoch tak, aby sa plášte nedotýkali vlastnou hmot-
nosťou pevnej podložky. Pneumatiky by nemali byť 
uskladnené na priamom slenečnom svetle a v miest-
nosti by nemali byť chemické látky (oleje, benzín, 
riedidlá). Pred uskladnením odstránime z dezénu 
všetky kamienky.

A čo ak nemáme možnosť na kvalitné usklad-
nenie?

Naša spoločnosť HÍLEK a spol., a. s., ponúka všet-
kým súkromným osobám i firmám uskladnenie pne-
umatík v našich skladovacích priestoroch, ktoré sme 
v letnom období tohto roka podstatne rozšírili. Pre 
zákazníkov, ktorí si kúpia pneumatiky u nás, je pre-
zutie zdarma a uskladnenie súpravy pneumatík stojí 
len 180 Sk s DPH!

Na záver chcem všetkých motoristov pozvať do 
nášho servisu, aby sa presvedčili o kvalite našich slu-
žieb. Už teraz sa môžete objednať na prezutie pneu-
matík v Senici na t. č.: 651 70 07, v Skalici na t. č.: 
664 81 58 a v Malackách na t. č.: 772 57 80.            -pr-

Malačania už mali možnosť zaznamenať, že ich nemoc-
nica je už rok v správe súkromnej spoločnosti – Nemoc-
ničná, a. s. S novým vede-
ním sa z nej stalo dyna-
mické zdravotnícke zaria-
denie zamerané na posky-
tovanie kvalitných služieb 
pre pacientov. 

Vysokokvalifikovaný personál využíva progresívne liečeb-
né metódy a modernú zdravotnícku techniku.

Starostlivosť o zdravie pacientov je pre personál nemocni-
ce na prvom mieste. Dôkazom toho sú viaceré zmeny, ktoré 
v uplynulom roku výrazne zlepšili úroveň poskytovaných slu-
žieb. Do prevádzky bolo spustené nové CT pracovisko, pri-
budli nové sonografické zariadenia, röntgeny a takisto je už 
otvorené Očné centrum so špecializáciou na operácie sivého 
zákalu – katarakty. 

Je prínosom, že tento mikrochirurgický výkon sa robí am-
bulantnou formou: pacient v deň operácie odchádza do do-
máceho ošetrenia.

Sivý zákal šošovky (katarakta) je ochorenie oka, pri ktorom 
dochádza k postupnej strate priehľadnosti šošovky oka. V dô-
sledku toho dochádza k zhoršovaniu videnia. Príčina tohto 
ochorenia je multifaktoriálna, to znamená, že na rozvoji kata-
rakty sa podieľa veľa faktorov. Spolu tieto faktory spôsobujú 

chemické zmeny v šošovke oka, čo má za následok postupné 
skaľovanie šošovky. Ide najmä o zmeny súvisiace s procesom 
starnutia, a preto sa katarakta najčastejšie vyskytuje u starších 
ľudí.

Najčastejšími príznakmi sivého zákalu sú hmlisté, neos-
tré videnie – postupné zahmlievanie videnia. Medzi ďalšie 
príznaky patrí svetloplachosť, postupný pokles farebného vi-
denia, niekedy zdvojené videnie. 

Jedinou možnou liečbou je operácia sivého zákalu – od-
stránenie skalenej šošovky mikrochirurgickou metódou. Robí 
sa to najčastejšie pomocou ultrazvuku – tzv. fakoemulzifiká-
ciou a následnou implantáciou umelej vnútroočnej šošovky. 
Ďalšou veľkou prednosťou malackej nemocnice je to, že za 
odstránenú šošovku sa pacientom implantuje kvalitná vnútro-
očná šošovka AcrySof®, ktorá je zhotovená z hydrofóbneho 
akrylátu – mäkkého a poddajného materiálu vyrobeného špe-
ciálne pre vnútroočné použitie, ktorý sa v oku zachováva veľ-
mi pokojne a pri jeho použití je výrazne znížená možnosť po-
operačných komplikácií. 

Indikácia operácie sivého zákalu šošovky je veľmi indivi-
duálna a závisí od stupňa zhoršenia videnia a potrieb postih-
nutého na kvalitu videnia. Sivý zákal sa väčšinou vyvíja poma-
ly, počas niekoľkých rokov, ale niekedy sa môže vyvinúť rých-
lejšie, počas niekoľkých mesiacov. Obyčajne ho treba odstrá-
niť vtedy, keď pacientovi začne prekážať v jeho denných 
činnostiach. Odborný očný lekár pošle pacienta na konzultá-

ciu k očnému mikrochirurgovi, ktorý navrhne pacientovi pri-
meraný čas na operáciu. Ak pacient súhlasí, operácia sa môže 
uskutočniť. Dnešný trend je operovať čo najskôr, a tým nepre-
dlžovať pacientovi obdobie zhoršujúceho sa videnia.

Samotnej operácii predchádza lokálne (miestne) znecitli-
venie oka. Podstatou operácie je „rozbitie” skaleného jadra 
šošovky ultrazvukom – tzv. fakoemulzifikáciou a následné od-
satie kôrových hmôt šošovky tak, že zo šošovky v oku ostane 
iba čisté puzdro ako lôžko pre novú – umelú šošovku. Vďaka 
vynikajúcej technike a mikroinštrumentom sa operácia robí 
cez malý rez (do 4 mm) tak, že sa operačná ranka nemusí za-
šívať. Pacient po operácii odchádza domov v sprievode rodin-
ného príslušníka. 

Pooperačná starostlivosť nie je náročná – predstavuje 
kvapkanie očných kvapiek v trvaní približne šesť týždňov. 
Zlepšenie videnia do diaľky vo väčšine prípadov nastane po 
odstránení obväzu na druhy deň (prvý pooperačný deň), ak 
zhoršenie videnia nie je spôsobené aj iným očným ochore-
ním.

