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V Malackom  hlase  zo  dňa  21.  6.  2006  pod  titulkom V Malackom  okrese  vyhrala  
SDKÚ-DS uverejnila redaktorka Lucia Vidanová tvrdenia, ktoré boli skreslené a neprav-
divé a ku ktorým považujem za potrebné zaujať jednoznačné stanovisko.

Spracovanie výsledkov volieb z jednotlivých okrskových komisií v rámci okresu Ma-
lacky (bolo ich 50) doručených Obvodnej volebnej komisii v Malackách zabezpečoval 
jej odborný sumarizačný útvar zložený zo zamestnancov Štatistického úradu SR. 18. 6. 
2006 o 5.16 h bolo dokázateľne spracovaných 94 % údajov z okrskových zápisníc a nie 
iba dve tretiny, ako bolo nesprávne uvedené v článku. Ak postávali členovia volebných 
komisií po chodbách obvodného úradu (bol pre nich vyhradený priestor vo vestibule 
na prízemí a 3. poschodí), tak to nebolo z dôvodu nedostatku miest na sedenie, preto-
že keď takáto situácia nastala, riešili sme ju operatívne poskytnutím ďalších stoličiek 
z okolitých kancelárií. Ak sa niekomu nekompetentnému javil celý proces ako zdĺhavý, 
bolo to dané náročnosťou spracovania výsledkov hlasovania (kandidovalo 21 politic-
kých strán, ktoré mohli nominovať až 150 kandidátov a volič mohol krúžkovaním pri-
deľovať preferenčné hlasy) a taktiež vysokým počtom chýb v odovzdávaných zápisni-
ciach. 

Podotýkam, že celý proces spracovania údajov by sa podstatne skrátil, ak by obec-
né úrady a Mestský úrad v Malackách umožnil okrskovým komisiám spracovať výsled-
ky v elektronickej forme. Predovšetkým tým, že by všetkým komisiám boli poskytnuté 
a sprístupnené existujúce počítače v miestach, kde sídlili okrskové volebné komisie.

Milan Zavřel, prednosta Obvodného úradu v Malackách

naše mesto v rámci televízie eM Tv 
prevádzkuje aj teletext – modernú for-
mu mediálnej komunikácie, s ktorou  
je to tak trochu ako so špenátom či olo-
mouckými syrčekmi. Buď ho niekto  
bezvýhradne obľubuje a (najmä niekto-
ré stránky) vyhľadáva so železnou pra-
videlnosťou, alebo ho nečíta vôbec. ne-
raz je prekážkou – najmä u rokmi obťaž-
kaných spoluobčanov, že si ho nevedia 
na televíznom ovládači zapnúť. Keby 
však len tušili jeho možnosti – že im text 
„neujde”, môžu si ho stopnúť či dokonca 
priblížiť. len necelé dva roky od spuste-
nia malacký teletext získal dve význam-
né ocenenia. na jeseň 2005 ho odborná 
porota odmenila bronzovou iTaPOU za 
mimoriadny prínos z pohľadu úžitku 
pre občana v kategórii nové služby na 
medzinárodnom kongrese informač-
ných technológií iTaPa 2005. v posled-
nom štvrťroku 2005 mu inštitút pre 
ekonomické a sociálne reformy ineCO, 
ktorý pravidelne hodnotí ekonomické  
a sociálne opatrenia samospráv, udelil 
4. priečku so ziskom 142 bodov. Toto 
leto sa podarilo teletext sprístupniť  
aj na internetovej stránke mesta (www.
malacky.sk). 

Od teórie až k praktickým skúsenostiam 
z  kompostovania  a  hľadaniu  schodných 
ciest pre Malacky – taká bola postupnosť na 
tomto tvorivom stretnutí. Išlo najmä o otáz-
ky  vhodného  umiestnenia  budúcej  kom-

postárne, jej veľkosti v závislosti od toho, či 
má slúžiť iba pre Malacky alebo aj pre okoli-
té  obce,  o  výber  spôsobu  kompostovania 
a uváženie všetkých faktorov a možných ri-

ReaKCia

Pokračovanie na �. strane Pokračovanie na 2. strane

Pokračovanie na 4. strane

eMtext 
na 
internete

Workshop s medzinárodnou účasťou v malackom inkubátore 6. júla mal po-
môcť hľadať odpovede okrem iných aj na túto otázku. Hosťami podujatia, ktoré 
organizovalo Mesto Malacky ako žiadateľ a už aj prijímateľ finančného príspev-
ku na vypracovanie projektovej dokumentácie k výstavbe kompostárne v Ma-
lackách v hodnote 1,4 mil. Sk, boli okrem domácich aj odborníci z Katedry zdra-
votného a environmentálneho inžinierstva a z prihraničných rakúskych obcí 
Gänserndorf a lassee. 

v septembri (11. – 17. 9.) sa mestské 
jubileum bude spomínať „na kaž-
dom kroku” – čakajú nás malacké 
historické dni pod názvom Osem-
storočné Malacky. 

Cyklus podujatí s ľahkosťou odštartuje-
me už od pondelka (11. 9.) otvorením rez-
bársko-sochárskeho  sympózia  pred  MCK 
na Záhoráckej ulici, kde budú počas celé-
ho týždňa štyria rezbári vytvárať štyri roz-
právkové  bytosti  v  nadživotnej  veľkosti. 
V tento deň sa v galérii MCK uskutoční ver-
nisáž výstavy Jozefa Chrena pod názvom 
Záhorie. 

Tým,  ktorí  si  chcú  doplniť  informácie 
o histórii  Malaciek,  bude  určený  seminár 
s historikmi, ktorý sa uskutoční 13. 9. v mú-

zeu MCK. Pokrstená bude aj nová publiká-
cia o Malackách, ktorú zdarma získa každá 
domácnosť v meste. Aké by to boli oslavy 
bez    pamätnej  mestskej  mince,  ktorá  sa 
začne predávať a v piatok 15. 9. bude v SD 
MCK  na  Mierovom  námestí  počas  zbera-
teľskej burzy inaugurovaná celina (obálka 
s natlačenou známkou). Tú pri príležitosti 
osláv  mesta  vydáva  Slovenská  pošta.  Od 
tohto  dňa  každá  zásielka,  ktorá  opustí 
mesto, bude označená špeciálnou strojo-
vou pečiatkou s logom osemstoročnice. 

Hlavná časť osláv bude sústredená do 
programu v sobotu 16. 9. Od 10.00 pôjde 
historický  sprievod  vedený  rytiermi,  šer-
miarmi  za  zvuku  fanfár,  bubnov  a  iných 
dobových  nástrojov  od  dolného  kostola 

Najbližšie  číslo  Malackého  hlasu  vyjde 
až  6. septembra.  Uzávierka  je  28. au-

gusta. Príjemné prežitie zvyšku letných 
prázdninových dní želá redakcia.

Predstavenia Malackého kultúrneho 
leta rozosmejú každého. Malých, veľ-
kých a aj „chlpáčov”. Viac o kultúre 
v lete na 4. strane. 

Foto: S. Osuský

DO POZORnOSTi

Pripravte sa na historický sprievod mestom

800 rokov je poriadnym 
dôvodom na oslavu

Chceme kompostáreň,
ale akú?

aerobic maratón s alinom 
Štyri hodiny super cvičenia a zábavy  
v telocvični ministerstva obrany na 
Juhu už 26.  augusta. 

Čítajte na 6. strane 

Mierka neoklame 
Pri okenici či v záhrade, na slnku i v chlád-

ku. Viac ako 30 °C. Dva týždne. Stupnica tep-
lomera neklamala. 

Márne skúšam merať šírku pásu. Opäť 
a opäť. Krajčírsky meter neúprosne ukazuje 
centimetre navyše. – Azda má črevná viróza, 
ktorá v týchto dňoch skolila väčšinu z nás, lep-
šie zoštíhľovacie účinky ako hodiny strávené 
na kolieskových korčuliach či letnom kúpalis-
ku? – pomyslím si. Meriam raz, dvakrát. Ne-
klame však ani teplomer pod pazuchou. 38 °C 
už druhý deň. To sa mi už menej páči. 

A tak rozmýšľam nad pohybom, ktorý ne-
dokážem zvrátiť, nech by som sa akokoľvek 
usilovala. Ani čas. Každé pondelkové pretá-
čanie kalendára na pracovnom stole odkra-
juje augustový deň za dňom. Nemôžem uve-
riť tomu, že malacký TIK už funguje viac ako 
mesiac. Nedôverčivo krútim hlavou nad sku-
točnosťou, že Malacké kultúrne leto sa chýli 
ku koncu a ja som ešte nestihla (a už ani ne-
stihnem) viac jeho akcií. O pár týždňov (8. 9.) 
sa zvítam s Petrom Patschom a ostatnými 
členmi expedície SLOVAKIA – BRITISH IS-
LANDS TOUR 2006, ktorým som len pred ne-
dávnom želala šťastné kilometre. Už len pár 
víkendov a opäť budeme budiť deti do školy. 

A tak deň strieda deň a onedlho budeme 
vymieňať kalendáre na stenách. No predtým 
treba osláviť 800 rokov prvej písomnej zmien-
ky o Malackách, 15. výročie Malackého hlasu, 
75-ročné jubileum založenia ZUŠ v Malac-
kách. 

Už je to toľko? Mierka neoklame.    
lUCia viDanOvÁ

ÚvODníK • ČíTaTe nÁS Už 15  ROKOv! •
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zík. Účastníci mohli načerpať  inšpiráciu od 
skúsenejších, aby sa vyhli chybám už v štá
diu prvotných krokov. Podľa projektového 
manažéra  a  moderátora  celého  podujatia 
Ing. M. Šišoláka však konečné rozhodnutia 
o  budúcej  kompostárni  zostanú  v  rukách 
mesta, najmä vedenia oddelenia životného 
prostredia MsÚ v Malackách.

Quo vadis, malacká kompostáreň?
Kam sa posunuli naše predstavy v súvis

losti  so  zámerom  postaviť  kompostáreň 
a  ako  workshop  ovplyvnil  či  usmernil  pô
vodné  plány  malackej  samosprávy,  sme  
sa  spýtali  vedúceho  oddelenia  životného 
prostredia MsÚ v Malackách Ing. F. Klímu. 

„Workshop najmä prezentoval, že robí
me určité kroky, aby sme si splnili povinnos
ti vyplývajúce zo zákona. Zámer na výstav
bu kompostárne som predkladal MsZ ešte 
v novembri 2004 a to ho schválilo. Takže my 
vieme,  čo  chceme. Workshop  nás  mal  len 
utvrdiť v tom, že ideme správnym smerom. 
A my ideme správnym smerom.“ 

A aký je ten smer?
„Chceme mať kompostáreň iba pre Ma

lacky. Až keď čas ukáže, že kapacita  je do
stačujúca, mohli by ju začať využívať aj oko

lité  obce.  Rátame  so  spracovaním  aspoň 
1000  ton  zeleného  odpadu  a  bioodpadu, 
a to prirodzeným spôsobom v hrobliach – 
ako v Gänserndorfe,“ dostali sme konkrétnu 
odpoveď. Škoda však, že takéto konkrétne 
informácie neodzneli aj na fóre odborníkov, 
ktorých  organizátori  prizvali  práve  na  to, 
aby sa k našim zámerom vyjadrili a aby sa 
konkrétne riešenia a možné úpravy riešili vo 
vzájomnej diskusii. Podľa  Ing. F. Klímu ob
medzujúcim  faktorom  pre  vypracovanie 
a podanie projektu sú nevysporiadané po
zemky v okolí odpadového dvora na Hlbo
kej ul., kde má byť kompostáreň situovaná.

Čas to nevyrieši...
... práve naopak – ukrutne letí a dôležitý 

termín by sme mohli veľmi ľahko „prepásť“. 
Prednosta MsÚ Ing. D. Vavrinec preto upo
zorňuje, že časť pozemkov s rozlohou asi 15 
árov  je už odkúpená a ostatné mesto po
stupne odkupuje. Podľa neho projekt treba 
urýchlene  podať  aspoň  na  vysporiadanú 
časť pozemkov. Pridlhé čakanie na ukonče
nie dedičských konaní, verdikt Vojenských 
lesov v rokovaní o odkúpení časti pozem
kov na protiľahlej strane (oproti odpadové
mu dvoru) by nás mohol o potrebné finan
cie z únie pripraviť. A to by bola obrovská 
škoda.       TATiAnA BúBelová

Milí čitatelia, 
ak nám napíšete do 20. augusta na 

adresu redakcie, ktorý príspevok vás zau-
jal, 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 mi-
nulom čísle to boli najmä príspevky Pra-
vidlo pravej nohy, Farebný svet detí, 
Hľadá sa spoločná reč, Novinári v kra-
ji J. Jánošíka a iné. 

