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„Tak o rok v Albertirši,“ lúčili sa vlani 
deti zo šiestich partnerských miest 
s Malackami. Hudba a spev, farby a 
štetec, tanec a pohyb aj v tomto roku 
spojili dve stovky nadaných detí. 
Mestečko v župe Cegléd ich prijalo 
srdečne a dôstojne.

Sladké „nadelenie“
Myšlienka  organizovať  medzinárod

né  podujatie,  na  ktorom  nebudú  po
trebné  slová,  sa  zrodila  v  Malackách 
pred  piatimi  rokmi.  Podujatie  dostalo 

názov  Kultúra  bez  tlmočníka  a  štyri 
uskutočnené  ročníky  boli  dobrou  štar
tovacou  plochou  pre  maďarských  hos
titeľov.  Okrem  Malačanov  domáci  po
zvali aj deti a oficiálne reprezentácie zo 
Žninu (Poľsko), Veselí nad Moravou (ČR),  
Sarvaša  (slovenské  mesto  v  Maďarsku) 
a Simleu Sivaniei (Rumunsko). V dňoch 
9.  –  10.  júna  tak  mestečko  žilo  európ
skou kultúrou v podaní mládeže.  

Slávnostnému  otvoreniu  v  kultúrnom 
dome dominovala európska vlajka a boha
tá kvetinová výzdoba. Primátor László Fa
zekas zapálil prskavky na obrovskej  torte 
s  marcipánovou  podobou  nového  loga 
festivalu,  aby  vzápätí  rozkrájal  cukrárske 

Novinkou – letné hu
dobné stredy

„V nedeľu 25.  júna od
štartujú organové meditá
cie  so  Stanislavom  Šuri
nom  sériu  hudobných 
stretnutí vo františkánskom kostole. Úvod
né podujatie sa síce koná v nedeľu, ale os

tatné vystúpenia  rôznych 
malých hudobných telies, 
gitarového  dua  či  prvý
krát  harfový  koncert 
v  kombinácii  s  flautou, 
budú  v  stredu,“  hovorí  J. 

Zetková  a  pokračuje: „Už  klasikou  budú 
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V LETE LEN RAZ 
V MESIACI
Milí čitatelia, 
letná sezóna poznačí pracovný ste
reotyp väčšiny z nás, prácu redakcie 
nevynímajúc. Váš dvojtýždenník  
nájdete vo svojich schránkach v jú
li a auguste len raz. Ak chcete, po
značte si do kalendárov termíny, ke
dy vyjde Malacký hlas:
7. júla s uzávierkou materiálov do 29. 
júna a 9. augusta s uzávierkou 31. júla. 
Horúcim  slnkom  zaliate  dovolenkové 
a  prázdninové  dni  naplnené  oddy
chom, rodinnou harmóniou a skvelými 
dobrodružstvami vám želajú redakcie

Pokračovanie na �. strane

Pokračovanie na �. strane

Pestrá výtvarnícka paleta, štetec, maska, 
noty i motív mačky sa stretli v návrhu na 
logo festivalu Kultúra bez tlmočníka. Je-
ho autorkou je Martinka Mercellová, 
žiačka učiteľky Evy Režnej na Základnej 
umeleckej škole v Malackách. Jednomy-
seľný verdikt odbornej poroty ju urobil 
víťazkou súťaže. Hrdosť v očiach pred-
sedníčky kultúrnej komisie pri MsZ Ru-
ženky Habovej po vyhlásení výsledkov 
súťaže sa dá priam čítať. Bližšie o festiva-
le KbT 2006, ktorý sa konal v maďarskom 
meste Albertirša, čítajte pod titulkom 
S novým logom a pôvodným nadšením. 

Kultúra bez tlmočníka tentoraz na maďarskú nôtu

S novým logom 
a pôvodným nadšením

Od 23. júna sa začína
Kultúrne leto 2006

MCK Malacky, príspevková organizácia mesta, už roky organizuje happeningo
vé podujatia, ktorých popularita medzi obyvateľmi rastie z roka na rok. Advent
né, Prvomájové Malacky a pre horúce prázdninové víkendy od roka 2002 Malac
ké kultúrne leto – sériu kultúrnych nedieľ. Zámer prilákať Malačanov, aby začali 
navštevovať podujatia tohto druhu, sa darí napĺňať. Diváci sa tak stávajú nároč
nejšími, a tak letný program MCK prechádzal vývojom. Aj tento rok už po tretí
krát budú najskôr detské predstavenia o 16.00 h a po 17.00 h pre dospelých. Na 
čo sa teda môžeme tešiť? Spýtali sme sa riaditeľky MCK Mgr. Jany Zetkovej. 

Ďalšie podujatie v rámci 
osemstoročnice Malaciek:

STREETFEST
Čítajte na 5. strane

1. SMERSD – 29,1 %; 2. SDKÚ–DS  
– 18,4 %; 3. SNS – 11,7 %; 4. SMK  11,7;5. 
ĽS–HZDS – 8,9 % a 6. KDH – 8,3 % – také 
je poradie šestice najsilnejších strán, ktoré 
nás  budú  v  nasledujúcom  štvorročnom 
volebnom období zastupovať v parlamen
te. Rozhodlo o tom takmer 55 % opráv
nených voličov,  ktorí  17.  júna  v čase  od 
7.00 do 22.00 h pristúpili k volebným ur
nám, aby odovzdali svoj hlas.

V  okrese  Malacky  s  rovnou  päťdesiat
kou volebných okrskov mali voľby plynulý 
priebeh,  riešilo  sa  len  zopár  drobných 
problémov. – Voliť bolo veľa mladých ro
dín, prvo a druhovoličov, – prezradili nám 

členovia  okrskových  volebných  komisií. 
V meste Malacky o prvenstvo medzi sebou 
súperili – SMER–SD a SDKÚ–DS, na treťom 
mieste  prekvapivo  bodovali  národovci 
z SNS. 

Ako volili Záhoráci 
v okrese Malacky?
SDKÚ–DS – 30,3 %; SMER–SD   

– 29,2 %; SNS – 11,4 %; KDH – 7,7 %; 
ĽS–HZDS – 7,6 %; KSS – 4,2 % a SF   
– 3,6 %. Voličská účasť bola podprie
merná – 46,33 %. 

Najstarším  voličom  v  Malackách  bol  
96ročný  Jozef  Puss,  najmladším  čerstvý 
dospelák, v okrskovej komisii č. 6 bola voliť 
nevesta krátko po sobáši. V ďalšom okrsku 

na Kollárovej ulici to vyzeralo ako v škôlke. 
Deti, ktoré sprevádzali svojich rodičov, sa 
nebránili vyšantiť na ihrisku. 

Organizácia volieb (zabezpečoval ju Ob
vodný úrad v Malackách) v Malackom ok
rese bola podľa názoru členov väčšiny ko
misií nezvládnutá. Ešte o piatej hodine rá
no neabsolvovala sčítanie a kontrolu hla
sov  takmer  tretina  z  nich.  Unavení  ľudia 
postávali po chodbách Obvodného úradu 
(ObÚ) v Malackách, nemali dostatok seda
diel a krútili hlavou nad zdĺhavosťou celé
ho procesu. Aj povedal prednosta ObÚ M. 
Zavřel: podmienky neboli celkom vhodné, 
boli také, ako to možnosti dovolili.

LUCIA VIDANOVÁ

ÚVODNíK
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• ČíTATE NÁS Už 15  ROKOV! •
Tvoriť 
znamená žiť

Bez nich by bol život nudný. 
– Neprichádzajú v búrke, ale v šume 

vánku, ako hovorí o nich P. F. Drucker. 
Nápady – predtuchy tvorivosti. – Vieš, 
kto je skeptik? – pýta sa P. Claudel. Člo
vek, ktorý nič netuší. Veď osobnosť ne
poznáme podľa myšlienok, ale podľa 
skutkov. – Nie keď myslí, ale keď tvorí,  
čo má, zvýrazní sa jeho cena, – kontruje 
mu J. W. Goethe. – Páni, som presved
čený, že predstavivosť je vždy dôležitej
šia ako znalosti, – zapojí sa Einstein. Do
plní ho Leonardo da Vinci: – Kto môže 
ísť k prameňu, nech nejde ku krčahu  
s vodou. 

Pomyselný rozhovor velikánov ľud
stva má jedného spoločného menova
teľa – tvorivosť. Ona robí náš život pes
trejším a posúva ho na hranice nových 
možností, ktoré sa nám ponúkajú. Práve 
ona viedla štetec Martinky Mercellovej 
– autorky nového loga festivalu Kultúra 
bez tlmočníka. Iste nechýba ani trom 
žiackym talentom, ktoré v lete za odme
nu pocestujú do Švajčiarska. Poézii tvo
rivosti vzdali hold študenti cirkevného 
gymnázia utkaním nádherného pestro
farebného a voňavého koberca pred 
prahom chrámu. 

5 x 5 – tvorivo môžeme stráviť letnú 
dovolenku na kurzoch Mestského cen
tra kultúry. Čo tak vyrobiť si bábky a po
tom si s nimi zahrať divadlo? Alebo sa 
konečne presvedčiť o tom, že tanec je 
výborným spôsobom zaháňania zlej 
nálady? Po skončení futbalových maj
strovstiev je najvyšší čas presunúť sa 
z pohovky  do  situácií  plných  kreativity. 

Veď tvorivosť odlišuje človeka od 
zvieraťa a stroja. Lieči človeka z chorôb 
modernej civilizácie. Je spôsobom se
barealizácie. Tvoriť znamená vytvárať 
najväčšie hodnoty. A stotožňuje sa  
s tou najvzácnejšou – so schopnosťou 
žiť svoj život  každý  deň naplno a lepšie. 

Naplánujme si teda chvíle pokoja  
na tvorivé premýšľanie. Nasledujúce 
týždne sú pre to stvorené. 

LUCIA VIDANOVÁ

V Malackom okrese vyhrala SDKÚ–DS
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Mestský úrad Malacky, oddelenie 
územného rozvoja, dopravy a slu-
žieb  oznamuje  občanom  a  jednotli
vým prevádzkam, že na Záhoráckej uli
ci na chodníku od obchodného domu 
AFK  po  svetelnú  križovatku  sa  bude   

od 26. 6. do 31. 8. konať 

rekonštrukcia
chodníka. 
Myslí sa tým osadenie zámkovej dlažby 
a doplnenie drobnej architektúry v ce
lom  úseku  tohto  chodníka.  Z  uvede
ných  dôvodov  vás  žiadame  o  trpezli
vosť pri vykonávaní stavebných úprav. 
V tomto čase bude pohyb po chodníku 
obmedzený.

Ing. Gabriela Reháková, ved. odd. ÚRD

Milí čitatelia, 
ak nám napíšete do 30. júna na ad

resu redakcie, ktorý príspevok vás zaujal, 
budete 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 ...živého 
policajta vidia raz za rok, Pošta na Ju-
hu, Reformy poškodili Malackám, 
Malacky zásobované pitnou vodou  
a iné. 

Spomedzi všetkých sme vyžrebovali 
Zuzanu Možnú z Ul. L. Svobodu z Ma
laciek.
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JEDNOU VETOU

ZAUJALO VÁS

SPRAVODAJSTVO

•  Objekt učilišťa na sídlisku Juh bol hlav
nou témou, ktorú redaktorke Slovenské
ho  rozhlasu  Márii  Grebeňovej  poskytol  
1. júna primátor Jozef Ondrejka.
•  Niekoľkodňový dážď spôsobil,  že oby
vateľov Stupavskej ulice a Ulice R. Dilon
ga opäť potrápila vysoká spodná voda.
•  5.  júna navštívil Jozefa Ondrejku brati
slavský  rabín Baruch Mayers v sprievode 
developera z USA, ktorý má záujem inves
tovať v Priemyselnotechnologickom par
ku Záhorie.
•  6.  júna sa konala veľká porada primá
tora  mesta  s  vedúcimi  oddelení  MsÚ  
a  riaditeľmi  rozpočtových  a  príspevko
vých organizácií.
•  V  ten  istý deň rokoval primátor mesta 
v  Agentúre  na  podporu  regionálneho 
rozvoja, ktorá pracuje na Ministerstve vý
stavby a regionálneho rozvoja SR, o pod
pise  zmlúv  na  realizáciu  podporených 
projektov. Finančný objem 300 miliónov 
Sk, ktorý získali Malacky vďaka úspešným 
projektom na regionálny rozvoj, posunuli 
mesto na prvé miesto úspešnosti spome
dzi všetkých klientov agentúry.
•  Predstavenstvo Nemocničnej, a. s., kto
rá prevádzkuje Nemocnicu v Malackách, 
zasadalo 7. júna.
•  O deň neskôr sa konalo valné zhromaž
denie  BVS,  a.  s.,  ktorej  akcionárom  je  aj 
Mesto  Malacky.  Zhromaždenie  schválilo 
účtovnú závierku za minulý rok.
•  9.  júna  prijal  primátor  Jozef  Ondrejka 
sťažujúcich sa obyvateľov jedného z čin
žovných  domov  v  Malackách,  ktorí  pro
testovali proti odpojeniu domu z káblo
vej distribučnej siete (spoločnosť Progres 
Malacky v týchto dňoch vykonáva rekon
štrukciu KDS).
•  Hlavná  kontrolórka  mesta  Ľ.  Čikošová 
predniesla  primátorovi  Jozefovi  Ondrej
kovi správu o výsledkoch kontroly dodr
žiavania  kúpnych  zmlúv  mesta  v  tomto 
volebnom období.
•  13. júna podpísal Jozef Ondrejka na Mi
nisterstve  výstavby  a  regionálneho  roz
voja  SR  zmluvu  o  realizácii  projektu  vý
stavby  prístupových  ciest  do  priemysel
ného parku.                  -ipo-

3. júna pre nepriazeň počasia neožil det-
ským krikom a smiechom areál letného 
kúpaliska, ale ŠH Malina, ktorá poskytla 
prístrešie podujatiu malackej „osemsto-
ročnice“ – DňU DETSkEJ RADOSTI. 
Popri súťažiach či iných atrakciách bola 
pre všetkých najväčším lákadlom Zden-
ka Predná, minuloročná finalistka Su-
perStar.                    Foto: S. Osuský 

Chlapci sú najšikovnejší. Taký je vý-
sledok výberu riaditeľov základných 
škôl, ktorých zriaďovateľom je Mes-
to Malacky. Spomedzi 10- až 12-roč-
ných žiakov mali vybrať tých najlep-
ších z najlepších. 