Našim pacientom je k dispozícii vysokokvalifikovaný od-
borný personál lekárov, zdravotných sestier a inštrumentárok, 
ktorý pracuje s kvalitným ultrazvukovým zariadením. Mikro-
chirurgickú operáciu je možné absolvovať bez dlhšej čakacej 
lehoty a pacient odchádza domov v deň operácie. Pre obyva-
teľov malackého regiónu je výhodné, že už nemusia chodiť za 
odborníkmi do Bratislavy, majú ich priamo v Malackách. 

Kontakt: t. č. 034/772 29 65. 
Viac na www.nemocnicna.sk.

Oči sú bránou do duše 

Muzikálové štúdio CVČ 
v bratislavskom Charlise!
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SERVIS ČITATEĽOM / INZERCIA

RECEPT PANI VOZÁROVEJ

Huspenina
SPOTREBA:
300 g bravčových nožičiek, 250 g 

bravčovej hlavy, 120 g koreňovej zeleni-
ny, 40 g cibule, 2 lyžice octu, soľ, bobko-
vý list, celé čierne korenie, voda

POSTUP:
Umyté bravčové nožičky a hlavu dá-

me do studenej vody a pomaly varíme. 
Neskôr pridáme korenie, bobkový list, 
soľ a pokrájanú zeleninu, celú cibuľu 
a varíme. Po uvarení scedíme, mäso 
z hlavy a nožičiek pokrájame, vložíme do 
vývaru, pridáme 2 lyžice octu a ešte po-
varíme. Potom vlejeme do formy a ne-
cháme stuhnúť. Stuhnutú huspeninu vy-
klopíme, pokvapkáme octom a posype-
me posekanou cibuľou. Podávame 
s chlebom.

Dobrú chuť!

NÁŠ TIP NA NÁKUP

v supermarkete

TÝŽDEŇ OD 14. DO 27. 10. 2005
• Palmol, rastlinný olej, 3 l za 99,90 Sk • 
Tekovský salámový syr, údený, 100 g za 
17,90 Sk • Štandard, mletá káva, 250 g za 
14,90 Sk 

MH 05 B4

Asi 6 km južne od Malaciek leží obec 
s názvom Plavecký Štvrtok. Obec pravde-
podobne vznikla v 11. alebo 12. storočí na hra-
niciach bývalého Uhorského štátu, kde vyko-
návali strážnu službu kmene (tajnička č. 1). 
V druhej polovici 12. storočia už obec bola 
trhovou osadou, o čom svedčia jej vtedajšie 
názvy Cheturtuchyel a Chtwerthek, čo zna-
menalo, že ide o miesto, kde sa vo štvrtok 
koná trh. V roku 1206 sa obec dostáva do 
panstva Hunt-Poznan a neskôr patrila k Pla-
veckému panstvu. V roku 1720 mala obec tri 
mlyny a vtedy niesla nemecký názov Zahnen-
dorf. Inak sa obyvatelia zaoberali hlavne poľ-
nohospodárstvom a výrobou dreveného ná-
radia.

Z historických pamiatok sa v obci nachá-
dza pôvodne gotický kostol Nanebovzatia 
Panny Márie zo 14. storočia. Neďaleko obce je 
známy rekreačný motorest so záhoráckym 
názvom (tajnička č. 2) a v chotári obce sa 

nachádza štátna prírodná rezervácia (tajnič-
ka č. 3) s vyvieračkou, jazierkom a rašelinis-
kom s pôvodnou vegetáciou.

VODOROVNE
A slúžia k lepšiemu videniu; Peter; pred-

sieň B umelé vesmírne teleso; prehltnutie; 
zbraň C gitoval; vták; senózia po česky D 
hazardná hra s kockami obrátene; obec na 
Záhorí; rímskych 5; len; určite je v lese E 
mláďa kane lesnej obrátene; pracuj; skratka 
medzinárodnej organizácie bezdomovcov; 
gigant po česky; Verdiho opera F vlastníš; 
jedno z našich rádií; odtieň vlasov; rovnaké 
samohlásky; súhlas G časť prírody v byte; 
predložka s 3. p.; nebezpečenstvo je jeho 
povolaním. 

ZVISLE 
1 východ po nemecky; nátierkový tuk 2 

tajnička č. 2 3 bežíš; Veronika 4 druh malej 

sovy; značka kozmetiky 5 nasávali obráte-
ne; dielo K. Čapka 6 stred slova maily; mi-
nulý rok po česky 7 spoluhlásky v slove ro-
ta; lákaj; hlas kravy 8 MPZ Španielska; vý-
rastok na tele zvierat i ľudí; bývalý český 
spevák 9 tajnička č. 1 10 označenie práce 
vo fyzike; rúb; praobyvateľ Peru 11 Rada 

mesta; alebo básnicky; ruský súhlas 12 
zmrzlina po nemecky; značka cigár 13 
v tento deň; kôrovec 14 názov iontového 
nápoja; spisová skratka 15 unavia expresív-
ne; rímskych 500 16 tajnička č. 3 17 stred 
slova latex; praobyvateľ Nového Zélandu;.

NA POMOC: E UCI

Ak nám do 25. októbra pošlete správne 
vylúštenie tajničky krížovky spolu s nalepe-
ným kupónom, budete mať šancu získať 
knihu Varíme bez skúseností od Eleny Pa-
ulenovej.

Pripravil: JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

KRÍŽOVKA

KUPÓN

18

Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali 
správne vylúštenie tajničky – 1. Gaiur, 
2. Gairitg, 3. Jantárová cesta, 4. Po-
sádka, sme vyžrebovali M. Kovárikovú 
z Radlinského ul. v Malackách, ktorá vy-
hráva poukážku na nákup v hodnote 
300 Sk v sieti Coop Jednota.

MALACKÝ
HLAS

CUKRÁREŇ HVIEZDA 
Ul. 1. mája 87, 901 01 Malacky
Otvorené denne od 9.00 do 19.30 h. 