Spomedzi všetkých sme vyžrebovali 
Máriu Hodekovú zo Štúrovej ulice z Mala-
ciek.
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Dokončenie z 1. strany

Chceme kompostáreň, ale akú?
• 6. júla sa z iniciatívy MsÚ v Gbeloch usku
točnilo v Malackách stretnutie predstavite
ľov  samospráv  oblasti  Malacky  a  okolie. 
Hlavnou  témou  rozhovorov  bolo  zaujať 
spoločné stanovisko k nepriaznivej situácii, 
v ktorej sa mestá a obce nachádzajú v prí
pade  oslabenia  kurzu  koruny  pri  čerpaní 
europrostriedkov. Malacky na stretnutí  re
prezentoval zástupca primátora Ing. J. Bul
la. 
• 11. júla navštívili J. Bullu organizátori 7. roč
níka  medzinárodných  cyklistických  prete
kov  Veľká  cena  Bradla  s  cieľom  nadviazať 
spoluprácu s mestom pri realizácii pretekov, 
ktoré  sa  uskutočnili  22.  júla.  V  tento  deň  
o  10.00  h  ráno  od  sochy  M.  R.  Štefánika 
úspešne odštartoval peletón s 86 cyklistami 
z ôsmich krajín na trať dlhú 160 km k cieľu – 
k Mohyle M. R. Štefánika na Bradle. 
• Návštevu zo Slovenského rozhlasu, redak
torku Petru Striškovú, prijal  Ing. Jozef Bulla 
18. júla. Predmetom záujmu média bola re
konštrukcia Zámockého parku, ktorej jedna 
časť skončila a druhá sa začala práve v júli. 
Súčasťou stretnutia bola aj priamo obhliad
ka prác v teréne. 
•  O  vynikajúcej  spolupráci  dobrovoľných 
hasičov z rakúskeho mestečka Angern a Ma
laciek napovedá návšteva zo zahraničia, kto
rú prijal 24. júla zástupca primátora J. Bulla. 
Rakúski  hasiči  ho  infor movali  o  projekte, 
ktorý  iniciujú a má napomôcť ochranu ži
votného prostredia na oboch brehoch rieky 
Moravy.
• 25. júla navštívila malacká delegácia v zlo
žení Ing. Michal Šišolák, projektový manažér 
MsÚ, RNDr. Božena Orgoňová z oddelenia 
životného prostredia MsÚ a Mgr. Tatiana Bú
belová z redakcie eM TV dva zo siete prihra
ničných parkov, ku ktorým patrí aj malacký, 
v rakúskom Marcheggu a Brucku. V mesteč
ku Marchegg sa okrem toho nachádza kaš
tieľ, ktorý kedysi patril Pálfiovcom. Najväč
šou raritou archívu je originál pálfiovského 
erbu, ktorého zarámovanú kópiu hostitelia 
venovali Malačanom. 
• Verejné obstarávanie na dodávateľa, ktorý 
vybuduje cesty v rámci projektu Priemysel
notechnologický park Záhorie Eurovalley, 
a. s., sa za prítomnosti primátora RNDr. Joze
fa Ondrejku uskutočnilo 27. júla.
• V ten istý deň sa po 16.00 h zišiel na mimo
riadnom  zasadnutí  MsZ  poslanecký  zbor, 
aby  v  jedinom  bode  programu  schválil  
5 %né  koofinancovanie  projektu  Obnova 
Kláštorného námestia z mestského rozpoč
tu.  Súhlas  bol  povinnou  súčasťou  zložky 
materiálov k predkladanej žiadosti o grant. 
• 31. júla podalo Mesto Malacky v rámci vý
zvy na predkladanie žiadostí na nenávratný 
finančný príspevok v rámci Jednotného pro
gramového dokumentu NUTS II – Bratislava 
cieľ 2 dve žiadosti. Obe sa týkali revitalizácie 
parkov – prvá obnovy Kláštorného námes
tia a parku v centre Malaciek a druhá časti 
rekonštrukcie Zámockého parku. Či mesto 
financie  získa,  bude  známe  najskôr  na  je
seň.                   -lucy- 

Dnes už nikto nepochybuje o tom, že 
komunikácia  je mimoriadne dôleži-
tá a významne ovplyvňuje život vo 
všetkých jeho podobách. Túto sku-
točnosť vníma aj malacká samosprá-
va, a preto ochotne prijala partner-
stvo v projekte, ktorý má pomôcť 
zviditeľniť mesto a jeho okolie a pri-
chádzať s informáciami bližšie k ľu-
ďom. 

Pred  budovou  MsÚ  v  Malackách  a  vo 
vstupnej hale športovej haly Malina 13. jú
la  pribudli dva bezplatné internetové ter
minály  pre  verejnosť.  Mesto  Malacky  ich 
získalo ako partner projektu s názvom Vy
tvorenie  internetovej  siete  impulzných 
centier  pre  podporu  turistickoinformač
ných  kancelárií  v  prihraničnom  regióne  
s Rakúskom. Žiadateľom o príspevok z fon
du Phare CSC bol Mestský úrad mestskej 

časti Bratislava  Rusovce. Ďalšími partner
mi v projekte, ktorý manažuje Medikus po
lis, o. z., sú Čunovo, Jarovce, Veľký Meder, 
ZUŠ Exnárova a rakúsky Hainburg an der 
Donau. Používanie práve nainštalovaných 
informačných internetových terminálov je 
bezplatné.  Sprístupnené  sú  internetové 
stránky všetkých zúčastnených partnerov 
a stránky dôležitých slovenských inštitúcií. 
Používatelia si môžu otvoriť informácie ob
chodného registra, živnostenského úradu, 
vlády, môžu si  listovať v ponukách práce, 
telefónnych zoznamoch či cestovných po
riadkoch. Už čoskoro by mal byť sprístup
nený aj spoločný portál siete všetkých im
pulzných centier a TIKov, ktorý má posky
tovať napríklad aj  reklamný priestor pod
nikateľom v cestovnom ruchu, čím sa pre 
turistov vytvorí užitočná databáza služieb. 
V Malackách je jeden z dvoch kioskov prí
stupný nepretržite, lebo sa nachádza pred 
hlavným vchodom do MsÚ, strážený ostra
žitým okom priemyselných kamier. 

Text, foto:  TATiAnA BúBelová

Za prvý mesiac si cestu do malackej 
turisticko-informačnej kancelárie na-
šlo už viac ako 200 návštevníkov. 
Pozitívnu štatistiku podporujú naj-
mä domáci Malačania, no nechýbajú 
ani zahraniční turisti napríklad 
z Čiech, Anglicka, nemecka. o aké 
informácie je najväčší záujem? Spý-
tali sme sa zamestnanca TiK-u luká-
ša vavrinca.

„Česi  sa  pýtajú  na  možnosti  kúpania. 
Ostatní cudzinci hľadajú ubytovanie a dob
ré reštaurácie.  Záujem je aj o jednodňové 
výlety do okolia. Dopyt je po možnostiach 

rekreácie,  turistických  či  cyklotrasách  do 
Malých Karpát. Obľúbeným cieľom je Pla
vecký hrad,“ hovorí L. Vavrinec. 

Nedávnou perličkou v TIKu bola návšte
va Srba. „Kúpil si reklamné predmety mesta 
a pýtal sa na služby srbského tlmočníka. Na 
takého ešte kontakt nemáme, takže ak v Ma
lackách nejaký  je, nech sa ohlási. Vítaní sú 
i tlmočníci ostatných jazykov,“ vyzýva L. Vav
rinec tých, ktorí chcú poskytovať tlmočníc
ke služby aj prostredníctvom TIKu. 

Kancelária  je  i  malou  minipredajňou. 
„Reklamné  predmety  kupujú  najmä  do
máci,  ktorí  čakajú  návštevu  zo  zahraničia 
a chcú im ich darovať. Na odbyt idú najmä 
tričká a reklamné perá. Zakúpiť tu môžu aj 
novú turistickú známku. Jedna pani prišla 
s nápadom, že by symbolom Malaciek na 
ďalšej známke mohla byť namiesto syna
gógy socha Severínka.“ 

Počas fungovania kancelárie sa zamest
nanci stretli aj s takými turistami, ktorí  ich 
prídu skúšať. 

„Nedávno  zavítal do TIKu pán, eviden
tne Slovák, ktorý so mnou začal komuniko
vať po anglicky. Keď som mu v rovnakom 

jazyku odpovedal, vyhlásil – som spokojný 
– a odišiel.“

Malacký TIK je otvorený od pondelka do 
piatka od 9.00 do 16.00 h. Využívajú turisti 
otváracie hodiny v sobotu od 10.00 h do 
14.00 h? „Určite, za štyri hodiny sa zastaví 
vždy do desať ľudí, ktorí sú naladení na ví
kendovú zábavu.“ 

Ak ste si ešte nenašli cestu do TIKu, kto
rý sídli v malackom inkubátore, určite tam 
zájdite. Trebárs  za  tipom  na  prázdninový 
výlet s deťmi. Na ceste vás budú navigovať 
aj nové informačné smerové tabule. 

          lUCiA viDAnová, foto: -look-

Od júla majú už aj Malacky svoju vlastnú „turis
tickú známku”, ide o malý drevený krúžok, na kto
rom je znázornená jedna z dominánt mesta – ži
dovská synagóga. 

Turistické známky budú slúžiť na spropagova
nie mesta a priblíženie ho turistom aj samotným 
obyvateľom mesta, môžu poslúžiť aj ako cenný su
venír pre priateľov a známych, ktorým budete chcieť 

niečo z Malaciek doniesť. Veľkú cenu budú mať aj 
pre zberateľov. 

Nájdete ich v Turistickoinformačnej kancelá
rii v Malackách (budova inkubátora), kde sa pre
dávajú za 40 Sk.

Bližšie  informácie  získate  na  t.  č.  772  20  55  
alebo na info@tikmalacky.sk.

 -look-

Mesačný TIK 
s priaznivými 
číslami

Jeden z terminálov, ktorý sa nachádza priamo pred budovou MsÚ, je prístupný vo dne 
aj v noci. 

 Bezplatné  internetové terminály

Žiadatelia o finančnú podporu z Európ
skej únie majú do 31.  júla možnosť pred
kladať žiadosti v rámci výzvy na predkla
danie  žiadostí  na  nenávratný  finančný 
príspevok v rámci Jednotného programo
vého dokumentu NUTS  II – Bratislava cieľ 
2.  Mesto  Malacky  sa  chytá  šance  využiť 
možnosť získať príspevok z Únie na rekon
štrukciu kľúčového námestia v meste. Je to 
jedna  z  príjemných  a  často  navštevova
ných  zón  a  jeho  úpravy  boli  doteraz  iba 
čiastkové. V súčasnosti sa plánuje výmena 
všetkých  chodníkov  za  zámockú  dlažbu, 
v  ktorej  majú  byť  zabudované  svietidlá. 
Podľa  predloženého  architektonického 
návrhu sa vytvorí aj nový prístup ku vcho
du do krýpt. Čo sa týka zelene, aj tú čaká 
rekonštrukcia.  Niektoré  stromy  sú  choré 
a neduživé a živé ploty tvorené sčasti divo 
rastúcim orgovánom prerastené úletový

mi  drevinami.  Lavičky  v  parku  zostanú, 
pretože sa vymieňali  iba nedávno. Prime
rane  potrebám  sa  však  zvýši  ich  počet. 
Mesto ešte dnes do zasadnutia zastupiteľ
stva  sumarizovalo  údaje  o  predpoklada
ných nákladoch. Podľa odhadov odborní
kov najviac zhltnú stavebné práce. Menej 
už „elektrikárčina“  súvisiaca  s  montážou 
osvetlenia  a  najmenej  nákladná  má  byť 
úprava  zelene.  Park  má  byť  presvetlený 
a zatrávnený. Prirodzene, táto pre Malača
nov príjemná zmena však nastane až vte
dy, keď Malacky s projektom uspejú. Posla
necký  zbor  projekt  odobril  na  zasadnutí 
mimoriadneho  zastupiteľstva  27.  júna 
a  odborným  hodnotením  po  vykonanej 
obhliadke ho podporila aj zástupkyňa ve
dúceho  oddelenia  životného  prostredia 
MsÚ RNDr. B. Orgoňová. 

TATiAnA BúBelová  

Turistické  známky   

Obnovíme Kláštorné námestie?

už aj  v Malackách
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Takmer pred mesiacom (17. júla) začala realizá-
cia rekonštrukcie na Záhoráckej ulici podľa štú-
die a dopracovaného projektu, ktorý navrhol 
ing. arch. Juraj Peterka v smere od obchodného 
domu aFK k svetelnej križovatke. Orientačne do 
ôsmich týždňov po celej dĺžke (na cca 300 m) na-
hradí starý chodník zámková dlažba. 

Koniec „húsenkovej” dráhy
Od AFK až po plánovanú polyfunkčnú budovu, ktorá 

vyrastie na mieste zvaleného objektu na Záhoráckej ul. 
č. 55/18, vznikne paralelný chodník. Ten bude  lemovať 
komunikáciu 1. triedy I/2 Záhorácka ulica. Medzi oboma 
chodníkmi vznikne súvislý pás zelene. 

Po ukončení stavebnej časti prác (pravdepodobne 
do konca augusta, pozn. aut.) sa pristúpi k dokončeniu 
„ostrovčekov“ drobnou architektúrou. Na jeseň sa zase 
vysadia zemité plochy. Oddychové zóny dotvorí celko-
vo  37  lavičiek,  odpadkové  koše,  stojany  na  bicykle  
a okrasné pouličné črepníky na kvety. Záhorácka do-
stane modernejší a kompaktnejší vzhľad

Vari  najväčším  prínosom  rekonštrukcie  bude  vy-
rovnanie  úrovne  chodníka  po  celej  dĺžke  a  prispôso-
benie  jeho  výšky  k  jednotlivým  prevádzkam.  Mesto 
pritom  kládlo  dôraz  na  to,  aby  boli  všetky  prístupy 
bezbariérové  a  uľahčili  prechod  imobilnejším  obča-
nom, ktorí sa na stav chodníka sťažovali najmä v zim-
nom období.

