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ENEM 
kedy tedy 
ňekedy

Času nemám ňikedy, enem kedy tedy 
ňekedy. Vím šak jedno, že od Kútu aš po 
Mauacky vyprávjame záhorácky. Paštekári 
aj tí druhí, rádzi tú reč počúvali, na  
Inchebje nám aj zátléskali. Na Záhorí záho-
rácky kričali šeci, ked sme sceli postát v reči. 
Ej na Záhorí mosíte po dobrácky, ináč budú 
létat facky. Opjet sme sa presvjedčili, že šeci 
Záhoráci na ceuém svjece sa rádzi vracajú 
ke kolébce. Nevijórk, Sidny, Kiripolec, nech 
je to fčil Kanaďan lebo Japonec. Záhorák 
nebiu nigdá uakomec. Štrngnime si spuem 
doma pri pjesničce pri víňe v téj najkrajší 
záhoráckej roviňe. Hor sa, Záhoráci, hor ru-
ku dohora. Ňikdá sa nezapre tá naša nátu-

ra. Záhorák nečučí volade v kútečku, život 
si užíva hútek po hútečku. Od Skalice po 
Ďevín spjev sa nese Záhorím. Záhorí je sva-
tá zem, Boží láska vládne v ňem. Maťičko 
Šaščínska, patrónko Záhorá, srce Záhorá-
ka pro lásku plápolá. 

Teda enem kedy tedy ňekedy, zeberme 
do ruky Hakáčové husle a pjekne zauákaj-
me. Na tú spisovnú slovenčinu ftedy neku-
kajme. Ypsilónom zbohem dajme.

LUCIA VIDANOVÁ
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Bratislavské výstavné a kongresové centrum Incheba ožilo 18. – 21. januára domácimi, exotickými, chutnými aj svalna-
tými lákadlami 400 vystavovateľov z 31 krajín, ktorí sa zúčastnili už 13. ročníka veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakia-
tour 2007. Tradične už po siedmykrát sa v štýlovej drevenej expozícii Združenia miest a obcí záhorskej oblasti predsta-
vilo päť mikroregiónov: Malacky, Stupava, Senica, Holíč a Gbely. Ako každý rok sa bolo na čo pozerať a niektorí sa prišli 
„poviprávjat a zaspomínat na časi muadosci“.  

Kde bude chodiť 
do školy váš 
budúci prváčik?
MESTO MALACkY a RIADITEĽSTVÁ 
ZÁkLADNÝCH ŠkÔL V MALACkÁCH

pozývajú 
rodičov s deťmi 
narodenými 
od 1. 9. 2000 do 31. 8. 2001 
na zápis do 1. ROČNíkA ZŠ 
NA ŠkOLSkÝ ROk 2007/2008, 
ktorý sa uskutoční 
9. februára (piatok) 
od 14.00 h do 18.00 h,
10. februára (sobota) 
od 9.00 h do 12.00 h.

Ešte ste sa nerozhodli, kam zapíšete svo-
je dieťa? Možno vám pomôže prehľad-
ná tabuľka uverejnená na 3. strane. 

Miško Dočolomanský medzi „svojimi“. Možno príde aj na ples.

 18. – 21. 1. –  ITF SLOVAkIATOUR 2007

 Hráči z hambálku „obehráli” Inchebu

 Falošnej jari  odzvonilo
Nielen kniha meškala, ale tento rok si dávala so snehovou nádielkou načas aj pani 

Zima. A tak namiesto Vianoc si bielu mrazivú perinu vychutnávame až takmer vo feb
ruári. Falošnej jari, ako ju zvykli nazývať odborníci na počasie, teda načas odzvonilo, 
kým ju vystrieda tá ozajstná. Podľa meterológov sa po prvej vlne ochladenia očaká
vajú ďalšie mrazy okolo 4. februára. 

Huby  už  teda  zrejme  zbierať  nebudeme,  zato  môžeme  zvesiť  z klinca  korčule 
a vybrať sa napríklad na klzisko do Zámockého parku. 

-lucy-
Foto: S. Osuský 

Mesto Malacky vás pozýva na zasad-
nutie MsZ vo štvrtok 1. februára so 
začiatkom o 14.00 h vo veľkej zasa-
dačke MsÚ na Radlinského ul. v Ma-
lackách.
V rámci programu budú prerokované 
aj tieto body: 
• Kreovanie komisií MsZ a schválenie 
náplne  práce  zástupcu  primátora  •   
Priority  mesta  Malacky  a  Program 
hospodárenia  a  sociálneho  rozvoja 
mesta  na  roky  2007–2013  •  Návrh   
Rokovacieho poriadku MsZ a jeho or
gánov a iné.

