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Hádzanárske ihrisko patrilo počas pr
vomájových osláv deťom. Divadielko 
LUDUS  sa  predstavilo  interaktívnou 
hrou  Sedmokráska,  divadlo  Maska 
„postrašilo“ obrovským drakom Abra
kom a aby nebolo strašenia málo, vy
stúpili s predstavením Strašidelný zá
mok  deti  z  muzikálového  štúdia 
CVeČka. A od tretej všetky rozprávko
vé  bytosti  roztancovali  malých  i  veľ
kých divákov.

Text: LUCIA VIDANOVÁ
Foto: S. OSUSký

• ČíTATe NÁS Už 15  rOkOV! •

 Prvomájové oslavy 
 ôsmeho 

Vrtkavé májové počasie prekazilo organizátorom Prvomájových Malaciek plán 
a tak sa avizovaný bohatý program vystúpení hudobných, speváckych, taneč
ných, divadelných skupín, atraktívnych exhibícií a akcií pre všetky vekové ka
tegórie na viacerých stanoviskách v Zámockom parku presunul o týždeň na  
8. mája. Bol to vydarený ťah usporiadateľov, ktorý prilákal do Malaciek tisícky 
návštevníkov. Spokojní sa premávali pestrofarebnou promenádou pochutná
vajúc si na jarmočných dobrotách. Veď Prvomájové Malacky už majú svoj cveng. 
Viac vo fotoreportáži na 4. strane.

Na 3. ročníku pokusu o prekonanie Guin
nessovho rekordu v tlačení kočíkov sa zú
častnili aj členky DC Vánok. „Sme tu po prvý 
raz, moje kolegyne i ja, ale podujatie aj myš
lienka upozorniť na problémy mamičiek 
s deťmi i na bariéry, ktorým musia čeliť, sa 
nám páči,“ povedala štatutárna zástupky
ňa Alena Chamrazová. Podujatie sa usku
točnilo zároveň na 18 miestach v Európe.
 Text, foto: tabu

Malacky 
hostili 
majstrovstvá 
SR

„Jano, ty takto hrávať nemôžeš. Toto 
bol výkon? Mám ti zmerať pulz? Choď 
radšej do školy a uč sa matematiku.” 
Nervy zobrali za svoje a tréner VkP 
Bratislava T. Varga „vyprášil” svojho 
zverenca, hoci pred okamihom pora
zil VkP volejbalistov žiliny. Počas 
troch dní sa stali Malacky po prvýkrát 
dejiskom prvej fázy finálového tur
naja Majstrovstiev Sr žiakov. 

Na palubovke v hale Malina i v Základ
nej škole na Záhoráckej ulici sa v priebehu 
troch dní (12. – 14. mája) odohrali neúpros
né a emóciami vybičované zápasy. Nechý
bali fanúšikovia s bubnami i rapkáčmi. Bo
jovalo sa o body a čo najlepšie východisko
vé postavenie do absolútneho vyvrchole
nia druhej fázy turnaja, ktorá sa uskutoční 
v Mošovciach. Tu sa rozhodne i o titule.

Žiacky výber Strojára Malacky postúpil 
do záverečného turnaja z druhého miesta 
v oblastnej súťaži. Vlani siahlo družstvo na 
bronzové medaily, tento rok chce bronzo
vý stupienok obhájiť. „K obhajobe by malo 
prispieť  i  domáce  prostredie.  Chlapci  si 
utvorili  dobrú  východiskovú  pozíciu  do 

V polovici februára Mesto Malacky 
žiadosťami zareagovalo na grantové 
výzvy z programu JPD Cieľ 2 (50 % z 
európskeho rozvojového a regionál
neho fondu (erDF), 45 % zo štátne
ho a 5 % z mestského rozpočtu) 
a podalo projekty spolu za takmer 
300 miliónov Sk. 

Koncom  apríla  zasadala  výberová  ko
misia Ministerstva výstavby a regionálne
ho rozvoja SR a na základe hodnotiacich 

správ  interných a externých hodnotiteľov 
rozhodla o prerozdelení  financií.  Ich pod
statná časť poputuje aj do Malaciek. 

Prezentácia  Dolného  Záhoria  (okresu 
Malacky) na výstavách cestovného ruchu 
je  jedným  zo  siedmich  schválených  pro
jektov. V rámci  jeho realizácie bude spra
covaná  multimediálna  DVD  prezentácia 
okresu Malacky (Dolného Záhoria) a Mala
ciek  ako  jeho  centra,  zaplatená  účasť  na 
štyroch veľtrhoch cestovného ruchu v Bra

Projektové manažérstvo 
mesta opäť úspešné
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Svet dátumov 
sa nás týka

Tohtoročný 1. máj sa skutočne vyda
ril. Bez irónie. S vyloženými nohami, po
zerajúc spoza okien ako dážď bubnuje 
na chodníky, sme si vychutnávali chvíle 
ničnerobenia. Žiadne burácajúce mani
festácia ako kedysi. 8. máj bol veselší. 
Zámocký park ožil. Len ojedinele si nie
kto z tisícok zabávajúcich sa spomenul, 
že pred 61 rokmi zvíťazil svet nad fašiz
mom. 

Medzinárodný deň Červeného kríža 
a Červeného polmesiaca zase v pamäti 
oživili červené balóniky, ktoré sa ne
poslušne vznášali nad hlavami väčšiny 
detí.  

13. mája zaplavili ulice troch sloven
ských miest 1063 kočiarikov s tým naj
vzácnejším „nákladom“. V duchu hesla 
„pohneš kočíkom, pohneš svetom“ upo
zorňovali na rúcanie bariér, ktoré im ži
vot s malým dieťatkom prináša.

Druhá nedeľa v máji patrila všetkým 
mamám a nasledujúci deň, menej pre
zentovaný, bol, čudujte sa, Medzinárod
ným dňom rodiny. Matka – otec – dieťa. 
Rodina – najvzácnejšie spojenie. Nie
komu však odopreté. A tak sme od 15. 
mája celý týždeň modrým gombíkom 
spájali detstvo a šťastie pre siroty  
v Ugande. 

Magicky 16. mája obletela médiami 
správa – v Hniezde záchrany našli šieste 
dieťatko, ktoré dostane šancu žiť milu
júc a milované. Zisťujem, že všetky tie 
udalosti do seba akosi čarovne zapa
dajú. Svet dátumov sa nás týka. Tak ne
zabudnime začiatkom júna na naše  
ratolesti. 

LUCIA VIDANOVÁ

ÚVODNík

Osemstoročné mesto Malacky pozýva 
všetky deti a ich rodičov na 

Deň detskej radosti, 
ktorý sa uskutoční 3. júna od 10.00 do 17.00 h v areáli letného kúpaliska 
na Jesenského ulici v Malackách. Pripravený je bohatý program, množstvo atrak
cií a súťaží o zaujímavé ceny, maľovanie na tvár, nafukovací hrad, detské divadlo, 
plážový a aerobik a diskotéka. Príde aj minuloročná finalistka SuperStar a objav 
roka hudobných cien Aurel Zdenka Predná, jej koncert sa začne o 15.00 h.
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Máte už šiltovku 
s logom 
osemstoročnice?

Počas Prvomájových Malaciek 
bola verejnosti v stánku MsÚ pri 
hlavnej tribúne prvýkrát predstave
ná nová kolekcia propagačných ma
teriálov mesta s logom osemstoroč
nice. 

Ak ste si ich nestihli kúpiť a chce
te  nimi  potešiť  seba  či  priateľov, 
v predaji sú v budove MsÚ v Klient
skej kancelárii KPK. 

Nájdete tu tričko za 130 Sk, šiltov
ku  za  115  Sk,  nástenný  kalendár  za 
80 Sk, pero za 13 Sk, chrómový vizit
kár za 98 Sk, kľúčenku za 65 Sk a iné 
drobnosti.

tislave (SR), Brne (ČR), Miškolci (Maďarsko) 
a Poznani (Poľsko) v roku 2007 a vyhotove
ná  propagačná  obrázková  publikácia 
s mnohojazyčným popisom. 

Finančne  najnáročnejším  bol  projekt 
na  vybudovanie  základnej  infraštruktúry 
zóny C Priemyselno–technologického par
ku Záhorie Eurovalley, a. s.,  (podrobnejšie 
na 3. strane tohto čísla, pozn. red). Granto
vé prostriedky z projektu projektom Rek
reačný areál v Zámockom parku pomôžu 
napríklad vybudovať klzisko na hádzanár
skom ihrisku. Pre potešenie všetkých vyšiel 
i projekt Rekonštrukcia kina Záhoran. Staré 
kino sa zmení na moderné multifunkčné 
kultúrne zariadenie. Ako sme  informovali 
v  ostatnom  Malackom  hlase  po  rekon
štrukcii „prvomájovky“ sa práce na komu
nikáciách presunú na Záhorácku. Zmenu 
jej  vzhľadu  okrem  peňazí  z mestskej  po
kladnice podporia aj europrostriedky. Ko
misia totiž schválila projekt mesta Revitali
zácia Záhoráckej ulice v Malackách, v kto

rom  pôjde  o  úpravu  úseku  od  základnej 
umeleckej školy po  farský kostol. Posled
ným  odobreným  je  projekt  Rozšírenie 
portfólia služieb závislých na technickej in
fraštruktúre  poskytovaných  podnikateľ
ským inkubátorom v Malackách. Mestská 
„neziskovka“  sa  prostredníctvom  mesta 
uchádzala o podporu eurofondov. Schvá
lené financie pomôžu v inkubátore zaviesť 
systém tzv. virtuálnej sekretárky s aktivo
vanou službou centrálneho faxu, dobudo
vaním klimatizácie a do tretice zriadením 
počítačovej učebne. Celkom do mestskej 
pokladnice pribudne 300 miliónov Sk na 
rozvojové  projekty.  Malacky  tak  patria  
medzi  najúspešnejšie  slovenské  mestá  
v čerpaní prostriedkov EÚ.

LUCIA VIDANOVÁ

Poznámka redakcie:
 Všetky  schválené  projekty  osobitne 
predstavíme v jednotlivých číslach Ma
lackého hlasu v rubrike pod hlavičkou 
Projekt mesta.

Asi päťdesiatka zástupcov pracovnej 
skupiny rady eÚ pre štrukturálne 
opatrenia vo Viedni a v Bratislave 
v sobotu 13. mája poctila mesto Ma
lacky krátkou návštevou. Ich záme
rom bolo orientačne zhodnotiť roz
sah prác vykonaných od februára do 
konca apríla v rámci projektu Obno
vy a rekonštrukcie Zámockého par
ku v Malackách, II. a III etapa.

Ich návštevu v spolupráci s predsta
viteľmi  mesta  koordinovalo  Minister
stvo  výstavby  a  regionálneho  rozvoja 
SR.  Skupinu  hostí  na  prechádzke  po 
parku sprevádzali Ing. J. Bulla – zástup
ca  primátora,  a  Ing. 
M.  Šišolák  –  manažér 
projektu.  Financie  na 
projekt sa podarilo zí
skať  z  programu  cez
hraničnej  spolupráce  EÚ  CIP  INTERREG 
IIIA Rakúsko – Slovensko (95 %) a zvyš
ných 5 % leží na pleciach mesta. Medzi
národných  hostí  napokon  väčšmi  ako 
výruby  stromov,  ozdravné  rezy  či  pre
svetľovanie  parku  zaujala  nedoriešená 
otázka vlastníctva kaštieľa v areáli par
ku,  ktorý  je  v  rukách  cirkevného  Rádu 
menších  bratov  františkánov. Tí  ho  zís

kali  od  posledných  Pálfiovcov  a  teraz 
ho  mienia  predať.  Mesto  ich  finančné 
nároky  nie  je  schopné  uspokojiť  a  po
nuku  na  prenájom  františkánsky  rád 
neprijal. Vo vzduchu visí obrovský otáz
nik a obava, či kaštieľ dostane citlivého 
a rozumného majiteľa.