Poškodenú zeleň nahradí nová
Pred začatím rekonštrukcie úseku ulice bola vypraco-

vaná štúdia k sadovým úpravám. Projektantka Ing. Micha-
ela Mederlyová ocenila spoločenskú hodnotu starej zele-
ne na cca 170 tis. Sk, z toho bude jej poškodená časť za asi 
150 tis. Sk odstránená a nahradená novou. Doplnené bu-
dú z pohľadu mestskej záhradnej architektúry perspektív-
nejšie stromy a kríky, časti zemitých plôch sa zatrávnia, iné 
budú vysadené pestrými letničkami. Celkové financie vy-
členené na sadové úpravy tak dosiahnu takmer 840 tis. Sk. 
Projekt ráta aj s rekonštrukciou verejného osvetlenia. V sú-
lade s predkladaným projektom Obnovy Kláštorného ná-
mestia (čítajte na s. 2) sa realizátori rozhodli osvetliť vyno-
venú časť Záhoráckej podlahovými svietidlami, ktoré  jej 
dodajú správny „šmrnc“.

Skrášľovanie bude pokračovať
So začatím prác v súvislosti s projektom Revitalizácia 

Záhoráckej ulice v Malackách – I. etapa (písali sme o ňom 
v Malackom hlase 11/2006) sa počíta v nadväznosti na 
aktivity  uskutočňujúce  sa  na  úseku  AFK  –  križovatka. 
Prib ližne v rovnakom čase bude zrevitalizovaná časť od 
križovatky s Pribinovou ulicou k „dolnému” kostolu. Pri-
budne zeleň, tá súčasná sa skultivuje. Na tomto mieste 
sa  tak  podarí  vybudovať  oddychovú  zónu,  keď  sa  asi 
dvojmetrový pás pri ceste prehustí zeleňou a za ňou sa 
vytvorí antuková krivolaká cestička lemovaná lavičkami. 
Asfaltové  parkovisko  oživí  lipová  aleja,  ktorá  bude  le-
movaná trojicami a dvojicami  lavičiek s osvetlením. Ku 
skrášleniu  časti  mesta  prispejú  aj  nové  fasády  budov  
Základnej umeleckej  školy a Mestského centra kultúry 
v Malackách.

nové parkovacie miesta 
nielen na Záhoráckej
Obyvatelia Záhoráckej ulice – prevažne bytoviek ved-

ľa drogérie – už dlhšie poukazujú na nedostatok parko-
vacích miest. V tejto časti bude zo zatrávňovacích tvár-
nic vybudovaná odstavná plocha. Parkoviská sa budujú 
aj na Juhu pri zdravotnom stredisku oproti potravinám. 
Nové odstavné plochy pribudli aj vedľa Centra voľného 
času na Rázusovej pri nájomných domoch. Sľubovanou 
povrchovou  úpravou  rovnako  prešla  odstavná  plocha 
o rozlohe 1400 m2 pri nemocnici, keď 17. júla robotníci 
ukončili pokládku zámkovej dlažby.

Čerešnička – vynovená križovatka
Od pondelka 31. júla sa začalo s rekonštrukciou cest-

nej  svetelnej  signalizácie  na  križovatke „Severínek“. Tá 
bude napojená na nový radič, na ktorom už pracuje kri-
žovatka pri obchodnom centre LIDL. Do vozoviek budú 
vo  všetkých  smeroch  zabudované  dynamické  slučky. 
Obe riadené svetelné križovatky tak začnú prepojene re-
agovať na pohyb áut v jazdných prúdoch. Týmito opat-
reniami sa zabráni výpadkom svetelnej  signalizácie na 
hlavnej križovatke. Zatiaľ sa s väčšími stavebnými úpra-
vami, ktoré by zmenili vzhľad nástupných ostrovčekov, 
nepočíta, no v budúcnosti sa nevylučujú. Záhorácka sa 
tak  definitívne  mení,  nielen  úpravou  komunikácií,  ale 
aj pribúdajúcimi novostavbami. O tých však až v budú-
com čísle. 

lUCia viDanOvÁ
Foto: T. Búbelová

OP Jednotný programový dokument 
nUTS ii Bratislava – cieľ 2

Názov priority: 
Podpora hospodárskej činnosti a tr-

valo udržateľného rozvoja cieľového 
územia

Názov opatrenia: 
1.4 Podpora spoločných služieb  

v oblasti cestovného ruchu a rekreácie
Dobrou  správou  pre  milovníkov  zim-

ných športov je, že ľadová plocha by mala 
byť sprevádzkovaná už počas tejto sezó-
ny. 

Základné údaje o projekte:
Realizácia:
Od 1. 9. 2006 do 30. 6. 2007
Projekt umožní:
– zvýšiť konkurencieschopnosť regiónu 

v oblasti cestovného ruchu tým, že sa Ma-
lacky stanú atraktívnejšie v oblasti rekreá-
cie a športu, 

– poskytovať možnosti rekreácie a špor-
tu širokej verejnosti po celý rok, 

–  dotvoriť  a  rekonštruovať  existujúci 

športovo-rekreačný areál  situovaný v Zá-
mockom parku,

– využiť hádzanárske ihrisko v zimných 
mesiacoch ako umelú ľadovú plochu, 

–  rozšíriť paletu športových aktivít ŠH 

Malina o zimné športy (korčuľovanie, ľado-
vý hokej), ktoré bude možné prevádzkovať 
na novovybudovanej ľadovej ploche až do 
vonkajšej teploty 8 °C,

–  rekonštruovať posedenie pre rodiny 
s deťmi v hudobnom pavilóne,

–  doplniť  a  dotvoriť  detské  ihrisko  vo 
vstupnej časti futbalového štadióna, 

– doplniť parkový chodník okolo štadió-
na,

– dotvoriť existujúce detské ihrisko. 

Prínosy projektu:
V Malackách ani v blízkom okolí sa ne-

nachádza zariadenie, ktoré by mohli oby-
vatelia  či  turisti  využívať  na  pestovanie 
zimných  športov  na  ľadovej  ploche.  Ne-
priaznivý  stav  zvráti  vybudovanie  rekre-
ačného  areálu  v  Zámockom  parku.  Na 
ploche hádzanárskeho ihriska (40 x 20 m) 
bude  počas  zimy  sprevádzkovaná  rozo-
berateľná ľadová plocha. Zamýšľané tech-
nické zariadenie dokáže zabezpečiť výro-
bu ľadu o hrúbke 6 cm. Za zabezpečenie 
organizácie ľadovej plochy (vyberanie po-
platkov)  bude  zodpovedný  hádzanársky 
oddiel TJ Strojár Malacky, ktorému mesto 
zverí  zariadenie  do  správy.  Príjmom  zo 
vstupného sa budú pokrývať náklady na 
prevádzku  a  údržbu.  Celkovo  realizácia 
projektu umožní vytvoriť lepšie podmien-
ky na rekreáciu v Zámockom parku nielen 
pri prevádzkovaní športových aktivít, ale 
aj pre účastníkov kultúrnych podujatí. Pri-
speje  k  tomu  rekonštrukcia  sedenia  pri 
hlavnej  tribúne,  dobudovanie  detského 

ihriska  či  osadenie  nových  lavičiek  pre 
návštevníkov parku.  

Základnými výstupmi projektu bude:
– rekonštrukcia hádzanárskeho areálu, 

šatní aj sociálneho zariadenia areálu,
–  vybudovanie  samotnej  ľadovej  plo-

chy (40 x 20 m),

–  vybudovanie  spevnených  plôch. 
Spevneným  chodníkom  sa  prepojí  areál 
hádzanárskeho  ihriska  s  hlavným  vcho-
dom do areálu.

– osadenia drobnej architektúry. Vo vy-
typovaných miestach budú osadené lavič-
ky a odpadové koše.

– vybudovanie detského  ihriska. Prav-
depodobne neďaleko terajšieho bude po-
stavený drevený hrad Bumbálok.

Spracovala lUCia viDanOvÁ

anKeTa

„Počula si, vraj je isté, že františkáni kaštieľ predali?“
Zatiaľ nie. Obrazne povedané je to skoro ako „stojatá voda“. Pálfiovský kaštieľ zostáva 

v rukách františkánov najneskôr do septembra. Podpísali sme však zmluvu o exkluzivite s ne-
menovanou finančnou spoločnosťou, ktorá má o nehnuteľnosť dlhodobo seriózny záujem. 
Zaviazali sme sa jej, že nebudeme rokovať s nikým iným a spoločnosť zase znáša náklady 
spojené so strážením kaštieľa SBS-kou.

páter JURaJ anDReJ MiHÁly, provinciál Rádu menších bratov františkánov

Fámy sa dokážu šíriť neuveriteľnou rýchlosťou. veď koľkokrát 
ste počuli z úst ostatných: počula si, že... Je to pravda, či nie je to 
pravda. Často sa však i s nepravdou stotožníme. aj to bol jeden 
z podnetov, prečo sme uviedli do života rubriku s príznačným 
názvom JeDna Pani POveDala. Jej cieľom je vyvrátiť, či po-
tvrdiť to, čo sa dostalo do našej redakcie alebo vám do uší.
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P
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JeDna Pani

POveDala

Rekreačný areál v Zámockom parku v Malackách

SAMOSPRÁVA

Záhorácka po novom
Od AFK až po plánovanú polyfunkčnú budovu, ktorá vyrastie na mieste zvaleného objektu na Záhoráckej ul. č. 55/18, 
vznikne súbežný chodník. Fotografia zachytáva začiatok prác na ňom.

Vizualizácia chodníkov po rekonštrukcii. Skutočnosť sa však nakoniec môže líšiť od publikovaných obrázkov. Drobné 
obmeny vyplynuli z konkrétnej situácie v teréne. Niekde sa ostrovčeky predelili, inde zase posúvali.

viera Spišáková (53), inv. dôchodkyňa
„Páči sa mi, že sa ulica obnovuje. Práve som 
na prechádzke s vnúčikom Martinkom (na 
fotografii, pozn. aut.), a tak som si rekon-
štrukciu všimla prvýkrát. Ak hovoríte, že sa 
tu vysadí aj nová zeleň a dajú lavičky, tak 
to bude veľmi pekné. Uvidíme po ukončení 
prác. Hlavne, aby si to ľudia vážili a chráni-
li. Nebolo by dobré, ak by sa na lavičkách 
zdržiavali „výtržníci”, ktorí začnú odhadzo-
vať ohorky a smeti všade dookola.“

Martin lačný (81), senior
„Som z Vysokej pri Mora-
ve, ale chodievam do Ma-
laciek často. Sledujem, 
ako sa mesto zmáha. Veľ-
mi sa mi páči, ak ulica na-
dobudne nový vzhľad. 

Fandím aj novej výstavbe. Môjmu oku la-
hodí aj budova inkubátora či novšia časť 
mesta – Malé námestie. Len tak ďalej, nech 
sa v rekonštrukciách pokračuje a ja potom 
prídem „skontrolovať“, čo sa zase v Malac-
kách urobilo.“

Simona Kačová (17), 
predavačka
„Rekonštrukciu vnímam 
pozitívne. Prevádzku pre-
dajne na tejto ulici, v ktorej 
pracujem, to neobmedzilo 
a tešíme sa z toho, že to bude nové. Ani hluk 
mi neprekáža, tú chvíľu to vydržíme. Nie-
ktorí návštevníci predajne sa nás pýtajú, čo 
tu robia, tak teraz im už budem vedieť vy-
svetliť, ako bude chodník vyzerať. Mám ra-
da, keď sa modernizuje. Je to posun k lep-
šiemu.“

Richard Bednarčík (26), manažér
„Služobne som vo vašom 
meste asi piatykrát, celko-
vo sa mi tu páči. Uvažujem, 
že by som sa do Malaciek 
presťahoval z Bratislavy. 
Rekonštruuje sa všade. 
V Bratislave či Senci, no tam celé plochy vy-
dláždili. Bez zelene je to smutné. Som rád, že 
naopak v Malackách rátajú s oddychovými 
zelenými zónami. Bude to pôsobiť „priateľ-
sky“, tak ako tu zatiaľ na mňa urobili dojem 
aj ľudia na úradoch.“

Text, foto: -lucy-

Privítali ste rekonštrukciu 
na Záhoráckej ulici?
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Je to o chuti pracovať
Rozprávanie o teletexte by nemalo byť 

o  dosiahnutých  úspechoch,  ale  o  chuti 
pracovať.  Každá  práca  urobená  s  láskou 
v  poctivom  úsilí  o  čo  najlepší  výsledok 
predsa  musí  priniesť  ovocie.  Čo  sme  do-
siahli – sprístupnenie teletextu eM TV ko-
mukoľvek a kdekoľvek – ak je len pripojený 
na  internet,  nie  je  nič  svetoborné.  Ibaže 
spomedzi lokálnych televízií sme prví, kto 
sa o to pokúsil – kto dostal nápad a mal 
dosť vytrvalosti a vôle, aby ho doviedol do 
konca. 

Vydolovať potenciál
 Väčšina malých televízií, ktoré teletext 

majú, vysiela aj naživo – teda ich štáby vy-
rábajú  klasické  obrazové  vysielanie.  Tak 
prenášajú  k  ľuďom  do  obývačiek  dianie, 
ktoré sa ich bytostne týka. Videotext si ne-
chávajú  pre  celkom  slušný  zdroj  príjmu 

z reklamy. Nuž a teletext? Tí, čo sa preň roz-
hodli, zdá sa, v ostatnom čase uvažujú, že 
s ním skončia... Vnímajú ho ako duplicitný 
zdroj informácií, ktorý nenosí peniaze z re-
klamy, pritom je priveľmi náročný na výro-
bu, na aktualizáciu – vyžaduje plnohodnot-
ný  prístup,  teda  celého  človeka,  ktorý  ho 
„stráži“, ovláda a má ho rád. Inak z neho nik 
nedostane jeho skrytý potenciál a namies-
to šťavnatého ovocia okúsi len plánky. 