POZVÁNkA
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Tak takto familiárne si spokojne 
vzdychli všetci členovia tímu, ktorí sa 
podieľali na zrode netrpezlivo očaká-
vanej populárno-náučnej plno-
farebnej publikácie s množstvom 
originálnych fotografií, ktorá ma-
puje malackú osemstoročnú pí-
sanú históriu. Po viacnásobnom 
upresňovaní termínu jej tlače  
a distribúcie v piatok 26. januá-
ra dorazil priamo z tlačiarne z Banskej Bystrice 
kamión naplnený 8 000 „krásavicami” s nielen lákavým obalom, 
ale aj obsahom. 

Do vašich domácností ich odteraz po dobu 
štyroch týždňov budú doručovať zamestnan-
kyne mesta. V prípade, že vás doma nezastihnú, 
budete mať možnosť si vyzdvihnúť publikáciu  
 v klientskej kancelárii. 

Chceli by ste knihu aj pre svojich známych, 
priateľov či rodákov, ktorí už v Malackách nebý-
vajú? V prípade veľkého záujmu, ktorý je už zrej-
mý teraz, sa chystá dotlač. Vzácne kúsky sa tak 
dostanú do predaja. Kedy, kde a za koľko ich bu-
de môcť získať? Dozviete sa včas z mestských 
médií. Vďaka za trpezlivosť a príjemné čítanie.  

   Konečne ju máte doma.                         -mh- 

Konečne ju       máme doma



MALACKÝ HLAS  2/20072

Milí čitatelia, 
ak nám napíšete do 8. februára na  

adresu redakcie, ktorý príspevok vás za-
ujal, budete mať šancu získať nový his
torický kalendár. Tak neváhajte a za-
pojte 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 naj-
mä príspevky Odpredaj kaštieľa je 
stále prioritou, Vzácna je krv, nie 
darcovia..., Záhorácka, keď je noc 
dňom a iné. V tomto čísle odmeníme 
MUDr. Viliama Baláža z Bernolákovej 
ulice v Malackách.

2ZAUJALO MA V ČÍSLE

✒

JEDNOU VETOU

ZAUJALO VÁS

SPRAVODAJSTVO

•  16.  januára prijal primátor mesta Jozef 
Ondrejka riaditeľa Okresného riaditeľstva 
Policajného zboru Bratislava – okolie pplk. 
Jozefa Blažeka. Predmetom stretnutia bo
lo vzájomné informovanie o bezpečnost
nej situácii v Malackách a určenie spoloč
ného postupu pri riešení priestupkov.
•  O deň neskôr zasadala na Ministerstve 
výstavby a regionálneho rozvoja SR pra
covná skupina na prípravu Regionálneho 
operačného plánu, účastníkmi ktorej boli 
aj zástupcovia záhorských samospráv. 
•  Rada Združenia miest a obcí záhorskej 
oblasti zasadala 25. januára na MsÚ v Ma
lackách. Jej úlohou bolo organizačne pri
praviť snem združenia, ktorý sa uskutoční 
v týždni 12. – 16. februára, rovnako v Malac
kách. Jedným z hlavných bodov progra
mu snemu bude voľba predsedu na na
stávajúce  2ročné  funkčné  obdobie.  Sú
časným predsedom ZOZO je malacký pri
mátor J. Ondrejka.
•  26.  januára sa v novom zložení po de
cembrových komunálnych voľbách stre
tol Klub primátorov a starostov Malacké
ho okresu.  Jeho účastníci delegovali zá
stupcov klubu na snem Združenia miest  
a obcí Slovenska, ktorý sa bude konať 25. 
a 26. apríla v Bratislave.                -ipo-

výberové konanie 
na obsadenie miest 
príslušníkov Mestskej 
polície Malacky. 

Podmienky prijatia:
• úplné stredné vzdelanie
• minimálny vek 21 rokov
• bezúhonnosť
• telesná a duševná spôsobilosť
Žiadosti  o  prijatie  do  zamestnania 

spolu so životopisom zasielajte na adre
su Mestskej polície, Radlinského 2751/1, 
901 01 Malacky.

Mgr. IVAN JURkOVIČ, 
náčelník MsP

 
Pre tých, ktorí sa o profesiu radového 

mestského  policajta  zaujímajú,  môže 
byť  motivujúci  aj  celkový  príjem.  Za 
uplynulý rok priemerný mesačný príjem 
vrátane odmien, nadčasov a príplatkov 
za zmennosť predstavoval 22 194 Sk. Od 
nového roka sa skrátil pracovný týždeň 
na 35 hodín.                  -mh-

Mesto Malacky
vyhlasuje

Za Robom Rehákom 
„Dnes nad ránom zomrel Róbert,” to bol vari nejnepríjemnejší telefonát, kto-

rý ma zastihol vo štvrtok ��. januára krátko po tom, ako som zasadol k svojim 
každodenným povinnostiam.