Stala sa nimi trojica – Tomáš Chabada 
zo ZŠ Dr. J. Dérera, Tomáš Gábrš zo ZŠ Štú
rova a Marco Adrien Drozda zo ZŠ Záho
rácka. „Peter  Horváth,  poradca  primátora 
zo Senice, ktorý žil dlhé roky v zahraničí, mi 

ponúkol  tri  voľné  miesta  v  medzinárod
nom  10dňovom  tábore  vo  Švajčiarsku. 
Ponúkam  ich  vašim  deťom  za  ich  snahu. 
Nemrhajú svojím talentom a schopnosťa
mi,  ale  snažia  sa  ich  aj  za  vašej  podpory 
i pedagógov rozvíjať,“ povedal na stretnutí 
s  rodičmi  ocenených  primátor  Jozef  On
drejka  14.  júna.  Jeho  ponuka  sa  stretla 
s nadšením. Deti tak v auguste pocestujú 
do cudziny a rodičov to okrem vreckového 
nebude nič stáť. 

Text, foto: LUCIA VIDANOVÁ

Arogantne zaregoval minister zdra-
votníctva Rudolf Zajac na otázky 
Malackého hlasu ohľadom budúce-
ho využitia objektu bývalých vojen-
ských kasární na sídlisku Juh, v kto-
rom má mestská samospráva záu-
jem zriadiť strednú školu. Zrejme 
zabudol, že jeho úrad má aj podľa la-
tinského významu slova slúžiť, a to 
slúžiť najmä občanom. 

Arogancia 
moci

Jeho odpoveď v plnom znení: 
Ministerstvo zdravotníctva rešpektuje 

rozhodnutie vlády o prevode leteckých ka
sární v Malackách. MZ SR neplánuje vy
užívať túto budovu pre seba, ale pre po
treby Národného centra zdravotníckych 
informácií a najmä Štátneho ústavu pre 
kontrolu liečiv. Práve tento ústav plní dô
ležité úlohy na úseku farmácie, pri 
kontrole, registrácii liekov a patentovej 
ochrane, pri inšpekcii dodržiavania správ
nej klinickej a lekárenskej praxe. Ide o širo
kú agendu a nové priestory sú pre túto or
ganizáciu nevyhnutné – nereflektuje na 
otázky:

• Pán minister, mediálne ste prezento
vali  záujem  stretnúť  sa  s  predstaviteľmi 
malackej samosprávy a prehodnotiť s ni
mi  svoj  zámer.  Prečo  doteraz  na  aktivity 
predstaviteľov mesta o stretnutie nerea
gujete?

• Existuje možnosť, že by ministerstvo 
ustúpilo  požiadavkám  samosprávy?  Ak 
áno, za akých podmienok?

• Má myšlienka zvýšenia vzdelanostnej 
úrovne zostať v zabudnutí (celý objekt ka
sární bol pôvodne určený pre školu, pozn. 
red.)  len kvôli archívu slúžiacemu vybra
nej skupine?

LUCIA VIDANOVÁ

Vyberáme z odpovedí prednostu 
MsÚ Ing. Dušana Vavrinca na inter-
pelácie poslancov, ktoré odzneli na 
poslednom zasadnutí MsZ.

Parkovanie autobusov 
a kamiónov
Parkovanie na Pribinovej ulici pre au

tobusy a kamióny nebolo povolené, státie 
počas  dňa  budeme  riešiť  umiestnením 
značky Zákaz státia od križovatky s Malým 
námestím po križovatku s Ul. 1. mája. Tak 
sa bude môcť státie v  tejto  lokalite  riešiť 
ako priestupok. V meste môžu stáť auto
busy a kamióny len na vyhradených verej
ných  priestranstvách.  Na  miestnych  ko
munikáciách  by  mali  parkovať  tak,  aby 
nevytvárali prekážku cestnej doprave. Na 
parkovanie na vyhradených miestach vy
dáva mesto časovo ohraničené parkova
cie karty. 

Štyridsiatka? 
Ulice Stupavská, Štefánikova a Záhorác

ka  tvoria  prieťah  cesty  I/2  cez  mesto.  Je 
majetkom štátu v správe Slovenskej sprá
vy ciest, a. s. (SSC). Umiestňovanie značiek 
a  akékoľvek  úpravy  na  ceste  a  v  ochran
nom pásme cesty je možné len na základe 
súhlasu SSC. Aj na základe požiadavky ob
čanov žiadame SSC, aby prehodnotila do
pravnú  situáciu  a  obmedzila  povolenú 
rýchlosť na 40 km/h.

Odstavná plocha pred nemocnicou
Mesto Malacky na základe požiadaviek 

občanov aj poslancov MsZ zabezpečilo vy
budovanie  spevnenej  plochy  oproti  ne
mocnici za účelom odstavovania áut náv
števníkov. V priebehu leta zabezpečí vylo
ženie plochy zámkovou dlažbou. Časť ze
lenej plochy pri zámockom múre zostáva 
neupravená  pre  prípad  komerčného  vy
užitia kaštieľa, kedy by jeho vlastník dostal 

podmienku vybudovať parkovacie plochy 
práve na tomto mieste.

Uzavrieť Břeclavskú, áno či nie?
Břeclavská ul. je jednosmerná komuni

kácia  ako  spojnica  medzi  Záhoráckou  ul. 
a Ul. 1. mája. Slúži najmä na zabezpečenie 
prístupu do objektu SBDO a na parkovisko 
za bytovým domom. Vjazd na Břeclavskú 
od Záhoráckej je cez most nad mlynským 
náhonom, ktorý je veľmi úzky a umožňuje 
len jednosmernú premávku. Nie je možné 
zabezpečiť tu spätný výjazd na Záhorácku 
aj  kvôli  napojeniu  na  cestu  I/2.  Z uvede
ných  dôvodov  nie  je  možné  túto  cestu 
uzavrieť ani v časti od vjazdu na parkovis
ko smerom k cintorínu. Ak sa v budúcnosti 
podarí zabezpečiť výjazd z parkoviska za 
bytovým domom na Záhoráckej ul. aj z bu
dovy SBDO iným spôsobom, časť Břeclav
skej ul. sa môže uzavrieť. 

Spracovala: LUCIA VIDANOVÁ

Talenty sa cenia

PÝTAJÚ SA ZA VÁS OZNAM

Na podnet oddelenia ŽP MsÚ tak zača
la  mestská  polícia  pokutovať  majiteľov 
nesprávne  zaparkovaných  automobilov. 
Mnohí sa však bránia: „Vo večerných ho
dinách  nemáme  kde  zaparkovať.  Naše 
sídlisko  je  doslova  prepchaté  stojacimi 
automobilmi.“ Obyvateľka dotknutej ob
lasti poukazuje na miesta, kde sa ešte ne
dávno dalo parkovať. Tieto plochy sú te
raz zastavané novostavbami, či už budo
vou susediacou s daňovým úradom alebo 
oploteným  priestranstvom  vedľa  reštau

rácie Korzo. Vodiči automobilov teda pri
stupujú na poslednú možnosť – parkovať 
na  trávnatej  ploche.  V  mnohých  prípa
doch je však jej označenie „zeleň“ skutoč
ne veľkorysé... 

F. Klíma oponuje: „Nikde nie je napísa
né,  že občan musí mať zaparkované vo
zidlo  priamo  pod  svojím  oknom.  Miesta 
na parkovanie sú,“ a ponúka hneď dve al
ternatívy. Podľa neho je vo večerných ho
dinách dostatok voľných miest na parko
visku pri obvodnom úrade. Dá sa parko
vať  i  na  neďalekej  Hviezdoslavovej  ulici, 
pravdaže  s  dodržaním  všetkých  predpi
sov. 

Obe strany, teda oddelenie ŽP i dotknu
tí obyvatelia domu, sa však zhodujú v jed
nej veci. Podľa nich by namiesto časti zde
vastovanej  trávnatej  plochy  medzi  čin
žiakmi  oproti  reštaurácii  Korzo  malo  vy
rásť parkovisko.Vyriešili by sa tým mnohé 
problémy.  Podľa  slov  vedúcej  oddelenia 
územného rozvoja a dopravy MsÚ G. Rehá
kovej sa o tejto možnosti nielen uvažuje, 
ale sa s ňou aj počíta. Výstavba niekoľkých 
nových parkovísk na sídlisku  je súčasťou 
projektu  revitalizácie  Záhoráckej  ulice. 
„Nie je isté, či sa tento projekt podarí usku
točniť ešte v tomto roku. Ale plán výstav
by  parkovísk  už  je  schválený,“  hovorí  G. 
Reháková. Zatiaľ teda zostáva čakať a obr
niť  sa pri parkovaní svojich automobilov 
dostatočnou trpezlivosťou. 

Text, foto: JAkUB VALACHOVIČ

Parkovanie:
občan verzus MsÚ

„Vodiči, ktorí zaparkujú svoj automobil na trávnatej ploche pred činžiakom, sa 
dopúšťajú priestupku a budú pokutovaní.“ Taká je podstata oznamu, ktorý dalo 
vyvesiť po vchodoch paneláku na Záhoráckej ulici oddelenie životného prostre-
dia Mestského úradu v Malackách.  „Vodiči bezohľadne parkovali na všemož-
ných miestach, ktoré sa im hodili,“ vracia sa k problému vedúci oddelenia život-
ného prostredia MsÚ F. klíma. „Neraz nechali vozidlo priamo pod stromom, pri-
čom netušili alebo ignorovali fakt, že sa porušuje jeho koreňová štruktúra.“ Si-
tuácia sa naďalej zhoršovala a podľa F. klímu bolo povinnosťou zakročiť proti 
devastácii zelene v našom meste.

Generálny sponzor podujatia
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Jeho  hlavnou 
náplňou  bude 
najmä  poskyto-
vanie nasledujú-
cich služieb a informácií o:
•  ubytovacích  a  stravovacích  zariade-
niach,
•  kultúrnych pamiatkach,
•  spoločenských,  kultúrnych  a  športo-
vých podujatiach,
•  turisticky zaujímavých miestach,
•  informáciách  o  kontaktoch  na  úrady, 
inštitúcie  a  ostatné  zariadenia  v  meste 
Malacky a okolí.
Chcete  využiť  služby  sprievodcov  či  tl-
močníkov? Chcete sa sa prezentovať ako 
poskytovateľ spomínaných služieb?
Netreba chodiť ďaleko – všetko zabezpe-
čí TIK Malacky na Bernolákovej ulici 1/A 
(budova inkubátora), t. č.: 034/772 20 55, 
e-mail: info@tikmalacky.sk. 
Už od júla.

Projekt TIK je realizovaný 
s podporou EÚ
Mesto  Malacky  získalo  v  r. 

2005 grant z EÚ na zriadenie turisticko-in-
formačnej kancelárie (TIK). Projekt je reali-
zovaný v rámci programu Európskeho re-
gionálneho rozvoja – JPD 2, pre propago-
vanie a zviditeľnenie Malaciek a  regiónu 
Záhorie.  TIK  zabezpečí  vyšší  štandard 
propagácie  jednotlivých  atraktivít  a na-
pomôže tak rozvíjanie cestovného ruchu 
a  s  ním  spojených  služieb. TIK  Malacky 
bude zapojený do celonárodnej siete tu-
risticko-informačných  centier  prostred-
níctvom Asociácie informačných centier 
Slovenska (AiCES ).

Mesto Malacky srdečne pozýva 
všetkých občanov na slávnostné 
otvorenie TIK-u v Malackách, ktoré 
sa uskutoční 29. júna o 14.00 h 
v priestoroch budovy Inkubátora 
Malacky na Bernolákovej ulici.

TIK čoskoro otvorený
29. júna sa v Malackách otvára turisticko-informačná kancelária, ktorá bude 
poskytovať komplexné turistické informácie a služby, vzťahujúce sa na mesto 
Malacky a priľahlý región. 

Bublina praskla! Správa vojenských 
lesov a majetkov (VLM) žiada výstav-
bu zvernice! Líniová stavba je len sú-
časťou budúceho súvislého oplote-
nia. To má byť vystavané vo vojen-
skom obvode medzi Malackami a ob-
cami Rohožník, Kuchyňa a Pernek. 
Celá realizácia sa stretáva s odporom 
obyvateľov príslušných obcí. Tí ne-
súhlasia s faktom, že oplotenie im 
zamedzí prístup do lesov, v ktorých 
relaxujú už celé roky. Ministerstvo 
obrany (MO) kontruje: „Ide o vojen-
ský priestor a právo na vstup doň 
majú len osoby s platným povole-
ním.“

Záhada odhalená
V Malackom hlase (MH 8/2006) sme sa 

zaoberali témou vystavania „plotu slobo-
dy“.  Išlo o  líniové oplotenie Bažantnica –
Obora  a v  tom  období  o ňom  vedel  len 
málokto. Správa VLM v Malackách podala 
žiadosť na jej výstavbu a ako dôvod uvied-
la ochranu letiska a poľnohospodárskeho 
pozemku pred zverou, ako  i zabezpeče-
nie  vojenského  obvodu.  O  plánovanom 
chove a love zveri nepadla z ich strany ani 
zmienka.  Dnes  poznáme  skutočnú  pod-
statu. Zástupca riaditeľa služobného úra-
du MO V. Marušinec hovorí, že v čase vý-
stavby líniového oplotenia nedisponovali 
VLM financiami na dokončenie celej zver-
nice. To je zrejme základ celej problemati-
ky. „Keď  už  bol  dostatok  financií,  mohli 
VLM  požiadať  o  stavbu  zvernice.“  Preto 
podľa neho uviedli v žiadosti dôvody, kto-
ré  nemali  s  výstavbou  zvernice  nič 
spoločné.„Plot  by  však  mal  svoje  opod-
statnenie, i keď stál samostatne. Kopíruje 
hranicu vojenského obvodu, do ktorého 
nemajú  mať  prístup  osoby  bez  povole-
nia.“ Odpovedá tak na otázku, prečo sa fi-

nancovala (pre mnohých nelogická) stav-
ba plota.