Odlišný prístup eM TV
Ako je to s malackou televíziou? Na živé 

vysielanie akosi stále nedozrel čas, a tak re-
dakcia všetku svoju tvorivú energiu vkladá 
do dvoch textových foriem, ktoré sú inde 
viac-menej okrajové. Ak v 45 lokálnych TV 
na Slovensku sa videotext aktualizuje raz 
či  dvakrát  do  týždňa,  pretože  sa  venujú 
najmä práci s kamerou, potom v strižni či 
v štúdiu, v Malackách beháme s fotoapará-
tom a s notesom v ruke, aby sme denne 
ponúkli aspoň niekoľko noviniek, postre-

hov, namiesto pohyblivých ponúkli aspoň 
nehybné obrázky, na ktorých sa obyvatelia 
mesta spoznávajú a tešia sa im. Nie je jed-
noduché ustriehnuť, aby slučka videotex-
tu  neprekročila  sľubovanú  polhodinku. 
Myšlienky spravodajských textov sú zväč-
ša  kondenzované  do  niekoľkých  riadkov. 
Neraz to však nestačí – a tu sa malacká te-
levízia začína odlišovať od iných v prístupe 
k teletextu. Ponúkame klientom kombino-
vané uverejnenie informácie. Drobná upú-
tavka vo videotexte s odkazom na rozsiah-
lejší text v teletexte. Teletext ponúka dosť 
priestoru na publikovanie programov po-
dujatí či reklamných článkov. Vďaka takej-
to kombinácii  je eM TV čoraz vyhľadáva-
nejším  reklamným  partnerom  mnohých 
festivalov, koncertov a slávností. 

Hendikep sa stal prednosťou
V  júli  tohto  roka  sme  mali  v  redakcii 

návštevu  z  Telekomunikačného  úradu  
SR, ktorá sa vyjadrila o kvalite vysielania 
eM TV veľmi pochvalne. Údajne sa s po-
dobnou  úrovňou  spracovania  teletextu 
ešte nestretli. Asi najvý stižnejšie zhodno-
til  stav  vysielania  eM  TV  manažér  firmy 
JVC, keď sme vlani plní nádeje vykonávali 
prieskum zariadení potrebných pre vyba-
venie televízneho štúdia: „Takáto grafická 
a  informatívna  hodnota  je  nevšedná!  Je 
to super – berte  to  tak, že váš hendikep 
(absencia živého vysielania, pozn. autor-
ky)  sa  stal  vašou  prednosťou!“  Domáci 
však  nemajú  tú  svoju  malackú  televíziu 
s čím  porovnávať,  nuž  je  to  pre  nich  sa-
mozrejmé. Natíska sa otázka, ako ďalej vy-
lepšovať  dve  textové  formy  televízie, 
o ktorej napokon nikto nevie, kto tou tele-
víziou vlastne je – či ten, kto sa pod úro-
veň jej vysielania podpisuje, alebo ten, čo 
má na ňu  licenciu??? Azda  len  tak, že sa 
pokúsime  vymaniť  z  „káblov“,  ktoré  sú 
v Malackách také, aké sú. Pre začiatok má-
me prvý lokálny teletext na internete – čí-
tanie pre všetkých, nie iba pre abonentov 
malackej káblovej televízie... 

      TaTiana BúBelOVá 

eMtext na internete

Po mimoriadnom úspechu 
toh toroč ného historického ka-
lendára vydaného pri príleži-
tosti 800. výročia prvej písom-
nej zmienky o Malackách sme sa 
rozhodli v tematike pokračovať 
aj v roku 2007. 

Opäť vyzývame všetkých Malača-
nov – pamätníkov, aby načreli do ro-
dinných  albumov  na  dno  škatúľ  so 
starými snímkami a poskytli originál-
ne  fotografie  zákutí,  ktoré  už  dnes 
možno neexistujú. Spolu tak vyskladá-
me originálnu mozaiku malackej histó-
rie. 

Ste podnikatelia a chcete vyda-
nie kalendára finančne podporiť? 

V kalendári, ktorý sa bude nielen 
predávať, ale aj využívať na propa-
gačné účely, môžete mať logo vašej 
spoločnosti  a  získate  i  alikvótnu 
časť nákladu pre seba.

V prípade, že vás ponuka zau-
jala,  kontaktujte  osobne  PhDr. 
luciu Vidanovú,  3.  poschodie, 
č.  d.  407  na  MsÚ  v  Malackách 
alebo  na  t.  č.  034/796 61 73,  
e-maile  vidanova@malacky.
sk. 

                  -mh-

Podporte vydanie mestského kalendára

„Svoje skúsenosti pri vybavovaní 
cestovného pasu na pracovisku oddele-
nia dokladov v Malackách opísala re-
daktorka Malackého hlasu v článku By-
rokracia ma takmer pripravila o dovo-
lenku. Obrátila sa i na hovorcov Kraj-
ského riaditeľstva PZ v Bratislave so 
žiadosťou o reakciu. Nevyjadrili sme sa, 
lebo sme nemali na to dostatočný časo-
vý priestor. Jej e-mail prišiel totiž na 
Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave 
v stredu 31. mája 2006 o 18.45 h, v kto-
rom žiadala o reakciu do nasledujúce-
ho dňa do 12.00 h. Jej sťažnosť na po-
stup a správanie zamestnankyne odde-
lenia dokladov v Malackách však pre-
šetrili kontrolné orgány. Podľa výsledkov 
šetrenia pracovníčka nepochybila, keď 
požadovala od redaktorky pri vybavo-
vaní pasu predložiť príslušné doklady. 
Za vybavenie pasu musí žiadateľ i za-
platiť, poplatky sa vyberajú v zmysle zá-
kona o správnych poplatkoch. Expresné 
pasy vyhotovené do dvoch pracovných 
dní si musia žiadatelia prevziať v rámci 
celého Slovenska len na Okresnom ria-
diteľstve PZ v Bratislave 4. Zamestnan-
kyňa pracoviska oddelenia dokladov 
v Malackách považuje správanie redak-
torky za neadekvátne, podľa nej vystu-
povala podráždene, rozčuľovala ju výš-
ka poplatkov, všetky služobné nariade-
nia, podľa ktorých sa pracovníci štátnej 
služby musia riadiť. Denne vybavia na 
tomto pracovisku niekoľko desiatok žia-
dateľov o vybavenie cestovného pasu. 
Pracovníčky sa snažia vystupovať voči 
všetkým žiadateľom ústretovo, vybaviť 
ich k ich spokojnosti, ale musia dodržia-
vať aj príslušné normy. Všade, kde pra-
cujú ľudia, však môže prísť k vypätým 
situáciám, tie sa snažia riešiť asertívne 
a profesionálne. Väčšina pracovníčok 
na oddelení dokladov v Malackách pra-
cuje už niekoľko rokov a dosiaľ neboli 
na ich jednanie so stránkami sťažnosti.“ 

alena TOšeVOVá, 
skupina pre styk s verejnosťou KR PZ 

v Bratislave

a predsa...
Sťažnosť na postup a správanie pra-

covníčky oddelenia dokladov v Malac-
kách bola rozdelená do troch bodov. Len 
v jednom bode kontrolný orgán konšta-
toval, že sťažnosť bola neopodstatnená.  
V ďalších vyvodili záver, že okolnosti 
sporu sa nedajú objektívne posúdiť. Po-
učenie pre budúcich návštevníkov kto-
réhokoľvek úradu či inej inštitúcie znie:

– ak od vás žiadajú určité dokla-
dy  (v tomto prípade splnomocnenie 
manžela na prevzatie pasu, ktoré som 
naozaj nepotrebovala) a vy pochybujete 
o ich nutnosti, požiadajte písomne  
o potvrdenie ich dôležitosti konkrétneho 
úradníka. V opačnom prípade budete 
ťažko dokazovať, že vás zamestnanec 
informoval nesprávne. 

– ak sa k vám kdekoľvek správali 
neprimerane, sťažujte sa v prípade, ak 
bol v miestnosti minimálne jeden človek 
(okrem kolegu zamestnanca, na ktoré-
ho sa sťažujete), ktorý vám to dosvedčí. 
Inak vám pri kontrole sťažnosti neuve-
ria.

K časovej tiesni, v ktorej sa mali kom-
petentní vyjadriť, len toľko – uzávierka no-
vín je pre novinára záväzná, nedá sa s ňou 
manipulovať.

Pri uverejnení postrehu redakcia uvied-
la: „ak sa nám podarí reakciu dodatočne 
získať, uverejníme ju v ďalšom čísle. Orgá-
ny polície zareagovali už aj po vyjdení MH 
12/2006. Podmienky komunikácie rovnako 
sťažila skutočnosť, že od 1. júna sa presú-
vali kompetencie za obvody okresov Ma-
lacky, Pezinok a Senec na novozriadené 
OR PZ Bratislava – okolie so sídlom v Pezin-
ku na Šenkvickej ul. 14. Sťažnosť zostala 31. 
mája „visieť” u predchádzajúceho riadite-
ľa, ktorý ju až neskôr posunul riaditeľovi 
novozriadenej inštitúcie pplk. Mgr. Jozefo-
vi Blažekovi. Ten reagoval veľmi profesiál-
ne a promptne. Prisľúbil redakcii, že aj ke-
dykoľvek v budúcnosti rád zodpovie na 
otázky týkajúce sa fungovania štátnej po-
lície, za čo mu ďakujeme.

 lUCia ViDanOVá

Vážená redakcia, 
chcela by som sa vyjadriť k príspevku uverejnenom v MH 12/2006 s názvom Arogancia 

moci. Veľmi ma pobúril. Celý objekt kasární bol pôvodne postavený podnikom Nafta 
a mal slúžiť ako škola. Nafta ho dala vojakom na kasárne a tí ho nevyužívali, lebo mali 
dosť svojich objektov. Prečo nám Ministerstvo zdravotníctva SR chce zobrať aj to málo, čo 
tu máme? Verím, že určite by sa našla vhodná budova pre Štátny ústav pre kontrolu liečiv 
bližšie k Bratislave. Veľmi správne sa vyjadrila autorka článku, či má zostať myšlienka zvý-
šenia vzdelanostnej úrovne v zabudnutí len kvôli „mŕtvemu“ archívu slúžiacemu vybranej 
skupine. Archív, ktorý bude slúžiť na ulievanie sa od roboty určitých ľudí... Či nás považujú 
za nejaký „zapadákov“, kde nie je potrebné vzdelanie? Ďalej ma v spomínanom Malac-
kom hlase zaujali články: Svitá na lepšie časy, Kino Záhoran o pár mesiacov nespoznáme, 
Tentokrát v oranžovom. Je veľmi dobré, že nás informujete o takýchto zaujímavostiach.

nafTáRKa 

Svitá na lepšie časy?
Neviem, či sa týka tento titulok príspevku, ktorý bol uverejnený v MH 12/2006, všet-

kých. Pri poslednom vkladaní nového programu boli zase poprehadzované stanice, ale 
najhoršie je, že na starších prijímačoch už nemôžeme „chytiť“ ani JOJ, ČT1, ČT2 a PRIMU. 
To asi väčšina seniorov radosť nemá. Televízor je farebný, ale nie najnovší. Takže nám na 
lepšie časy nesvitá. Pri predminulom vkladaní nového programu sa stanice doladiť dali, 
tentoraz už nie. Tak sme iba sklamaní. Ja osobne zmenu nemôžem hodnotiť kladne. Keď 
máme menej programov ako predtým. Už sa v tom asi nedá nič urobiť, že?

nepodpíšem sa. Psí hlas do neba nejde. 

Odpoveď konateľa spoločnosti PROGReS MalaCKY, spol. s r. o.: 
Kanálový raster v KDS Malacky je plne v súlade s normou STN 367211. Pri rekonštrukcii 

hviezdicových rozvodov bolo nutné posunúť TV kanál, aby bolo možné vytvoriť dva balí-
ky (základný, rozšírený). Staršie TV prijímače (osemkanálové) nemajú možnosť prijímať 
niektoré programy, preto spoločnosť ponúka externý menič, ktorý je možné zakúpiť v sídle 
spoločnosti za 1 000 Sk, aby si občan nemusel kupovať nový TV prijímač. Menič je možné 
zakúpiť i v splátkach, podľa dohody.

Zmenu kanálového rastra sme už dávnejšie publikovali.              Ján DRžKa, konateľ

Dokončenie z 1. strany

VYSYPanÉ Z OBálOK

ReaKCia

na uverejnený článok v Malackom hlase dňa 7. 6. 2006 v čísle 11/06 pod názvom

Byrokracia ma takmer pripravila 
o dovolenku

návštevnosť podujatí Malackého kultúrneho leta, ktoré 
sú situované do nedeľňajšieho poobedia v Zámockom 
parku, je aj v tomto roku konštantná. „niektorí prídu na 
každú akciu, iní si vyberajú,“ prezradila riaditeľka Mest-
ského centra kultúry v Malackách Mgr. Jana Zetková.

Podľa nej sa vo väčších mestách boria s oveľa väčším diváckym 
nezáujmom. Malacké rodiny si postupne zvykli na kvalitné nedeľ-
né detské predstavenia, ktoré pre ne pripravujú umelci z divadiel 
Dunajka, Piraňa, Happy, Žihadlo. Dospelí si radi posedia, oddých-
nu pri hudobných vystúpeniach po 18.00 h. 