MH 04 B3

Optické centrum 

MH 05 F3

Vyšetrenie zraku a zhotovenie okuliarov najmodernejšou technológiou
Objednajte sa na ☎ 034/772 20 37 alebo 0905/75 33 14 

Optické centrum Evergreen nájdete na Sasinkovej ulici 1/A v Malackách

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

PREDÁME ZABEHNUTÚ 
INTERNETOVÚ KAVIAREŇ 
v Malackách. Tel.: 0918/70 08 82

Oznámenie 
o prerokovaní
Územného plánu veľkého územného 
celku Bratislavský kraj – Zmeny a do-
plnky 1/2005

Bratislavský samosprávny kraj ako 
príslušný orgán územného plánovania 
podľa § 16 a § 18 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom po-
riadku (stavebný zákon) v znení neskor-
ších predpisov v súlade s ustanoveniami 
§ 17 a § 30 stavebného zákona zabez-
pečuje obstarávanie územnoplánovacej 
dokumentácie ÚPN VÚC Bratislavský 
kraj – Zmeny a doplnky 1/2005. 

Po vypracovaní územnoplánovacej 
dokumentácie Bratislavský samospráv-
ny kraj ako obstarávateľ v súlade s § 22 
uvedeného stavebného zákona ozna-
muje prerokovanie Územného plánu 
veľkého územného celku Bratislavský 
kraj – Zmeny a doplnky 1/2005, ktoré 
uskutočňuje v termíne od 6. 10. 2005 
do 7. 11. 2005. 

So spracovaným materiálom sa má-
te možnosť oboznámiť na internetovej 
stránke BSK: www.bratislavskykraj.sk 
a taktiež v budove vysunutého praco-
viska úradu na adrese: BSK – odbor 
regionálneho rozvoja, priestorového 
plánovania a dopravy, Bohrova č. 1, 
Bratislava-Petržalka, kde je materiál 
vystavený k verejnému nahliadnutiu 
v zasadačke na 4. poschodí. 
Pripomienky je možné zaslať v uvede-
nom termíne prerokúvania na adresu: 
Bratislavský samosprávny kraj, 
odbor regionálneho rozvoja, 
priestorového plánovania a dopravy, 
Trnavská cesta 8/A, 
820 05 Bratislava. 194

MH 05 F26 MH 05 F18

MH 04 F27

DROBNÁ INZERCIA

• Predám mlyn na drvenie hrozna. Cena 
800 Sk. Kontakt: 772 30 39.
• Kúpim 2-i byt, nie na Juhu v OV. Môže byť 
i neprerobený. Kontakt: 0907/11 89 44. 
• 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. 
• Chcete si odrátať 12 000 Sk zo základu 
dane? Poistite sa do budúcnosti! 

Kontakt: 0908/139 572.
• Modelovanie gélových nechtov a úprava 
prírodných nechtov za výhodné ceny. Štu-
denti a dôchodcovia zľavy. Po dohode 
s vami aj u vás doma. Tešíme sa. Lenka 
0a Monika. Kontakt: 0911/10 98 87 alebo 
0907/26 93 93.
• Dve spoľahlivé pracovité ženy rady po-
môžu s upratovaním bytu. Obojstranná 
spokojnosť. Kontakt: 0908/43 86 18.

• Predám dvojrýchlostnú Babettu 210. Ce-
na: 7 000 Sk. Kontakt: 0903/789 789. 
• Predám biele, kučeravé šteniatka bišóni-
kov – Bichon a poil frisé s PP. Kontakt:
  0905/538 639. 

Najbližšie vyjde MH po 2. 11. 
V tomto čase bude distribuovaný do 
vašich schránok. Ak vám nebude do-
ručený, obráťte sa na pobočku malac-
kej pošty.
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Celým srdcom Malačan. 
Skromný vo svojej veľkosti, nápaditý vo 

svojom nazeraní na svet, optimisticky nala-
dený. „Voľnonohý” „kreatívec” a copywri-
ter, „otec” konceptu a textov deviatich foto-
grafických kníh, šansónových textov, bro-
žúr o Slovensku pre Európsku úniu, ba do-

konca i niekoľkých stolových hier. Čarovný 
básnik v reklamnej tvorbe i mimo nej. Víťaz 
literárnych súťaží, so štúdiom September 
víťaz festivalov reklamy v Londýne a Porto-
roži. Najnovšie autor víťazného textu znelky 
mesta. Za tým všetkým sa skrýva Stano 
Bellan. 

(Výnimočne formou otázok a odpovedí 
uverejňujeme obsah nášho e-mailového roz-
hovoru. Výnimka však v tomto prípade nie je 
výnimkou, čo odpoveď to „nápaditý” pod-
tón. Tak svojský Stanovi.) 

Ste Malačanom do špiku kostí, prečo 
sú pre vás Malacky dobrým miestom pre 
život? 

Paradoxne to vlastne ani nie je pre mes-
to samotné. To, čo tu mám najradšej, sú 
spomienky a ľudia. Oboje sa viaže na mno-
ho konkrétnych miest, ktoré už dávno ne-
existujú. Dobré miesto pre život je od mes-
ta ponuka. Nespočíva v tom, že každý teraz 
musí vo voľnom čase hrabať trávnik. Na to 
má mesto firmu. Nemá ale firmu na vytvo-
renie vzťahu. To musí každý sám. Stačí, keď 
nám nebude všetko jedno.

Dobré miesto pre život – tak znie slo-
gan, ktorý sa zrodil z tvorivých stretnutí 
vás s Vladom Jurkovičom. Dnes je už Ma-
lačanom dôverne známe i srdiečkové lo-
go mesta. Rodilo sa poľahky? Existovalo 
viacej návrhov? 

Neexistovali žiadne druhé. Mal som ta-
kú víziu a Vlado mi za tých dvadsať rokov, 
čo spolu vymýšľame veci, vidí až na dno 
hlavy. Alternatívy sú potrebné vtedy, keď si 
človek nie je istý, čo vlastne chce povedať. 
Alebo keď si nie je istý zákazník.