Les a využitie 
V  súčasnosti  téma  oplocovania  vojen-

ských  lesov  rezonuje  stále  viac,  podľa 
ochranárov ide dokonca o trend. A je nad 
slnko  jasnejšie,  že  vo  vojenskom  obvode 
neďaleko  nášho  mesta  sa  rodí  „železná 
opona“, ako nazval stavbu predseda petič-
ného výboru S. Marton. (Petičnú akciu pod-
poruje aj R. Bujna, starosta Kuchyne a J. Že-
lipský, starosta Rohožníka.) Tvrdí, že slobod-
ný  prístup  do  lesov  by  mal  mať  každý.  
„V tomto priestore som nevidel vojaka celé 
roky. Necvičí sa tam, v lese je absolútny po-
koj.“ Zároveň dodáva, že existujú snahy za-

brať  lesy,  ktoré  sú „zatiaľ  ešte“  vojenské. 
Obáva sa, že v budúcnosti sa stanú súkrom-
ným  majetkom  niekoľkých  ľudí. „Kompe-
tentní si pletú pojem reštrukturalizácia s pri-
vatizáciou.  Názor  ostatných  občanov  ich 
nezaujíma,“  dodáva  Marton. „Petíciou  sa 
usilujeme ich snahy ovplyvňovať.“ MO od-
mieta tvrdenie, že priestor je nevyužitý. „Ide 
o záchytné pásmo,“ vysvetľuje Marušinec. 
„Pri cvičení na blízkych cvičiskách sa môže 
stať, že projektil minie cieľ a letí ďalej. Lesy, 
o ktorých sa bavíme, slúžia práve ako úze-
mie, kam strela môže bezpečne doletieť.“ 

Kto si zastrieľa?
VLM Malacky podali žiadosť o rozšíre-

nie  oplotenia  Bažantnica  –  Obora  na  ko-

nečných 14,72 km. Zvernica by mala mať 
trojuholníkový tvar a podľa Marušinca by 
mala slúžiť najmä na chov muflónov, da-
nielov, srnčej a  jelenej zveri. Z vyjadrenia 
MO (MH 8/2006): „Právo výkonu poľovníc-
tva v celom revíri patrí výlučne VLM v Ma-
lackách.“  Čo  to  znamená? „Môže  sa  robiť 
reprezentačný    alebo  poplatkový  odstrel 
v zmysle cenníka ako v ostatných revíroch,“ 
oznamuje Marušinec. Slovom – kto si za-
platí, strieľa. To je  jedna z výhrad petičnej 
komisie. Podľa nej sa zvernica robí pre úz-
ku skupinku ľudí, ktorej musí ustúpiť väčši-
na. „Ak budú dodržané všetky zákony a bu-
de sa postupovať podľa platných noriem, 
tak  nevidím  problém,“  hovorí  Marušinec 
a  dodáva,  že  v  takom  prípade  je  nepod-

statný fakt, aké osoby idú vykonávať lov.

Ochrániť prírodu
VLM vo svojej žiadosti uvádzajú, že zver-

nica bude mať kladný vplyv na životné pro-
stredie. Podľa nich sa zabráni prístupu do 
lesov  pytliakom,  zamedzí  sa  šíreniu  nele-
gálnych divokých skládok či iným rušivým 
elementom. Riaditeľ správy CHKO D. Vala-
chovič: „Na tento fakt sa nedá inak reagovať 
ako  kladne.“  Problematika  zvernice  však 
obsahuje  i záporné stránky. CHKO vydalo 
k stavbe zvernice príslušné stanovisko, kto-
ré adresovalo Obvodnému úradu životné-
ho prostredia (OÚŽP) v Malackách.  Vo vy-
jadrení OÚŽP sa píše, že „zverou budú po-
škodzované prirodzené biotopy,“ ako i fakt, 
že „v prípade požiaru znamená oplotenie 
pre zver neprekonateľnú prekážku.“ Vyjad-
renie obsahuje návrh opatrení, podľa kto-
rých  sú  podnikatelia  a  právnické  osoby, 
ktoré svojou činnosťou zasahujú do bioto-
pov,  povinní  na  vlastné  náklady  vykonať 
opatrenia  k  predchádzaniu  ich  ničenia. 
Podľa OÚŽP dokumentácia, ktorú predložili 
VLM,  neobsahuje  žiadny  návrh,  ktorý  by 
tieto problémy riešil. Žiada teda dokumen-
táciu doplniť o návrh opatrení. Tie spočíva-
jú  v  zabezpečení  voľnej  migrácie  zveri 
v biokoridore Malina a v ochrane biotopov. 
„Uvedenou  stavbou  by  prišlo  k  trvalému 
oploteniu väčšej časti územia európskeho 
významu,“ hovorí Valachovič. Ako je možné 
v  uzavretej  zvernici  zabezpečiť  migráciu 
zveri  sme  sa  nedozvedeli.  Štátny  orgán 
ochrany prírody je však v prípade nevyho-
venia požiadaviek oprávnený „postupovať 
podľa ustanovení zákona o ochrane príro-
dy, ktorý mu dáva viacero možností na do-
siahnutie nápravy“. Nuž oplotenie vo vojen-
ských lesoch stále nie  je doriešené a nám 
i naďalej ostáva čakať, ako sa veci vyvinú. 

Text, foto:  JaKuB VaLaChOVIč

ZÁKLaDNÉ ÚDaJE O PROJEKTE
Realizácia: 
od  1.  augusta  do  30.  novembra  2006 

(termín  však  môže  byť  podľa  aktuálnych 
podmienok upravený)

Projekt umožní: 
• Kompletné zrekonštruovanie budovy 

kina  v  Malackách  a  jeho  pretvorenie  na 
moderný  polyfunkčný  kultúrny  dom 

s možnosťou realizovať v ňom divadelné 
vystúpenia,  estrády,  koncerty,  tanečné 
predstavenia,  premietanie  filmov  či  kon-
ferencie.

• Zrekonštruuje viac ako 500 m2 podla-
hovej  plochy  budovy  kina  (javisko,  sála, 
vstupná  hala  pred  sálou,  šatne,  bufet, 
chodby, schodiská, zázemie), vybudujú sa 
nové prvky v interiéri – šatňa pre divákov 

(14,60 m2), bufet (7 m2) – a v exteriéri – pó-
dium (35 m2), terasa (125 m2). Nezanedba-
teľné  je  vytvorenie  zvukovej  a  svetelnej 
réžie (14,30 m2) a dvoch miestností pre tl-
močníkov (6,40 m2).

• Zmenami prejdú aj podlahy vo vstup-
nej hale, osadia sa nové sedadlá v počte 
174 ks s  väčšími rozostupmi. Nové sedad-
lá  sa  po  rekonštrukcii  podlahy  umiestnia  
aj na balkóne v počte 31 ks.

• Rekonštrukciou prejde a obnoví sa fa-
rebnou  vápenno-cementovou  omietkou 
aj fasáda budovy. 

• V budove  sa  nainštaluje  klimatizácia 
a rekonštrukciou prejdú ústredné kúrenie 
a rozvody silnoprúdu.

• V premietacej miestnosti budú umiest-

nené dva nové premietacie prístroje, ktoré 
nahradia  zastaraných  predchodcov.  Sys-
tém  premietania  obrazu  bude  doplnený 
kvalitným systémom ozvučenia Dolby Di-
gital Surround EX. Pre konferenčné účely 
sa bude používať samostatný ozvučovací 
systém.

  
Prínosy projektu:

• Vytvorenie vhodných podmienok na 
nacvičovanie a vystúpenia domáceho Di-
vadla  na  hambálku  a na  vystúpenia  väč-
ších divadiel, organizovanie hudobných či 
tanečných  estrád,  koncertov,  vystúpení 
a pod.

•  Malacké  kino  bude  po  rekonštrukcii 
môcť plniť konferenčnú funkciu. Kinosála 

sa  bude  môcť  využívať  na  konferenčné 
účely s kvalitným ozvučením, možnosťou 
simultánneho tlmočenia so vzduchotech-
nikou a klimatizáciou. 

• Zrekonštruovanie schátranej budovy 
kina a vybudovanie polyfunkčného kultúr-
neho  centra  s  cieľom  podpory  kultúry 
v meste Malacky a regióne Záhorie.

• Zlepšenie životných podmienok oby-
vateľov  vytvorením  kultúrneho  stánku, 
ktorý bude naplno plniť funkcie kultúrne-
ho domu, ktorý doteraz v meste chýbal.

• Dosiahnutie takého štandardu kultúr-
neho zariadenia, ktorý bude zodpovedať 
štandardu  života  v  meste  pri  zachovaní 
charakteru  kultúrneho  dedičstva  s  lokál-
nym historickým významom. 

Kino Záhoran o pár mesiacov nespoznáme

 Z „plotu slobody” napokon 
„železná opona”

PUBLICISTIKA  /  SAMOSPRÁVA

Bude sa zver na okolitý svet pozerať spoza plota? 
A dokedy?

K Malackám patrí neodmysliteľne budova kina Záhoran, ktoré už od roka 1923 
stojí na hviezdoslavovej ulici. V roku 2004 ho mesto odkúpilo od rodiny Singe-
rovcov, ktorá ho získala v reštitúcii.  Do stavby sa dlho neivestovalo a „lehotou” 
prešli aj premietačky či ozvučovacie zariadenie, preto bolo jednou z priorít mes-
ta nájsť zdroje na rekonštrukciu a modernizáciu. Podarilo sa. Projekt s názvom 
Rekonštrukcia kina v Malackách uspel a o pár mesiacov sa vďaka grantovým 
prostriedkom v budove udejú veľké zmeny (pozri výkres).



MALACKÝ HLAS  12/2006�

dielo na stovky malých kúskov a „nadelil“ 
z nich všetkým účastníkom festivalu. „Od-
borná komisia sa jednomyseľne zhodla na 
víťazovi,“ potvrdil verdikt poroty L. Fazekas. 
Spomedzi  osemnástich  súťažných  návr-
hov  vyhrala  práca  Malačianky  Martinky 
Mercellovej.  Skromne    prijala  ocenenie 
z rúk primátora a hrdo po všetky festivalo-
vé dni sledovala, ako sa  jej  logo objavuje 
na tričkách, ktoré nosili všetci účastníci, pa-
neloch festivalových miestností, školských 
diároch aj transparentoch pre verejnosť.

Motorčeky a bylinky
Reprezentácia  mesta  Malacky,  ktorú 

viedol zástupca primátora Ing. Jozef Bulla, 
absolvovala okrem koncertov a výstav detí 

aj návštevu dvoch najväčších zamestnáva-
teľov v meste. Spoločnosť na výrobu mik-
romotorčekov sa hrdí tým, že v halách na 
ploche 1800 m2 zamestnáva 160 pracov-
níkov, ktorí vyrábajú 5-milimetrové moto-
ry  do  medicínskych  prístrojov.  Úplne  iný 
predmet  podnikania  má  firma  mladých 
manželov, v ktorej na ploche 10  tisíc m2 
pestujú čerstvé bylinky. Návštevníci s úža-
som pozorovali, ako sú čili papričky,  feni-
kel, bazalka, oregano či rôzne druhy zele-
ného šalátu – všetky pestované v črepní-
koch – jediným otočením kohútika razom 
zo zeme zavlažené.

Nová výzva 
Na hudobnej prehliadke festivalu sa zú-

častnil  aj  riaditeľ  Slovenského  inštitútu 

v Budapešti Milan Resutík. „Už dlhšie pre-
mýšľam nad myšlienkou realizácie Sloven-
ského dňa v inštitúte. Prezentácia progra-
mu ľudových zvyklostí v Albertirši (rodisko 
Samuela  Tešedíka),  v  Sarvaši  (tu  Tešedík 
pôsobil)  a  v  Malackách,  ktoré  sú  partne-
rom oboch maďarských miest, bude tým 
najlepším naplnením tohto podujatia.“ Pri-
pomeňme si,  že S. Tešedík  (1742 – 1820) 
bol  farárom  slovenských  vysťahovalcov 
v  Maďarsku,  učiteľom,    národohospodá-
rom a osvetárom. Jeho aktivity ďaleko pre-
siahli  hranice  regiónu.  Podľa  predbežnej 
dohody by sa podujatie v Slovenskom in-
štitúte v Budapešti malo uskutočniť v po-
lovici novembra.

Vrcholovým momentom tohto ročníka 
Kultúry  bez  tlmočníka  bolo  vystúpenie 

dramatických súborov z Veselí nad Mora-
vou a Žninu (Malacky túto kategóriu neob-
sadili). 

Predovšetkým  mladí  herci  z  poľského 
mesta svojou cestou po histórii zemegule 
prinútili divákov zamyslieť sa nad tým, na-
čo tu sme a kam kráčame. A práve mesteč-
ko ležiace na severe Poľska v regióne Palu-
ki  prijalo  hodenú  rukavicu  a  podujalo  sa 
zorganizovať mládežnícky festival v budú-
com roku. 

O dvanásť mesiacov teda budú opäť 
tlmočníci  sedieť  so  založenými  rukami  
a  pozorovať,  aké  šikovné  deti  rastú 
v stredoeurópskych mestách.

IvaNa Potočňáková
Foto: autorka

Dokončenie z 1. strany

Kultúra bez tlmočníka tentoraz na maďarskú nôtu

S novým logom 
a pôvodným nadšením

Pri piesňach Z. 
Winklerovej vyleteli 
hore všetky ruky 
v sále.

Hoci výtvarníčka E. 
Režná do Albertirše 
necestovala, jej prá-
ca si cestu na festi-
val našla. J. Bulla ju 
v podobe plastiky 
s motívmi Malaciek 
prostredníc tvom 
primátorov part-
nerských miest, 
v tomto prípade L. 
Fazekasa z Albertir-
še, poslal na všetky 
svetové strany.  

KULTÚRA BEZ TLMOČNÍKA

Učiteľka Michaela Súlovská nacvičila s absolventmi ZUŠ moderný tanec.

Zuzana Winklerová, žiačka Oľgy Ballayo-
vej zo ZUŠ v Malackách, sa predstavila tro-
ma piesňami. Najväčší potlesk si vyslúžila 
za pieseň Tak sa neboj, mama.

Malackí výtvarníci radi zapózovali pred expozíciou svojich prác.