Novinkou tohtoročného Malackého kultúrneho leta sú hudob-
né stredy. Našli si svojich priaznivcov? „Vystúpenia vo františkán-
skom kostole sú skôr komornejšie za prítomnosti dvadsiatky po-
slucháčov,“ hovorí J. Zetková. „Doteraz najúspešnejšie bolo vystú-
penie Malačianky Kataríny Danihelovej, ktorej  repertoár doplnil 
chrámový zbor Vox Humana .“

Návštevnosť filmového klubu MCK bola v júli vyššia ako v pred-
chádzajúci mesiac. „Chodia i noví diváci, ktorí sú cez rok pracovne 

vyťažení,“ prezradila nám Mgr. Lucia Sedláková, ktorá klub vedie. 
Podľa nej sú klubové filmy v obľube a každé predstavenie v prie-
mere navštívia dve–tri desiatky ľudí. 

Na komerčné  filmy  ich nechodí viac. Kino však praskalo vo  
švíkoch, keď sa premietala animovaná rozprávka Doba ľadová II. 
„Všeobecne u rozprávok je najväčšia návštevnosť,“ prezradili v ki-
ne. 

O existencii Múzea M. Tillnera, ktoré bolo vo februári sprístup-
nené na vrchnom podlaží budovy MCK na Záhoráckej ulici, na-
podiv nie každý návštevník vie. Sem-tam tu zablúdia turisti, kto-
rým  návštevu  expozície  odporúčajú  aj  zamestnanci  malackej 
turisticko-informačnej kancelárie. 

Rovnako aj do Krýpt pod františkánskym kostolom zablúdia 
najmä „nemalačania“. „Najviac  sme  tu  mali  32  ľudí  v  priebehu 
dňa. Väčšinou turistov alebo domácich s návštevami,“ prezradili 
v kryptách. Tie sú sprístupnené vždy od utorka do piatka v čase 
od 9.00 do 12.00 h a od 13.00 do 17.00 h, v sobotu a nedeľu od 
14.00 do 17.00 h. 

V tomto roku MCK organizuje sériu kurzov 5x5. Ako sú navšte-
vované? „Žiaľ, niektoré sme nenaplnili. Dostatočný počet prihláse-
ných sme mali vo výtvarnom kurze i kurze spoločenského tanca,“ 
dodáva J. Zetková.                      lUCia ViDanOVá

 Leto s kultúrou
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Oftalmologická 
ambulancia

Ordinačné hodiny

Pondelok 8.00 – 15.00 MUDr. Alakšová
Utorok 8.00 – 15.00 MUDr. Lichvár
Streda 8.00 – 15.00 MUDr. Alakšová
Piatok 8.00 – 15.00 MUDr. Lichvár

7. – 11. 8.   5x5 s výtvarným umením, rôzne techniky pre do-
spelých, s výtvarníčkami a učiteľkami ZUŠ Malacky 
Evou Režnou a Rozáliou Habovou, MCK

7. – 11. 8.   5x5 s divadlom, pre deti s Beátou Reifovou, režisér-
kou a vedúcou DDŠ DNH, Spoločenský dom MCK, 
Mierové nám.

9. 8.   Organový koncert – Katarína Henselová, 16.30 h, 
františkánsky kostol, Letné hudobné stredy

9. 8.   Brezový  háj  (Poľsko  1970),  20.00  h,  Filmový  klub 
MCK, kino Záhoran

9. – 15. 8.   5x5 s anglickým jazykom, pre dospelých – pokro-
čilí, s Ing. Jaromírom Novákom, MCK Záhorácka 

11. – 12. 8.   Under World: evolution, triler, 18.00 h, kino Záho-
ran

11. – 13. 8.   Cyklovýlet krásnou Moravou,  trasa:  Morava  – 
priehrada v Brne – Boskovice – westernové mesteč-
ko – Mor. kras – Macocha – Slavkov – Mohyla mieru, 
SCK Záhorák 

13. 8.   Divadlo Happy: Zvedavý sloník, 17.00 h, Zámocký 
park, MCK, Letné rozprávkovo–hudobné nedele

13. 8.   Koncert – BUKaSOvÝ MaSív – country, 18.00 h, 
Zámocký park, MCK, Letné  rozprávkovo–hudobné 
nedele

14. – 18. 8.   5x5 so spoločenským tancom, pre deti s Gabrie-
lou Csizmaziovou, choreografkou a vedúcou Klubu 
spoločenského tanca MCK, Spoločenský dom MCK, 
Mierové nám. 

14. – 4. 9.   Tvorivé leto iii, výstava účastníkov  letných výtvar-
ných kurzov, MCK Záhorácka 

16. 8.   Harfa a flauta – adriana antalová a Silvia Stašo-
vá,  16.30  h,  františkánsky  kostol,  Letné  hudobné 
stredy 

16. 8.   Zlodeji bicyklov,  (Taliansko 1948), 20.00 h, Filmový 
klub MCK, kino Záhoran

18. – 19. 8.   antarctica, triler, 18.00 h, kino Záhoran
19. – 20. 8.   2-dňový cyklovýlet po myjavských kopaniciach, 

SCK Záhorák
20. 8.   Divadlo Dunajka: Perníková striga – figa,17.00 h, 

Zámocký park, MCK, Letné  rozprávkovo–hudobné 
nedele 

20. 8.    Detský  folklórny  súbor  GRBaRČieTa,  18.00  h,  Zá-
mocký park, MCK, Letné rozprávkovo-hudobné ne-
dele 

23. 8.   Duo cordefiato – gitara a flauta – Miriam Brullová 
a ivica encingerová, 16.30 h,  františkánsky kostol, 
Letné hudobné stredy

23. 8.   Polnočný kovboj, (Švédsko 1957), 20.00 h, Filmový 
klub MCK, kino Záhoran

24. – 27. 8.   Slovenský zraz cykloturistov – Zlaté Moravce,  
28. ročník, trasy po okolí podľa rozpisu, SCK Záhorák

26. – 27. 8.  Rýchlo a zbesilo, komédia, 18.00 h, kino Záhoran
26. 8.   aerobic – Maratón s alinom, 10.00 h, telocvičňa Mi-

nisterstva obrany SR, sídlisko Juh
27. 8.   Divadlo HAPPY: Záhada v Zoopotámii, 17.00 h, Zá-

mocký park, MCK, Letné rozprávkovo-hudobné ne-
dele

27. 8.   Hudobná skupina aC + sa lúči s letom, 18.00 h, Zá-
mocký park, MCK, Letné rozprávkovo-hudobné ne-
dele

30. 8.   Sláčikové duo – Zuzana Bouřová – viola, Jozef 
Podhradský – violončelo,  16.30  h,  františkánsky 
kostol, Letné hudobné stredy

30. 8.   Siedma pečať, (Amerika 1969), 20.00 h, Filmový klub 
MCK, kino Záhoran

 
Múzeum Michala Tillnera: 
Otvorené: 
Ut – Pia  8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00,  So – Ne 14.00 – 17.00   
Vstupné: dospelí – 20 Sk, deti, dôchodcovia – 10 Sk

výstavy:
Výstavné priestory MCK, Záhorácka 1919 – vstup voľný
Otvorené: 
Ut – Pia  8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00,  So – Ne 14.00 – 17.00

Krypty pod františkánskym kostolom nPPM:
Otvorené: 
Ut – Pia  8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00,  So – Ne 14.00 – 17.00
Výstavy:  Stála expozícia – Premeny Malaciek, výstava fotografií
Vstupné: 10 Sk
Knižnica: Otvorená: Po – Pia  8.00 – 16.00

Kalendár podujatí spracovala TIK v Malackách. Prosíme usporiada-
teľov akýchkoľvek podujatí, ktorí chcú mať svoje podujatie zverejne-
né v nasledujúcich kalendároch, aby dodávali informácie na nasle-
dujúci mesiac vždy do 15. dňa práve prebiehajúceho mesiaca.
KONTAKT:  TIK, Malacky, tel. 034/772 20 55, info@tikmalacky.sk;
CK, tel. 034/772 21 55, 034/772 21 10, kniznicama@stonline.sk

KULTÚRA  /  INZERCIA

smerom do centra diania – do Zámockého 
parku ku kaštieľu. Tu príde k slávnostnému 
odovzdaniu symbolickej listiny kráľa Ondre-
ja  II.,  ktorá  obsahovala  prvýkrát  zmienku 
o mieste s názvom MALISCKAPOTOKA. To-
varišstvo starých bojových umení a reme-
siel z Bratislavy nás počas celého dňa svoji-
mi vstupmi prenesie o pár storočí späť. Na 
trávnatých plochách nebudú chýbať „heli-
gonkári“,  iní hudobníci či divadelníci s kús-
kami pre deti i dospelých. 

Hudba sa bude od poludnia až do noci 
ozývať  z  tribúny  pri  futbalovom  štadióne. 
Noc zakončí ľudová veselica. Pozor! Po nie-

koľkých rokoch sa uskutoční Záhorácky hu-
dobný maratón.

Veru máme sa na čo tešiť. Nezabudnime 
si pripraviť kostýmy, malí  i veľkí Malačania, 
aby sme vytvorili čo najväčší a najpestrejší 
sprievod.    A hlavne,  už  dnes  si  poznačme 
sobotu  16.  9.  v  kalendári.  Neplánujme  si 
žiadne návštevy mimo mesta, skôr naopak, 
pozvime na veľkú oslavu k nám do Malaciek 
aj ostatnú rodinu a kamarátov. 

Podrobný  program  Osemstoročných 
Malaciek  aj  so  sprievodnými  podujatiami 
nájdete v budúcom čísle Malackého hlasu, 
ktoré vychádza po 6. septembri. 

lUCia viDanOvÁ

Pripravte sa na historický sprievod mestom

800 rokov je poriadnym 
dôvodom na oslavu

aUGUST 2006

Kalendár podujatí v meste Malacky

Dokončenie z 1. strany

Kompozíciu zachytávajúcu udalosť podpísania Bratislavského mieru 26. 12. 1805 vy
tvorili v Záhradnej galérii A. Machaja v Plaveckom Štvrtku. Originálne sochy sú do 3. 9. 
vystavené v galérii MCK na Záhoráckej. Neušli ani pozornosti primátora, ktorý pri ob
hliadke zrekonštruovanej knižnice “skontroloval” aj Jána Lichtenštajna. 
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Prvá  republika  skončila  Mníchovskou 
zradou. Po jej zániku vzniká na Slovensku 
od 15. 3. 1939 Slovenský štát. Záhorie bolo 
vtedy k Slovenskému štátu lojálne. Hoci tu 
už v máji 1942 vznikla partizánska skupina 
Janka  Kráľa  pod  vedením  Hlinovského 
a Markuša, partizánska činnosť na Záhorí 
bola slabá. Dôvodom boli silné nemecké 
posádky 20. divízie SS v Piešťanoch, Trnave 
a hlavne v Malackách. Členov partizánskej 
skupiny  Janka  Kráľa  nakoniec  pochytali  
17.  7.  1942  v  lesíku  nazývanom  (tajnička  
č. 1) pri Chtelnici. 

Dňa 17. 11. 1943 navštívil Malacky prezi-
dent Slovenského štátu Dr. (tajnička č. 2). 
Stalo sa to pri príležitosti ukončenia výstav-
by ochranných (tajnička č. 3) na brehoch 
rieky Morava. Celé podujatie vtedy organi-
zovalo moravské družstvo Moldavan.

Väčšina obyvateľstva chápala vtedy Slo-
venský štát ako konečný cieľ s ideou samo-

statnosti.  To  bola  však  len  ilúzia,  ktorej 
podľahli mnohí. O to bolestnejšie bolo vy-
triezvenie v nasledujúcich rokoch.

VODOROVNE
a športovkyňa; Tibor; známa pešia zó-

na v Kyjeve  B potom; tajnička č. 3; rozo-
mieľaj; tlupa – banda; časť slova čelo  C kô-
rovec;  tekutina;  vyhynutí  kočovníci;  rov-
naké spoluhlásky; veľký krik  D nápoj z kys-
lého  mlieka;  tajnička č. 2;  odborné  ško- 
lenie  e  dochucovať  soľou  po  česky;  Ne- 
mec; rímska jedna; rúbe; mesto na výcho- 
 de  SR    F  sibírsky  veľtok;  ruské  mužské 
meno; obyvateľ Belgicka; zlodej hovorovo; 
mazľavá hlina   G vystríhal; stupeň výkon-
nosti v džude; jazdecký kabátec.

ZVISLE 
1  trénerská  hokejová  legenda   2  MPZ 

Španielska;  podanie  na  súd    3  národný  

výbor; usadenina; kypri pôdu pluhom    4 
Ivan – Anna – Mária; zošívalo  5 vrstva hor-
niny; stred slova Števo   6  riečisko; symet-
rála; hlas husí   7 kilovolt; nádoba na kvety 
– obrátene; rímskych 50  8 spojka; nie jed-
na; ovocná záhrada  9 nemierila vedľa  10 
prvá spoluhláska abecedy; sonda; zvuk hu-
dobného nástroja   11 povzdych; dvakrát 

jód a dvakrát dusík; Čestmír  12 pokolenie; 
ŠPZ  Senice;  pojem  duše  u  starých  Egyp-
ťanov  13  Malinô...;  spoluhlásky  v  slove 
samba  14 Alexander  Dmitrijevič  Dacjuk; 
fúzy  po  česky  15  podmienková  spojka 
 obrátene;  portugalské  mužské  meno;  tu 
máš!  16 spojka;  tajnička č. 1;  17 nezobra-
la.