Text znelky si získal okamžite členov 
výberovej komisie. Je trefný, korešpondu-
je s logom... Zrodilo sa počas „päťminú-
tovky” alebo vás jeho vymýšľanie zaťažilo 
na pár dní? 

Dnešná kniha s názvom Životné lekcie 
pre ženy je určená predovšetkým nežnej-
šiemu pohlaviu. Kniha autorov Jacka Can-
fielda, Marka Victora Hansena a Stephanie 
Marston – autorov známej Slepačej po-
lievky pre dušu, je opäť zárukou toho, že 
pomôže čitateľom riešiť všakovaké životné 
problémy a nadobudnúť potrebné sebave-
domie. Jeden z autorov o nej povedal: 
„Predstavuje výborný zdroj inšpirácie pre 
ženy, aby prežili svoj život čo najkvalit-
nejšie, aby sa usilovali opäť získať svoje za-
budnuté sny a túžby. Je plná empatie, súci-
tu a podpory. Cenná a nenahraditeľná po-
môcka pre každého, kto chce prežiť har-
monický, radostný a zmysluplný život.” 
Pri poslednej prezentácii kníh sme dali 
možnosť vyhrať až dve publikácie – Naj-
krajšie rozprávky – Kamienky Hany Ze-
linovej, ktoré získava Mária Puškáčová 
zo Záhoráckej ulice v Malackách, a Kusaj 
prehovoril, ktorá obohatí knižnicu Mar-
gity Královej z Partizánskej ul. v Malac-
kách. Oboch prosíme, aby sa ohlásili v re-
dakcii Malackého hlasu.

Ak chcete súťažiť o predstavované knihy, 
vystrihnite kupón a pošlite do redakcie do 
25. októbra. 

Kníhkupectvo Ľubica
OC hotela Atrium, telefón: 772 67 34
Po – Pia 9.00 – 17.30 h
So 9.00 – 12.00 h

OZNAMY / KULTÚRA

PRÍĎTE ZA KULTÚROU DO MALACIEK

25. 10. o 16.00 h v Knižnici MCK na Záhoráckej ul., Pose-
denie nad knihou so spisovateľom Antonom Rákayom 
26. 10. o 10.00 h, v Gymnáziu na Ul. 1. mája, Gymnazisti 
a kniha, beseda so spisovateľom Antonom Rákayom 
26. 10. o 17.00 h v SD, Strašidielka, dyne, masky, otvorenie 
výstavy, spojené so sprievodom a detskou strašidiskotékou
28. 10. o 10.00 h a 14.00 h v kine Záhoran, stretnutie s fil-
mom pre MŠ a ZŠ – Veľký sen malej zebry
30. 10. o 16.00 h v kine Záhoran, Kinečko: Veľký sen ma-
lej zebry
5. 11. o 18.00 h v SD MCK, Divadlo na hambálku, M. Ga-
vran: Všeko o ženách 
7. – 10. 11. Soľ staroslovienskeho chleba, výchovné kon-
certy pre ZŠ, umelecká agentúra MITU
11. – 13. 11. Kurz brušných tancov
13. 11. o 16.00 h v SD MCK, Rozprávková nedeľa
 
Výstavy v SD MCK
Otvorené: Po – Pia 9.00 – 17.00, So – Ne 14.00 – 17.00
od 27. 10. – Strašidielka, masky, dyne 

Krypty pod františkánskym kostolom 
otvorené na požiadanie na t. č.: 772 30 68, 772 21 55, 
772 25 37

Kino Záhoran
28. 10. o 10.00 h a 14.00 h – Veľký sen malej zebry
30. 10. o 16.00 h – Veľký sen malej zebry
4. a 6. 11. o 18.00 h – Bavme sa o sexe
11. a 13. 11. o 18.00 h – Ostrov 

Knižnica
Otvorené: Po – Pia 10.00 – 18.00 h, So 10.00 – 13.00 h
Internet 10 min. – 7 Sk, Kopírovanie 

Pravidelné aktivity
Pondelok – Tanečné štúdio MCK – 13.00 – 21.00 h, 
MCK na Záhoráckej ul. Detské divadelné štúdio DNH 
16.30 – 19.00 h v SD MCK 
Divadlo na hambálku – 19.00 – 22.00 h v SD MCK

Utorok – anglický jazyk – 16.00 – 20.30 h v MCK na Zá-
horáckej ul. 
Klub spoločenského tanca – deti – 16.00 – 17.30 h v SD 
MCK
Kurz spoločenského tanca – dospelí 18.00 – 20.00 h v SD 
MCK
Streda – anglický jazyk – 16.00 – 19.00 h v MCK na Záho-
ráckej ul. 
Prednášková činnosť – spoločenský dom
Štvrtok – Klub spoločenského tanca – deti – 16.00 – 17.30 
h v SD MCK 
Kurz spoločenského tanca – dospelí 18.00 – 20.00 h v SD 
MCK 
Detské divadelné štúdio DNH v MCK na Záhoráckej ul.,
15.00 – 18.00 h
Klub filatelistov, posledný štvrtok v mesiaci 
Piatok – Tanečné štúdio MCK, 13.00 – 19.00 h v MCK na 
Záhoráckej ul. 
Detské divadelné štúdio DNH, 16.00 – 19.00 h v SD MCK
Divadlo na hambálku, 19.00 – 22.00 h v SD MCK

PÍSANÉ NAŠÚ REČÚ

alebo

okénko jak biuo, 
jak je... a jak bude

Keťasi
Furt enem posúchame a čítame, jak sa 

v našej republice pašuje. Ludé sú čím dál 
náročnejší, po našém obohútnejší, a scú 
si teho za krátky čas co najvíc nahabat. 
Nahabú, ale rokú strávených v árešce.