Text, foto: T. Búbelová

Milí čitatelia, 
ak nám napíšete do 30. mája na adresu 
redakcie, ktorý príspevok vás zaujal, bu
dete mať šancu získať kalendár mesta. 
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 minulom 
čísle to boli najmä príspevky Existovali 
Malacky pred 800 rokmi?, Útočili 
spodné vody, Komu neprekáža voda? 
a iné. 
Spomedzi všetkých sme vyžrebovali Vie
ru Michálkovú z Ul. gen. L. Svobodu 
z Malaciek.   red

10ZAUJALO MA V ČÍSLE

✒

Mesto Malacky
oznamuje

JeDNOU VeTOU

ZAUJALO VÁS

Dokončenie z 1. strany

• V dňoch 3. – 5. mája sa v Malackách 
konala 13. slovenská štatistická konferen
cia. Podujatie otvoril predseda Slovenskej 
štatistickej  a  demografickej  spoločnosti 
RNDr. Peter Mach. Hlavnými tematickými 
okruhmi, ktorými sa účastníci konferencie 
zaoberali, boli aplikácie štatistických me
tód  vo  vede  a  praxi,  metodológia  a  prax 
zberu údajov a štatistický softvér. 

• Gymnázium Malacky v rámci projektu 
Európska jar 2006 pripravilo na 4. máj dis
kusné fórum s ľuďmi činnými v oblasti re
gionálneho  rozvoja.  Perspektívy  rozvoja 
Malackého  okresu,  vývoj  zamestnanosti  
a šance, ktoré mladým ľuďom ponúka Eu
rópska únia, študentom priblížili primátor 
Malaciek  Jozef  Ondrejka,  projektový  ma
nažér Michal Šišolák a riaditeľ malackého 
podnikateľského inkubátora Valentín Mag
dolen.

• 5. mája informovala hlavná kontrolór
ka mesta Ing. Ľubica Čikošová primátora J. 
Ondrejku  o  výsledkoch  kontrol,  vykona
ných v ostatnom období, a správe k záve
rečnému účtu mesta za rok 2005.

• V Pezinku sa 9. mája konalo stretnutie 
primátorov miest okresov Malacky a Pezi
nok so starostami v súvislosti s požiadav
kou o zvýšenie prílevu financií z eurofon
dov  do  Bratislavského  samosprávneho 
kraja  v  programovacom  období  rokov 
2007 – 2013, s ktorou sa samosprávy obra
cajú na štátnu správu. Podobné stretnutie 
sa  uskutočnilo  11.  mája  pre  hlavy  samo
správ okresu Senec.

• Zástupcovia spoločnosti Sitno holding 
navštívili  9.  mája  RNDr.  Jozefa  Ondrejku  
a  predstavili  mu  zámer  etablovania  spo
ločnosti pracujúcej v oblasti spojív a mate
riálov v Priemyselnotechnologickom par
ku Záhorie.

• 10. mája zasadalo zastupiteľstvo Brati
slavského  samosprávneho  kraja. V  rámci 
interpelácií  poslancov  zazneli  aj  témy: 
premnožené komáre na Záhorí a žiadosť  
o prevod neupotrebiteľného majetku štá
tu (učilište na sídlidku Juh v Malackách) na 
mesto.

• Záhorie, kraj medzi Karpatmi a Mora
vou. Taký je názov lexikónu, vydanie ktoré
ho pripravuje Ivan Knotek. Autor navštívil 
11.  mája  primátora  mesta,  predstavil  mu 
svoj  projekt  a  požiadal  o  dodanie  vstup
ných informácií za Malacky.

• Primátorka mesta Zlaté Moravce zača
la 13. mája držať hladovku pred Úradom 
vlády SR ako protest proti tomu, že štát ne
rieši problém „cesty smrti”, ktorá vedie ne
ďaleko mesta. Primátor Ondrejka v nedeľu 
14.  mája  podporil  hladujúcu  primátorku 
osobnou prítomnosťou a slovami povzbu
denia.  Primátorka  hladovku  ukončila  16. 
mája  s  prísľubom  premiéra  M.  Dzurindu, 
že  vláda  zaradí  výstavbu  diaľnice  medzi 
svoje priority.

ipo

Do boja s komármi
16. mája sa uskutočnilo stretnutie sta

rostov obcí Malackého okresu, ktoré trpia 
premnožením  komárov,  s  prednostkou 
Obvodného  úradu  životného  prostredia 
v  Malackách  Ing.  Patríciou  Hanzovou. Tú 
ešte týždeň pred tým oslovil primátor Ma
laciek RNDr.  Jozef Ondrejka s naliehavou 
žiadosťou  o  riešenie  vzniknutej  kritickej 
a neúnosnej situácie. 

Výsledkom rokovaní bolo odovzdanie 
katastrálnych máp postihnutých obcí s vy
značením  kritických  miest,  ktoré  boli  za
plavené a v súčasnosti sú liahňou hmyzu. 
Úrad životného prostredia predložil mapy 
ako podklad na prípravu vykonania letec
kého postreku Krajskej povodňovej komi
sii.  Pred  vykonaním  postreku  zabezpečí 
ObÚŽP  informovanie verejnosti a predo
všetkým chovateľov včiel.

mh

Delegáti EÚ na prechádzke v „zámku“

Veliteľ  leteckého  dopravného  krídla 
Kuchyňa  pozýva  na  Deň otvorených 
dverí,  ktorý  sa  uskutoční  3. júna od 
9.00 do 16.00 h na letisku v Kuchyni. 

Pre  návštevníkov  je  pripravený  bo
hatý program s letovými ukážkami Mig 
– 29, L – 39, Mi –24, Aeroklubu Vajnory, 
vyhliadkovými letmi, statickou ukážkou 
leteckej aj pozemnej techniky a i. 

Vystúpi folklórny súbor JÁNOŠÍK ma
žoretky a tanečná skupina z Centra voľ
ného času. 

Príchod  na  letisko  autom  je  možný 
smerom od Malaciek, parkovanie je za
bezpečené v priestoroch letiska.

POZVÁNkA

XVI. snem ZMOS-u
17. – 18. mája sa v kongresovom centre 

Incheba  Bratislava  uskutočnil  XVI.  snem 
Združenia miest a obcí Slovenska. Za Zdru
ženie miest a obcí záhorskej oblasti sa ho 
zúčastnili členovia Rady ZMOSu Jozef On
drejka,  primátor  Malaciek,  Ľubomír  Parí
zek, primátor Senice a Peter Pobuda, sta
rosta Mokrého Hája. Snem ZOZO, ktorý sa 
v apríli konal v Skalici, delegoval na snem 
ZMOSu aj po piatich zástupcoch primáto
rov a starostov z každého záhorského ok
resu: M. Fischerovú, Š. Kudličku, J. Želipské
ho, M. Hirtovú a P. Tydlitáta  (okres Malac
ky), S. Chovanca, J. Hazlingera, P. Lišku, Š. 
Huťťu a Š. Dulíka (okres Skalica), E. Pavlíko
vú, J. Cáka, J. Ňukoviča, V. Kollárovú a Š. Pa
velku (okres Senica).                 ipo

SPRAVODAJSTVO

INerGY Automotive Systems Slovakia, s. r. o.,
hľadá pre svoj závod v Lozorne

operátora palivových systémov
Požiadavky:
• SOU, SŠ najradšej technického smeru 
• zodpovedný prístup k práci

logistického operátora
Požiadavky:
• platné oprávnenie na elektrické VZV 
• prax vo vedení 
• VZV SOU najradšej technického smeru

Životopisy s uvedením aj telefonického kontaktu zasielajte na
Humanresources.Lozorno@inergyautomotive.com alebo 
INerGY Automotive Systems Slovakia, s. r. o., 900 55 Lozorno 994

Projektové manažérstvo 
mesta opäť úspešné

Mesto Malacky, Radlinského ul. 2751/1, 
Malacky ponúka na prenájom nebyto
vý priestor o výmere 80 m2 so samo
statným vchodom,  vhodný  na  výkon 
kancelárskych prác alebo prevádzkova
nie  bufeta.  Cena  stanovená  v  zmysle 
VZN  č.  12/2005  o  nájme  nebytových 
priestorov vo vlastníctve mesta Malac
ky.
Bližšie informácie na t. č. 034/796 61 67 
u Denisy Bebčákovej.

PONUkA

Mesto Malacky oznamuje občanom  voli
čom,  aby  si  pred  vstupom  do  volebných 
miestností skontrolovali platnosť občian
skych preukazov. V prípade, že volič ne
predloží platný občiansky preukaz, hlaso
vanie sa mu neumožní.

Túžba vlastniť ozdobu stánku mestského úradu – novučičkú reklamnú tabuľu 
propagujúcu malacké jubileum – podnietila neznámeho páchateľa k odsúdenia
hodnému činu. Počas noci po Prvomájových Malackách ešte pred demontáciou 
stánkov tabuľu odmontoval a odniesol si ju do „súkromnej zbierky“ malackých ar
tefaktov. Alebo speňažil? Možno nám pomôžete vypátrať miesto, kde sa v súčas
nosti nachádza.                            lucy, foto: S. Osuský 

Komu sa zišla?

MH 06 F15
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Základné údaje o projekte 
realizácia: od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2007
projekt umožní:
•  Vybudovať  dopravnú  infraštruktúru 

(cestné komunikácie v celkovej dĺžke 2,878 
km) v priemyselnej zóne Malacky, kde mo-
mentálne sídli 26 podnikateľských subjek-
tov. Nielenže  ju sprístupní, ale umožní aj 
jej  napojenie  na  diaľničný  privádzač  
k diaľnici D2 (trasou odklonenou od obyt-
ných častí mesta). Súčasne sa zníži zaťaže-
nosť životného prostredia v tých častiach 

mesta, cez ktorú vedie cesta k podnikom 
dnes. 

•  Pozdĺž komunikácií vybudovať osvet-
lenie, most cez potok Malina, ktorú komu-
nikácia na trase pretína v mieste spojenia 
cesty III. triedy spájajúcej Továrenskú ulicu 
a diaľničný privádzač, kruhovú križovatku, 
zónové komunikácie budú ukončené dvo-
ma obratiskami

prínosy projektu:
•  rozširovanie prevádzky vo  fabrikách 

v priemyselnej zóne, 
•  vylepšenie dopravnej situácie v celej 

priemyselnej oblasti,
•  spustenie  realizácie  celého  zámeru 

výstavby  Priemyselno-technologického 
parku Záhorie (PTPZ),

•  zatraktívnenie regiónu Záhorie, zvý-
šenie a štart jeho rozvojového potenciálu,

•  vytvorenie  pracovných  miest  pre 
obyvateľov daného regiónu,

•  podpora ekonomického rastu celého 
regiónu,

•  realizácia projektu v súlade EIA štú-
die (environmentálne vyspelý), 

•  vytvorenie  inovačného impulzu nie-
len regionálneho, ale aj celoštátneho výz-
namu (PTPZ),

•  situovanie projektu v tzv. zlatom in-
vestičnom trojuholníku Európy a predpok-
lad, využitia veľkého kvalifikačného poten-
ciálu (Bratislava, Viedeň),

•  koncepcia  projetku,  ako  aj  celého  
PTPZ spočíva vo vytvorení komplexného 
životného prostredia, kde sa harmonicky 
odohráva výskum, výroba, oddych, rekreá-
cia, bývanie.

Spracoval: -mh-

od júla začne v priestoroch Inkubá-
tora Malacky na Bernolákovej ulici 
ponúkať turistom aj domácim služ-
by turisticko-informačná kancelária. 