NA POMOC: 12 Ka;
 Pripravil: JUDr. MaRiÁn POlaKOviČ

v supermarkete

TÝžDeŇ OD 11. DO 24. 8. 2006
Raciol, olej, 5 l za 189 Sk  •  Sada – perač-
ník, čínske pero, kružidlo, fixy (12 ks) za 
89,90 Sk    •   Colon Dosia, prací prášok,  
9 kg plus Quanto, 750 ml za 349,00 Sk
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OPRavUJeM CHlaDniČKy
a MRaZniČKy, 
MOnTUJeM KliMaTiZÁCie
Pavol Šišolák, Závod 66�
tel.: 0�4/779 94 ��, 090�/7� 06 12
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Ak nám do 20. augusta pošlete správne 
vylúštenie tajničky krížovky spolu s nalepe-
ným kupónom, budete mať šancu získať 
poukážku na nákup cukroviniek vo Hviez-
de v hodnote 300 Sk. 

KUPÓN
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Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali 
správne vylúštenie tajničky – 1. Vavro 
Šrobár, 2. Sokola, �. Lipu slobody – 
sme vyžrebovali Martu Príbilovú, kto
rá získala vstupenky na Summer
beach Rudava 2006.  

MalaCKÝ
HlaS

SERVIS ČITATEĽOM • INZERCIA

KRížOvKa

nÁš TiP na nÁKUP

v supermarkete

TÝžDeŇ OD 14. DO 20. 8. 2006
Venus, slnečnicový olej, 5 l za 169 Sk  • 
Giana, treščia pečeň, 230 g za 34,90 Sk  
• Rajo, kyslá smotana, 250 g za 15,50 Sk

MH 06 B4

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.�0 h. 

• Ponúkam prácu murárovi a truhlárovi vo 
Švédsku. Nástup v lete alebo na jeseň. Bliž-
šie informácie na t. č. 004670456338. 
• Je pre vás zdravie na prvom mieste? Roz-
mýšľali ste o zmene zdravotnej poisťovne? 
Union, zdravotná poisťovňa, vám ponúka 
nové možnosti v starostlivosti o vaše zdra-
vie. Bližšie info na t. č.: 0908/13 95 72.

Chcel by som touto cestou úprim-
ne poďakovať MUDr. Petrovi Slezá-
kovi, gastroenterológovi, ako aj celé-
mu  kolektívu  lekárov,  zdravotných 
sestier a personálu chirurgického od-
delenia nemocnice v Malackách pod 
vedením  primára  oddelenia  MUDr. 
Jána Kubisa za príkladnú starostlivosť, 
ktorú venovali mojej manželke Anne 
Bullovej pri odborných vyšetreniach i 
počas jej pobytu v malackej nemocni-
ci v dňoch od 25. do 31. júla t. r.

S úctou Jozef Bulla

DROBnÁ inZeRCiaPOďaKOvanie

Milí čitatelia,
Kniha mŕtvych duší, taký je názov románu 

Marcusa Sedgwicka, ktorého dej sa odohráva 
vo  vzdialenom  čase  a  priestore,  na  temných, 
nebezpečných miestach  i na zamrznutom vi-
dieku. Mág Valerián sa pokúša zachrániť si ži-
vot, pretože inak bude musieť zaplatiť cenu za 
zmluvu, ktorú pred mnohými  rokmi uzavrel 
so zlom. Lenže alchýmia a mágia sa nemôžu 
merať s démonickými silami, ktoré ho prena-
sledujú.  Pomáha  mu  jeho  sluha  Chlapec, 
ktorý  drží  v  rukách  kľúče  k  osudom  všet-
kých... 

Knihu Kozmos vyhráva Mária Hozová 
z Veľkomoravskej ulice v Malackách. Pro-
síme 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 20. 8. kupón 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

Uhádnite, kto je na fotografii!

Môj tip: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

KUPÓN
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ČíTaJTe a vyHRaJTe

v roku 2006 je ten správny čas, aby sme načreli do svojich vedomostí o histórii 
mesta. v rubrike Kto je to budeme uverejňovať indície o významnej osobnosti. 
Spoznáte ju?

KTO Je TO?

KUPÓN

14KTO Je TO?

Tento význačný umelecký staviteľ (1937 
– 1907) pôvodom z dnešného Rumunska 
sa priženil do  rodiny miestneho staviteľa 
Kummera, čo sa podpísalo na  jeho ďalšej 
architektonickej činnosti. V Malackách po-
stavil zo začiatku spolu so svojím svokrom 
tzv. pálfiovské budovy: prestavil a upravil 
kaplnku sv. Anny (1987), postavil budovu 
bývalého okresného súdu (1869, dnes už 
zbúranú budovu CVČ Na brehu), budovu 
bývalého daňového úradu (1894, dnes bu-
dova ZUŠ na Záhoráckej ulici). Najvzácnej-
ším architektonickým skvostom, pod ktorý 
sa podpísal,  je  iste objekt malackej syna-
gógy, ktorej stavbu podľa projektu Rakú-
šana  Wilhelma  Stiassnyho  viedol.  Je  po-
chovaný na malackom cintoríne.

Ak viete, ktorej 
osobnosti  medai-
lónik údajov patrí, 
napíšte do 20. au-
gusta  jej  meno 
a  máte  možnosť 
súťažiť o reklamné 
predmety  mesta. 
V  minulom  čísle 
sme  predstavili 

Ľuda Zúbka.  Vstupenky  vyhráva  Mária 
Gelingerová, rod. Zúbková. Slávny malac-
ký rodák bol jej strýko.

Využite kultúrne 
poukazy

Mestské centrum kultúry je pobe
rateľom kultúrnych poukazov, ktoré 
vydalo Ministerstvo kultúry SR pre 
žiakov základných a stredných škôl 
s cieľom zlepšiť dostupnosť kultúry 
pre všetkých. 

Kultúrne poukazy v Malackách 
platia na všetky podujatia, ktoré or
ganizuje MCK (kino, knižnica, múze
um, krypty, divadlo...). Príďte a bude
te vítaní!

-red-  
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nabízíme:
- zajištění ubytování
- zázemí stabilní společnosti
- motivující finanční ohodnocení
- příjemné pracovní prostředí
- možnost dalšího profesního růstu
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Provozního restaurační části
požadujeme:
- odborné vzdělání
- znalost NJ nebo AJ
- zodpovědný přístup k práci
- časovou flexibilitu

MY HOTEL PŘIJME NOVÉHO ZAMĚSTNANCE 
pro pracoviště v Lednici na Moravě

V případě zájmu kontaktujte paní Cibulkovou na: 
cibulkova@myhotel.cz, tel.: +420 602 255 925, +420 519 340 130 
nebo na adrese: MY HOTEL s.r.o., 21. dubna 657, 691 44 Lednice na Moravě
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nabízíme:
- zajištění ubytování
- zázemí stabilní společnosti
- motivující finanční ohodnocení
- příjemné pracovní prostředí
- možnost dalšího profesního růstu
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Číšník - Servírka, 
Kuchař - Kuchařka
požadujeme:
- odborné vzdělání
- znalost NJ nebo AJ (pouze u obsluhy)
- zodpovědný přístup k práci
- časovou flexibilitu

MY HOTEL PŘIJME NOVÉ ZAMĚSTNANCE 
pro pracoviště v Lednici na Moravě

V případě zájmu kontaktujte paní Cibulkovou na: 
cibulkova@myhotel.cz, tel.: +420 602 255 925 
nebo na adrese: MY HOTEL s.r.o., 21. dubna 657, 691 44 Lednice na Moravě

02_INZERCE_MH_ZAMESTNANCI.indd   1 25.7.2006   9:19:41

SÚŤAŽ LETA 
Chystáte sa navštíviť atraktívne miesta? Stanete 
sa svedkami nečakanej udalosti, ktorú zvečníte 
svojím fotoaparátom? Budete súčasťou príbehu, 
ktorý napíše sám život a vy ho prerozprávate? 

Redakcia Malackého hlasu vyhlasuje „dvojsúťaž“  
o najkrajšiu fotografiu leta a najlepší príbeh leta. 
Jednotlivé príspevky sa budú posudzovať individuál-
ne, ale nevylučuje sa ani alternatíva, že by spolu sú-
viseli. 

Súťaž bude vyhodnotená v rámci podujatí osláv 
osemstoročnice  mesta,  kedy  15.  výročie  od  vzniku 
oslávi aj niekdajší mestský mesačník Malacký hlas.

Svoje fotografie a príbehy zasielajte na adresu re-
dakcie Malacký hlas, Radlinského 2751/1, 901 01 Ma-
lacky,  prineste  osobne  do  budovy  MsÚ,  kancelárie   
č. 407 alebo vhoďte do schránky redakcie na MsÚ do 
31. augusta. Nezabudnite pripísať kontaktné údaje 
aj t. č., kde fotografia vznikla, ako sa volá a pod.  Foto-
grafie dodávajte v rozmeroch 13 x 18 cm, príbeh by 
nemal presiahnuť dve strany. 

Súťažiť budete o digitálny fotoapa-
rát alebo digitálny záznamník.

Sponzorom súťaže je 

Chcete preveriť svoju kondičku a vy-
skúšať si aerobic maratón za účasti cvi-
čiteľov zvučných mien? neprehliadnite 
nasledovné. 26. augusta sa od 10.00  
do 15.30 h v telocvični ministerstva ob-
rany na Juhu uskutoční aerobic mara-
tón s alinom. 

PROGRAM:
10.00 – 11.00 h – Tae-BO  s A. Reise-

nauerom; 11.30 – 12.30 h – Body styling 
s Adrianou Bittnerovou; 13.00 – 14.00 h –
Kick-Box aerobic  s  Luciou  Pollákovou; 
14.30 – 15.30 h – Tae-BO double s A. Re-
isenauerom a A. Bittnerovou. 

V  prestávke  vystúpi  tanečná  skupina  
Life z CVČ Malacky. 

Vstupné  je 160 Sk na mieste a 120 Sk 
v predpredaji. Vstupenky si môžete zakú-
piť v OD Stred, v predajni foto na 1. poscho-
dí, t. č.: 0904/53 96 68 alebo v priestoroch 
Boxing Clubu RTJ na Ul. 1. mája 108 vždy 
počas tréningov. 

Pre účastníkov maratónu je zabezpeče-
ná minerálka a ovocie. 

Diváci  zaplatia  za  vstup  na  podujatie 
symbolických 10 Sk. 

Všetci sú srdečne vítaní. 
ali ReiSenaUeR, organizátor

Aerobic maratón s Alinom

Chcete vyhrať digitálny 
fotoaparát alebo záznamník?
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ZaBÁva nÁS PÁn BaKlíK

Pýtá sa Janek mamy:
– Je sex cudzí suovo?
– No, pro tvojého tatu velice cudzí,  

– vzdychne si mama.

– Víte, súsede, chválí sa Vjera, múj muž 
Štefan je skoro ideálny! Nepije, za ženama 
nebjehá, nebije mja.

– To ani nefajčí?
– No, po dobrém objedze si jednu dá, 

ale to bývá tak dva-trikrát do roka!

30. 7. sme si pripome-
nuli 1.  výročie  úmrtia 
našej milovanej mamy 
Márie Michalkovej 
a 2. 8. 26. výročie úmr-
tia nášho drahého ot-
ca  Jozefa Michalka 
z Veľkých Levár. 
Vaše  srdiečka  dotĺkli, 
ale  spomienky  zostá-
vajú. Nezabúdame. Va-
še deti s rodinami. Kto 
ste ich poznali, venujte 
im tichú spomienku. 

Júl 2006:
Dagmar Dvoranová a Tomáš Peller; Jar-
mila Hladká a Jozef Krčma; Janka Hoco-
vá a Clive Anthony Liddiard; Katarína Ší-
rová a Pavel Hock; Katarína Bjelová a Mi-
roslav Sobolič; Renáta Greculová a Šte-
fan  Ištok;  Mária  Senková  a  Ľubomír 
Kuráčka.

PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:

NIE SÚ MEDZI NAMI:

August 2006:
80  –  Štefánia  Lipová;  Mária 
Tóthová;  Mária  Weberová;  

85  –  Ján  Bolf;  Bernardína  Gombárová; 
Mária Kalužáková; 96 – Rozália Gašparo-
vá; Štefan Luknár

POVEDALI SI ÁNO:

Júl 2006:
Rozália Čermáková, 1925, Borský 

Sv.  Jur;  Anastázia  Stríbrnská,  1927,  Lo-
zorno;  Anna  Ilavská,  1925,  Bratislava; 
Mária Besedičová, 1947, Borinka; Milan 
Malík,  1959,  Sekule;  Ladislav  Mrkva, 
1932, Plavecký Mikuláš; Anton Hurban, 
1950, Malacky; Martin Včelka, 1955, Veľ-
ké Leváre; Valent Foltýn, 1931, Borinka; 
Viliam  Slezák,  1922,  Malacky;  Roza Va-
lentová, 1939, Zohor; Ján Urbanič, 1941, 
Zohor; Mikuláš Kimlička, 1927, Malacky; 
Katarína Sojáková, 1933, Lakšárska Nová 
Ves;  Mária  Valúchová,  1918,  Láb;  Cyril 
Voltemar, 1925, Veľké Leváre; Jozef Küh-
treiber,  1934,  Studienka;  Gejza  Božík, 
1933, Plavecké Podhradie; Ferdinad Čer-
ný,  1940,  Sološnica;  Amalia  Antalová, 
1926, Zohor; Ľudovít Mifkovič, 1942, Pla-
vecký Štvrtok; Juliana Halinárová, 1934, 
Pernek; Ladislav Hamár, 1936, Malacky; 
Mária Balážová, 1955, Jakubov; Anna Ži-
lavá,  1921,  Malacky;  Jozef  Slaninka, 
1926, Suchohrad; Pavel Kukliš, 1913, Ma-
lacky; Mária Danihelová, 1927, Plavecký 
Štvrtok;  Pavel  Zeman,  1956,  Plavecký 
Štvrtok; Ing. Ján Valachovič, 1929, Stupa-
va; Ľudmila Vlková, 1932, Gajary; Ján Ri-
gáň, 1944, Veľké Leváre, Milan Kratoch-
víl,  1950,  Malacky;  Jaromíra  Jarkovská, 
1930, Malacky.