To sa u nás za první republiky ináč ke-
ťasovauo! Z huadu. Ženy nosili do Rakús 
prodávat grincajch, kerý tam vyhanglova-
li za nejaký inačí khust alebo za sacharín, 
aby mohli doma nakŕmit huadné dzeci. 
Najlepší sa keťasovauo ze sacharínem, 
s kerým sa tedy suadziuo. Dnes ním na-
hradzujeme cukr, že aby sme nebyli obéz-
ní. F téj dobje byu cukr velice drahý a pro 
nedostatek penez pro nejednu rodzinu 
nedostupný. A tak sa využívali kšeftárky, 
keré tam chodzili prodávat zmínený grin-
cajch, metuy a kefy, aby naspátky donésli 
zakázaný sachrarín. Colníci byli neobu-
omní a hnet ho aj zhabali a ten u kerého 
ho našli, tak ho štrofovali. Proto títo ludé 
využívali čas, ket byuo v Moravje máuo 
vody, alebo poznali brody, cez keré lach-
ko prešli. Nerás sa stauo, že pršauo, voda 
stúpua a ženy moseli cez ňu prepuovat, 
co máuokerá vjedzeua. Tak si natáhli 
pred sebja zásceru, otspodu ju zvázali, tá 
sa ím nafúkua a puovali, že na bubeň.

Aj moja mama chodzili do Rakús 
s metuama a naspátky ze sacharínem, le-
bo nás byuo doma devatero dzecí. Ten 
potom aj po trošce prodávali, aby mjeli 
na petrolín, lebo na nejaké ošacení pro 
nás. Neráz ho mjeli pret financama sko-
vaný ve studni medzi cihuama.

Spomínam si, že nám vyprávjali, jak sa 
aj oni dostali za toto keťasovaní do áreš-
tu. Voda byua vylétá, puovat sa báli, a tak 
si povidali, že snát ich financi nebudú 
prehlédat a išli cez colnicu. Ale mýlili sa, 
financi byli neúprosní, sacharín im zebrali 
a ešče moseua každá povidat svoje mé-
no a de býva. Ženy sa pravdaže puscili do 
puaču, ale nepomohuo to. Jedna, kerá 
stáua pret našú mamú a mjeua povidat 
svoje méno, tak sa rozlútosciua, že povi-
daua enem Anka a zas naríkaua: že za tú 
trošku. Financ byu Nemec, tak í nerozum-
jeu a napísau, že „Anka Zatútrošku”. 
Šecky vrátane našej mamy moseli ít do 
áreštu, lebo nemjeli čím zapuacit, enem 
Anka Zatútrošku byua osuobodzená, le-
bo ju nigde nemohli najít.

Aj chuapi jegdzívali do Rakús ze se-
nem, lebo tam byuo máuo uúk. Strýc 
Mikloš, pohledný chuap, kerý tam byli ví-
cej rázú, furt enem poškulovali po jednej 
takej pjeknej hospodynce, kerá si to seno 
ot ních vícej rázú kúpiua. Ket vidzeli, že je 
taká trošku prístupnejší a nechá sa ot 
ních sem tam aj polechcit na tých citli-
vých místech, tak suovo dauo suovo 
a nakonec sa dohodli, že ket bude povol-
ná, že í tú fúru sena dajú. Tak privoliua. 
Ale po cesce domú byli velice smutný 
a ceuý čas rozmýšlali, že co povjedzá že-
ne, de majú peníze. Štela, kerý jeu uš téš 
dom s prázdnym vozem, furt do ních za-
párau, že co sú taký smutný, co sa ím 
stauo. Po dúhém prosení išli s pravdú 
ven. A ten hnet: "No jaké to byuo, strýč-
ku? Povjecte!" "Ale co ti povím, panina 
jak ženina a fúra sena je f prdeli."

Takže né dycky sa to opuaciuo!
JÁN SLOBODA 

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

Jána Slobodu, podobne ako každého, 
kto nám napíše svoj príbeh v záhoráčtine, 
odmeníme poukážkou na nákup v pre-
dajniach COOP JEDNOTA.

KUPÓN

18KNÍHKUPECTVO ĽUBICA

ČÍTAJTE A VYHRAJTE

– Nefajči, Dežko, si na to primuadý! – vy-
právjá Deža synovi.

– Ale taci, aj tys byu páták, keds začaus 
fajčit.

– To máš pravdu, ale já sem mjeu už pat-
nást rokú!

• • •
– Jak sa máš, Francku, v manželstvje?
– Ále jak v divadle, jedna scénka za dru-

hú.
• • •
Mudruje Francek v šenku:
– Chuapi, došeu sem na to, že čovjek 

pochádzá z trnky!
– A to už proč?
– No, z trnek je slivovica, ze slivovice opi-

ca, z opice čovjek...
• • •
– Súsede, váš pes mi zežrau slépku!
– Dobre, že mi o tem vyprávjate, dneskaj 

už nedostane večeru!
• • •
– Ked mám smjad, to nevidzí ňigdo, ked 

sem načápaný, to vidzí každý,
 – mudruje Francek.

PO ZÁHORÁCKY

Nebola to päťminútovka. Toto je hymna 
a na hudbu, ktorá navyše nepustí ani o krok. 
Asi nikdy v živote som nerobil nič tak pre-
myslene a poctivo. Rovnako nie je jednodu-
ché dostať na takú malú plochu všetko, čo 
by som chcel povedať, keď je toho na celú 
knihu a ešte hovoriť za všetkých, nerozlišo-
vať rodákov a prisťahovalcov, Záhorákov, 
Slovákov, ostatných... Hymna je jedna z vecí, 
ktorá musí ľudí spájať. Už dávno som nemal 
z víťazstva takú radosť. 

Ako už bolo spomínané, ste autorom 
mena i sloganu eM TV. Poznáte vôbec, čo 
je to tvorivá kríza? Ako sa rodia vaše ná-
pady?

Na tvorivú krízu si nepamätám. Ani som 
na to takto nikdy nepozeral. Každé zadanie 
je pre mňa vlastne otázkou, ako si to pred-
stavujem ja. Je úžasné, keď chcú od vás ľu-
dia len to, čo si skutočne myslíte. Aj keď 
v konečnom dôsledku to nie je jednodu-
ché, pretože na začiatku vždy stojí rad pod-
mienok a obmedzení, ktoré treba rešpekto-
vať. Je to normálna práca a ako každá je 
jednoduchšia pre toho, kto si dobre vybral 
svoju cestu. Nápady sa ani nerodia. Sú od-
poveďou na otázku.