Hľadáte informácie pod jednou stre-
chou o:

•   ubytovacích  a  stravovacích  zariade-
niach,

•  kultúrnych pamiatkach,
•   spoločenských, kultúrnych a športo-

vých podujatiach,
•  turisticky zaujímavých miestach,
•   informáciách o kontaktoch – na úra-

dy,  inštitúcie  a  ostatné  zariadenia  
v meste Malacky a okolí?

Hľadáte miesto predaja: 
•   propagačných a informačných mate-

riálov mesta a okolia,
•   suvenírov  a  upomienkových  pred-

metov,
•  vstupeniek na podujatia?

Chcete využiť služby sprievodcov či 
tlmočníkov? Chcete sa sa prezentovať 
ako poskytovateľ spomínaných slu-
žieb?

Netreba chodiť ďaleko – všetko zabez-
pečí TIK Malacky na Bernolákovej ulici 1/A, 
e-mail: tik@inmalacky.sk.

Už onedlho. 

Mesto Malacky získalo v roku 2005 grant 
z EU na zriadenie turisticko-informačnej 
kancelárie (TIK). Projekt je realizovaný v rám-
ci programu Európskeho regionálneho roz-
voja – JPD 2 pre propagovanie a zviditeľne-
nie Malaciek a regiónu Záhorie.

TIK zabezpečí vyšší štandard propagácie 
jednotlivých atraktivít a napomôže tak roz-
víjanie cestovného ruchu a s ním spojených 
služieb. TIK Malacky bude zapojený do celo-
národnej siete turisticko-informačných cen-
tier prostredníctvom Asociácie informač-
ných centier Slovenska (AiCES ).

-lv-, foto: t. Búbelová
Koncom apríla inštalovali v budove inkubátora presklenú kóju, v ktorej sa vytvoril pries-
tor pre TIK. 

 Už onedlho turisticko-informačná kancelária v Malackách

Na orientačnej mape je vyznačené miesto, kadiaľ bude prechádzať nová komunikácia. 
Tá by mala napomôcť vytvoriť perspektívnu a rozvojovú dopravnu kostru mesta s pria-
mym prepojením na Továrenskú ulicu a diaľničný privádzač. Veď jediný možný spôsob 
rozširovania sa stávajúcich fabrík je smerom k diaľnici D2 na územie, ktoré je v súčas-
nosti zväčša zalesnené a donedávna bolo vojenským priestorom.

projektY MeSta

nové CeStY 
k priemyselnému parku 

vo februárovom čísle Malackého hlasu sme informovali o iniciatíve mesta získať 
podporu európskej únie z programu jpd 2 na realizáciu projektu výstavba prí-
stupovej cesty k priemyselnej zóne Malacky. koncom apríla výberová komisia 
rozhodla o jeho schválení v plnej výške požadovanej sumy.

SAMOSPRÁVA

na XvI. sneme Združenia miest a ob-
cí Slovenska, ktorý sa pod sloganom 
Slovenská samospráva je pilierom 
demokratickej spoločnosti uskutoč-
nil 17. – 18. mája v Bratislave, sa zú-
častnilo 534 delegátov (55 primáto-
rov a 479 starostov).

Diskusia  otvorila  niekoľko  spoločných 
problémov, s ktorými sa stretávajú takmer 
všetky  samosprávy.  Predseda  Združenia 
miest  a  obcí  záhorskej  oblasti  a  primátor 
Malaciek Jozef Ondrejka vystúpil aj v mene 
Malokarpatského ZMO a ZMO Podunajsko 
vo  veci  riešenia  problému  vyplývajúceho 
z  Národného  strategického  referenčného 
rámca (NSRR; vláda ho schválila v prvý roko-
vací  deň  snemu  –  pozn.  aut.)  na  obdobie 
rokov  2007  –  2013: „Tento  problém  je  pre 
nás existenčný. Okresy Malacky, Pezinok a 
Senec majú porovnateľné nedostatky s os-
tatnými regiónmi Slovenska, no NSRR nám 
neumožní riešiť problémy v oblasti životné-
ho prostredia, environmentálnej infraštruk-
túry,  lokálnej  a  dopravnej  infraštruktúry, 
školstva,  zdravotníctva  či  zachovania  kul-
túrneho dedičstva. Naše okresy diskriminu-
je  aj  záväzné  rozdelenie  celkových  finan-
čných alokácií na jednotlivé ciele.” 

Na roky 2007 – 2013 je pre Cieľ 2 (Brati-
slavský samosprávny kraj) vyčlenených iba 

0,1 miliardy eur, kým pre Cieľ 1 (ostatných 
sedem samosprávnych krajov) 9,928 miliar-
dy eur. To znamená, že po zohľadnení kofi-
nancovania  zo  štátneho  rozpočtu  je  prie-
merný  podiel  pripadajúci  na  spomínané 
okresy o 15 mld. Sk nižší ako priemerný po-
diel pripadajúci na územie s rovnakým poč-
tom obyvateľov v Cieli 1.

Ak sa nezačne tento problém riešiť, ne-
budú podľa RNDr. J. Ondrejku vidiecke obce 

a mestá Bratislavského kraja schopné riešiť 
vlastné problémy a začnú výrazne upadať 
a zaostávať. Po návrhu malackého primáto-
ra  sa  súčasťou    snemom  odsúhlasených 
priorít  ZMOS-u  stala  úloha  od  roku  2007 
systémovo  kompenzovať  rozdielnu  mož-
nosť  prístupu  k  získaniu  finančných  pros-
triedkov v okresoch Pezinok, Senec a Ma-
lacky.

            text, foto: I. potočňáková

Po troch „zmrzlých“ vyšli do ulíc mesta 
zamestnanci oddelenia životného prostre-
dia MsÚ, aby letničkami skrášlili okolie ne-
dávno osadenej sochy M. R. Štefánika na 
Mierovom námestí, pri kostole, pred hote-

lom Tatra, kamenné kvetináče v centre či 
okolie cintorína. Spolu štyritisíc kusov be-
gónií, netýkaviek, tagetesov a najnovšie aj 
klinčekov  sa  asi  do  mesiaca  rozrastie  do 
pestrofarebného koberca. 

Aj tvrdý terén so suťou v okolí inkubá-
tora nahradilo 250 m2 trávového koberca. 
Po okrajoch vytvorené ostrovčeky s drevi-
nami  hneď  prvú  noc  neodolali „nájazdu“ 
vandalov.  Jedna  tuja  dnes  zrejme „tróni“ 
v súkromnej záhrade. Pracovník firmy, kto-
rá výsadbu realizovala, povedal, že to nie je 
nič výnimočné. Podaktorí sú bez hanby, za 
čerstvo vysadený stromček v hodnote len 
niekoľko stoviek riskujú svoju česť. 

text, foto: lUCIa vIdanová

 Bratislavský vidiek bojuje o europeniaze

Centrum opeknieva
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Text: LUCIA VIDANOVÁ, foto: S. OSUSký

Ako hodnotíte 
tohtoročné 
májové oslavy?
Miroslav Novosádek (53), zamestnanec 
MsÚ

„Prvomájových osláv 
sa pravidelne zúčast
ňujem najmä pracov
ne. Pomáham pri tech
nickom zabezpečovaní 
podujatia. Tento rok je 
to iste veselšie ako za 

uplynulé roky. Myslím, že je tu viac stanká
rov i atrakcií. Z vystupujúcich sa mi páčili 
ľudovky, tie kapely na škvarovom ihrisku 
sú skôr pre mladých. Na niekdajšie Prvé 
máje v Zámockom parku si matne spomí
nam. Ešte ako iskričky sme sa stretávali pri 
fontáne na lúke pri kaštieli. Neskôr sa osla
vy presunuli do centra mesta. Vtedy som 
chodieval do Malaciek z Kuchyne, kde som 
v tom čase býval.“

Adriana Šťastná (25), recepčná 
„Páči sa mi tu. Pred týž
dňom nám neprialo 
počasie, dobre, že sa 
oslavy presunuli a vy
šlo to. Z programu ma 
najviac zaujíma vystú
penie skupiny Desmod. 
Je mi ľúto, že neprišla Zdenka Predná. Príde 
v júni? Teším sa.“

Zuzana Ábelová (22), pracujúca v HSF
„Super, som veľmi spo
kojná. Program je per
fektný. Stánkov veľa, 
počasie tak akurát. Keď 
nepraží, aspoň to ne
priaznivo nepôsobí na 
konzumentov alkoho

lu. (Smiech) Mám rada hudbu i divadlo, to 
tu svoje zastúpenie má. Páčia sa mi i akcie 
pre deti, napríklad maľovanie na tvár. Naj
mladší potrebujú organizovať. Dospelí sa 
zabavia aj sami, ale deti menej. Organizá
cia je skvelá, že všetko má svoj systém. Ta
kého akcie  by mohli  bývať aj  častejšie.“

Gleb Jaroslav Slávik (14), žiak ZŠ
„Teším sa na exhibičný 
volejbalový zápas, kde 
budem samozrejme 
fandiť Malačanom. Eš
te som si nestihol všet
ko prezrieť, ale páči sa 
mi tu. Tento ročník je 
lepší. Je tu viac stánkov i atrakcií. Pochá
dzam z Ukrajiny a ak to mám porovnať, 
tak Slováci sa vedia zabaviť lepšie.“

Zuzana Mackovichová  (34), pracovníč
ka pošty
„Na Prvomájové Ma
lacky chodievam pra
videlne. Aj pred týž
dňom tu mohlo niečo 
byť. Poobede sa vyča
silo a ľudia išli do par
ku. Aspoň na prome
náde mohli byť stánky. Teším sa na skupi
ny, ktoré vystúpia neskôr – Kmeťoband 
a Desmod. Atrakcií je tu viac ako v roku 
2005.“  lucy, foto: S. Osuský

ANkeTA Májové oslavy prilákali tradič
ne tisícky návštevníkov z blíz
keho  i  vzdialeného  okolia. 
Hlavnú  cestu  ku  kaštieľu  le
movali stánky lákajúce voňa
vými jarmočnými dobrotami, 
farebnými drobnôstkami pre 
najmenších i kuchárky... 

Chiki liki tua rozvlnili dav na škvarovom ihrisku. Formácia nahradila očakávanú Zdenku 
Prednú (zavíta do Malaciek na Deň detskej  radosti 3.  júna) v tom najlepšom zmysle  
slova. – Láska moja, de si? – pýtali sa praví šoumeni – Martin a Tomáš Višňovskí a Ľubo 
Petruška. 

Líder  Kmeťobandu  –  ťaháka  podvečera  na 
Hlavnej tribúne – Igor Kmeťo st.. Zaujímavos
ťou je, že bratia Kmeťovci založili kapelu s ná
zvom Bratia už v sedemdesiatych rokoch. Od 
roku 1999 sa skupina otca a syna volá Kmeťo
band. 

Prvomájové
Malacky 2006

Generálny sponzor:

Sponzori:

The Beatles performed by Brouci band 
v plnom nasadení.

Populárnou atrakciou bolo tohto 

roka maľovanie na tvár. Húfy detí 

čakali v radoch až do chvíle, kým 

šikovná vizážistka nevyčarila pes

tré  motýliky,  bojovne  pôsobiace 

tigre alebo voňavé kvetinky. 

Elán – M, s. r. o., Junior – Slavomír Binčík, Ruža – veľkosklad, Billa, s. r. o., FRI-STIL, s. r. o., 
Vodohospodárske stavby – ekologický podnik, a. s.

V Stane detskej ra
dosti OZ M.L.O.K. dostávala zelenú 
fantázia najmenších pod dohľadom rodi
čov.

PRVOMÁJOVÉ MALACKY
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Posledný júnový víkend na kamen
nom mlyne patrí tradične dobrej 
hudbe. Aj v tomto roku sa tu 23. – 24. 
júna uskutoční už 9. ročník hudob
ného festivalu Country mlyn. Viac  
o jeho príprave prezradil člen orga
nizačného výboru Milan Merc.