Na festivale Kultúra 
bez tlmočníka 2006 
Malacky 
reprezentovali: 
hudobný odbor – Peter Bartonik, Má-
ria  Novotová,  Radka  Spustová,  Marek 
Smolár, Ondrej Pír, Zuzana Winklerová, 
Adriána Chorváthová, Petra Handlová,  
Barbora Kmecová a Kristián Išpold; vý
tvarný odbor  –  Martina  Mercellová, 
Alexandra  Nováková,  Jakub  Kadera, 
Elena Gerthoferová, Lukáš Kadera a Lu-
cia Kovárová; tanečný odbor – Patrícia  
Vrbovská,  Barbora  Slobodová,  Tomáš 
Zárecký,  Petra  Krchňáková  a  Andrea 
Kondelová.

Päť hodín, štyri šikovné ruky a kveti
nová podpora od ľudí. to bol spolu 
s poriadnou dávkou kreativity zá
klad pre vytvorenie lupeňovej 
nádhery, ktorá od včera 
zdobí cestu do chrámu 
Nepoškvrneného Po
čatia Panny Márie 
v Malackách. Svia
tok Božieho tela, 
ktorý sprevádza tra
dične procesia po 
meste s monštran
ciou po skončení svä
tej omše. 

Nápad vytvoriť koberec z kvetov mana-
žovala  Katka  Oťapková,  pomáhali  jej  jej 
priateľ  Števko,  sestra  Marta  a  kaplán  Ró-

bert Horka. „Najprv sme si nakreslili skicu 
a  potom  asi  od  12.30  do  17.30  h  sme  ju 
vykladali lupeňmi. Chlapci nosili vodu, kto-

rou  hotovú  časť  zalievali,  aby  bola 
pevná a lupene nezvädli a hlav-

ne, aby ich nerozfúkal vietor,“ 
prezradila  sestra  Marta. 

„Zaujímavé bolo, že sa pri 
nás  pristavovali  aj  ná-
hodní  okoloidúci,  ktorí 
vôbec nemali namierené 

do kostola,“ tešila sa. Pod-
ľa nej takéto kvetinové ko-

berce  tradične  bývajú  sú-
časťou procesií najmä v Talian-

sku. Ten  ich  sa  niesol  v  reči  sym-
bolov – hosana, kríž, monštrancia, hrozno 
či zapálená svieca ako symbol svetla.

lucy, foto: S. osuský 

Pastva pre oči
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StreetFest Malacky
v skratke:
•  Organizoval sa prvýkrát 

pred  deviatimi  rokmi  v  roku 
1997.  Štartovalo  na  ňom  12 
družstiev (minulý rok ich bolo 
okolo deväťdesiat, pozn. red.)

•  Pred štyrmi rokmi sa z neho stalo kul-
túrno-spoločenské  podujatie  s  vystúpe-
ním mnohých hviezd speváckej scény

K-CERO StreetFest Malacky 2006
•  prvýkrát  bude  podujatie  situované 

v Zámockom parku na hádzanárskom ih-
risku (min. 8 ihrísk); 

•  novinkou budú štyri špeciálne plasto-
vé ihriská, na ktorých sa budú hrať hlavné 
kategórie a semifinále a finále; 

•  každý účastník streetballu dostane za 
štartovné vstupenku, miesto v stanovom 
mestečku,  farebné  K-Cero  tričko  a  nápoj 
Energy 69 od partnerov podujatia;

•  americká spoločnosť Spalding veno-
vala ceny v hodnote až 50 tis. Sk;

•  uskutočnia sa tradičné súťaže v sme-
čovaní do koša a v streľbe na kôš;

•  Horúcou novinkou je turnaj v mixvo-
lejbale.  Turnaja  sa  zúčastní  16  družstiev, 
v každom musia nastúpiť minimálne dve 
ženy.  Súťaž  sa  bude  konať  na  volejbalo-
vých kurtoch v Zámockom parku súčasne 
so streetballovým turnajom a prihlásiť sa 
môžu družstvá u prezidenta volejbalové-
ho oddielu Dušana Rusňáka. Ceny do tur-
naja venovala spoločnosť Mizuno. Zúčast-
není volejbalisti dostanú tričká, vstupenku 
a, samozrejme, nápoje.

FESTIVALOVÉ PÓDIÁ
•  Dve pódiá, dve scény a každá má svo-

je „kone“. Hlavná scéna bude pódium, aké 
v Malackách ešte nestálo a predstavia sa 
na  ňom  kapely  už  o  13.00  h,  napríklad 
Adam Ďurica, semifinalista SuperStar, mi-
nuloročný finalista Samo Tomeček. Vo ve-
černom programe, ktorý bude mať super 
svetelnú  šou  a  bude  sa  prenášať  na  dve 
veľkoplošné obrazovky, sa predstavia ne-
starnúci Vidiek, punková legenda Slobod-
ná  Európa.  Po  dvoch  rokoch  sa  vráti  do 
Malaciek Para a Zuzana Smatanová, Peha 
a Hex. Na hip-hopovom pódiu budú ako 
hlavné  skupiny  A.M.O.  a  Drvivá  menšina  
a  vlastnú  šou  tu  predstaví  vychádzajúca 
hviezda hip-hopu Jano Strapec, ktorý ok-
rem  toho,  že  nahráva  platňu,  vystúpi  vo 
formácii NoAneProdukcia. Na tomto pódiu 
bude pokračovať párty. 

•  festival  aj  so  stanovým  mestečkom 
bude  na  vedľajšom  futbalovom  ihrisku, 
kde budú aj všetky atrakcie pre divákov.

ATRAKCIE
•  Karel Loprais a jeho dve Tatrovky. Ka-

rel príde v poobedňajších hodi-
nách a privezie aj s bratom dve 
účastníčky  Paríž  –  Dakar,  do 
ktorých  budú  mať  možnosť 
návštevníci  nahliadnuť.  Pripra-
vili sme aj autogramiádu a ešte 
sa snažíme na poslednú chvíľu 

získať nášho „dakaristu“ Katriňáka; 
•  predstavia sa tanečné skupiny z Mala-

ciek, hokejisti Slovana a na hlavnej ploche 
bude šou elektroskatebordov;

•  nafukovacie  hrady,  vodný  futbal,  le-
zecká stena, bazén s vodným volejbalom, 
kde sa môžu deti dosýta vyšantiť. Pre divá-
kov pripravujú atrakcie aj Orange stánok, 
Zváč Company a stánok Generali, ktorí si 
pripravili vlastné súťaže pre návštevníkov.

VY EŠTE NEMÁTE VSTUPENKY?
Tak rýchlo. 
Dajú sa kúpiť v celej sieti Ticketportal. 

Predajných  miest  na  Slovensku  je  250, 
v Malackách v kníhkupectve Ľubica v ho-
teli  Atrium,  v  predajni  Tiposu  na  Radlin-
ského ulici, v CK Satur na Záhoráckej ulici, 
dajú  sa  priamo  objednať  a  rezervovať  
na info@streetfest.sk. Prihlášky na street-
ball a mixvolejbal si môže každý stiahnuť 
na  www.streetfest.sk  alebo  vyzdvihnúť 
v kníhkupectve Ľubica. 

Deti do 130 cm majú vstup v sprievode 
rodiča zdarma, cena vstupenky je v pred-
predaji 180 Sk a na mieste 250 Sk. 

Školáci si môžu vstupenku kúpiť na kul-
túrny  poukaz  (cena  štyroch  poukazov  je 
200 Sk). 

Kto to všetko zastrešuje
Hlavný organizátorský tím – Mgr. Brani-

slav Orth, YXO z Hexu a Ing. Pavol Oreský.
Generálnym  reklamným  partnerom 

podujatia je spoločnosť K-Cero.
Hlavnými  reklamnými  partnermi  sú 

SIMBA Megashop, Termming, a. s., Orange 
– predajňa Malacky, Energy 69 – energetic-
ký  nápoj,  Chemkostav,  a.  s.,  Michalovce, 
V.O.D.S. Košice, AGT, a. s., realitná kancelá-
ria Kométa, Excon Slovakia.

Reklamnými  partnermi  podujatia  sú 
Generali  group,  Tower  automotive,  a.  s., 
Dechtochema,  a.  s.,  Krušovice,  Spalding, 
Mizuno, Cameo Košice, Auto Pela Banská 
Bystrica,  Železničné  stavby,  a.  s.,  Košice, 
Montrur, s. r. o., Krytstav, a. s..

Hlavným partnerom podujatia  je Mes-
to Malacky

Hlavnými mediálnymi partnermi sú Rá-
dio Okey, Music Box, Rádio Viva, TA3, týž-
denník Live, denník Šport, Rabaka, Infinity 
media.

Mediálnymi partnermi sú eM Tv, Malac-
ký hlas, Malacko, Záhorák, Ticketportal, PC 
Space,  ballers.sk,  Crystal  records,  Basket-
land, realitná kancelária novo-real.

DO POZORNOSTI!
Parkovanie – na parkoviskách pri ŠH, 

obchodných domoch Billa a LIDL a na hlav-
nom parkovisku. Do Zámockého parku ne-
bude možné dostať sa autom.

Stanovanie – je povolené len v stano-
vom mestečku na štadióne, na ostatných 
miestach je zakázané. 

Toalety  –  priamo  na  štadióne  bude  
k dispozícii 10 WC a 8 umývadiel pre náv-
števníkov Streetfestu.

Vstup – len s označením, lístky kúpené 
v predpredaji sa dajú vymeniť pri hlavnom 
vstupe.  Hlavný  vstup  je  od  Zámockého 
parku,  ostatné  vstupy  budú  uzatvorené. 
Celý  štadión  bude  strážený  SBS  službou. 
Vstup  na  streetball  a  na  mixvoleyball  je 
zdarma.

Alkohol, cigarety a drogy – na podu-
jatí sa  tvrdý alkohol, cigarety a ani drogy 
nebudú  predávať.  Pri  vstupe  bude  SBS 
kontrolovať  tašky  a  vaky  z  hľadiska  bez-
pečnosti.  

Atrakcie  –  majú  návštevníci  zdarma, 
vstup je na vlastné nebezpečie.

Prvá  pomoc  –  na  podujatí  bude  stan  
so 4 zdravotníkmi.

Organizátori všetkých na StreetFest 
srdečne pozývajú a zároveň sa ospra-
vedlňujú za hluk, ktorý k tomuto podu-
jatiu patrí. 

27. máj bol slávnostným a význam-
ným dňom pre tých, ktorí pred 50 
rokmi opustili brány Jedenásťročnej 
strednej školy v Malackách.

–  Áno,  v  dňoch  28.  –  31.  mája  1956 
sme  zložili  skúšky  dospelosti  a  rozišli 
sme  sa  študovať  alebo  pracovať  po 
mestách celej Československej republi-
ky.  Stretávali  sme  sa  každých  5  rokov, 
i keď nie všetci. Z 25 dievčat a 43 chlap-
cov navždy do nenávratna odišli 4 ženy 
a 11 mužov. Niektorí spolužiaci pre zá-
važné  ochorenia  nemohli  prísť  medzi 
nás. Tak sme sa zišli plní napätia a oča-
kávania,  čo  sa  zase  o  sebe  dozvieme. 
Slávnostný deň sa začal svätou omšou, 
ktorú  celebroval  vdp.  Augustín  Držka, 
náš  spolužiak.  K  slávnostnému  obedu 
v  reštaurácii  prišiel  náš  pedagóg  prof. 
Stanislav  Havlík  a  vyjadril  sa  už  v  sláv-
nostnom prípitku. 

Pri  srdečných  rozhovoroch,  spo-

mienkach i pesničkách čas rýchlo uply-
nul  a  nastal  čas  lúčenia.  Sľúbili  sme  si, 
že sa  interval stretnutí skráti na 2 roky. 
Presvedčili  sme  sa,  že  nie  sme  len  ná-

hodní  spolužiaci,  ale  vynikajúci  kama-
ráti.

Ing. EMíLIA BRANTALOVÁ, 
účastníčka stretnutia

Slávnostného  otvorenia  sa  zúčastnil 
spolu s ostatnými zástupcami samospráv 
spádovej oblasti Malackého okresu aj pri-
mátor Malaciek RNDr. Jozef Ondrejka.

Chicago Hope? 
V  kompletne  zrekonštruovaných  pries-

toroch, ktorým predchádzali úpravy v rádio-
logickom  oddelení,  s  nákupom  drahých 
diagnostických prístrojov, napr. počítačové-
ho tomografu tzv. CT-čka, sa pacienti budú 
citíť takmer ako v nemocnici z amerického 
seriálu Chicago Hope. Uznanie za premeny 
neútulných dlhých nemocničných chodieb 
a zanedbaných ambulancií prejavovali ve-
deniu nemocnice všetci zúčastnení. „Kladie-
me  dôraz  na  prvý  kontakt  s  pacientom  – 
klientom a chceme mu poskytnúť starostli-
vosť na európskej úrovni,” vyjadril sa riaditeľ 
nemocnice MUDr. Radoslav Bardún. 

Bez čakania
Koniec vysedávaniu v čakárňach. Aspoň 

podľa filozofie Nemocničnej, a. s. Podľa no-
vého systému sa budú pacienti objednávať 
na konkrétnu hodinu. Na celej chodbe – te-
da pred ambulanciami – nenájdete takmer 
žiadnu lavičku. „Aj počet sestier  je optima-
lizovaný na súbor všetkých odborných am-
bulancií a tieto sú zároveň v ordinácii lekára 
iba v prípade, ak si to vyšetrenie vyžaduje,“ 
dodáva  riaditeľ  Nemocničnej,  a.  s.  Takéto 
opatrenie je podľa jeho názoru príležitosťou 
na odbúranie ostychu pacienta a posilnenie 
atmosféry dôvery vo vzťahu medzi lekárom 
a pacientom.

Nemocničná, a. s., si zatiaľ počína na vý-
bornú, dúfajme, že v nastolenom trende bu-
de v prospech nás všetkých aj pokračovať. 
Všetko to však stojí na financiách. Pre  ilus-
tráciu  rekonštrukcia  nového  traktu,  ktorá 
trvala necelé tri mesiace, stála 3 mil. Sk. 

Text, foto: LUCIA VIDANOVÁ

Tentokrát 
v oranžovom

Teplá oranžová farba dominuje v no-
vom trakte s deviatimi odbornými 
ambulanciami (interná, kardiologic-
ká, gastroenterologická, oftalmolo-
gická, dermatovenerologická, aler-
gologicko-imunologická a anestézi-
ologická/algeziologická, dve gyne-
kologické ambulancie, urologická 
v striedavom režime s ambulanciou 
klinickej chirurgie, pozn. red.), ktorý 
13. júna slávnostne uviedla v malac-
kej nemocnici do prevádzky Nemoc-
ničná, a. s., člen MEDIREX GROUP. 