„Kreatívci” pozerajú na svet odlišnými 
očami ako „bežný smrteľník”. Dostalo vás 
vaše nápadité zmýšľanie niekedy do kurióz-
nej situácie? Spomeniete si na niektorú? 

Radšej nie. Ak človek vidí veci inak, ako 
väčšina, tak sa často stretáva s nepochope-
ním a k „trapasu” je len krok. U priateľov to 
nahradila zhovievavosť, za ktorú im ďakujem. 
Nie som žiadny excentrik, no každý život sto-
jí na inom rebríčku hodnôt. S tým sa dá len 
ťažko niečo urobiť. Prekvapuje ma však, že 
prekvapujem ešte stále aj svoju rodinu.

Do dejín filmu, hudby i ostatných spo-
ločenských oblastí sa významne zapísali 
dvojice. Históriu Malaciek už ovplyvnila 
tiež jedna – Bellan – Jurkovič. „Kreatívec” 
– grafik. Kedy ste začali spolupracovať 
a čo sa na vašom pracovno-kamarátskom 
vzťahu po rokoch zmenilo? 

Ďakujem aj za Vlada. Konečne si niekto 
všimol našej veľkosti. Hlavne u mňa, u Vla-
da je dôležitejšia výška... Prvú vážnu vec 
sme spolu robili v lete v 80. roku. Točili sme 
surrealistický film podľa môjho scenára. 
V hlavných úlohách účinkovali dnešný maji-
teľ veľkej záhradníckej firmy a vrcholový 
manažér jednej z najvýznamnejších bánk. 
Potom to boli stovky realizovaných vecí 
ocenených všelikde. Ten film sme ale nikdy 
nedokončili. Už sme ale dohodnutí, že k na-
šej „striebornej svadbe” ho dorobíme. Dú-
fam, že si to pamätá.

Možno je to už filozofická otázka: Čo 
si v živote ceníte najviac? 

Pravdu. Aj všetky ostatné hodnoty sú 
hodnotami, len keď sú pravdivé. Poznanie, 
že sa človek mýlil, je podľa mňa jediný legi-
tímny spôsob, ako zmeniť názor. Priznať, to 
je jedna z najťažších vecí na svete a nedá 
sa na to privyknúť. Náprava každého omylu 
je, ako keby človek začínal odznovu. Času 
je málo, a tak je najjednoduchšie snažiť sa 
mýliť čo najmenej. 

LUCIA POLÁKOVÁ, foto: V. Jurkovič

 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.

„Prekvapuje ma, že ešte 
stále prekvapujem”
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Komisia školstva, mládeže a športovej činnosti v Malackách v spolupráci s Mladými 
sociálnymi demokratmi, Klubom Malacky pozýva všetkých sympatizantov behu na 

22. ročník tradičnej Malackej desiatky
Podujatie sa uskutoční v sobotu 12. novembra. Prezentácia účastníkov sa uskutoč-

ní v čase od 8.00 – 9.45 h v areáli ZŠ, Záhorácka 95, odkiaľ sa o 10.00 h vyštartuje na 
trasu dlhú 10 km, ktorá povedie od ZŠ Záhorácka – Cesta mládeže – smer Vinohrádok 
– obrátka na ceste Plavecký Štvrtok a späť. Štartovať môžete v kategóriách: žiačky do 
15 r., žiaci do 15 r., juniorky, ženy, ženy 35 – 49 r., ženy od 50 r., juniori, muži, muži 40 
– 49 r., muži 50 – 59 r., muži 60 – 69 r., muži od 70 r. 

Štartovné 30 Sk žiaci a juniori, 50 Sk muži a ženy zahŕňa aj malé občerstvenie. Tak 
neváhajte a podporte Malackú desiatku svojou účasťou, veď máte možnosť získať vec-
né ceny i diplomy, odmenení budú tradične najstarší a najmladší účastníci. Vyhodno-
tenie podujatia je plánované o 12.00 h v jedálni v ZŠ na Záhoráckej.

Dvojtýždenník vydáva Mesto Malacky •  Vedúca redaktorka Mgr. I. Potočňáková, redaktorka Mgr. L. Poláková, jazyková úprava Mgr. E. Žilavá •  Redakčná uzávierka v pondelok – párny týždeň • Nevyžiadané rukopisy nearchivujeme a nevraciame. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu a krátenie rukopisov • 
Grafika a polygrafická príprava: Peter Jackanin – INAK • Tlač: Petit Press, a. s., Bratislava •  Adresa redakcie: Malacký hlas, MsÚ v Malackách, Radlinského ul. 2751/1, 901 01 Malacky, tel./fax: 034 796 61 73, 772 22 40, malackyhlas@malacky.sk, www.malackyhlas.sk •  Registrácia na OÚ v Malackách, č. Ma–3/99 

ŠPORT

POZVÁNKA

čierna Pantone 354 U

Mladí atléti z Malaciek úspešne za-
končili pretekársku sezónu na dráhe, 
keď ich na finále M SR družstiev (15. 
septembra, štadión AŠK Inter Brati-
slava) angažovali najlepšie slovenské 
kluby.

Do finále M SR družstiev dospelých 
v atletike postúpilo na základe výsledkov 
z dlhodobej súťaže Grand Prix Slovensko 
zo 113 aktuálne registrovaných oddielov 
najlepších 12 družstiev mužov a rovnaký 
počet družstiev žien. Za každý z klubov 
mohol v každej z jednotlivých disciplín re-
prezentovať len jeden pretekár, ktorý pre 
svoje družstvo zbieral body do konečného 
hodnotenia. Každé družstvo mohlo svoje 
rady rozšíriť o maximálne štyroch preteká-
rov z klubov, ktoré do finále nepostúpili. 
A tak sa na súpiskách družstiev slovenskej 
atletickej elity objavilo i šesť Malačanov. 