Na podujatí si návštevníci vychutná
vajú vystúpenia známych umelcov či ty
pickú festivalovú atmosféru. Prispieva 
k nej prírodný amfiteáter a množstvo 
sprievodných akcií. Aký program máte 
pripravený tento rok?

Pri  navrhovaní  dramaturgie  sa  vždy 
snažíme o to, aby bol program festivalu 

vyvážený. Každý by si mal prísť na „svo
je“.  Hviezdy  umeleckého  neba  –  ako 
Marie  Rottrová  so  Zdenkom Vrěštalom 
a  skupinou  Nerěz,  PEHA,  Honza  Ned
veď, Janek Ledecký, W.Danek , Jumping 
drums a ďalšie – ich nesklamú. Osvedči
li  sa  nám  aj  sprievodné  podujatia  ako 
amatérska súťaž Pódium nádejí, Gitaro
vá  dvorana,  indiánsky  tábor  pre  deti, 
turnaj v plážovom volejbale, ktoré náj
du v programe aj  tento rok. Deti pote
šia  animátori  od  CocaColy,  kreatívne 
kresby  na  tvár,  dospelých  moderátori 
súťažami o zaujímavé ceny. 

Country mlyn sa uskutoční v rovna
kom termíne ako Streetfest v Malac

kách. Ako chcete v boji o návštevníka 
obstáť čo najlepšie?

Našou  výhodou  je,  že  Country  mlyn  
sa  začína  v  piatok,  Streetfest  o  deň  ne
skôr. Každý rok sa pritom snažíme zvyšo
vať latku kvality. Pýtame sa návštevníkov, 
koho  si  želajú  vidieť  na  pódiu,  čo  sa  im  
páčilo,  čo  nie...  Dnes  vieme,  že  musíme 
odstrániť dlhé čakacie rady pri bufetoch, 
zabezpečiť oproti minulému roku kvalit
nejšie  ozvučenie  a  i.  Musíme  sa  zlepšiť  
aj v regionálnej  reklame, veď veľa Záho
rákov  vie  o  nás  len  málo.  Moderátorskú 
dvojicu doplníme o Rada Meššu. Myslím 
si,  že  ich  práca  na  Country  mlyne  patrí 
medzi  to  najlepšie,  čo  sa  dá  na  sloven
ských festivaloch vidieť.

Čitateľom Malackého hlasu chcem 
odkázať, aby sa prišli 23. – 24. júna 
na kamenný mlyn zabaviť a oddých
nuť si. Nech prinesú so sebou slneč
né počasie. Ostatné už urobíme tak, 
aby boli spokojní. 

pr Malacky budú zásobované 
pitnou vodou z Bratislavy

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. (BVS, a. s.), bude  
od začiatku júna tohto roka dodávať časti mesta Malacky,  
obciam Zohor, Vysoká pri Morave a oblasti priemyselných  
parkov Lozorno – Zohor pitnú vodu z bratislavského vodné
ho zdroja Sihoť.

Mesto Malacky je od roku 1999 zásobované pitnou vodou z vodného zdroja 
Pernek. Vzhľadom na zníženú kvalitu jej senzorických vlastností požiadala BVS, 
a. s., o posúdenie kvality vody Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava 
(VÚVH). Z výsledkov vyplynulo, že voda z vodného zdroja Pernek nie je vhodná 
pre dopravu oceľovým potrubím a jej chemické zloženie spôsobovalo problémy 
so zníženou kvalitou pitnej vody (rozpúšťanie  inkrustov – usadenín v potrubí), 
a to najmä vo vodovodnej sieti v Malackách. 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., v apríli tohto roka dobudovala v sú
lade so stratégiou zásobovania pitnou vodou a odkanalizovania  regiónov pre
pojenie vodovodnej siete z Bratislavy do Malaciek, ktoré umožňuje zásobovanie 
záhorského skupinového vodovodu z bratislavského vodného zdroja Sihoť. Pit
ná voda z vodného zdroja Sihoť bola zhodnotená z hľadiska korózie a rozpúšťa
nia  inkrustov.  Z  posúdenia VÚVH  vyplynulo,  že  kvalita  vody  z  vodného  zdroja 
Sihoť v porovnaní s kvalitou vody z vodného zdroja Pernek, čo sa týka vplyvu na 
inkrusty, je výrazne vyššia.

Ak by pri zmene zdroja vody a dodávke do vyššie uvedených vodovodov na
stali  prechodné  problémy  so  senzorickými  vlastnosťami  vody,  BVS,  a.  s.,  bude 
minimalizovať tieto problémy prevádzkovými opatreniami na vodovodnej sieti. 
Zároveň BVS, a. s., zabezpečí intenzívnejšie sledovanie a vyhodnocovanie kvality 
pitnej vody v tejto oblasti.

Ďalšie informácie, súvisiace so zmenou zásobovania pitnou vodou vyššie uve
dených obcí, získate na telefónnych číslach 02/48 25 32 38, 48 25 31 11. 
Svoje otázky, postrehy a pripomienky môžete posielať aj prostredníctvom  
webovej strany  BVS, a. s., na adresu: www.bvsas.sk.

COUNTRY MLYN 2006 
bojuje o priazeň 
návštevníkov

Kalendár podujatí v meste Malacky
 

  1. jún Skrotená hora – dráma USA – MN 15, 18.00 h, kino Záhoran
  1. – 4. jún  Národný zraz cykloturistov v Brezne, SCk Záhorák, 9.00 h, odchod na trasu je od synagógy v Malackách
  2. jún Skrotená hora – dráma USA – MN 15, 18.00 h, kino Záhoran
  3. jún Deň detskej radosti – MDD, letné kúpalisko Malacky
  Základný inštinkt 2 – triler USA – MN 15, 18.00 h, kino Záhoran
   SCk Záhorák: MDD – doprava, výbava a bezpečnosť jazdy, jazda zručnosti, letné kúpalisko Malacky
  4. jún Základný inštinkt 2 – triler USA – MN 15, 18.00 h, kino Záhoran
  7. jún Samsara, 20.00 h, Filmový klub MCK, vstupné: 40/60 Sk
  8. jún experti – komédia ČR – MP 12, 18.00 h, kino Záhoran
  9. jún Vernisáž výstavy Mira kindera a emílie Zajícovej, 17.00 h, galéria MCK
10. jún Medzinárodná veterán rallye, 500 km slovenských, motorest Kamenný mlyn
11. jún  rozprávková nedeľa, vyhodnotenie súťaže o najlepšieho detského diváka, 16.00 h, SD MCK, Mierové nám. 
  experti – komédia ČR – MP 12, 18.00 h, kino Záhoran 
   Šk Malacky – Dubová – futbal, 17.00 h, Zámocký park 
   SCk Záhorák – cyklovýlet k zrúcanine hradu krolátka, 9.00 h, odchod od synagógy na trasu Malacky – Rohožník  

– Cerová – Rozbehy a späť (80 km) 
14. jún Otec na služobnej ceste, 20.00 h, Filmový klub MCK, vstupné: 40/60 Sk
15. jún Mission: Impossible III. – akčný triler USA – MP 12, 18.00 h, kino Záhoran
16. jún Mission: Impossible III. – akčný triler USA – MP 12, 18.00 h, kino Záhoran
17. jún Syriana – dráma USA – MP 15, 18.00 h, kino Záhoran
18. jún  Syriana – dráma USA – MP 15, 18.00 h, kino Záhoran
     4. národná cyklistická súťaž SCk Záhorák, 9.00 h, odchod od synagógy v Malackách
21. jún  ráno v Benátkach, 20.00 h – Filmový klub MCK, vstupné: 35/55 Sk
22. jún Univerzálna upratovačka – čierna komédia GB – MP 12, 18.00 h, kino Záhoran
23. jún  Letný koncert a výstava žiakov ZUŠ, otvorenie kultúrneho leta, 17.00  h  pred  Spoločenským  domom  MCK,  

Mierové nám. 
    Univerzálna upratovačka – čierna komédia GB – MP 12, 18.00 h, kino Záhoran
24. jún kinečko: Hrdinovia z ríše Gaja – animovaná rozprávka, 16.00 h, kino Záhoran
    Da Vinciho kód – triler USA – MP 12, 18.00 h, kino Záhoran
    8. ročník karpaty Tour: cyklistické vítanie leta – SCk Záhorák, 9.00 h, odchod od synagógy, trasa: Malacky – Baba  

– Modra – Červený Kameň – Orešany – Smolenice – Trstín – Buková – Plavecký Peter – Rohožník – Malacky (120 km)
    Deň letného slnovratu a bocianov, Sk/AUT, SCk Záhorák
   9.00 h – odchod od synagógy, trasa: Malacky – Záhorská Ves – Vysoká pri Morave – Marchegg – Vysoká pri Morave – Zo

hor – Plavecký Štvrtok – Malacky (110 km)
24. – 25. jún  Streetfest 2006, mixvolejbal a hudobný festival, Zámocký park, predpredaj vstupeniek v sieti Ticketportal, CK SATUR, 

deti do 130 cm v sprievode rodičov majú vstup zdarma 
25. jún Organové meditácie, 17.00 h  františkánsky kostol, hrá Stanislav Šurin
    Da Vinciho kód – triler USA – MP 12, 18.00 h, kino Záhoran
    Okolie rieky Moravy, Sk/AUT, SCk Záhorák, 9.00 h – odchod od synagógy, trasa: Malacky – Záhorská Ves – Angern  

– Marchegg – Schlosshof – Hainburg – Berg – Bratislava – Devín – Zohor – Láb – Plavecký Štvrtok – Malacky (110 km)
26. jún kinečko: Hrdinovia z ríše Gaja – animovaná rozprávka, 14.00 h – kino Záhoran
28. jún   Proti múru, 20.00 h, Filmový klub MCK, vstupné: 40/60 Sk
29. jún  Dôkaz – dráma USA – MP 12, 18.00 h, kino Záhoran
30. jún  Dôkaz – dráma USA – MP 12, 18.00 h, kino Záhoran

VýSTAVY
Mestské kultúrne stredisko:
do 4. júna  Alexander Jiroušek: Od Tatier k Dunaju
od 9. júna  Miro Kinder, Emília Zajícová
Múzeum Michala Tillnera: 
Otvorené:  Po – Pia 9.00 – 12.00 h, 13.00 – 17.00 h, So – Ne 14.00 – 17.00 h
Vstupné:  dospelí – 20 Sk, deti, dôchodcovia – 10 Sk
krypty pod františkánskym kostolom NPPM:
Otvorené:  Ut – Pia  9.00 – 12.00 h,  13.00 – 17.00 h,  So – Ne  14.00 – 17.00 h
Výstavy:  Premeny Malaciek, výstava fotografií, stála expozícia

knižnica MCk:
Otvorené:  Po – Pia 10.00 – 18.00 h,  So 10.00 – 13.00 h

Kalendár podujatí spracovala Kancelária prvého kontaktu MsÚ v Malackách. Prosíme usporiadateľov akýchkoľvek podujatí, ktorí chcú mať svoje 
podujatie zverejnené v nasledujúcich kalendároch, aby dodávali informácie na nasledujúci mesiac do 15. dňa práve prebiehajúceho mesiaca.

kontakty – MCk: 034/772 21 55, 034/772 25 37,  MsÚ: 034/7966122, media@malacky.sk

JÚN 2006
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Spomedzi  čitateľov,  ktorí  nám  poslali 
správne  vylúštenie  tajničky  –  1. Vše-
vlad Gajdoš, 2. Mláky, 3. Maliska, 4. 
Malacky – sme vyžrebovali Evu Kollo-
vú z Ul. 1. mája v Malackách, ktorá vy
hráva reklamné predmety mesta. 