VYSYPANÉ Z OBÁLKY

Ďalšie podujatie v rámci osemstoročnice Malaciek

 Pozor, STREETFEST je tu
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PROGRAM K – CERO 
STREETFEST 
MALACKY 2006 
K – Cero Streetfest Malacky 2006 sa usku-
toční v Malackách 24. – 25. júna. Podujatie 
sa bude konať na viacerých miestach. 

K – CERO Stage
13.00 h – No Perfect
14.00 h – Chimera
15.00 h – Adam Ďurica
16.00 h – Samo Tomeček
17.00 h – Smola a hrušky 
18.00 h – Slobodná  Európa
19.15 h – Zuzana Smatanová
20.30 h – Vidiek
21.45 h – Para
23.00 h – Peha
   0.15 h – HEX 

Energy 69 Stage
18.00 h – Figi KO & IQ
19.00 h – Nastia
20.00 h – Agesor Lotor
21.00 h – Sketa
22.00 h – DWS 
23.00 h – NoAne produkcia DJ Skrupo 
24.00 h – Drvivá menšina
   1.00 h – A.M.O.
   2.00 h – Hip-hop párty

K – CERO STREETBALL
  8.00 h – Prezentácia
  9.00 h – Začiatok turnaja
12.00 h – Slam Dunk – hlavné ihrisko
14.00 h – Shoot games – hlavné ihrisko
15.00 h – Semifinále – hlavné ihrisko
16.00 h – Finálové zápasy 

K – CERO MIXVOLEJBAL
  8.00 h – Prezentácia
  9.00 h –  Antukové kurty – zápasy    

v skupinách   
16.00 h – Finále
SPRIEVODNÉ AKCIE
VODNÝ VOLEJBAL – hlavné ihrisko – bazén, 

ORANGE STAGE – odfoť sa na Streetfeste, VOD
NÝ FUTBAL – futbalové ihrisko na hlavnom ih
risku, 18 m LEZECKÁ STENA – hlavné ihrisko, 
DETSKÝ HRAD – hlavné ihrisko, GENERALI STA
GE – zasúťaž si s Generali, AUTOGRAMIÁDA 
KARLA LOPRAISA – 69 ENERGY Stage, ELECT
RIC SKATEBOARD – show na elektroskatoch na 
hlavnom ihrisku, HC SLOVAN – malacká mlá
dež – exhibičný zápas, SALTATRIX, LIFE, IVANA 
BITTNEROVÁ, DANKA HOLÁ – dance show   

 Na podujatie už sa predalo prvých 1000 líst
kov, takže neváhajte. Predajné miesta sú v Ma
lackách v Tipose a v Sature, v kníhkupectve 
Ľubica, v Bratislave u Dr. Horáka a v sieti Ticket
portal. Info je na www.streetfest.sk, prihlášky 
na turnaj sú v kníhkupectve Ľubica a dajú sa 
stiahnuť na stránke.  Deti do 130 cm majú 
vstup zadarmo v sprievode aspoň jedného ro
diča. Lístky sa dajú kúpiť aj  u  basketbalistov 
na malackých školách!               
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Román  Kozmos  nazval  jeho  autor Wi-
told  Gombrowicz  románom  o  vytváraní 
skutočnosti.  Začína  sa  absurdnou  udalos-
ťou: rozprávač spolu s priateľom nachádzajú 
vedľa  vidieckeho  domu 
v  kroví  obeseného  vrabca. 
Táto bizarná udalosť vyvra-
cia racionálne základy zdo-
mácneného sveta a vpúšťa 
doň ľadový závan „kozmu“ 
bez zmyslu. Vo vile s uzav-
retým okruhom postáv je 
rozprávač  konfrontova-
ný so sériou záhadných 
znakov. Akých – súťažte 
a možno vyhráte knihu 
s  originálnym  spraco-
vaním pohľadu na svet okolo 
nás. 

Knihu  Cheops a jeho kamenný sen 
vyhráva Mária Kravecová z Ul. M. Rázusa 
v  Malackách.  Prosíme  výherkyňu,  aby  sa 
ohlásila v redakcii na Radlinského ul. 2751/1 
na 3. poschodí, č. d. 407. Ak chcete súťažiť 

o publikáciu a potešiť nimi seba  
či známych, pošlite do 30. 6. 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

ReCept pani vozaRovej

Vojna  medzi  Pruskom  a  Talianskom 
v  roku  1866  sa  dotýka  aj  dejín  Malaciek. 
Nemyslím teraz na jej priebeh a výsledky, 
ale na skutočnosť, že v tomto čase sa v Ma-
lackách rozšírila cholera a podľa  informá-
cie  historika Vševlada  Gajdoša,  ktorú  za-
chytil  z  listu  vtedajšieho  gvardiána  pátra 
Michala  Kormendyho,  bolo  až  160  mŕt-
vych.

Pri bývalom mestskom prírodnom kú-
palisku, pri lokalite, kde boli bývalé (tajnič-
ka č. 2) za torzom zdevastovaného židov-
ského cintorína v lesíčku zvanom (tajnička 
č. 1), boli dva veľké spoločné hroby, ktoré 
sú pietnou spomienkou na mŕtvych Pru-
sov a strašnú choleru.

Pri ceste na (tajnička č. 3) stojí na pravej 
strane  kríž.  Podľa  pamätníkov  tu  zbadal 
gazda idúci na konskom povoze pri ceste 
ťažko  zraneného  Prusa. Ten  mu  sľuboval 
svoju peňaženku plnú peňazí, ak ho odve-
zie do Malaciek. Lakomý a chamtivý gazda 

ho však zabil, peňaženku mu vzal a hodil 
ho pod most. Od tej doby sa mu vždy na 
tomto mieste splašili kone a  aby sa zbavil 
viny, dal na tomto mieste postaviť kríž, kto-
rý tu ľudia udržiavajú dodnes.

 
VODOROVNE – a pohovka; patriaci pa-

novníkovi; tajnička č. 3 b skupina domov; 
zábavný podnik; samohláska; kríženec jed-
no- a dvojhrbej ťavy; nádoby na varenie C 
egyptský boh Slnka; Červená armáda; vr-
koč;  spoluhláska „x“  foneticky;  napodob-
ňuj ryčanie; mesto v západných Čechách; 
koncovka ruských priezvisk D  identifikač-
né číslo organizácie; tajnička č. 2; prvá že-
na sveta e doktor; obydlie; skratka bulhar-
ského hnutia za dôstojné životné prostre-
die; spojka; kuchynský saponát; rozdrobuj; 
rímskych  499  F  kyslík;  olejnatá  plodina; 
tajnička č. 1;  ženský hlas;  rímskych 50 G 
román  Karla  Čapka;  pokladnica;  daroval; 
trieska; otázka na osobu.

ZVISLE – 1 chodba - priechod 2  firma 
na likvidáciu odpadu; Česká republika; mi-
moriadna  udalosť  3  prečo;  podarúnok  4 
meno  bývalej TV  moderátorky  Strakovej; 
súper; draslík 5 detský pozdrav; Cestovná 
kancelária mladých; ŠPZ Malaciek 6 spoj-
ka; jestvoval; mužský hlboký hlas 7 samec 
kozy; poľnohospodársky podnik v Malac-
kách  8  plošná  miera;  kráča;  kompaktný 

disk 9 časti tela; citoslovce prekvapenia 10 
osobné zámeno; dravý vták; arabský slo-
vesný člen 11  sto stupňov Celzia; vydáva 
mohutný zvuk 12 Petronela; používal  rýľ; 
krik 13 on po nemecky; čiastočný invalid-
ný dôchodok; ŠPZ Košíc 14 domácke me-
no Márie; papagáj; polomer 15 nám pat-
riace; karpatská šelma 16 Eduard; pleť; ŠPZ 
Trnavy 17 časť kukučkových hodín.

Na pomoc: e BGE
pripravil: juDr. MaRiÁn poLaKoviČ

Marhuľový koláč
SPOTREBA:
Asi 25 ks marhúľ, 300 g hery, 150 g 

práškového cukru, 4 vajcia, 3 lyžice cit-
rónovej šťavy, 300 g polohrubej múky, 
práškový cukor na posypanie

PRÍPRAVA:
Heru, cukor, vajcia, múku a citrónovú 

šťavu rozšľaháme ručným šľahačom, po-
tom zvýšime na najvyššiu rýchlosť a šľa-
háme 3 až 4 minúty do hladka. Vymastí-
me plech, vysypeme ho hrubou múkou 
a vlejeme cesto. Stierkou uhladíme a na 
cesto pokladieme rozpoltené marhule. 
Pečieme v mierne vyhriatej rúre. Ešte ho-
rúci koláč posypeme práškovým cukrom, 
dáme vychladnúť a pokrájame na kocky. 
Koláč môžeme pokrájaný odložiť aj do 
zásoby – do mrazničky.

Ak nám do 30. júna pošlete správne vy-
lúštenie tajničky krížovky spolu s nalepeným 
kupónom, budete mať šancu získať balíček 
reklamných predmetov s témou osemsto-
ročnice mesta.
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Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali 
správne vylúštenie tajničky – 1. Anton 
Polák, 2. menovacia, 3. prázdnu duti-
nu – sme vyžrebovali Štefana Hlásnič-
ka z Rohožníka, ktorý získal perma-
nentky na Country mlyn 200�.  

MaLaCKÝ
hLaS

SERVIS ČITATEĽOM • INZERCIA

KRížovKa

Senecká dúha v podaní Saltatrixu 
s niekoľkými oceneniami

3. júna  Mestské kultúrne stredisko a Súkromná základná umelecká škola R. Madaráz-
sovej v Senci usporiadali v dome kultúry 1. ročník tanečnej súťaže Senecká dúha. TS Sal-
tatrix a Saltatrix junior tancujúce pod záštitou MCK a vedením Mgr. Andrey Murániovej  
sa jej zúčastnili, čím sa zaradili medzi viac ako 130 prihlásených choreografií tanečných 
skupín z celého Slovenska. Nebolo jednoduché pomerať si tanečné sily s konkurenciou, 
pretože v každej  tanečnej kategórii  štartovalo od 10 do 19 choreografií. Avšak dobre 
technicky a tanečne pripravených 10 dievčat zo Saltatrixu junior a 12 veľkých tanečníc  
zo Saltatrixu sa hrdo postavilo na pódium a predviedli  svoje originálne choreografie. 
U poroty mali úspech a získali hneď niekoľko umiestnení. Ako prvá zaujala nová hip-ho-
pová choreografia v podaní trojice – Werča, Dianka a Lucka, ktorá získala špeciálne oce-
nenie poroty za tanečné prevedenie z 19 choreografií. V hanbe nezostala ani ďalšia nová 
hip-hopová choreografia   Saltatrixu, ktorá bola nasadená   prvýkrát na súťaži a získala 
skvelé 3. miesto. I keď v neskorých nočných hodinách tancovali juniorky show dance ka-
tegóriu,  rozbehli  to na pódiu vo veľkom upratovacom štýle a vytancovali si 2. miesto. 
Diabolská show  si s príchodom polnoci  dobyla svojou dynamickou hudbou a choreog-
rafiou 3. miesto. Touto cestou ďakujem dievčatám za nasadenie v každej choreografii  
a gratulujem im za ich tanečné výkony.  

Nemalá vďaka patrí  i MCK, pani riaditeľke Mgr. Zetkovej za podporu, Dušanovi Do-
skočilovi ml. alias Sepromatiq za úžasné, dynamické, neopakovateľné a originálne ta-
nečné mixáže.                          text, foto: andymur

• Predám 3-izbový byt v centre Malaciek,  
2. p., veľký, v peknom prostredí, v pôvod-
nom  stave;  1-izbový  byt  v  centre,  veľký,  
5. p., v pôvodnom stave. Platba v hotovos-
ti  alebo  úver.  Kontakt:  0905/29  73  05, 
0910/79 73 05.
•  Hľadám  dlhodobé  ubytovanie,  podná-
jom,  mirosnina@stonline.sk.  Kontakt: 
057/762 33 86.
•  Predám výhodne kvalitné a pekné, tak-
mer nové pianíno Petrof. Cena dohodou. 
Kontakt: 0903/19 63 67.

• Je pre vás zdravie na prvom mieste?   
Rozmýšľali ste o zmene zdravotnej po-
isťovne?  Union  zdravotná  poisťovňa 
vám ponúka nové možnosti v starostli-
vosti o vaše zdravie. Bližšie  informácie 
získate na tel. 0908/13 95 72. 

Je to už päť rokov, čo sme sa obyvate-
ľom nášho okresu po prvýkrát prihovorili 
prostredníctvom malackých regionálnych 
novín s ponukou kurzov anglického  jazy-
ka. Za ten čas sme si vybudovali veľmi sta-
bilnú pozíciu a renomé, a to predovšetkým 
vďaka neustálej snahe o zlepšenie našich 
služieb.  Dôkazom  našej  kvalitnej  práce 
a  prepracovaného  učebného  systému  je 
udelenie akreditácie Ministerstva školstva 
SR na kurzy anglického a nemeckého jazy-
ka. Našou najväčšou prednosťou je nielen 
ucelený systém výučby, ale aj kolektív kva-
litných profesionálnych  lektorov a zásada 
malých  študijných  skupín  s maximálnym 
počtom 9 študentov. 

Jazykové centrum Jazyčnice vám už tra-
dične  ponúka večerné jazykové kurzy ang-
lického, nemeckého a francúzskeho jazyka 
pre  dospelých  na  rôznych  jazykových 
úrovniach, popoludňajšie kurzy angličtiny 
pre deti, kurz prípravy na FCE, konverzač-
ný kurz angličtiny pre mierne pokročilých, 
ako aj individuálne a firemné kurzy. Vyučo-
vanie je rozplánované do 3 trimestrov po 
48 vyučovacích hodín. Dospelí si zasadajú 
do lavíc vždy dvakrát týždenne na 2 vyučo-
vacie hodiny, deti rovnako dvakrát týžden-
ne na 1 vyučovaciu hodinu. Na konci štú-
dia získate osvedčenie o absolvovaní kurzu 
akreditovaného  Ministerstvom  školstva 
SR.