Na poslednom dôležitom domácom at-
letickom podujatí sme mohli vidieť i účast-
níkov tohtoročných MS seniorov, ktoré sa 
uskutočnili vo fínskych Helsinkách. Libor 
Charfreitág súťažil v hode kladivom a vo 
vrhu guľou, Dmitrij Valiukievič v skoku do 
diaľky a v trojskoku a Dana Veľďáková 
predvádzala pekné pokusy v trojskoku. Po-
sledné dráhové atletické súboje o majstrov-
ské seniorské tituly prilákali i známeho no-
vinára, manažéra a atletického odborníka 
Alfonsa Jucka.

Výsledky šestice atlétov z Malaciek 
vzhľadom na ich vek a skromné podmien-
ky sú minimálne pozoruhodné. 

V behu na 3 000 m prekážok reprezen-
toval Jakub Valachovič Sláviu UK Bratislava, 
kde spolu s Petrom Filipom – štartujúcim 
v behoch na 400 m, 400 m prekážok 
a v štafete na 4 x 100 m, svojmu družstvu 
výrazne pomohli k zisku druhého miesta, 
keď ich predstihlo len poloprofesionálne 
družstvo z Dubnice nad Váhom. 

Šprintérky Barbora Šimková (100 m, 
200 m a 4 x 100 m) a Martina Kocáková 
(400 m a 4 x 100 m) hosťovali taktiež v Slá-
vii UK Bratislava a aj ich pričinením vysoko-
školáčky skončili na treťom mieste.

V behu na 800 m obliekla dres AO Aka-
demik TU Košice Aneta Hollá a podarilo sa 
jej získať titul majsterky SR. Košičanky po-
stupujú na Európsky pohár víťazov klubo-
vých súťaží krajín, ktorý by sa mal uskutoč-
niť v máji budúceho roka v španielskom 
Madride.

Katarína Ďuricová súťažila v diaľke a v troj-
skoku za AK AŠK Inter Bratislava, a tak mu 
veľkou mierou pomohla k 6. miestu.

Účinkovanie Malačanov na bratislav-
ských Pasienkoch sledoval i predseda AC 
Malacky Vladimír Handl, ktorý neskrýval 
spokojnosť a netajil sa myšlienkou v Malac-
kách vybudovať silné družstvo žien, ktoré 
by už v budúcom ročníku najvyššej klubo-
vej súťaže dospelých malo bojovať o naj-
vyššie priečky.             ZOLTÁN BARSKI

Dňa 1. 10. sa džudisti TJ Strojár Malacky zúčastnili na Majstrovstvách Bratislavy v džude v Pezin-
ku, kde za účasti viacerých družstiev z celého Slovenska získali celkom 11 umiestnení.
1. miesto: S. Kunšteková, P. Kunšteková, V. Valentová, M. Valentová, O. Papiernik, L. Kolandrová, 
D. Michálek; 2. miesto: S. Michálek, D. Hospodársky, R. Bourjeili; 3. miesto: M. Mislovič. K tradič-
nej fotogalérii k súťažiam sme pre vás pripravili aj jednu spoločnú fotografiu nášho tímu, aby ste 
nás troška bližšie spoznali. Takto vyzeráme predtým, než sa začnú úporné boje na tatami...  

Malacký karatista Štefan Polák dosia-
hol v minulom mesiaci svoje najlepšie 
umiestnenie v medzinárodnej konku-
rencii. Jeho 5. miesto na turnaji eu-
rópskej úrovne Budapest Open zna-
mená i najlepšie umiestnenie malac-
kého karatistu na medzinárodnej 
úrovni v histórii karatistického oddie-
lu TJ Strojár Malacky.

Turnaja sa zúčastnili pretekári zo Srbska, 
Ruska, Chorvátska, Maďarska i Slovenska. 
V početnej kategórii kumite mužov nad 
80  kg porazil Štefan Polák najskôr pretekára 
zo Srbska, v druhom kole Rusa a v treťom 
kole podľahol ďalšiemu reprezentantovi Slo-
venska.

V tomto roku to bola jeho účasť už na 

štvrtom súťažnom podujatí. Vo februári 
v 1. kole Slovenského pohára a Superpohára 
v Nových Zámkoch obsadil v kumite senio-
rov nad 80 kg 3. miesto a takisto skončil tretí 
v kategórii bez rozdielu hmotnosti, čo znači-
lo postup na majstrovstvá Slovenska v Tren-
číne. Tam v marci obsadil v kumite seniorov 
bez rozdielu hmotnosti vynikajúce 3. miesto. 
Nasledovala aprílová Veľká cena Slovenska, 
kde v kumite seniorov nad 80 kg skončil na 
6. mieste. V tom istom mesiaci absolvoval 
sústredenie užšieho výberu reprezentácie 
Slovenska v športovom zápasení v Banskej 
Bystrici, ktoré bolo zamerané na prípravu na 
VC Slovenska a na ME seniorov v Tenerife. 
Svojimi doterajšími výsledkami určite prispe-
je k dobrej športovej bilancii športovcov TJ 
Strojár Malacky v tomto roku.                  -ap-

 Pekné umiestnenie 
v Budapešti

Malackí atléti úspešne 
reprezentovali 
v najlepších slovenských 
kluboch

 Majstrovstvá SR 
družstiev mužov 
a žien v atletike

Boje v červenej skupine 
boli mimoriadne vyrovnané 
a o dvoch postupujúcich sa 
napokon rozhodlo až v po-
slednom stretnutí. V ňom 
síce Marek Šutovský zdolal 
Rada Korbela, ale na po-
stup mu to nestačilo, preto-
že pri rovnosti získaných 
bodov a pomeru setov zo 
vzájomných stretnutí troch 
hráčov mali najlepší pomer 
gemov zo vzájomných zá-
pasov Rasťo Janko a Kor-
bel.