Jednou  z  dominánt  nášho  mesta  je  ka
menný kaštieľ v zámockej záhrade. Doká
zateľne však na pôde dnešného mesta stál 
ešte jeden kaštieľ, ktorý tu bol už za Balla
sovcov, teda pred Pálfiovcami, a ktorý bol 
pôvodne  situovaný  na  mieste  dnešného 
františkánskeho kláštora. Kaštieľ sa spomí
na v historickej  listine Authentica acta et 
facta  almae  provinciae  sanctae  Mariae 
Hungariae  (1600 – 1730).  Jeho pôvod by 
mohol  siahať  do  XIV.  storočia,  kedy  pred 
kamenným loveckým zámkom mohol stáť 
(tajnička č. 1). Ako historik Vševlad Gajdoš 
v  Authentice  uvádza:  „...bývalý kaštieľ bol 
veľmi nádherný, múrom do štvorca obohna-
ný.“
Ďalej  je zaujímavá listina z roku 1653.  Ide 
o  listinu zakladateľa  františkánskeho kláš
tora  a  kostola  Nepoškvrneného  Počatia 
Panny Márie v Malackách, ktorým bol (taj-
nička č. 2) Pálfi. Tento nechal neskôr presta
vať spomínaný  lovecký kaštieľ na kláštor. 
Loveckú  usadlosť  mali  Pálfiovci  aj  v  blíz
kosti obce Suchohrad v časti bývalého ŠM 
nazývanej „karohaus“, kde si ešte dnes mô
žete prezrieť na streche niekdajšej usadlos
ti symbol pálfiovského erbu – kamenného 

jeleňa na zlámanom kolese s (tajnička č. 3) 
nápisom venovaným priateľom Pálfiovcov. 
Táto vzácna pamiatka by si zasluhovala od 
nás (tajnička č. 4) väčšiu pozornosť. 

VODOROVNE  –  A  patrón  dažďov;  taj-
nička č. 2; poslíček B ženské meno; kujný 
nerast;  polomer;  odoberaj;  kus  zeminy C 
bytosť;  remíza v šachu; central emergetic 
agency; zmeták; upratovacia firma D pod
mienková  spojka;  tajnička č. 1;  rovnaké 
samohlásky E  lodenica; zakázaný chemic
ký prostriedok na ničenie pásavky zemia
kovej; Odyseova vlasť; kryha po česky; sys
tém záchranných nafukovacích vankúšov 
v automobiloch F somár; tajnička č. 3; zár
mutok  básnicky  G  druh  korenia;  pracuj  
v mlyne; spojka; iniciály krstných mien her
cov  Javorkovej,  Jariabka  a  Kráľovičovej; 
tajnička č. 4.

ZVISLE  –  1  výrobca  pneumatík  2  evi
denčný  list  vlastníctva;  potreba  kosca  
3 sídlil na Olympe; drozd v Olomouci 4 au
tomatizované  centrum  riadenia;  spolu
hlásky v slove tade; ŠPZ Lučenca 5 egypt
ský  boh  Slnka;  padol  po  česky;  začiatok 
abecedy 6 rímskych 500; pohrebná hosti

na; na to miesto 7 znoj; pracuj v krajčírskej 
dielni; telúr 8 abvolt; vnímal 9 hnisavá zdu
renina; slovko odporovania 10 sibírsky veľ
tok; severské ženské meno 11 obruba; sa
mohláska  v  slove  Lena;  hlas  sliepky  
12 práca vo  fyzike; hrob básnicky; pokiaľ 
13  citoslovce  prekvapenia;  vývojové  štá
dium zeme; kyslík 14 podnikateľská spo
ločnosť; tu máš; redakčný výbor 15 strohý; 
začiatočná časť slova Amerika 16 občian
skodemokratická aliancia; Ľubica obrátene 
17 hra s kartami. 

Na pomoc: 10 Arksa 
Pripravil: JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ 

RECEPT PANI VOZÁROVEJ

Špenátová polievka
SPOTREBA: 250 g špenátu, 30 g masti, 40 
g hladkej múky, 20 g cibule, 2 dl mlieka, 
voda, soľ, cesnak, čierne korenie

POSTUP: Očistený špenát uvaríme v osole-
nej vode a scedíme. Z masti a múky pri-
pravíme bledú zápražku, pridáme postrú-
hanú cibuľu, popražíme, zalejeme vodou 
a mliekom a povaríme. Nakoniec pridá-
me pomletý špenát, soľ a okoreníme. Špe-
nát varíme odokrytý. Do polievky nasype-
me tesne pred konzumáciou vyprážané 
hrášky (dostať ich kúpiť hotové v Lidli).

v supermarkete

TÝŽDEŇ OD 19. 5. DO 1. 6. 2006
Zvolenský ovocný jogurt, 125 g za 6,50 Sk  
• Activia ochut. jogurt, 125 g za 10,90 Sk • 
Čerstvé polotučné mlieko, 1 l za 17,90 Sk

MH 06 B4

OPRAVUJEM CHLADNIČKy
A MRAZNIČKy, 
MONTUJEM KLIMATIZÁCIE
Pavol Šišolák, Závod ��3
tel.: 034/779 94 35, 0903/75 0� 12

MH 06 F7

Ak nám do 30. mája pošlete správne vylúš-
tenie tajničky krížovky (s kupónom), budete 
mať šancu získať reklamné predmety mesta.

KUPÓN
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KRíŽOVKA

NÁš TIP NA NÁKUP

Oslaďte si život s HVIEZDOU!
MH 06 B3

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

• Predám 4izbový byt (priestranný, slneč
ný, prerobený) na Juhu, platba v hotovosti 
alebo  hypotekárnym  úverom.  Kontakt: 
0905/29 73 05, 0910/79 73 05.
•  Predám  4  nové  plechové  disky  6J x 14,  
4 puklice na TOYOTU CARINU, cena doho
dou. Kontakt: 0903/34 23 02.
•  Predám  mobilnú  klimatizáciu  Rowenta 
C 60, bezvadný písací stroj Consul, vodo

mernú šachtu, strešný nosič batožín Thule 
na Hondu Civic a záložný zdroj Patriot 600. 
Kontakt: 0905/64 54 50.
• Značkový autoservis v Malackách prijme 
automechanika  do  trvalého  pracovného 
pomeru. Kontakt: 0903/44 04 04.
• Dám do prenájmu záhradu za kúpaliskom 
v Malackách. 

Kontakt po 18.00 h: 0907/74 13 34.

GyMNÁZIUM Malacky, 
www.g1majmc.edu.sk
ponúka možnosť získať 

maturitu za 2 roky
FORMA: 
večerné štúdium popri zamestnaní
CIEĽ: 
doplnenie maturity,  teda získanie úpl
ného stredoškolského vzdelania
• možnosť uchádzať sa o štúdium na VŠ
• lepšie uplatnenie na trhu práce
PRE KOHO: 
pre absolventov SOU
DOKEDY: 
prihlásiť sa môžete do 30. 6. 2006
KONTAKT: 
RNDr. Elena Krajčírová, 
t. č.: 034/772 24 69, 
email: gymalriad@stonline.sk

Mesto Malacky oznamuje zmenu termínu a podmienok predaja nehnuteľnosti 
– stavby s pozemkom na Záhoráckej ulici č. 54 Malacky.
(Doplnená a revidovaná v plnom rozsahu nahrádza pôvodnú ponuku)

Ponuka na odpredaj nehnuteľnosti:
stavba s pozemkom 
na Záhoráckej ul. č. 54 v Malackách 
Predmet odpredaja: 
A.   Polyfunkčný  dom  so  súpisným  číslom  54,  využívaný  ako  nebytové  priestory,   

postavený na parcele č. 2809/26 – výmera 212 m2

B.   parcela č. 2809/27 – výmera 137 m2 – zastavaná plocha
C.   parcela č. 2809/26 – výmera 212 m2 – zastavaná plocha, z toho úžitková plocha  

307 m2

1.   Žiadosť  o  odkúpenie  vyššie  uvedených  nehnuteľností  je  potrebné  predložiť   
písomne do podateľne MsÚ v Malackách, Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky  
najneskôr 13. júna 2006 do 12.00 h v riadne zalepenej obálke s výrazným ozna
čením 

 „Nehnuteľnosť Záhorácka 54 – PONUKA! NEOTVÁRAŤ!“
 

2. Predložená ponuka musí obsahovať:
  a)  špecifikáciu záujmu podávateľa 
  b)  investičný zámer (grafické znázornenie alebo primeraný slovný opis)
  c)  ponúkanú kúpnu cenu (jednoznačne určenú)
  d)  spôsob úhrady kúpnej ceny (najneskôr do 30 dní po podpísaní kúpnej zmluvy), 
  e)   identifikačné údaje záujemcu (potencionálneho nadobúdateľa, v prípade práv

nickej osoby výpis z obchodného registra nie starší ako 1 mesiac).

4. Ďalšie podmienky odpredaja:
  a)   Zloženie  zábezpeky  vo  výške  100 000 Sk  (slovom  Jednostotisíc  Sk)  na  účet 

Mesta  Malacky  č.  3200105003/5600,  vedený  v DEXIA  banke  Slovensko,  a.  s.,   
pobočka Malacky (variabilný symbol: 13062006) tak, aby táto bola najneskôr 
13. júna 2006 do 12.00 h na účte Mesta Malacky.

     Zábezpeka bude neúspešným záujemcom vrátená do  troch pracovných dní   
po zasadnutí MsZ, na ktorom bude prerokovaný predmet predaja.

     Ak  bude  výberovou  komisiou  odporúčaná  ponuka  schválená  Mestským  za
stupiteľstvom v Malackách, zábezpeka sa započíta do kúpnej ceny budúceho 
nadobúdateľa. Ak príde k odstúpeniu od zmluvy z dôvodu na strane kupujú
ceho, napr. pre nezaplatenie dohodnutej kúpnej ceny v lehote splatnosti, pre
padá zábezpeka v prospech Mesta Malacky.

  b)   Úspešný  záujemca  je  povinný  najneskôr do 10 dní  od  schválenia  predaja   
MsZom podpísať kúpnu zmluvu  s náležitosťami, ktoré vyplývajú z ponuky 
a z týchto podmienok. V prípade, že úspešný záujemca nepodpíše kúpnu zmlu
vu  (odstúpi  od  kúpy),  je  povinný  zaplatiť  predávajúcemu  zmluvnú pokutu 
100 000 Sk, ktorú si Mesto Malacky zúčtuje z poskytnutej zábezpeky. 

  c)   Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností podá Mesto Ma
lacky až po zaplatení celej kúpnej ceny. V prípade nezaplatenia kúpnej ceny 
v určenej lehote je daný dôvod na odstúpenie od zmluvy zo strany predávajú
ceho.

  d)   Predmetná  nehnuteľnosť  bude  úspešnému  záujemcovi  protokolárne  odo
vzdaná do 3 pracovných dní od zaplatenia celej kúpnej ceny. 

Kontaktnou osobou Mesta Malacky pre styk s verejnosťou v tejto veci je Ing. Zuzana 
Danišíková, t. č. 034/796 6165, 796 6100, e-mail: danisikova@malacky.sk, s kto
rou možno dohodnúť obhliadku nehnuteľnosti. Mesto Malacky si vyhradzuje právo 
toto ponukové konanie zrušiť v prípade nesplnenia zámerov, spojených s týmto pre
dajom. 

V Malackách dňa 4. 5. 2006   
RNDr. Jozef Ondrejka, primátor

Ako sa vám vyhnú 
kliešte...