†
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– Zdravíme všetkých po 3 500 km 
už spod najvyššej hory Británie 
1344 m Ben nevisu. Z vrcholu sme 
pre nepriazeň počasia neposlali po-
zdrav. O 5 dní plávame do írska, – 
takáto sms-ka od členov expedície 
SlOvaKia – BRiTiSH iSlanDS TOUR 
2006, ktorú poslali 24. júla, nás po-
tešila. 

Štvorica  cyklodobrodruhov  –  Peter 
Patsch, Ľuboš Horňák, Jozef Bocko a Brani-
slav Sýkora – vyštartovala na cesty 19. júna 
s cieľom zdolať za 80 dni 8000 km. Dnes 
majú za sebou polovicu cesty. Vyberáme 
úryvky z  ich e-mailu, ktorý zachytáva za-
čiatok expedície:

nemecko – Holandsko 
Z  dedinky  Hagenah  vyrážame  plní 

energie po cyklochodníku, ktorý vedie sú-
bežne s hlavným cestným ťahom na Bré-
my. Obdivujeme veterný mlyn z roku 1773 

prestavaný na reštauráciu. Nemecké dedi-
ny nás prekvapujú kvetinovou výzdobou 
v  každom  okne.  Podvečer  prechádzame 
cez prírodnú bocianiu rezerváciu. Po tech-
nickej stránke je všetko v poriadku. Bicykle 
DEMA Merano držia váhu okolo 170 kg bez 
problémov. Holandsko nás privítalo sych-
ravým počasím. Spíme, kde nás noc a pod-
mienky  prikvačia.  23.  júna  sme  v  meste 
Naarden,  pôsobisku  J.  A.  Komenského, 
ktorý  tu  žil  vo  vyhnanstve  a  aj  zomrel. 
Stretli sme krajanov – robotníkov pri stav-
be  mostov  pre  železnicu.  Prezeráme  si 
mestá  Amsterdam  a  Rotterdam.  Dostali 
sme sa aj na štadión slávneho futbalového 
tímu Feyennord Rotterdam. 

Belgicko – Francúzsko
Plavíme sa  loďou do mestečka Kinde-

rijk.  Množstvo  veterných  mlynov  na  ma-
lom priestore nás ohúri. V Belgicku nás “ví-
tajú” zlé cesty, cyklochodníky v stave po-
dobnom Slovensku. Francúzsko je rovnako 

necykloturistická 
krajina. V krajine gal-
ského kohúta si pre-
zeráme cintorín pad-
lých vojakov v 1. a 2. 
sv. vojne, medzi nimi 
je  aj  veľa  našich. 
V  meste  Dunqurke 
sa  zastavujeme  na 
pláži,  kde  sa  v  roku 
1944  vylodili  spoje-
necké  vojská  v  ope-
rácii  známej  ako  vy-
lodenie v Normandii. 
Stoja  tu  nemí  sved-
kovia bitky – bunkre, 
z  ktorých  Nemci 
ostreľovali vtedajších 
nepriateľov. 

veľká Británia
a Severné írsko
Čaká  nás  veľký 

oka mih,  vstup  na  pôdu  Albionu  –  teda 
Veľkej  Británie  a  Severného  Írska.  Hneď 
príjazd k odbaveniu v meste Calais je ad-
renalínový – všade rozkopané prístupové 
cesty k  terminálom. Odchod  lode stíha-
me  len  tak-tak.  Po  45  minútach  sa  nám 
zjavujú  biele  skaly  doverské.  Všetko  sa 
vlastne začína! 

S Anglickom sa prvý zoznamuje Peter 
Patsch – pád na zem je však bez násled-
kov. 

Prvých  10  km  je  ťažkých,  aspoň  pre 
Ľuboša Horňáka. Veľa áut, kamiónov. Jaz-
da v  ľavom pruhu si vyžaduje úplné  iný 
spôsob jazdy. Prekvapuje nás zvlnený re-
liéf trasy, ktorá je náročná na výdrž. Angli-
čania  nás  nechali  spať  pokojným  spán-
kom ako vlastne doteraz všetci. 

Ďalší deň sa presúvame do Londýna. 
Trasa je to krátka, len 65 km. Zastavujeme 
sa v Greenwichi. Je čo obdivovať. 

Pokračovanie  dobrodružstiev  z  naj-
novšieho e-mailu prinášame na 8. strane. 

členovia expedície, foto: -sck-

Cykloexpedícia podľa plánu

Kto z vás si takmer sadol na nultý poludník, ktorý delí západnú 
a východnú pologuľu? Zhora Braňo Sýkora, Ľuboš Horňák a Pe
ter Patsch si to vyskúšali.

Pálffy alebo Pálfi?
Meno Pálffy patrí podľa Pravidiel slovenského pravopisu medzi „mená osôb  

vystupujúcich v uhorskom období slovenských dejín“ a podľa aktuálnych pravo-
pisných pravidiel sa píše spisovne v podobe Pálfi. 

Pri schvaľovaní časti pravopisných pravidiel venovanej písaniu historických 
mien sa jazykovedci riadili aj názormi pracovníkov Historického ústavu SAV. Na-
priek tomu, že nie všetci historici súhlasia s kodifikovanou podobou písania histo-
rických mien, tieto pravidlá sa bežne rešpektujú. Nie však bez výnimky – napríklad 
označenie Pálffyho paláca v Bratislave sa nezhoduje so súčasnými pravidlami.

Tvorcovia informačnej tabule k malackému kaštieľu riešili otázku, či dodržať 
pravopisné pravidlá alebo zachovať historickú podobu mena bývalých vlastníkov 
kaštieľa. Tými boli približne tri storočia členovia rodiny s menom písaným v podo-
be „Pálffy“. 

Nakoniec sa rozhodli členovia občianskeho združenia M.L.O.K. rešpektovať  
stanovisko Krajského pamiatkového úradu k osadeniu tabule, v ktorom sa uvádza, 
že „pri citovaní mena „Pálffy“ je potrebné dodržať gramatickú podobu písania toh-
to mena podľa posledného majiteľa. Používanie pôvodnej gramatickej podoby 
mena je povinnosťou najmä vo vzťahu k pôvodným majiteľom a ich potomkom.“

-mm-

Odišiel si bez roz-
lúčky.  Tak  veľmi  si 
chcel žiť, no choroba 
to  nechcela  dovoliť. 
Nedá  sa  ťa  zobudiť, 
a  tak  veľmi  by  sme 
chceli.  Už  len  môže-
me  k  tebe prísť  a sviecu  zapáliť. 

Dňa 17. júla uplynul rok, čo nás na-
vždy opustil vo veku 76 rokov manžel 
a  krstný  otec  Milan Kuklovský  z  Ma-
laciek. Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku. 

S  láskou spomínajú manželka Otília 
a krstné deti Peter, Alenka a Michal

Územie obce láb bolo osídlené už 
v neolite. archeologické nálezy po-
tvrdili, že už v 8. storočí tu bolo slo-
vanské sídlisko a našli sa aj pozo-
statky sídliska a pohrebiska z obdo-
bia veľkomoravskej ríše. Osada pod 
názvom lOyP sa spomína už v roku 
1206.

Pôvodne patrila k plaveckému panstvu, 
neskôr sa stala vlastníctvom majiteľov stu-
pavského panstva. V 16. storočí sa tu usa-
dili  rodiny chorvátskych kolonistov. Oby-
vatelia  Lábu  sa  venovali  poľnohospodár-
stvu, najmä pestovaniu zeleniny, ktorú na 
prelome 19. a 20. storočia predávali až vo 
Viedni. Typickým  remeslom  bolo  rezbár-
stvo a výšivkárstvo. Lábska výšivka sa pre-
javila predovšetkým v bohatosti miestne-
ho kroja, ktorý patrí medzi najkrajšie v re-
gióne. Od 19. storočia existovali v obci te-
helňa  a  píla,  výrobňa  trsťového  pletiva, 
boli tu rôzne obchody – nielen potravinár-
ske, ale aj  s  liečivými  rastlinami. Koncom 
19. storočia   začali odchádzať prví obyva-
telia za prácou do Ameriky.

K  najzaujímavejším  kultúrno-historic-
kým pamiatkam patrí pôvodne renesanč-
ný rímskokatolícky kostol Všetkých svätých 

z roku 1561. Baroková kaplnka pochádza 
z roku 1755. Pečatidlo z roku 1616 je zatiaľ 
jediným prameňom k poznaniu obecného 
znaku.  V  zelenom  štíte  je  v  striebornom 
odetý sv. Ondrej so zlatou gloriolou okolo 
hlavy a so zlatým ondrejským krížom v ru-
kách, zlatá hviezdička, polmesiac a lemeš.

Obec Láb v tomto roku oslávi 800 rokov 
prvej písomnej zmienky o obci. 

Oslavy sa uskutočnia v dňoch 9. a 10. 
septembra v centre obce. V hlavnom prog-
rame  vystúpia  Lábsky  folklórny  súbor  so 
zdravicou záhoráckej  richtárky Márie Kra-
ľovičovej, spevácky súbor Bystričan, vokál-
na  skupina  Fragile  pod  vedením  Braňa 
Kostka. Zaujímavé budú šansóny v podaní 
Alenky Čermákovej – hlasovej pedagogič-
ky finalistov slovenskej SuperStar. 

Spev vystrieda tanec v podaní finalistov 
miliónového  tanca  Johnyho  Mečocha 
a Melánie Kasenčákovej. Večerný program 
ukončí Miro Jaroš a Bukasový masív. Prog-
ram  bude  uvádzať  Patrícia  Garajová-Jar-
jabková. Nedeľný program sa začne sláv-
nostnou sv. omšou. Poobede vystúpi sku-
pina Vega zo Zohora, deti ZŠ a MŠ Láb, ta-
nečné  štúdio  Assos  z  Bratislavy  a  ľudová 
hudba Záhorienka. 

Obecný úrad láb

vedeli ste, že „náraďovňa“ v rohu 
starého malackého cintorína je  
v skutočnosti historická budova,  
v ktorej sa konávali pitvy? 
vedeli ste, že v Malackách stál ke-
dysi gotický kostol? 
vedeli ste, že Malacky boli v mi-
nulosti rodinným sídlom uhorské-
ho palatína? 
viete, kde bolo historické cen-
trum Malaciek? 

Tieto informácie nie sú zrejme pre ľudí 
zaoberajúcich sa históriou mesta žiadnou 
novinkou.  Ale  väčšina  ľudí  podobné  po-

znatky nemá, možnosť dostať sa k informá-
ciám o dejinách Malaciek nie je veľká, v ško-
lách sa jej venuje minimálny priestor. V tej-
to súvislosti sa ako primeraná a vítaná javí 
iniciatíva občianskeho združenia M.L.O.K., 
ktoré sa snaží sprístupniť Malačanom i náv-
števníkom mesta informácie o troch histo-
rických objektoch. V rámci projektu Miesta 
mesta podporeného z grantového progra-
mu T-Mobile  pomáha komunite, adminis-
trovaného  nadáciou  Pontis,  M.L.O.K.  pri-
pravil  informačné  tabule  ku  kaštieľu,  ku 
kostolu Najsvätejšej Trojice  (dolný kostol)  
a  k  starému  cintorínu.  Z  tabúľ,  ktoré  si  v 
rodnom  jazyku  môže  prečítať  aj  Nemec 
alebo Angličan, získa okoloidúci základné 
poznatky o danom objekte (v prípade cin-
torína aj o ďalších malackých cintorínoch  
a o významných hroboch, ktoré sa na sta-
rom cintoríne nachádzajú). 

Súčasťou tabúľ sú aj historické fotogra-
fie. Okrem zvýšenia  informovanosti verej-
nosti  bolo  cieľom  tohto  projektu  zlepšiť 
vzťah  Malačanov  k  svojmu  mestu,  zvlášť  
k historickým pamiatkam, ktorých tu nie je 
mnoho  a  nie  vždy  sa  s  nimi  zaobchádza 
primerane ich významu. 

Členovia M.L.O.K.-u ďakujú za odbornú 
spoluprácu pri  tvorbe tabúľ Mgr. Vladimí-
rovi Šípovi a Stanovi Bella novi. 

Text: -mm-, 
foto: archív OZ M.l.O.K

800ročný Láb

M.L.O.K. sprístupnil verejnosti 
zaujímavé informácie 
o Malackách 
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ŠPORT

11. júla odštartoval prípravu na nový ročník nováčik tretej ligy BFZ – šK FO Ma-
lacky. Pod vedením trénera Jozefa Čikoša, ktorý trikrát postúpil s mužstvom 
od šiestej ligy až po tretiu ligu, sa do prípravy zapojila väčšina hráčov z minu-
loročného kádra.

Tretí júlový víkend sa na letnom kú-
palisku v Malackách uskutočnil v pora-
dí už druhý turnaj v plážovej hádzanej. 
Na  turnaji  sa  nám  predstavilo  9  druž-
stiev  rozdelených do dvoch základných 
skupín.  Hráči  z  Malaciek,  Bratislavy 
a z Modry nám  predviedli obdivuhod-
né výkony. Bolo sa skutočne na čo po-
zerať,  hráči  ukázali  zaujímavé  akcie 
a padali atraktívne góly pre divákov.