Neustály rast a rozvoj nášho centra nás 
prinútil  definitívne  vyriešiť  problémy 
s  vhodným  prenájmom  a  získať  vlastné 
moderné a stále priestory pre sídlo školy. 
Súkromné  jazykové  centrum  Jazyčnice 
pôsobí v súčasnosti v priestoroch Špeciál-

nej  základnej  školy  na  Pribinovej  ulici  v 
Malackách. Od septembra bude naše trva-
lé  sídlo  v  novopostavenej  budove  vedľa 
Daňového úradu na Záhoráckej ulici. Táto 
zmena nám poskytuje veľa možností ďal-
šieho rozvoja centra. Okrem večerných ja-
zykových kurzov by sme vám chceli od no-
vého  školského  roka  ponúknuť  aj  dopo-
ludňajšie kurzy – polointenzívne alebo in-
tenzívne.  Novinkou  budú  kurzy  pre 
mamičky na materskej dovolenke. Kým vy 
sa  budete  vzdelávať,  my  sa  postaráme 
o  vaše  dieťa.  Pripravujeme  tiež  kurz  ne-
meckého jazyka pre zdravotné sestry.

Ďalšou novinkou nášho centra je inten-
zívna spolupráca so Student Agency. Fun-
gujeme v nej ako sprostredkovateľ jazyko-
vých pobytov v zahraničí. Zaujímavosťou 
našej ponuky je, že garantujeme najnižšie 
ceny zahraničných jazykových pobytov na 
našom  trhu.  Ak  nájdete  kvalitatívne  po-

dobnú ponuku z inej agentúry s nižšou ce-
nou, zaväzujeme sa znížiť cenu našej po-
nuky na vami nájdenú.

Veríme,  že  vás  ponuka  nášho  centra 
zaujala. Ak áno, dúfame, že sa stretneme 
na hlavnom zápise do kurzov pre škol
ský rok 2006/2007, ktorý sa uskutoční 
v stredu 28. júna od 18.30 do 20.00 h 
v priestoroch Špeciálnej základnej ško
ly na pribinovej ulici. Ďalšiu šancu zapí
sať sa budete mať 5. septembra na do
plnkovom zápise.  O  termínoch  zápisov 
a našich ďalších novinkách vás budeme aj 
naďalej  informovať  na  stránkach  malac-
kých regionálnych novín.  Informácie náj-
dete aj na našej webovej stránke www.ja-
zycnice.sk. v prípade ďalších otázok nás 
môžete kontaktovať na adrese jazycni
ce@jazycnice.sk alebo na telefónnom 
čísle 0907/715 321.  Tešíme sa na vás!
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Káblová televízia v Malackách

Svitá na lepšie časy?
od apríla 2005, kedy sme sa na stránkach Malackého hlasu ve
novali spoločnosti progres Malacky, spol. s r. o., so 60 % ob
chodnou účasťou mesta a kvalite káblových distribučných sys
témov (KDS), ktoré prevádzkuje, uplynulo 14 mesiacov. počas 
nich sa zmenilo aj zloženie dozornej rady spoločnosti za mes
to. Členov, ktorí vystúpili, nahradili iní, za jej predsedu bol 
zvolený dlhoročný poslanec ing. pavel Spusta. práve jemu sme 
položili nasledujúce otázky.

ako hodnotíte zmeny, ktoré sa v spoločnosti najmä za po
sledné mesiace udiali?

Už pred viac ako rokom spoločnosť zmenila sídlo, čo jej umož-
nilo vybudovať novú príjmovú stanicu. Zrekonštruoval sa hlavný 
rozvod a v uplynulých mesiacoch sa začali prebudovávať rozvody 
v činžovných domoch na hviezdicové, ktoré umožnia individuál-
ne pripojenie jednotlivých bytov v činžiakoch. K tejto zmene mu-
selo prísť. V starých rozvodoch nebolo technicky možné vysielať 
viac  ako  16  programov.  Kvalita  signálu  už  nebola  vyhovujúca. 
Hviezdicové  rozvody  umožnia  účastníkom  KDS  ponúknuť  tri 
programové balíky. Základný za cca 80 Sk so asi 6 hlavnými slo-
venskými programami, rozšírený (terajší) za 167 Sk so 16 progra-

mami a nadštandardný balík s viac ako 25 programami za asi 250 
Sk. Pre porovnanie, za cca 35 programov v Bratislave zaplatí účast-
ník 450 Sk. Nechystá sa teda žiadne dramatické zvýšenie. 

ohlasy u občanov na hviezdicový systém sa rôznia. aké vý
hody im môže „vynovená“ káblová televízia ponúknuť?

Najväčšie problémy vytvárajú tí občania, ktorí dlhé roky pozerali 
a pritom neplatili. Pri starom systéme ich nebolo možné v činžov-
ných domoch odpojiť. Skončí sa ohováranie medzi susedmi, kto na 
kom parazituje. Ukončia sa aj spory, kto komu ruší príjem. Už nebu-
de nutné chodiť z bytu do bytu a hľadať zdroj poruchy. Každý sa sám 
rozhodne, či si zaplatí za vlastnú prípojku a vybraný programový 
balík alebo nie. Hoci sa niektorí ohradili voči aktivačnému poplatku, 
je to prvý raz za 15 rokov, čo musí občan v činžovnom dome zaplatiť 
niečo navyše. Čo získajú, ak zostanú pripojení? Hlavne lepšiu kvalitu 
a mestský program eM TV – videotext a teletext. Realitou môže byť 
aj živé vysielanie. Takéto lokálne vysielania sú možné iba cez káblo-
vé rozvody a nie cez satelit. Okrem televízneho vysielania „káblovka“ 
umožňuje v budúcnosti pripojiť účastníka aj na ďalšie služby ako 
záchranný systém. Už teraz sa prevádzkuje kamerový bezpečnostný 
systém mestskej polície. Platením tak prispievame vlastnej bezpeč-
nosti. KDS má budúcnosť. Do troch rokov sa ukončí klasické analó-
gové vysielanie. Prechod na digitálnu verziu si vyžiada nutné zásahy 
do každého anténového systému, čo bude stáť určité peniaze. Do-
mácnosti pripojené na káblové rozvody túto zmenu nepocítia, lebo 
spoločnosť už teraz používa zariadenia, ktoré spracovávajú digitálny 
aj analógový signál.                      LuCia viDanovÁ

DRobnÁ inzeRCia
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Čítajte a vYhRajte

Zmeny v jazykovom centre Jazyčnice
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28. 6. si propomenieme prvé smutné výročie, čo nás navždy opustila naša milovaná 
manželka, mamička, stará mama a prastará mama

Irenka kvaššayová, rod. Jurkovičová

Odišla  si  rýchlo,  nečakane,  ako  keď  vietor  v  búrke  stromy  láme.  Bolestný  
bol  pre  nás  tvoj  odchod  náhly,  však  v  spomienkach  si  stále  s  nami.  Prosíme 
všetkých, ktorí ju poznali a mali radi, aby jej spolu s nami venovali tichú spo-
mienku.

Manžel, deti Lojzo, anička, Jožko, Jarko a Ľubka s rodinami, vnúčatá a pravnúčatá.

alebo

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

Ringlšpíle
Ked sem já vyrostau, tedy nebili také 

moderné kolotoče, jak sú fčileky. Ftedy 
sme ich točili my chuapci, menovali sa 
ringlšpíle. Ked sa blížiua kolóna komen
dantských maringotek, keré táhli vychud
nuté kone, už sme vjedzeli, že bude vese
lo. Ked sa rozuožili, najprv sa rozbjehli po 
sedlákoch zháňat seno pro kone. Mjeli 
ale obchodného ducha. Za seno im dali 
lístek na ringlšpíl a kerí nemjeli dzeci, zas 
im dali lístek na bábkové divadlo. Z han
drí a dreva mjeli porobené lútky a večer 
zas hrali divadlo. Ked už nakŕmili kone aj 
oni sa udomácnili, tak začali stavjat rin
glšpíl. Šecko to biuo stavjané z hranolú. 
Hore biua plošinka, z vrchu bili šikmo ra
mena, na kerých na retazách visali se
dánky. Gramofón též biu pripravený, tak 
sa mohuo začat. My chuapci už sme če
kali, ked si odpočíta, kolko nás potrebuje. 
Vyšli sme hore na plošinu, každý za druhé 
rameno a už sme čekali. Komendant po
vybírau stupné, zazvoniu zvonek a už 
sme moseli pred sebú tuačit rameno. Biuo 
to velice namáhavé, aj sme sa dobre za
pocili, ale stáuo to zato. Za každým za
stavením sme sa mohli jeden odvest. Ked 
sme sa šeci vystrídali, tak sme začali od 
začátku. Tak sem sa odvezeu aj vícej rázu 
a nemoseu sem puacit. Aj takýmto spú
sobem sme rodičom pomáhali, aby nás 
lahčej vychovali a nemoseli za kolotoče 
puacit. 

 FranTIšek oSUSkÝ

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

Dokončenie z 1. strany
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PíSané našú rečú

SPoMIenka

rozprávkovo-hudobné  nedele.  Hneď  na 
začiatku ako bonbónik leta vystúpi RAGTI-
ME JAZZ BAND Bratislava, neskôr FUNNY 
FELLOWS  a  Zuzana  Hassová  či  Bukasový 
masív. Medzinárodný rozmer nadobudne 
kultúrne  leto  účasťou  detského  chorvát-
skeho súboru 20. augusta.“

aby sme „nevyšli“ z kurzov, je tu 5x5 
MCK sa každý rok snaží pre Malačanov 

vymyslieť  program  na  prázdninové  letné 
dni. Tradičné letné kurzy - ako výtvarné či 
jazykové – doplnia ďalšie  tvorivo-vzdelá-
vacie: výroba bábok s Libuškou Čtveráko-
vou, ml., dramatické 5x5 pre deti či dospe-
lých. „Lákavý môže byť týždeň v knižnici či 
múzeu a tanečné kurzy,“ dopĺňa riaditeľka. 
Hravý názov 5x5 vznikol zo zostavy päť ho-
dín po päť dní. Ceny kurzov sú ozaj symbo-
lické,  najdrahší  je  jazykový  za  1  900  Sk, 
umelecké do1000 Sk. Hoci uzávierka pri-
hlášok do kurzov bola do 16. júna, onesko-
renci sa môžu prihlásiť aj dodatočne na t. č. 
772 21 10 alebo 772 21 55.

ani na výstavy sa nezabudlo
V  Malackách  sa  uskutoční  umelecké 

sympózium v rámci osemstoročných Ma-
laciek, kedy sa v spolupráci so Záhradnou 
galériou  Alojza  Machaja  z  Plaveckého  
Štvrtka odprezentuje rezbársko-sochárska 

tvorba  rôznych  autorov.  „Výstavu  budú 
mať aj účastníci výtvarných kurzov,“ dodá-
va J. Zetková. „Od 18. mája – od Medziná-
rodného  dňa  múzeí  –  sú  sprístupnené  
aj  Krypty  pod  františkánskym  kostolom. 
Okrem stálej expozície si tu môžu návštev-
níci  prezrieť  výstavu  fotografií  Premeny 
Malaciek a turisti môžu navštíviť múzeum 
na Záhoráckej ulici. 

Pozor! Bude fungovať aj kino
Počas leta bude v prevádzke aj kino Zá-

horan.  Avizovaná  rekonštrukcia  sa  začne 
až na jeseň. Ako povedala Mgr. Lucia Sed-
láková z MCK správny filmový nadšenec by 
nemal duševne odpočívať ani v lete, preto-
že sú pre neho vo Filmovom klube MCk 
pripravené samé lahôdky zo Zlatého fon-
du  kinematografie. Príďte  sa  schladiť  pri 
legendárnom gruzínskom Pokání, zaspo-
mínať na časy detstva v Gombíkovej voj-
ne,  oprášiť  si  literárne  vedomosti  v  Ple-
chovom bubienku.

V  auguste  na  divákov  čaká  Menzelov 
Oscarový celovečerný debut ostro sledo-
vané vlaky, Wajdov Brezový háj, vrchol-
né dielo talianskeho neorealizmu Zlodeji 
bicyklov, Oscarová dráma Polnočný kov-
boj a  môžu  si  dokonca  zahrať  šachy  so 
Smrťou v Bergmanovej Siedmej pečati.