Tento recept mi priniesla moja teta zo 
Švédska a minulý rok som ho úspešne vy
skúšala s mojím synom a neterou. V deň, 
keď  sme  plánovali  výlet  do  lesa,  sme  sa 
všetci  nasprejovali  odvarom  uvedenom  
v recepte. Nestihol to jedine syn mojej ses
ternice,  ktorého  neskoro  doviezli  rodičia. 
Po návrate z lesa mal on jediný kliešťa. Od 
tejto skúsenosti sa pred vychádzkou do le
sa sprejujeme.

Vyskúšajte!
1 vrecúško rozmarínu (dostať v obcho-
de), 1 l vody, 1 lyžica bieleho vínneho 
octu

Dáme variť 1 l vody, keď sa voda varí od-
stavíme ju a dáme do nej lúhovať 1 vrecko 
rozmarínu až do vychladnutia. Odvar scedí-
me a pridáme 1 lyžicu bieleho vínneho octu. 
Odvar prelejeme do fľaše s rozprašovačom 
a uchovávame v chladničke. Pred výletom 
do prírody použijeme ako sprej.

Ďalší účinný prostriedok pre dospelých je 
užívanie cesnakových tabliet, tie však musíte 
začať užívať skôr. (Cesnakové tabletky užíva-
jú lesní robotníci vo Švédsku preventívne 
proti kliešťom.)

Prajem vám pekné letné dovolenky.

Záchranári „hasili”, čo sa dalo
V prvom štvrťroku 2006 zásahová jednotka Okresného riaditeľstva Hasičského a zá

chranného zboru v Malackách vykonala 76 výjazdov, z toho 15 k likvidácii požiarov, 24 
k dopravným nehodám, 28 k technickým zásahom, 5 k povodňovým prácam, raz otvá
rala byt a 3 razy vyrazila k planým poplachom. Taktiež poskytli pomoc 48 osobám, z kto
rých 21 bolo zranených a 4 neprežili. V Malackom okrese vzniklo v prvom štvrťroku 22 
požiarov, pri ktorých sa zranili 2 osoby. V 8 prípadoch to bolo z neopatrnosti. Nevyhovu
júci stav vykurovacích telies a dymovodov zapríčinil 4 požiare. Prevádzkové poruchy sa 
podpísali pod 10 požiarov. Na majetku vznikla priama škoda vo výške 1 873 000 Sk, zá
chranári však uchránili hodnoty v sume 15 360 000 Sk.    Ing. JAROSLAV MIHÁTSCH

DROBNÁ INZERCIA

Prímestské 
tábory

1. turnus 3. – 7. 7. 
Farebná letná paleta
papierové zvieratká, maľovanie na skle, 

obrúsková technika, výlet do Trnavy, ces
tovinové slniečka a šperky, krčíme, strihá
me, trháme, škatuľkové mesto, savotechni
ka  (tričká), kúpanie, spoločenské hry, po
znávanie rastlín 

2. turnus 10. – 14. júla 
EKOTÁBOR – POZNÁVANIE PRíRODy 
spoločenské  hry,  turistická  vychádzka 

na  Včelnicu,  práca  s  papierom  (lepenie 
skladačky) plaváreň Malina alebo kúpalis
ko, kolkáreň Malina, celodenný výlet Gaja
ry  (kone),  celodenný  výlet  na  Kamenný 
mlyn, športová olympiáda, burza hračiek, 
moje najkrajšie zážitky z tábora 

3. turnus 17. – 21. júla 
Z ROZPRÁVKy DO ROZPRÁVKy 
výlet loďou na Devín, plaváreň Malina, 

jazda na koni, tvorivé dielne, táborové hry 
a súťaže 

4. turnus 24. – 28. júla 
MALÁ SUPERSTAR 
doobeda  –  nácvik  pesničiek,  hra  na 

syntetizátore,  tanečné variácie,  súťaž, vy
hodnotenie  súťaže;  poobede  –  kúpanie, 
plaváreň, jazda na koni, záverečná opekač
ka na Včelnici.

Bližšie informácie v CVeČkU 
na Rázusovej ul. alebo t. č. 772/22 28. 

V Malackom hlase 8/2006 bola uve
rejnená krížovka, ku ktorej grafik omy
lom zalomil nesprávny raster. Vzhľadom 
na to, že tradičným lúštiteľom krížovky 
sa  nepodarilo  rébus  vyriešiť,  tak  sa  re
dakcia  rozhodla  krížovku  z  tohto  čísla 
zopakovať v MH 9/2006. 

Tesne pred uzávierkou čísla však pri
šiel  list so správnou odpoveďou od Ka
rola Horvátha. Právom sa stal výhercom 
a uverejnili sme i správne odpovede, ne
uvedomujúc si,  že  tým našepkáme os
tatným. Radosť z výhercu,  tak prekryla 
logické uvažovanie. 

Krížovky pre Malacký hlas už roky do
dáva JUDr. Marián Polakovič. Mnoho lúš
titeľov sa mylne domnieva, že za chyby 
zodpovedá on. Pravda je taká, že v mo
mente, kedy sa krížovka ocitne na stole 
v redakcii, je na tvorcoch Malackého hla
su,  aby  zabezpečili  jej  bezchybné  uve
rejnenie. 

Prácu M. Polakoviča si  redakcia váži 
a oceňujú ju i pravidelní krížovkári. Tou
to cestou sa mu za vzniknuté nedorozu
menia ospravedlňujeme.

-mh-

RADíME SI...

NA PRAVú MIERU

CVeČko PONúKA



MALACKÝ HLAS  10/2006  7

VANeSA 
BALLAYOVÁ 
25. mája 
oslávi 1 rok 

Rôčik prešiel, ty 
si rastieš do krá
sy a do pohody, 
buď nám zdra
vá, šťastná tiež, 
ty to s nami do
kážeš.
Všetko najlepšie želajú babka a dedko 
Chrupkovci,  strýkovia Kristián a Peter 
s  Táňou,  prababka  Malášková  a  teta 
Božka a pusu na líčko posiela  sestrič
ka Sarah.

CHEOPS  A  JEHO  KAMENNÝ  SEN  od 
Guya Racheta je románom, ktorý je veno
vaný staviteľovi Veľkej py
ramídy v Gize, ktorá stojí 
už  dvadsaťšesť  storočí 
a  patrí  pravdepodobne 
k najskúmanejším stav
bám  sveta.  Akým  pa
novníkom  bol  Cheops 
a  čo  ho  viedlo  k  myš
lienke postaviť najväč
šiu pyramídu v Egyp
te.  To  sa  dozviete 
v tomto príbehu. 

Knihu  ČERTOVA 
SVADBA  vyhráva 
Mária Puškáčová zo 
Záhoráckej  ulice  a  VTÁKY  BEZ  KRÍDEL 

Mária Malá  zo  Slovenskej  ulice.  Prosíme 
výherkyne,  aby  sa  ohlásili  v  redakcii  na 
Radlinského ul. 2751/1 na 3. poschodí, č. 

d. 407. Ak chcete súťažiť o pub
likácie  a  potešiť  nimi  seba  či 

známych,  pošlite  do  25.  5.  ku
pón  a  možno  sa  na  vás  šťastie 
usmeje.

kNíHkUPeCTVO ĽUBICA
OC hotela Atrium
telefón: 772 67 34

Po – Pia: 9.00 – 17.30 h
So: 9.00 – 12.00 h

KUPÓN
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Společný hrob

Společný hrob biu v zámku pri kaští
li. Bili tam pochovaní vojaci, kerí osuo
bodzovali Mauacky. Ked v apríli v šty
ridsátem pátem roku prešeu cez Malac
ky front, po ulicách a záhradách biuo 
plno mrtvol. Tedy už biuo dost tepuo, 
tak mrtvole sa moseli co najskúr skovat 
pod zem, aby sa nešíriua epidémia. Tak 
sedláci, kerí mjeli kone, tak ich moseli 
zvážat. 

Aj múj bratranec Karol Michalovič 
ich tež voziu. Pri kaštíli biua vykopaná 
veliká jama a tam ich ukuadali. Na spo
du biua vrstva suamy, aby sa im dobre 
ležauo a na vrch zas ich prikríli suamu, 
posypali vápnem a potom zasypali ze
mú. Nevím, jak dúho tam odpočívali, 
ale si pamatám, že sa topiu sneh a biuo 
plno vody. Tedy biuo vyhuásené, že sa 
budú mrtvole prevážat na Slavín. Tak 
sem sa aj já prihuásiu. Ked sme došli do 
zámku, už tam bili prichystané dvoje 
nákuadné auta plné truheu, do kerých 
sme dávali mrtvole. Mjeli pro nás pri
pravené aj nejaké pálené. To nám dali 
na povzbudzení, lebo vjedzeli, jaká to 
bude robota. Robota to biua nepríjem
ná. Ked sem došeu domú, hned sem sa 
moseu prezlécit a ceuý poumývat. Ma
minka hned išli prat šaty. Aj talérek 
s príborem sem mjeu vyhradzený. Ale 
biu sem na to hrdý, že sem spraviu dob
rý skutek. Ked sem už biu ženatý a cho
dzili sme z dzetma do Bratislavy na vý
let, tak sme zašli aj na Slavín. Dzetom 
sem pripomínau, že aj já sem biu 
účastný, aby padlí vojáci odpočívali 
dústojne tady na Slavíne, co naším 
osloboditelom právem prislúchauo.

FrANTIŠek OSUSký, Malacky

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

Pred 20 rokmi zomrel 
vynikajúci človek 

JÁN krŠek. 
Venujte mu tichú spomienku.

Ivan s rodinou

alebo

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

KULTÚRA • SPOLOČENSKÁ KRONIKA • OZNAMY

PíSANé NAŠÚ reČÚ SPOMIeNkA

ČíTAJTe A VYHrAJTe

Ďakujem, láska
Keď s Tebou idem,
keď s Tebou kráčam, LÁSKA,
a keď sa spolu za ruky držíme.
Keď s Tebou kráčam, 
moja plavovláska,
a keď sa spolu šťastne zasníme.

To sú tie chvíle, keď od žitia 
viac nechcem
a keď sa cítim strašne bohatý.
Po čom som túžil mnoho, 
mnoho vesien,
to som ja našiel v Tvojom objatí. 

Za Tebou, LÁSKA, 
ja preplávam sto morí,
za Tebou prejdem celú zem.
Za tento oheň, čo mi v srdci horí,
životu vravím denne ďakujem.

IVAN VýSMek
Anno domini 1970

Márne som sa snažil spomínať, keď 
mi priateľ František Mlynárik dal 
otázku, aké ďalšie výročie pripadá 
na tento jubilejný rok Malaciek, kto
ré si pripomenú 800. výročie prvej 
písomnej zmienky o tomto meste. 
– No nevieš, predsa bude už 35 ro
kov od uskutočnenia prvých pre
tekov motocyklov v našom meste,  
– znela jeho odpoveď.

Slovo dalo slovo a pozval ma na návšte
vu. Mal som možnosť si zalistovať v peknej 
kronike  o  činnosti  Automotoklubu  ZO  –
vtedajšieho  Zväzarmu.  Samozrejme  som 
nezaváhal  a  pri  tejto  príležitosti  som  mu 
položil niekoľko otázok v súvislosti s moto
ristickým športom v Malackách.

kedy sa uskutočnili prvé 
motocyklové preteky 
v našom meste?
Bolo to 30. mája v roku 1971, pod náz

vom Rýchlostné preteky sériových moto
cyklov.  Pretekalo  sa  v  triedach  50,  125 
a 250 cm³. Riaditeľom pretekov bol Arnold 
Gašpar, jeho zástupcom Jozef Merc, traťo
vým  komisárom  Alojz  Kožuch,  hospodá
rom organizačného výboru Ján Bolf, leká
rom MUDr. Jozef Rybjanský. Celkovo štar
tovalo  20  jazdcov,  z  toho  13  Malačanov. 
Prvými víťazmi boli Jozef Demeter v kate
górii 50 cm³ a ďalší Malačan Dušan Čmelík 
bol dokonca dvojnásobným víťazom. Vy
hral kategóriu 125 i 250 cm³.

kde a ako sa pretekalo?
Preteky sa začínali v strede mesta a v ro

ku 1973 sa kvôli prestavbe križovatky do
stali mimo stred a pretekárov videli diváci 
napríklad na Ul. duklianskych hrdinov i na 
Hurbanovej. Do stredu mesta sa vrátili pre
teky  v  roku  1978.  Zmeny  sa  netýkali  len 
trate. Od roku 1972 kategória 50 cm³ bola 
už súčasťou majstrovstiev Slovenska a pr
vým víťazom sa stal Stano Čáp z Jura pri 
Bratislave. 