    Konečné poradie turnaja: 
1.  Drink Team  IV,  aktuálny  majster 

Slovenska v plážovej hádzanej, 2. Mike 
like limonades, 3. Denis a jeho chlapci, 
4. Last minute, 5. Dacani, 6. Bzučiaci, 7.  
Mýtnickí vlci, 8. Sedlák team, 9. BHC he-
čepeč. Za najlepšieho brankára bol vy-
hlásený brankár víťazného tímu Krížik, 
najsympatickejším  hráčom  sa  stal  Vi-
liam Konček.               -pz-, foto: S. Osuský 

7. – 9. júla patrilo letné kúpalisko 
v Malackách beachvolejbalu. Zišli sa 
tu najlepší hráči a hráčky na turnaji 
série a Majstrovstiev SR CaSPeR Be-
ach volley action. 

Prihlásilo sa 29 mužských a 13 ženských 
dvojíc, čo je rekord histórie podujatia. Štar-
tové pole sa hemžilo bývalými či aktuálny-
mi  reprezentantmi  a  majstrami  SR  v  šest-
kovom,  resp.  plážovom  volejbale.  V  tejto 
konkurencii sa pokúšali presadiť aj 3 domá-
ce mužské dvojice (Baran – Rusňák, Šamulka 
– Petrovič, Haringa – Sloboda), žiadna z nich 
sa však nepredrala sitom piatkovej kvalifiká-
cie, v ktorej 17 nenasadených dvojíc bojo-
valo o zvyšné 4 miesta v hlavnej súťaži.

vyrovnané ženské finále 
Počasie vyšlo dokonale. Hoci bol piesok 

horúci, hráči a hráčky sa na  ihriskách roz-
dali, bojovali o každú loptu, veď motiváci-
ou  im boli body do celkového rebríčka a, 

samozrejme, aj najvyššia finanč ná dotácia 
v histórii turnaja. Turnaj vyvrcholil finálový-
mi zápasmi, ktoré moderoval Nikita Slovák, 
známy  fanúšik  beachvolejbalu.  Najprv 
odohrali svoj zápas najlepšie ženské dvoji-
ce – legendy slovenského beachvolejbalu 
K. Koválik – Rimovský s K. Jakušovou proti 
prekvapeniu turnaja M. Turnerovej s K. Bar-
tošovou. Zápas bol veľmi vyrovnaný, oba 
sety skončili najtesnejším rozdielom. Z ví-
ťazstva sa trochu prekvapujúco tešili Tur-
nerová s Bartošovou. O 3. miesto sa nehra-
lo,  lebo  úradujúce  majsterky  SR  sestry 
Opatovské odstúpili ešte pred semifinále 
pre zdravotné problémy.

Beachvolejbalové divadlo
Najväčšia lahôdka čakala na divákov na 

záver. Vo finále totiž proti sebe nastúpili ak-
tuálni majstri SR a obhajcovia minuloročné-
ho prvenstva R. Nemec s M. Kardošom a pro-
ti nim dvojica skúsených hráčov, ktorí však 
spolu  hrali  len  na  prvom  turnaji  – V.  Pro-

cházka a R. Dvorský. Páni predviedli  jedno 
krásne beachvolejbalové divadlo, ktoré ma-
lo všetko, po čom duša fanúšika túži – tvrdé 
smeče, bloky, technické údery, efektné zá-
kroky v poli, obetavosť a snahu do posled-
nej lopty. Z víťazstva sa napokon tešila dvo-
jica Procházka – Dvorský, pre ktorú to je ur-
čite zadosťučinenie po tom, ako prišli o svo-
jich predchádzajúcich partnerov. V zápase 
o 3. miesto dominovali špecialisti Kimijan – 
Jány nad dvojicou M. Sládeček – M. Nemec 
(reprezentanti SR v šestkovom volejbale).

vÝSleDKy 
muži o 3. m. Kimijan, Jány – Sládeček, 

M.  Nemec  2:0  (18,15),  o  1.  m.  R.  Nemec, 
Kardoš  –  Procházka,  Dvorský  1:2  
(-18,11,-12); 

ženy o 3. m. H. Opatovská, Z. Opatov-
ská – Snopková, Ďuržová – nehralo sa, o 1. 
m.  Katarína  Koválik  –  Rimovský,  Katarína 
Jakušová  –  Martina  Turnerová,  Katarína 
Bartošová 0:2 (-19,-19)

                -duš-, foto: S. Osuský

CASPER Beach Volley Action 2006 
„po malacky”

Beach Handball Cup 2006 
už pozná svojho víťaza

Cieľom futbalistov 
ŠK Malacky je prilákať 
fanúšikov

Príprava:  Hráči  trénovali  štyrikrát  do 
týždňa a počas víkendu hrali prípravný zá-
pas. Fyzickú kondíciu naberali v areáli Zá-
mockého parku. Toto prostredie a štadión 
závidela  Malačanom  väčšina  mužstiev, 
ktoré tu nastúpili na zápasy. Počas prípravy 
naplánovali  funkcionári  stretnutia  s  Holí-
čom,  Petrovou  Vsou,  Bratislavou-Račou, 
Štartom Bratislava a FK Jablonové. Príprav-
né zápasy splnili svoj účel, keď príležitosť 
hrať dostali všetci hráči pripravujúci sa na 
novú sezónu. 

Káder: Do prípravy sa zapojila väčšina 
hráčov  z minuloročného  kádra.  Hosťova-
nie  sa  skončilo  Podmajerskému,  ktorý  sa 
vrátil  naspäť  do  BCT  Bratislava.  Nakoľko 
funkcionári vedia, akú kvalitu predstavuje 
tretia  liga, oslovili niekoľko talentovaných 
hráčov z okolia a ponúkli im možnosť skú-
siť vyššiu súťaž. Minuloročný káder tak do-
plnili na prestup z ligového dorastu Interu 
Bratislava  Karol Malý  (syn  známeho  hu-
dobníka a bývalého hráča Malaciek), z Kos-
tolišťa prišiel na ročné hosťovanie s 21 gól-

mi najlepší strelec minuloročnej štvrtej ligy 
igor Malý, bývajúci v Malackách, a Peter 
Faktor, odchovanec Spartaka Trnava, kto-
rý prejavil záujem reprezentovať Malacky. 

Ciele:  Funkcionári  a  hráči  ŠK  Malacky 
majú  pred  sezónou  jediný  cieľ  -  svojou 
hrou prilákať na štadión čo najväčší počet 
spokojných fanúšikov. Na prianie priazniv-
cov futbalu požiadali na zväze aj o prelože-
nie zápasov susedného Kostolišťa tak, aby 
nekolidovali so zápasmi štvrtoligistu. Prvo-
radým  cieľom  funkcionárov  je  budovať 
malacký futbal perspektívne s odchovan-
cami  a  nie  ísť  cestou  niektorých  klubov, 
ktoré po vyčerpaní  finančných prostried-
kov za nákupy a platenie cudzích hráčov 
nemajú vlastných odchovancov a zápasia 
s  existenčnými  problémami.  Funkcionári 
ŠK Malacky dúfajú, že v spolupráci s mest-
ským zastupiteľstvom a mestom Malacky 
a za podpory primátora RNDr. Jozefa On-
drejku sa im podarí zveľadiť futbalový šta-
dión a jeho okolie v Zámockom parku. 

FRanTišeK HlavaTÝ 

škótsko
12. júla sme pri jazere Loch Ness. Príše-

ru Nessie sme nevideli, zato nás ráno nav-
štívila rodinka kliešťov. Už druhý deň fúka 
silný protivietor. Je to ťažké, brašne brzdia, 
síl ubúda. V dedinke Culloden navštevuje-
me prírodné múzeum poslednej veľkej bit-
ky v Británii medzi Highladermi a hanno-
verskou armádou z roku 1746. Výklad, pre-
hliadka  bojiska  s  hrobmi  a  kameňmi  zú-
častnených klanov sú úchvatné. Od mesta 
Inverness prechádzame tri mosty cez záli-
vy  Severného  mora,  zarezané  hlboko  do 
pevniny. 13.  júla nás cesta priviedla k Se-
vernému moru. Prichádzame do poslednej 
obývanej oblasti „pevninskej” Británie do 
John o‘Groats. Pri blízkom majáku Duncas-
by  Head  stíhame  západ  slnka  pri  mori. 
Svietiaci maják, more, v diaľke sa črtajúci 
ostrov Orkneje, romantika. Po 45 minútach 
plavby  sa  doobeda  ocitáme  na  ostrove 
Orkneje.

Orkneje
Orkneje sme sa rozhodli prejsť „naľah-

ko“  bez  brašní.  Zastavujeme  pri  prvom 
orknejskom dome. Pošťastilo sa a William, 
jeho majiteľ, nám dovoľuje nechať brašne 

u  neho v stodole. Ako šípy  vyrážame do 
hlavného mesta Orknejí Kirkwallu, neskôr 
k Ring of Brodgar a Stenness. Všetko sú to 
stojace kamene, mystické miesto. Do kru-
hu usporiadané do výšky sa týčiace kame-
ne.    Niektorí  ich  využívajú  na  dobíjanie 
energie. Tak sme tisícročia stojace kamene 
oblápali a dobíjali energiu tiež. Dostali sme 
sa aj do skalného obydlia na miesto 5000 
rokov  starého  osídlenia  človeka.  K  braš-
niam sa vraciame takmer v noci. Ráno sme 
vstávali ťažko, lúčime sa s domácimi a tra-
jektom  opäť  plávame  späť  do  Škótska. V 
silnom protivetre sa nám podarilo spraviť 
110 km. Okrem vetra nás tu začínajú trápiť 
malé mušky,  tu nazývané „meggis“. Sotva  
1 mm stvorenia dokážu pri oddychu alebo 
večer  po  skončení  etapy  narobiť  veľké 
problémy. Štípu ako divé. Dokonca dokážu 
prejsť aj cez sieťku vnútorného stanu. „Do-
stal“ to Jožko. V noci tri hodiny pochodoval 
pred stanom, v ktorom mal 1 000 000 mu-
šiek.  Šmahom  zabijete  1000,  ale  ďalších  
10 000 čaká vonku. 

vonkajšie Hebridy
17.  júla dosahujeme 3000 km expedí-

cie. Bicykle DEMA  Merano až na pár nasta-

vení idú bezchybne. Na ďalší deň  prichá-
dzame do  Ullapoolu, trajektom sa chceme 
dostať k ďalšiemu bodu expedície, na os-
trov Vonkajšie Hebridy. Zisťujeme, že tra-
jekt odchádza až poobede. Čas preto vy-
užívame na dospanie noci. Priamo v centre 
sa ukladáme na trávnik a spíme. Nalodenie 
stíhame tentoraz načas. Po 2 a 3/4 hodine  
sa vyloďujeme na Hebridách v meste Stor-
noway.  Hebridy  sa  delia  na  Vonkajšie  a 
Vnútorné. Je to zhluk asi 50 ostrovov. Vy-
beráme  si  jeden  -  Lewis.  Navštevujeme 
zrekonštruované  obydlia  starých  Galov/
Škótov  spred  100  rokov.    Zaujímavosťou 
Severného  Škótska,  Orknejí,  Hebríd  je 
dvojjazyčnosť. Tabule, názvy pri domoch, 
všetko najprv po galsky, menším písmom 
po  anglicky.  Ľudia  hovoria  rovnako  gal-
ským nárečím. 

V  Callanishe si prezeráme prírodné mú-
zeum.  Stojace  kamene.  Tieto „callaniské” 
majú  prezývku „Sonehenge  Hebrid”.  Ne-
viem,  ale  atmosférou  a  tajomnosťou  sa 
s tými na Orknejách nedajú rovnať. V tento 
deň ešte prichádzame do Tarbetu,  trajekt 
nás prepraví na ostrov Skye. 

ČlenOvia exPeDíCie
foto: -sck-

Cykloexpedícia podľa plánu 2. časť

Ihrisko na letnom kúpalisku v Malackách sa stalo dejiskom viacerých športových podujatí. Už tradične sa tu konal aj CASPER Beach Volley 
Action. Celkovo má v tomto roku dobrú sezónu. Letné horúčavy prilákali cez pracovné dni aj 700 ľudí, počas víkendu ešte o 300 viac. Naj
väčší nápor návštevníkov je v poobedňajších hodinách. Priaznivo ohodnotila letné kúpalisko aj „inšpekcia z Nového času“. Získalo štyri 
z piatich možných hviezdičiek. 

Lazarčíková tretia na ME
Traja Malačania – Simona Lazarčíková, Samuel Novota a Andrej Slováčik, repre-

zentovali Slovensko na Majstrovstvách Európy mládeže 21. – 30.  júla v Sarajeve 
(Bosna  a  Hercegovina).  Slovenská  výprava  si  počínala  podľa  očakávaní  dobre 
a v tvrdej konkurencii vybojovala štyri medailové umiestnenia. Na jednom z nich sa 
výrazne podpísali Lazarčíkovej výkony, ktorá v súťaži družstiev obsadila s Barborou 
Balážovou výborné celkové 3. miesto. Zo slovenskej reprezentácie bola v rebríčku 
podaných výkonov na 4. mieste, keď vo štvorhre spolu s Kučerovou (ČR) získala 5. 
– 8. miesto a v súťaži jednotlivcov 9. – 16. miesto. Reprezentačné družstvo kadetov 
v Sarajeve sprevádzal Jozef Bardoň, tréner Centra talentovanej mládeže pri Stolno-
tenisovom klube Malacky. 

Konečné  poradie  slovenských  družstiev:    juniori  –  21.  miesto,  juniorky  –  10. 
miesto, kadeti – 16. miesto a kadetky – 3. miesto.                      -lucy-
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