V modrej skupine mali 
dvaja postupujúci podstat-
ne jednoduchšiu cestu do 
semifinále, v zápasoch so 
zvyšnými troma hráčmi sku-
piny sa Boris Bogdalík a P.
Lapin presadili vždy jedno-
značne. Prekvapujúci bol 
len výsledok vzájomného 
stretnutia týchto hráčov, 
v ktorom zvíťazil P. Lapin.

Už zápasy v skupinách 
naznačili, že hráči sú výkon-
nostne veľmi vyrovnaní. 
Kým Patrik potvrdzoval 
v každom zápase svoju vý-
bornú formu, Bogdalík, 
Janko a Korbel sa naopak 
herne mierne trápili.

Ďalší priebeh turnaja 
skomplikovalo počasie, tak-
že sa záverečné boje presu-
nuli o týždeň neskôr. Oba 
semifinálové zápasy prinies-
li veľmi tesné výsledky a do-
kázali sa v nich presadiť 
predzápasový favoriti Bog-
dalík a Lapin. 

V dvoch posledných 
stretnutiach – v zápase o 3. 

miesto, po výbornom výko-
ne triumfoval Janko nad Kor-
belom. Finále medzi Bogda-
líkom a Lapinom malo po-
dobný priebeh ako ich vzá-
jomný súboj v základnej 
skupine – prvý set patril Pat-
rikovi, druhý Borisovi. Roz-
hodujúci set lepšie zvládol 
Patrik Lapin a s prehľadom 
„starého tenisového mazá-
ka” zaslúžene triumfoval.

Všetci desiati hráči dáva-
li do hry srdce, silu, svoje te-
nisové majstrovstvo. Pozití-

vom je, že máme ďalšieho 
hráča, ktorý bude budúci 
rok určite platným členom 
mužského družstva a dosta-
tok hráčov, ktorí spoločne 
môžu vytvoriť družstvo opä-
tovne pomýšľajúce na ná-
vrat do 2. slovenskej ligy.

 Trofeje pre prvých troch 
hráčov venoval náš TK, vec-
né ceny prvým 4 hráčom 
zasa sponzor turnaja – pre-
dajňa LEVI´S, Ing. Pavol Já-
nošík. Srdečná vďaka.

JÁN GELINGER

Patrik Lapin – nový 
tenisový kráľ

8. októbra zohrali hádzanári Strojára Malacky ďalší zápas v súťažnom ročníku 
2005/2006 v domácom prostredí s družstvom MHK Martin. Hosťujúce mužstvo 
prišlo do Malaciek ako zohratý tím a malo byť domácim vyrovnaným súperom. 
Tieto predpoklady sa vôbec nenaplnili. 

1 Strojár Malacky 5 3 0 2 154:125 6
2 HK Slovan Levoča 4 3 0 1 103:90 6
3 TJ Slovan Modra 5 3 0 2 119:118 6
4 ŠKP Bratislava "B" 4 2 0 2 91:83 4
5 TATRAN Prešov "B" 4 2 0 2 127:129 4
6 MŠK Považská Bystrica "B" 5 2 0 3 138:145 4
7 MHK Martin  4 2 0 2 113:122 4
8 LHK Levice 5 2 0 3 121:151 4
9 MHC Bardejov 4 1 0 3 79:82 2

Prvýkrát prví

Domáci začali s veľkým prehľadom. 
Za veľmi dobrou obranou chytal spoľahlivo 
brankár Roško a po jeho dobrých zása-
hoch prechádzali do rýchlych protiútokov 
najmä Benka s Vladom Pavlíkom, ktoré 
s veľkou presnosťou využívali na strieľanie 
jedného gólu za druhým. Ani prestriedanie 
celého družstva nemalo vplyv na zníženie 
náskoku, ktorý sa stále zvyšoval až na ko-
nečný rozdiel 15 gólov. Tento rozdiel je pre 
družstvo z Martina veľmi lichotivý. 

Družstvo Malaciek sa týmto víťazstvom 
dostalo prvýkrát v histórii klubu na prvé 
miesto v tabuľke 1. ligy. 

Strojár Malacky – MHK Martin 32:17 
(16:9) 

Zostava Malaciek: 
D. Pavlík, Roško – 1, Sedláček – 5, Kon-

ček – 4, Stachovič – 3, Zelenský – 2, Benka 
– 6, Spuchlák – 1, V. Pavlík – 5, P. Pavlík – 2, 
Cabadaj , Mikuš, Gajdár – 4, Baláž

Ďalšie domáce stretnutie odohrá druž-
stvo Strojára Malacky v športovej hale Mali-
na 22. 10. o 18.00 h proti minuloročnému 
účastníkovi spoločnej česko-slovenskej ligy 
družstvu MHC Bardejov. Na zápas pozýva-
me všetkých priaznivcov hádzanej.

MILAN MIKULČÁK, tréner

Tabuľka po 5. kole      Skóre Body

Tohtoročná klubová súťaž registrovaných hráčov TK Strojár Malacky Malacký 
rebríček 2005 vyvrcholila koncom septembra semifinálovými zápasmi, zápasom 
o 3. miesto a finálovým stretnutím. A možno konštatovať, že malacký tenis má 
zaslúžene nového kráľa, ktorým je ešte len 14-ročný Patrik Lapin.

Traja najúspešnejší hráči turnaja (zľava): Boris Bogdalík – 2. 
miesto, Patrik Lapin – 1. miesto, Rastislav Janko – 3. miesto.

vždy aktuálne
Ak chcete vedieť niečo viac o športovom 
dianí v Malackách, o aktuálnych výsled-
koch či tabuľkových umiestneniach, nav-
štívte teletextové stránky od č. 200. 

Karatista Štefan Polák na se-
be už veľa rokov tvrdo pracu-
je. Zaslúžene sa to odrazilo 
na jeho tohtoročnej výbornej 
forme, ktorú pretavil do svo-
jich zatiaľ najväčších úspe-
chov.             Foto: archív Š. P.
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