O  rok  neskôr  tu  ako  hostia  štartovali 
motoristi  z  Brna  a  v  roku  1974  sa  začali 
i preteky  špeciálov  v uvedených  kubatú
rach. Rokom 1981 boli do pretekov začle
nené  i  závody  strojov  MTX  125  cm³,  do
konca  celočeskoslovenského  charakteru. 
Boli  to sériovo vyrábané pretekárske mo
tocykle určené pre mladých jazdcov. V ro
ku  1983  získali  československý  charakter 
i  preteky  50  cm³,  ktoré  boli  v  nasledujú
com roku zmenené na 80 cm³.

Aká bola popularita pretekov?
Veľká. Bol o ne záujem nielen u domá

cich pretekárov či divákov. Stali sa známy
mi  medzi  motoristami  na  celom  Sloven
sku. Medzi  štartujúcimi nechýbali  známe 
osobnosti tohto športu, ako boli napríklad 
Marián  Srna,  Rudolf  Mitošinka  či  Ernest 
Korčák. 

V roku 1974 sa v apríli uskutočnili v Ma
lackách  kontrolné  preteky  a  vtedy  mohli 
Malačania prvý raz vidieť súťažiť i kubatú
ru „tristopäťdesiatok“.

Aktivity motoristov však 
netvorili len preteky motocyklov?
To ozaj nie i keď boli vyvrcholením akti

vity klubu. Členovia žili ako veľká rodina. 
Svedčili  o  tom  každoročné  stretnutia  na 
Rudave či neskôr v Slovinsku. Stretávali sa 
na oslavách narodenín, svadbách členov, 
silvestrovských  oslavách  ap.  Ale  stretli  sa 
i pri zbere železného šrotu, pretože peňazí 
na činnosť nikdy nebolo navyše. I keď vte
dajší  AMK  mal  veľké  pochopenie  u  Štát

nych majetkov, pri ktorých pôsobil napriek 
tomu,  že  zamestnancami  tohto  podniku 
bolo  len  10  %  jeho  členov.  V  roku  1976 
sme  začali  organizovať  preteky  MINI  –  
RALLYE pre deti na bicykloch ako prípravu 
pre budúcich motocyklistov, v roku 1977 
jazdy  zručnosti  žien  na  automobiloch 
a  v  roku  1980  minikáry,  medzi  prvými  
pretekármi  bol  napríklad  i  terajší  tréner 
mladých boxerov Ali  Reisenauer .

Prečo motocyklové preteky zanikli?
Bolo to z bezpečnostných i technických 

dôvodov. Nové predpisy pre organizova

nie motocyklových pretekov nedovoľovali 
ich uskutočňovanie v mestách a dráhu mi
mo mesta Malačania nemali. A tak 17. roč
ník rýchlostných pretekov sa v našom mes
te už neuskutočnil. Naše bohaté organizá
torské  skúsenosti  sme  využívali  ako  po
mocníci  pri  organizovaní  motocyklových 
pretekov  Hranická  osma  v  Hraniciach  na 
Morave.

Začala sa malacká éra motokár?
Presne tak v r. 1987 sme štartovali na pr

vých motokárových pretekoch – majstrov
stvách kraja v triedach 50 cm³ a 125 cm³. 
O rok neskôr sme na Poľnej ulici pri ŠM už 
organizovali  prvé  celoslovenské  preteky 
motokár  v  spomenutých  triedach.  Pri  ich 
zrode stáli Arnold Gašpar, Ing. Jozef Fedor, 
Bronislava  Gašparová,  František  Mlynárik, 
Štefan Borek, Jozef Mikšík a ďalší. Za Malac
ky pretekali František Vykydal, Rasťo Gaš
par a Erik Janáč. Postupne z toho boli pre
teky s medzinárodnou účasťou a v r. 1992 
v triede FC boli federálneho charakteru.

ktoré preteky boli posledné?
Boli  to  motokárové  preteky  v  roku 

1994, ktoré sa konali ako Memoriál Arnol
da Gašpara, dlhoročného predsedu auto
motoklubu a organizátora motoristických 
podujatí v našom meste. Za hrsť spomie
nok patrí Františkovi Mlynárikovi, ktorý sa 
tiež dlhé  roky podieľal na motoristickom 
športe nielen v našom meste. V tomto ro
ku to bude už 12 rokov, čo sú Malacky bez 
motoristického podujatia. Zostali len spo
mienky s vôňou benzínu.

ANTON PAŠTekA, foto: archív

V nedeľu 14. mája sme si pripome
nuli sviatok matiek. Mal by to však 
byť sviatok nás všetkých – veď každý 
má mamu, ktorú môže v tento deň 
objať a dajako potešiť. A kto ju už 
nemá, až teraz cíti, ako mu chýba... 
Pri tejto milej príležitosti sa v Malac
kách zvyknú stretávať sympatizanti 
miestnych združení.

Najskôr 4. mája jedáleň v ZŠ Dr. J. Dére
ra zaplnili členovia OZ Zlatý vek. Medzi tra
dičných hostí patrili primátor mesta J. On
drejka alebo MUDr. J. Balogh. Druhý me
novaný sa zhostil svojej úlohy a každú pri
chádzajúcu  matku  obdaroval  červeným 
klinčekom. Kultúrny program vyplnili deti 
zo ZUŠ v Malackách alebo Divadla na ham
bálku. V textoch známych piesní rezonova
lo slovo MAMA. Najmenšie deti z Divadla 
na  hambálku  predviedli  publiku  hru  Ne
dajme sa, Malačané!. Nechýbala tiež írečitá 
záhoráčtina  a  nabrúsený  jazyk  záhorác
kych paničiek. 

Aj členovia Združenia zdravotne postih

nutých Viktória  si  uctili  vzácnosť  matiek. 
Tentokrát si 10. mája posedeli v družnej at
mosfére pri chlebíčkoch i zákuskoch. Malí 
umelci z miestnej ZUŠ  im k tomu zahrali, 
zaspievali i zatancovali. Podobne sa zišli aj 
členovia  Klubu  dôchodcov  v  Malackách 
a Jednoty dôchodcov na Slovensku, ktorí 
oslavu spojili s prácou. Po predstavení his
tórie sviatku a pestrom programe z liahne 
malackých „zuškárov“, okorenenom aj hu
mornými  vsuvkami,  nasledovala  výročná 
členská schôdza. Predsedníčka klubu dô
chodcov  D.  Malinová  predniesla  správu 
o činnosti za uplynulý rok. Dôchodcovia si 
vypočuli aj plány na ďalšie obdobie. 

Na oboch posedeniach sa zhodne roz
dávali kvetinky. Zatiaľ čo Viktória obdarú
vala svoje členky umelými ružičkami, muž
ská časť dôchodcov venovala ženám klin
ček, lebo: “Klinček je symbol tohto sviatku 
–  predstavuje  nehu,  nevinnosť  a  trpezli
vosť,  teda vlastnosti, ktoré má každá po
riadna mama,“ povedala D. Malinová, pred
sedníčka Klubu dôchodcov v Malackách.

jaki, tabu, foto: T. Búbelová

Spomienky s vôňou benzínu

Druhá májová nedeľa
patrila mamám

Na fotografii z kroniky je s č. 5 Jozef Demeter, prvý víťaz, a s č. 11 Arnold Gašpar na kri
žovatke v strede mesta na tzv . mačacích hlavách na prvom ročníku motocyklových  
pretekov v roku 1971.

Hoci len krátke želanie je moje, z úprim
ného srdca pochádza. Nech sa splnia 
túžby tvoje a nech šťastie životom ťa 
sprevádza.

Všetko najlepšie
  PeTrOVI 

VÁHOVI 
praje  manželka  So
ňa a synovia Patrik, 
Peťko, ktorí posiela
jú  za  všetkých  pu

sinky.  K  blahoželaniu  sa  pripája  celá  
rodina.

BLAHOžeLANIe
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Ako sme už informovali, samotný festi
val prepisuje svoju vlastnú históriu. Z jed
nodňovej  záležitosti  sa  stáva  dvojdňový 
turnaj, ktorý zmenil miesto konania. Z areá
lu cirkevného gymnázia sa sťahuje na ved
ľajšie futbalové (tzv. škvarové) ihrisko v Zá
mockom parku. Okrem hudobného prog
ramu  čaká  na  návštevníkov  široké  spek
trum atrakcií. Vodný futbal v nafukovacom 
ringu prináša zábavu i osvieženie. Nebudú 
chýbať ďalšie nafukovacie atrakcie – lezec
ká stena a vodný hrad. Organizátori sľúbili 
i bazén, kde sa bude konať turnaj vo vod
nom volejbale. Vyriešené je aj prenocova
nie  účastníkov.  Organizátori  pripravujú 
stanové  mestečko  situované  na  ploche 
štadióna, ktoré pojme až 300 stanov. Pitný 
režim v sparnom počasí môžete dodržia
vať v dvoch pivných stanoch (kapacita 800 

ľudí) a v ďalších 25 stánkoch. Streetbalový 
turnaj sa koná dva dni. Na hlavnej ploche 
budú  postavené  4  plastové  ihriská. Tu  sa 
uskutočnia  i  finálové zápasy. Organizátori 
nerátajú,  že  by  účasť  prevýšila  100  druž
stiev. Sú však pripravení postaviť až neuve
riteľných 24 ihrísk na hádzanárskom ihris
ku, v prípade potreby ajv priestoroch vedľa 
kaštieľa. Tento rok sa na festivale koná i tur
naj v mixvolejbale. Po dohode s malackými 
volejbalistami  sa  populárny  turnaj  v  mi
xoch (v mužstve sú muži i ženy) koná pod 
hlavičkou Streetfestu. Pripravené sú  i ďal
šie športové súťaže v smečovaní, driblova
ní, streľbe na kôš, pretláčaní rukou a v zau
jímavej súťaži – pití kofoly. 