LUCIa vIDanová 
 Foto: S. osuský

Od 23. júna sa začína
Kultúrne leto 2006

Kalendár podujatí v meste Malacky
1. – 2. júl  Cyklovýlet okolo Baťovho kanála (Sk -CZ), trasa: Skalica – Hodonín – 

Zlín a späť, SCK Záhorák
2. júl   Divadlo Happy: Dráčik ohniváčik, 17.00 h, Zámocký park, MCK, (Letné 

rozprávkovo-hudobné nedele)
2. júl  raGTIMe JaZZ BanD Bratislava, 18.00 h, Zámocký park, MCK,  (Letné 

rozprávkovo-hudobné nedele)
3. – 7. júl  5x5 v knižnici, zábavné formy práce v knižnici, súťaže, kvízy, riešenie ré-

busov, práca s knihou, s M. Bernátovou a M. Kratochvílovou, MCK
5. júl  radka a Martin krajčovci,  gitarové  duo,  16.30  h,  františkánsky  kostol 

NPPM, MCK (Letné hudobné stredy)
7. júl – 6. 8. rezbársko-sochárska tvorba, výstava, priestory MCK 
7. júl – 9. júl Casper Beach volley action, turnaj v plážovom volejbale, kúpalisko
8. júl  rakúskou stranou cez Ba do Ma (Sk – aUT – CZ), trasa: Malacky – Zá-

horská Ves – Marchegg – Schlosshof (zámok) – Hainburg – Bratislava – De-
vín – Malacky (115 km), SCK Záhorák

9. júl  Divadlo Dunajka: šašo na kockohrade, 17.00 h, Zámocký park, MCK, 
(Letné rozprávkovo-hudobné nedele)

9. júl  Dychová hudba SkaLIčané, 18.00 h, Zámocký park, MCK,  (Letné roz-
právkovo-hudobné nedele)

12. júl  katarína Danihelová, spev – vox Humana (malacký spevácky  zbor),16.30 
h, františkánsky kostol NPPM, MCK (Letné hudobné stredy)

12. júl Pokánie, 20.00 h, Filmový klub MCK, Zlatý fond kinematografie
12. – 16. júl  Popri Dunaji po Dunajskej cykloceste (Sk – CZ – aUT), trasa: Strážny – 

Passau – Linz – Melk – Krems, SCK Záhorák
15. júl  Beach Hand Ball Cup, 2. ročník, turnaj v plážovej hádzanej, 8.00 h, kúpa-

lisko
16. júl  Divadlo Piraňa: o kukučke, čo prestala kukať, 17.00 h, Zámocký park, 

MCK (Letné rozprávkovo-hudobné nedele)
16. júl  veGa hrá pre radosť, hudobná skupina, 18.00 h, Zámocký park, MCK, 

(Letné rozprávkovo-hudobné nedele)
17. – 21. júl  5x5 s výtvarným umením, pre dospelých, s E. Režnou a R. Habovou, MCK  

(Prázdniny v MCK – 5x5 s kultúrou)*
19. júl  Marek vrábel, organový koncert, 16.30  h,  františkánsky  kostol,  MCK, 

(Letné hudobné stredy)
19. júl Gombíková vojna, 20.00 h, Filmový klub MCK, Zlatý fond kinematograf
23. júl  Divadlo Dunajka: Majsterko maliarko,  17.00  h,  Zámocký  park,  MCK, 

(Letné rozprávkovo-hudobné nedele)
23. júl  annabál s LTF hrá všetkým annám, 18.00 h, Zámocký park, MCK, (Letné 

rozprávkovo-hudobné nedele)
24. – 28. júl  5x5 s tancom, pre deti, hip-hop, show dance, disco dance, s Mgr. A. Murá-

niovou, MCK (Prázdniny v MCK – 5x5 s kultúrou)*
24. – 28. júl  5x5 so spoločenským tancom, pre mládež a dospelých, s Gabrielou Cziz-

maziovou, Spoločenský dom MCK, Mierové nám. (Prázdniny v MCK – 5x5 
s kultúrou)*

24. – 28. júl  5x5 v múzeu, oboznámenie  sa  s  expozíciou,  umenie  v  meste,  pravek 
v skamenelinách, chodníček minulosti, hry našich starých mám, s M. Pu-
kančíkovou a Mgr. L. Sedlákovou, MCK (Prázdniny v MCK – 5x5 s kultúrou)*

26. júl  Manželia šašinovci, kontrabas a klavír, 16.30  h,  františkánsky  kostol, 
MCK, (Letné hudobné stredy)

26. júl  Plechový bubienok, 20.00 h, Filmový klub MCK, Zlatý fond kinematogra-
fie

30. júl  Divadlo Žihadlo: Dlhý, široký a bystrozraký,  17.00  h,  Zámocký  park, 
MCK, (Letné rozprávkovo-hudobné nedele)

30. júl  no PerFekT a support, malacká rocková skupina, 18.00 h, Zámocký 
park, MCK (Letné rozprávkovo-hudobné nedele)

31. júl – 4. 8.  5x5 s divadlom,  pre mládež a dospelých, s Mgr. Vladimírom Zetkom, Spo-
ločenský dom MCK, Mierové nám. (Prázdniny v MCK – 5x5 s kultúrou)*

31. júl – 4. 8.  5x5 s tancom, pre mládež a dospelých, hip-hop, show dance, disco dan-
ce, s Mgr. Andreou Murániovou, MCK (Prázdniny v MCK – 5x5 s kultúrou)*

 *  Na tieto podujatia sa treba prihlásiť z dôvodu 
     obmedzeného počtu záujemcov v MCK.

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:
Otvorené:     Ut – Pia     9.00 – 12.00 h,  13.00 – 17.00 h;  So – Ne   14.00 – 17.00 h

Výstavy – stála expozícia:  Premeny Malaciek, výstava fotografií
knižnica MCk: Otvorená:  Po – Pia  10.00 – 18.00 h, So  10.00 – 13.00 h

Kalendár podujatí spracovala KPK MsÚ v Malackách. Prosíme usporiadateľov  akých
koľvek podujatí, ktorí chcú mať svoje podujatie zverejnené v nasledujúcich kalendároch, 
aby dodávali informácie na nasledujúci mesiac vždy do 15 dňa práve prebiehajúceho  
mesiaca.
KONTAKT: MsÚ Malacky – tel. 034/796 61 22, info@tikmalacky.sk;  media@malacky.sk
 MCK – tel. 034/772 21 55, 034/772 21 10, kniznicama@stonline.sk 

5 x 5 s výtvarným umením v MCk na Záhoráckej ul., 
17. – 21. 7. a 7. – 11. 8. pre dospelých, rôzne techniky, s evou 

režnou a rozáliou Habovou, výtvarníčkami a učiteľkami ZUŠ 
Malacky

31. 7. – 4. 8. pre deti, vyrobme si bábky, s Libušou čtverá-
kovou ml.,  študentkou VŠMU a scénografkou Divadla na ham-
bálku

 5 x 5 s divadlom v SD MCk na Mierovom námestí, 
31. 7. – 4. 8. pre mládež a dospelých, s Mgr. vladimírom Zet-

kom, hercom, režisérom a vedúcim Divadla na hambálku,
7. – 11. 8. pre deti, s Beátou reifovou, herečkou Divadla na 

hambálku, režisérkou a vedúcou DDŠ DNH
 

5 x 5 s tancom v MCk na  Záhoráckej  ul.,  hip-hop, show  
dance a disco dance, s Mgr. andreou Murániovou, choreograf-
kou a vedúcou tanečného súboru MCK a Saltatrixu, 

24. – 28. 7. pre deti, 31. 7. – 4. 8. pre mládež a dospelých 

5x 5 so spoločenským tancom v SD MCk na Mierovom nám., 
s Gabrielou Czizmaziovou,  choreografkou  a  vedúcou  Klubu 
spoločenského tanca MCK, 

24. – 28. 7. pre mládež a dospelých, 14. – 18. 8. pre deti, 
pre členov kST

 
5 x 5 s anglickým jazykom pre dospelých v MCk na Záho-

ráckej ul., s Ing. Jaromírom novákom, 
2. – 8. 8. pre začiatočníkov, 9. – 15. 8. pre pokročilých

 5 x 5 v knižnici MCk na Záhoráckej ul., s Máriou Bernáto-
vou, Máriou kratochvílovou, pracovníčkami Knižnice MCK, (zá-
bavné formy práce v knižnici, súťaže, kvízy, riešenie rébusov, prá-
ca s knihou), 3. – 7. 7. 

 
 5 x 5 v Múzeu Michala Tillnera na Záhoráckej ul., s Máriou 

Pukančíkovou a Mgr. Luciou Sedlákovou, pracovníčkami mú-
zea (oboznámenie sa s expozíciou, umenie v meste, pravek v ska-
menelinách, chodníček minulosti, hry našich starých mám), 24. – 
28. 7. 

Cena kurzov: 
umelecké – deti 850 Sk, dospelí 1 000 Sk, 
jazykové – 1 900 Sk, prázdniny v knižnici, múzeu – 500 Sk
Z dôvodu obmedzeného počtu záujemcov sa na všet-
ky kurzy treba prihlásiť do 16. júna. 

organizátor: 
MCK Malacky, Záhorácka ul. 1919, 901 01 Malacky

Bližšie informácie: 
na t. č. 772 21 10, 772 21 55 alebo priamo v MCK na Zá-

horáckej ul. 1919.
Prihlášky na letné kurzy 5 x 5 s kultúrou nájdete v Knižni-

ci MCK na Záhoráckej ul. 1919. 
Garant: Mgr. Jana Zetková –  riaditeľka,  t. č. 772 21 55,  

772 21 10, 0903/80 12 14, 0915/77 42 85, fax: 772 21 55 alebo 
e-mail: kniznicama@stonline.sk, zck@inmail.sk

Minulý rok si podujatia Malackého kultúrneho leta našli svojich priaznivcov.

JúL – aUGUST 2006

MCk MaLaCky Ponúka

Prázdniny v MCK – 5 x 5 s kultúrou (5 dní x 5 hodín)

kIno ZáHoran  bude  premietať  aj 
v  lete. 1. a 2. 7. o 18.00 h – nikdy to ne-
vzdávaj, 7. a   8. 7. o 16.00 h – Divočina,  
14. a 15. 7. o 18.00 h – vykoľajení, 21. a 22. 
7.  o  18.00  h  X – Men: Posledný vzdor,  
28. a 29. 7. o 18.00 h – Poseidon, 4. a 5. 8. 
o 16.00 h – Za plotom, 11. a 12. 8. o 18.00 
h  Under world – evolution,  18.  a  19.  8. 
o 18.00 h – antarctica, 26. a 27. 8. o 18.00 
h – rýchlo a zbesilo. 

Aktuálny program nájdete v eM TV.

PoZor!



MALACKÝ HLAS  12/2006�

V aprílovej ankete o najobľúbenejší 
športový kolektív 2005, ktorú vyhlá-
sila  redakcia  Malackého  hlasu,  tri-
umfovali karatisti z TJ Strojár Malac-
ky. Svoju popularitu potvrdzujú i vý-
konmi na športoviskách. 

Začiatkom  júna  sa  zúčastnili  na  Maj
strovstvách  Slovenska  v    kumite  mužov 
a obsadili 4. miesto. Malačanov reprezento
vali  Marián  Strelecký, Tibor  Füle,  Slavomír 
Bojnák a Mojmír Machatka. Ďalší z Malača
nov Štefan Polák, držiteľ 1. danu, štartoval 
na tomto podujatí ako hosť v družstve  Ip
pon Bratislava, ktoré získalo strieborné me
daily. Štefanovi sa  v tomto roku darí. V janu
ári obsadil v kumite v hmotnostnej kategó
rii nad 80 kg medzi seniormi druhé miesto 
v Slovenskom pohári a Superpohári v No
vých  Zámkoch,  čo  znamenalo  postup  na 
celoslovenské finále. Na M SR v Žiline získal 
v tejto kategórii vynikajúce tretie miesto .V 
súčasnosti je v tejto hmotnostnej kategórii 

reprezentantom  SR.  Spolupracoval  aj  na 
príprave CD, ktoré obsahuje 85 techník naj
viac  používaných  v  športovom  zápasení 
karate.  Vedúcim  projektu  bol  dlhoročný 
priateľ malackých karatistov PaedDr. Rasti
slav Mráz, nositeľ 6. danu a reprezentačný 
tréner. Ten viedol i tréningový seminár v Ma
lackách, zameraný na čistotu cvičenia štýlu 
pred skúškami technickej vyspelosti.   
             ANTON PAŠTEKA, foto: archív Š. Polák
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Dievčatá,  chcete  hrať  basketbal?
BaO TJ Strojár Malacky hľadá mladé nádejné dievčatá 

na doplnenie do družstva dievčat ročník 1997 až 99, kto
ré už trénujú v telocvični Sokolovňa na Sasinkovej ulici v 
Malackách.  Dievčatá,  ktoré  majú  záujem  (počet  je 
obmedzený),  môžu prísť na tréning v utorok alebo vo štvr

tok v čase od 15.00 do 16.30 h. Treba si so sebou priniesť športový úbor. Bližšie infor
mácie u trénera, t. č. 0915/613 968 alebo 0903/953 521.  

10. júna sa v Borskom Mikuláši usku-
točnil tretí zo štvorice behov zarade-
ných do prvého ročníka bežeckej sú-
ťaže  GRAND  PRIX  ZÁHORIE,  ktorá 
vyvrcholí  11.  novembra  na  ďalšom 
ročníku Malackej desiatky. 
Predchádzajúce dva behy boli v Hlbo

kom a v Šaštíne. Súčasťou sú i súťaže juni
orov či žiakov. Preteky sa konajú pod zášti
tou Združenia obcí záhorskej oblasti, kto
rého predsedom je v súčasnosti primátor 
Malaciek RNDr. Jozef Ondrejka.

Neoficiálne  poradie  najlepších  v  jed
notlivých  kategóriách  je  nasledovné: 
u mužov sú na prvých miestach vo svojich 
vekových kategóriách M. Hlúpik z AŠK Gra
fobal Skalica, P. Kadlec z AC Čejkovice, O. 
Tirpák  zo  Senice, V.  Bašista  z  AK  Spartak 
Dubnica  a  T.  Vaňo  z  Topoľčian.  V  dvoch 
ženských kategóriách sú na čele Z. Nováč
ková z MAC Rača a J. Klimešová z SBK Wiky 
Kyjov. Ceny si prevezmú víťazi na Malackej 
desiatke v Malackách.

                  -ap-

Boxing club RTJ Malacky pozýva svo-
jich fanúšikov a priaznivcov boxu na

 

5. obl. kolo skupiny 
Západ, Slovenskej 
ligy boxu

Turnaj sa uskutoční v let
nom ringu Aliho Reisena
uera (dvor BC RTJ) na Ul. 
1. mája 24. júna o 13.00 
h. Vstupné je 20 Sk. Priaz
nivci boxu budú mať mož

nosť vidieť boje vo všetkých vekových 
kategóriách. Malacky reprezentujú kade
ti: D. Klíma a I. Bakan (obaja reprezentan
ti SR), seniori: D. Riška, T. Hrabovský. Hos
ťom turnaja budú borci Kométy Brno. 
Pre návštevníkov je zabezpečený v prie
storoch  BC  RTJ  bufet  s  občerstvením. 
Príďte povzbudiť mladé malacké talenty 
v ringu!

AlI REISENAuER, riaditeľ turnaja

16.  júna  sa  oficiálne  s  Malackami 
rozlúčili Peter Patsch, Ľubomír Hor-
ňák, Jozef Bocko, Branislav Sýkora. 

Autom v skorých ranných hodinách v ne
deľu odišli do Nemecka. Obec Hagenah pri 
Hamburgu  je východzím miestom, odkiaľ 
dobrodruhovia vyštartovali 19. júna po vy
týčenej trase cez Holandsko, Belgicko, Fran
cúzsko, cez Lamanšský prieliv do Anglicka, 
cez Londýn na sever do Škótska, odtiaľ sa 
preplavia  na  súostrovie  Orkneje,  kde  po
budnú zopár dní. Znovu sa vrátia na škót
sku pevninu, odkiaľ prechádzajú na súos
trovie  Hebridy  (Škótsko).  Preplavia  sa  na 
ostrov  Sky,  z  pevniny  do  Severného  Írska 
do Belfastu. Potom do Írskej republiky, kde 
okružnou  cestou  budú  lemovať  pobrežie 
tohto „smaragdového  ostrova“.  Z Dublinu 
pôjdu  loďou do Walesu, späť do Anglicka 
a cez Francúzsko späť domov. 