Podrobné informácie 
na www.streetfest.sk 

-jaki-
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ŠPORT

Najmladší žiaci (1. a 2. roč.) – 1. D. 
Michálek, 2. S. Kollár, 3. S. Ružička, 4. J. 
Hitmar, 5. M. Doller, všetci ZŠ Záhorácka 
ul., Malacky; 

Najmladšie žiačky (1. a 2. roč.) – 1. 
M. Gašparová, 2. L. Maderová, 3. K. Zvá
čová, 4. S. Stupňanová, všetci ZŠ Záho
rácka  ul.,  Malacky,  5.  K.  Pšenicová,  ZŠ 
Štúrova ul., Malacky; 

Mladší žiaci (3. a 4. roč.) – 1. P. Jur
kovič, ZŠ M. Olšovského, Malacky, 2. D. 
Zámečník, ZŠ Záhorácka ul., Malacky, 3. 
J. Chvátal, ZŠ Závod, 4. M. Roško, ZŠ Dr. 
J. Dérera, Malacky 5. M, Uhrinek, ZŠ Zá
horácka ul., Malacky; 

Mladšie žiačky I. (3. a 4. roč.) – 1. P. 
Ziková, ZŠ Záhorácka ul., Malacky, 2. M. 
Osuská, ZŠ Dr.  J. Dérera, Malacky, 3. P. 
Polláková, ZŠ Záhorácka ul., Malacky, 4. 
S. Drahošová, ZŠ Závod, 5. M. Hollá, ZŠ 
Závod; 

Mladší žiaci II. (5. – 7. roč.) – 1. M. A. 
Drozda, Záhorácka ul., Malacky, 2. L. An
drla, ZŠ Závod, 3. D. Školek, Záhorácka 
ul.,  Malacky,  4.  F.  Vallo,  ZŠ  Záhorácka, 
Malacky, 5. D. Knotek, ZŠ Závod; 

Mladšie žiačky II. (5. – 7. roč.) – 1. 
A. Schildová, 2. K. Hladíková, 3. V. Harcu
lová,  4.  M.  Baňovičová,  5.  E.  Beňová, 
všetky ZŠ Záhorácka ul., Malacky; 

Starší žiaci (8. a 9. roč.) – 1. M. Sto
lár, ZŠ Záhorácka, Malacky, 2. D. Klíma, 
Záhorácka; 

Staršie žiačky (8. a 9. roč.) – 1. A. 
Mackovichová, 2. R. Stolárová, 3. E. Ku
bincová,  všetky  ZŠ  Záhorácka,  Malac
ky,; 

Dorastenky – 1. A. Hollá, Gymn. sv. 
F.  Assiského,  Malacky,  2.  M.  Sršňová, 
Gymn. sv. F. Assiského, Malacky, 3. E. Ku
bincová, SPOŠ Holíč; 

Dorastenci – 1.  J. Kružliak, 2.  J. To
máš, 3. R. Dobrovodský, všetci OÚRDDM 
Sološnica; 

Ženy – neštartovali, 
Muži – 1. J. Valachovič, AC Malacky, 

2. T. Palkovič, AK Junior Holíč, 3. P. Palko
vič, AK Junior Holíč; 

Najmladší účastník  –  Alex  Kosto
lanský, Malacky, nar. 23. 11. 2001, 

Najstarší účastník – Pavol Palkovič, 
AK Junior Holíč, nar. 12. 7. 1959

Celkovo štartovalo 170 pretekárov.
Memoriál Antona Šveca: 
1. ZŠ Malacky, Záhorácka ul. – 88 b; 
2. ZŠ Závod, 11 b; 
3. ZŠ Dr. J. Dérera Malacky, 6 b; 
4. ZŠ M. Olšovského Malacky, 5 b; 
5. ZŠ Malacky, Štúrova ul., 1 b;

ANTON PAŠTEKA

V Zámockom parku sa predstavilo 170 
bežcov,  hlavne  v  žiackych  kategóriách. 
Záujemcovia o beh boli  i  z  radov predš
kolákov, no keďže kategória pre nich ne
bola, museli bežať s prvákmi. Najmladší
mi  škôlkarmi  boli  ani  nie  päťroční  Alex 
Kostolanský a Linda Michalovičová. Tých 
mladších  pretekárov  priviedli  väčšinou 
rodičia či starí rodičia a na chvíľku sa stali 
ozajstnými športovými fanúšikmi. U tých 
mladších sa museli pre väčší počet prihlá
sených uskutočňovať rozbehy, a tak o po
radí rozhodovali časy, ktoré namerali roz

hodcovia  pod  vedením  Dr.  Petra  Filipa, 
hlavného  rozhodcu  podujatia.  Usporia
dateľmi pretekov boli už  tradične Komi
sia  školstva,  mládeže  a  športových  čin
ností MsZ, Strojár, ŠK, AC a CVČ. Na ceny 
pre  najlepších  okrem  mestského  úradu 
prispeli i KSS a Smer – sociálna demokra
cia v Malackách. Pekné diplomy zhotovi
lo pri príležitosti výročia mesta CVČ. Ceny 
najlepším  odovzdávali  primátor  mesta 
RNDr.  Jozef  Ondrejka,  riaditeľ  pretekov 
Ing. Pavol Oreský a zástupcovia organizá
torov i politických strán.

Celkom 12 medailí si priviezli plavci z Plaveckého 
klubu Willy Malacky z aprílových krajských maj-
strovstiev žiakov. Traja chlapci a tri dievčatá štarto-
vali celkovo v trinástich disciplínach a získali tri zla-
té, štyri strieborné a päť bronzových medailí.

,,Boli sme dobre pripravení, ale obávali sme sa, že nedáv
na chrípková epidémia zanechá svoje stopy. Deti bojovali 
zo všetkých síl, ale až takúto medailovú žatvu sme nečakali,“ 
hovorí a spokojne sa usmieva trénerka úspešných malých 
reprezentantov Malaciek Ingrid Bukovská a dodáva:,, tvrdo 
sme trénovali a výsledky sa dostavili, “ a zverenci svojej tré
nerke radostne pritakávajú. V disciplínach motýlik, znak, po
lohový pretek, voľný spôsob a prsia na rôzne vzdialenosti si 
všetci opäť vylepšili svoje osobné rekordy. Inak to ani nešlo 
v povzbudzujúcej a zdravo súperivej atmosfére, aká vládla 
počas posledných dvoch sobôt na majstrovstvách. O tom, 
že  v  silnej  konkurencii  boli  Malačania  naozaj  nadmieru 
úspešní, sa môžete presvedčiť sami: Diana Šrámková (2 zla
té, 1 strieborná, 1 štvrté miesto a 1 šieste miesto), Simona 
Ščepánková (2 strieborné, 2 bronzové, 1 štvrté miesto), Oli
ver Hrebeň (1 strieborná, 2 bronzové), Pavol Spusta (1 zlatá, 
1 ôsme a 1 deviate miesto), Linda Kamenistá (1 bronzová) 
a Peter Spusta ( 1 trináste miesto).  Počas nasledujúcich me
siacov čaká na nádejných malackých plavcov ešte niekoľko 
pretekov. Držme im palce!     Text, foto: -nv-

 
A tu sú malacké plavecké nádeje: (zľava) Simona, Linda, 
Diana, Pavol a Oliver.

Willy OPäť zabODOval 

z majstrovstiev si priviezli 12 medailí! 

VýSlEDKOVá lISTINA

34. ročník behu oslobodenia 
a Xv. ročník Memoriálu antona Šveca

Jednoznačné víťazstvo 
patrilo záhoráckej

Vzhľadom  na to,  že  sa  akcia posu
nula o týždeň,družstvo  Internacio
nálov nastúpilo bez štyroch repre
zentantov SR (Nemec, Pělucha, Ko
hút, Sládeček), ktorým sa už začala  
príprava na kvalifikáciu na ME. Do
mácim  chýbal  kvôli  reprezentač
ným povinnostiam nahrávač Zaťko 
(nahradil ho Kuračka z B tímu) a kvô
li zraneniu skúsený Fiala.

Zápas sa hral v uvoľnenej atmo
sfére, hráči aj diváci sa na volejbale 
zabávali. Ako sa už stalo tradíciou, 
rozhodovalo sa v 5. sete, v ktorom 
boli  úspešnejší  hráči  Strojára  Ma
lacky. Strojár Malacky –  Internaci
onáli 3:2

Malacky:  Ľ.  Kuračka,  D.  Baran, 
M. Janík, P. Petrovič, M. Suja, M. Ha
ba, libero T. Podhorný

Internacionáli: M. Mikula, E. Me
telka (obaja Terujel), J. Petrucha, V. 
Procházka (obaja N. Mesto), M. To
mášik  (Amriswil),  D.  Rusňák  (Pat
rónka)

Rozhodoval Peter Švára (Malac
ky).

-dr-, foto: S. Osuský

Nábor basketbalistov 
Perspektívne družstvo mladých basketbalistov ročník 1995/1996 hľadá nových 

spoluhráčov, ktorí by tento tím ešte viac posilnili. V súčasnosti je v družstve 14 hrá
čov z Malaciek a okolia a potrebujeme ich doplniť na 20. Rodičia, ktorí majú záujem, 
môžu svoje deti priviesť priamo na  tréningy na Gymnázium Malacky, Ul. 1. mája 
v dňoch pondelok a stredu od 15.30 do 17.00 h, alebo sa môžu telefonicky dohod
núť priamo s trénerom na t. č. 0907/32 86 77. Ak máte pocit, že váš syn má chuť 
hrávať basketbal, je šikovný alebo extrémne vysoký, neváhajte a priveďte ho medzi 
nás, môže byť aj ročník 1997.                     -basket-

volejbalová exhibícia

Najlepší automobilový pretekár Českej republiky 20. storočia, 6-násobný víťaz legendárnej Rallye Paríž-Dakar v kategórii 
kamióny a taktiež hosť Streetfestu 2006 – to je 57-ročný Karel loprais. Jazdec Tatra Teamu zavíta na festival predstaviť svo-
je dve Tatrovky (na jednej z nich vyhral trikrát spomínanú Rallye Paríž-Dakar). Na programe je i hodinová autogramiáda 
a záujemcovia majú exkluzívnu možnosť sadnúť do kabíny veľkých strojov. A tie ostanú v Malackách obidva dni. Na plaz-
mových obrazovkách zhliadnu diváci unikátne zábery zo samotných pretekov.

Karel loprais na Streetfeste 2006

Jubilejný 15. ročník Memoriálu Antona Šveca, zakladateľa Behu oslobodenia, 
ktorého 34. ročník sa uskutočnil 6. mája, sa stal jednoznačnou korisťou žiakov 
Základnej školy v Malackách na Záhoráckej ulici. Pojem „športová škola“, ktorý 
sa na ňu vzťahuje, si určite zaslúži. Svedčí o tom i 88 získaných bodov v súťaži, 
čo je v histórii memoriálu najvyšší počet. 

Kde a za koľko 
kúpite vstupenky 
V predpredaji sú vstupenky na festival 
o 70 Sk lacnejšie a ich cena je 180 Sk. 
Cena od 1. 6. je v predpredaji za 200 Sk. 
Vstupenky sa dajú kúpiť v sieti Ticket
portal v Malackách, a to: 
v Tipose Športka na Radlinského ulici 
alebo  v  CK  Satur  na  Záhoráckej  ulici. 
Od 1. 6. ich bude možné zakúpiť u Dr. 
Horáka v Bratislave a v predajni kníh
kupectvo Ľubica v hoteli Atrium. Dajú 
sa  aj  rezervovať  na  streetfest@street
fest.sk, minimálna rezervácia  je 10  lís
tkov. Deti do 130 cm v sprievode rodi
čov majú vstup na podujatie zdarma.

odvety,“  povedal  predseda  VO  TJ  Strojár 
Malacky D. Rusňák. Malacky prvé dva zá
pasy  prehrali.  V  dueloch  so  Svidníkom 
i Starou  Ľubovňou  sa  rozhodovalo  v  tre
ťom sete. Šťastie bolo v oboch prípadoch 
naklonené súperovi. Zvrat prišiel v sobotu. 
V zápase s Novým Mestom nad Váhom na
ši zvíťazili v rozhodujúcom sete. Do tretice 
všetko dobré. Potom už Strojár neprehrá
val.  Poradil  si  s bratislavským VKP,  Nitrou 

a  v  nedeľňajších  zápasoch  zdolali  Žilinu 
a napokon i Revúcu. Do odvety tak poces
tujú s vidinou obhajoby bronzu. Aktuálne 
sú tretí za vedúcim tímom Starej Ľubovne 
a Svidníka. Porazili  i VKP Bratislava, ktorý 
postúpil z oblastnej súťaže z prvého mies
ta pred Malačanmi. Posledné miesto patrí 
Revúcej, ktorá vyhrala počas finále len je
den set. Rozhodnutie prinesie druhá fáza 
M  SR  na  antukových  ihriskách  v  Mošov
ciach 16. – 18. júna.                  -jaki-

Malacky hostili
majstrovstvá SR
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