Willi Fox precestoval celý svet za 80 
dní. Vy s bicyklom 8000 km, čo vás  in-
špirovalo? 

Mne  chýbalo  Írsko,  veľmi  som  túžil 
prejsť  túto  krajinu.  Pred  šiestimi  rokmi 
som  prešiel  Anglicko  a  Škótsko.  Odrazu 
mi na severe Škótska ubudli sily a musel 
som sa vrátiť. Tak som si predsavzal, že raz 
sa sem vrátim a cestu dokončím. Naposle
dy som zvládol takmer 6000 km za 60 dní, 
náročnosť  sa  teda  zvyšuje.  Máme  však 
pred sebou kusisko cesty. Náhodou všet
ko vyšlo a súvisí  to aj  s malackou osem
storočnicou (8000 za 80). Škótsko ma vte
dy uchvátilo, je nádherné. Chceme navští
viť aj jeho ostrovy, tak to bude o to krajšie. 
Typickí Škóti nie sú lakomí, práve naopak 

priateľskí a pohostinní oveľa viac ako An
gličania.

Prvý  raz  idete  vo  štvorici.  Ste  na  to 
prichystaní? 

S Braňom sme zvládli v roku 2001 Tunis
ko,  v  roku 2002 sme šesť mesiacov  išli  do 
Japonska,  v  roku  2004  sme  prešli  Island 
a  Škandináviu.  Už  sa  dobre  poznáme.  Je 
skôr technický typ, veľmi húževnatý, obeta
vý,  vzájomne  sa  dobre  dopĺňame.  Ľubo 
a Jozef sú z Bratislavy a sú členmi SCK Záho
rák.  Radi  navštevujú  naše  cyklovýlety  po 
Záhorí. Obaja strašne túžili po cestovaní, tak 
sme im ponúkli, aby sa pridali k nám. Jožko 
bude  fotografovať  a  Ľubo  komunikovať 
s domovom a médiami. Určite budeme mu
sieť zvládať samých seba. Ponorková choro
ba sa „vynorí“ vo večerných hodinách, keď 
je každý unavený. Každý si sám musí posta
viť stan a navariť. Z únavy a nervozity často 
vzniknú nezhody a z nich potom väčší kon
flikt. Ráno všetko treba hodiť za hlavu a s ra
dosťou šliapnuť do pedálov. 

Čo bude najťažšie a najľahšie zvlád-
nuť?

Najťažšie  bude  zvládnuť  daždivé  a  ve
terné  počasie,  nevľúdnych  Angličanov 
a hornaté Škótsko. Posledných sedem dní, 
keď  nám  príroda  nepriala,  nás  na  Islande 
„otužilo“. Najkrajšia je nádherná škótska, ír
ska príroda, pozostatky keltskej kultúry.  Ír
ske  útesy.  Budeme  mať  so  sebou  kĺbovú 
výživu.  Hlavne,  aby  nám  vydržali  bicykle 
a celá naša výbava, ktorá zvyčajne váži aj 60 
kg. Dúfam, že nad nami opäť bude „niekto“ 
držať ochrannú ruku, lebo za tie roky, čo jaz
dím, som zatiaľ nemal žiadnu nehodu. 

luCIA VIDANOVÁ, foto: archív

Už 35krát sa stretli športovci zo základ
ných škôl – a v posledných rokoch i z osem
ročného gymnázia – na ihriskách v Zámoc
kom parku, aby bojovali o Putovný pohár 
primátora mesta. I keď v tomto roku Špor
tové hry malackej mládeže poznačilo zlé 
počasie,  aj  tak  sa  najlepší  z  jednotlivých 
škôl predstavili v atletike, hádzanej, volej
bale,  futbale  i  vybíjanej.  Atletické  súboje 
boli jednoznačne v réžii Základnej školy na 
Záhoráckej ulici, pri ktorej pôsobí  i  jediný 
atletický klub mesta AC. V loptových hrách 
to nebolo také  jednoznačné. Najlepší há
dzanári boli zo ZŠ na Štúrovej ulici, volej
balistky malo najlepšie gymnázium, vybí
janú vyhrali dievčatá zo ZŠ M. Olšovského, 

futbalisti a volejbalisti boli najlepší zase zo 
Záhoráckej ulice. Putovný pohár nakoniec 
nezmenil majiteľa a z rúk Mgr. Dušana Šus
tera,  riaditeľa ZŠ Štúrova ul., ktorý  je čle
nom komisie školstva, mládeže a športo
vých činností MsZ, si ho prebrali zástupco
via  zo  ZŠ  Záhorácka  ul..  Najlepší  atléti  si 
okrem diplomov odnášali domov i pekné 
knihy  a  členovia  najlepších  športových 
družstiev boli odmenení sladkosťami, kto
ré pre súťažiacich venovalo Mesto Malac
ky.

Organizátormi tohto podujatia boli ko
misia školstva, mládeže a športových čin
ností, základné školy a osemročné gymná
zium.               

Rekreačné  stredisko  Rudava,  Malé 
leváre 21. – 23. júla  •  
Ani toto leto na Záhorí sa nezaobíde 
bez  športovo–hudobného  festivalu 
Summerbeach Rudava 2006 v rekre-
ačnom stredisku pri obci Malé levá-
re. Na 10. ročníku zažijete veľa novi-
niek. 

Ako každý rok sa počas festivalu usku
toční  Summerbeach Volley Tournament, 
ktorého a zúčastní takmer 240 dvojíc. Toh
to roka sa  rozšíril nielen počet volejbalo
vých  ihrísk,  ale  aj  počet  kategórií.  Už  po 
druhýkrát sa uskutoční turnaj vo vodnom 
póle Summerbeach Waterpolo Tournament 
až  v  štyroch  kategóriách.  Zaujímavosťou 

je, že turnaj vo vodnom póle sa koná pria
mo v prírodnom vodnom jazere.

 Úplnou novinkou je Summerbeach Fo-
otball Tournament  za  účasti  32  družstiev. 
Ide o atraktívny letný šport, družstvo tvorí 
5 až 7 hráčov. Turnaje sú trojdňové, začína
jú sa v piatok 21.  júla, končia sa v nedeľu 
23.  júla. Prihlásiť sa môžete  len na oficiál
nej  stránke  festivalu  www.rudava.sk 
prostredníctvom formulára. Odporúčame 
sa prihlásiť čo najskôr, počet družstiev  je 
obmedzený.

Headlinermi 10. ročníka  festivalu budú 
kapely nielen zo Slovenka, ale aj zo sused
ných  krajín.  V  piatok  privítame  Vetrop-
lach, Hex, Paru a veľmi populárny Vidiek. 
Sobota sa budie niesť v znamení Slobod-

nej  Európy,  Chiki  liki Tu-a,  le  Payaco, 
Apple Juice, Polemic a vynikajúcich The 
Offbeat Generator.

Okrem spomínaných headlinerov sa fes
tivalu zúčastnia Cliché, Plus Mínus, Pan-
dana,  Januárové  prekvapenie,  O.B.D., 
Preßburger Klezmer Band, Ska2tonics.

Program na hlavnom hudobnom „sta
gi” ukončia dve super diskotéky Star party 
1 a 2, ktoré budú trvať až do skorých ran
ných hodín.

Tohtoročnými novinkami v hudobnom 
programe určite zaujmeme aj priaznivcov 
reggae, ska a elektronickej hudby produ
kovanej  na  nových  pripravovaných  pó
diách.

                      -pr-

Beh na 60 m – ml. žiaci: 1. P. Wolf, Gym
názium Malacky, 2. L. Mráz, ZŠ Záhorácka, 
3. O. Matlovič, ZŠ M. Olšovského; beh na 
60 m – ml. žiačky: 1. K. Rovná, ZŠ Záhorác
ka ul., 2. M. Makytová, ZŠ Dr. J. Dérera, 3.  
M.  Krajčírová,  Gymnázium  Malacky;  beh 
na 60 m – st. žiaci: 1. R. Rusňák, ZŠ M. Ol
šovského, 2. Richard Mikulič, ZŠ Záhorác
ka, 3. S. Krajčír, ZŠ Štúrova; beh na 60 m – 
st.  žiačky:  1.  R.  Fajtáková,  ZŠ  Záhorácka,  
2. A. Gelingerová, ZŠ M. Olšovského, 3. K. 
Brejchová, ZŠ Štúrova; beh na 400 m – ml. 
žiaci: 1. P. Wolf, Gymnázium Malacky, 2. L. 
Mráz, ZŠ Záhorácka, 3. M. A. Drozda, ZŠ Zá
horácka; beh na 400 m – ml. žiačky: 1. C. 
Hladíková,  ZŠ  Záhorácka,  2.  K.  Rovná,  ZŠ 
Záhorácka, 3. E. Mecháčková, ZŠ M. Olšov
ského; beh na 800 m – st. žiaci: 1. R. Miku
lič, ZŠ Záhorácka, 2. M. Senčík, ZŠ Štúrova, 

3. Ľ. Klas, ZŠ Záhorácka; beh na 600 m – st. 
žiačky: 1. A. Mackovichová, ZŠ Záhorácka, 
2. A. Gelingerová, ZŠ M. Olšovského, 3. L. 
Foltýnková, ZŠ Štúrova; futbal – ml. žiaci:  
1.  ZŠ  Záhorácka,  2.  ZŠ  M.  Olšovského,  3. 
Gymnázium Malacky; vybíjaná - ml. žiač-
ky: 1. ZŠ M. Olšovského, 2. ZŠ Záhorácka,  
3.  ZŠ  Štúrova;  hádzaná  –  st.  žiaci:  1.  ZŠ 
Štúrova, 2. ZŠ Dr. J. Dérera, 3. Gymnázium 
Malacky; volejbal – st. žiaci: 1. ZŠ Záho
rácka, 2. ZŠ M. Olšovského, 3. ZŠ Dr. J. Dére
ra;  volejbal  –  st.  žiačky:  1.  Gymnázium 
Malacky, 2. ZŠ Záhorácka, 3. ZŠ Štúrova;

Putovný  pohár  primátora  mesta 
2006: 1. ZŠ Záhorácka – 33,5; b; 2. ZŠ M. 
Olšovského – 25 b; 3. ZŠ Štúrova – 20 b;  
4. Gymnázium Malacky – 18 b; 5. ZŠ Dr. J. 
Dérera – 14,5 b;

ANTON PAŠTEKA

�000 km za �0 dní

75-tisíc km – do Nemecka máme doraziť 8. septembra a do Malaciek 9. septembra 2006

TOSHIBA SUMMERBEACH RUDAVA 2006 
privíta až 700 športovcov!

Športové hry malackej mládeže – výsledky

Malackí školáci 
na športoviskách

Tanečný klub 
v Malackách 
informuje

Dňa 4. júna sa v Bratislave uskutočnil 
TANEČNý JuNIÁlES, kde v štandard
ných a latinskoamerických tancoch sú
ťažili detské a mládežnícke páry z celé
ho Slovenska. Malacký okres reprezen
tovali  pod  vedením  Gabriely  Csizma
ziovej 4 tanečné páry: Milan Bukovský 
a Erika Vallová, Juraj Čutka a Emília 
Mecháčková, Jozef Knotek a Nina No-
váková,  Martin  Mašek  a  Michaela 
Mašková.  Prvé dva páry sa cez kon-
kureciu pretancovali až do finále, kde 
sa umiestnili v prvej päťke. 

Máte aj vy záujem rozšíriť  rady ma
lackých tanečníkov? Chcete zažiť tú úžas
nú atmosféru súťaží a vo víre perfektnej 
muziky skúsiť svoje tanečné kroky? 

PRIDAJTE SA!
14. 8. – pre mládež od 15 rokov
   5. 9. – pre deti do 15 rokov
Bližšie informácie na tel. 
0903/308 988.

POZVÁNKA Finiš v Malackách

Obľúbenosť 
potvrdili výkonmi


	MH č. 12/2006
	Tvoriť znamená žiť
	S novým logom a pôvodným nadšením
	V Malackom okrese vyhralo SDKÚ–DS
	Od 23. júna začína Kultúrne leto 2006
	V lete len raz v mesiaci
	Suzuki Swift – inzercia
	Streeetfest – upútavka

	2. strana
	Jednou vetou
	Parkovanie: občan verzus MsÚ
	Arogancia moci
	Talenty sa cenia
	Deň detskej radosti
	Pýtajú sa za vás...
	Oznam o rekonštrukcii chodníka
	Zaujalo vás

	3. strana
	Z „plotu slobody” napokon „železná opona”
	Kino Záhoran o pár mesiacov nespoznáme
	TIK čoskoro otvorený

	4. strana
	S novým logom a pôvodným nadšením – dokonč. z 1. strany
	Pastva pre oči

	5. strana
	Pozor, Streetfest je tu
	Program K–Cero Streetfest Malacky 2006
	Tentokrát v oranžovom
	Airwave – inzercia
	Vysypané z obálky

	6. strana
	Senecká dúha v podaní Saltatrixu s niekoľkými oceneniami
	Zmeny v jazykovom centre Jazyčnice
	Čítajte a vyhrajte
	Káblová televízia v Malackách: Svitá na lepšie časy?
	Drobná inzercia
	Marhuľový koláč – recept
	Krížovka

	7. strana
	Ringlšpígle – písané našú rečú
	Od 23. júna sa začína Kultúrne leto 2006
	Kalendár podujatí v meste Malacky – júl–august
	Prázdniny v MCK – 5 x 5 s kultúrou
	Oznam kina Záhoran
	Spomienka na Irenku Kvaššayovú

	8. strana
	Malackí školáci na športoviskách
	Obľúbenosť potvrdili výkonmi
	Tanečný klub v Malackách informuje
	8000 km za 80 dní
	Finiš v Malackách
	Dievčatá, chcete hrať basketbal?
	Pozvánka na 5. obl. kolo skupiny Západ, Slovenskej ligy boxu
	Toshiba Summerbeach Rudava 2006 privíta až 700 športovcov