V takom okamihu prebehnú mysľou človeka tisícoraké myšlienky. Najprv som 
si uvedomil, že tú vnučkinu pokazenú bábiku už Robo neopraví. V spomienkach 
som sa potom našiel vo výberovej komisii, keď sme mali z uchádzačov vybrať ria-
diteľa príspevkovej organizácie mesta pre správu športovej haly a letného kúpa-
liska. Výberové konanie vyhral. Ak ma pamäť neklame, komisia rozhodla jedno-
myseľne. Potom presne na Jána, 2�. júna �999, nastúpil do funkcie riaditeľa AD 
HOC. A tak bežal čas – s prácou, úspechmi aj starosťami, neskôr aj so zdravotnými 
problémami. Veľa sme o tom hovorili. O robote, ale aj o všeličom inom. Z funkcie 
riaditeľa odišiel 30. septembra 2003. Napriek tomu sme ostali v kontakte a viac-
krát som sa u neho zastavil na kus reči. Aj teraz som si hovoril: Už sa musím odtr-
hnúť, zájsť za ním a zavinšovať mu nový rok, snáď mi odpustí meškanie. A zahan-
bil som sa, že kvôli pracovným povinnostiam si neviem nájsť pár minút pre priate-
ľa, ktorý potreboval povzbudenie, milé slovo, posilu, výhybku v trýznivých myš-
lienkach. Choroba bola rýchlejšia.

Robo, ty už teraz vidíš veci ináč. Aj tie naše malichernosti, ktoré nás často zave-
dú do tmavých uličiek, v ktorých potom uponáhľaní zabúdame byť ľuďmi. Od-
pusť! Nech duša tvoja odpočíva v pokoji!    JOžO BULLA

Medzinárodný koncern EASTCON AG, 
Nemecko  s  13ročnou  pôsobnosťou 
na  slovenskom  trhu  hľadá  pre  zave
denie nového výrobku na trh:

OBCHODNÝ ZÁSTUPCA/OBCHOD-
NÁ ZÁSTUPkYŇA

Ponúkame: 
•  odborné školenie s medzinárodným 

školiteľom;
•  školenie,  pomôcky,  predvádzajúci 

tovar na náklady firmy;
•  zaujímavú, dobre organizovanú prá

cu vo vašom regióne;
• dobré finančné ohodnotenie;
• perspektívu kariérneho rastu.

Ak máte vysokoškolské alebo stredo
školské vzdelanie, ste iniciatívny, zod
povedný a energický, pošlite Váš živo
topis  s  fotografiou  a  telefónnym  čís
lom do 5. februára 2007 na adresu:
EASTCON AG SR, spol. s r. o., 
Oravská 4, 903 01 Senec,
e-mail: personalne@eastcon.sk, 
tel.: 0905/31 04 88

Budeme telefonicky informovať 
iba vhodných kandidátov!
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Neospravedlniteľné!
Kedy si  vstúpia 
do svedomia?

keby sme nosili drevo do hory, ro-
bili by sme užitočnejšiu vec ako to-
to. Nepochopiteľné správanie ne-
prispôsobivých občanov, ktorým 
chýba základné morálne a najmä 
environmentálne cítenie, je do ne-
ba volajúce. 

Takýto pohľad sa naskytol každému, 
kto  sa  vybral  koncom  januára  do  lesa  
na  Hlbokej  ulici  oproti  odpadovému  
dvoru (!). 

Naposledy za dva dni po 11.  januári 
vyzbieralo 25 pracovníkov verejnopros
pešných  prác  10  ton  odpadu  z  čiernej  
skládky na „Marakáne”. Dokedy ešte?

Už aj malé deti zo základnej školy ve
dia,  že  haraburdy  do  prírody  nepatria. 
V jeseni počas vychádzky sami odpratá
vali  spúšť, ktorú našli v okolí Maliny na 
sídlisku Juh. Určite z nich „necitlivci“ voči 
prírode nevyrastú. Máme sa stále čo učiť. 
Aj od najmenších. 

-lucy-, foto: archív ŠkD, V. Orgoň

Združenie miest a obcí záhorskej oblasti, predsedom ktorého je primátor Malaciek 
Jozef  Ondrejka,  sa  pripravuje  na  svoj  tohtoročný  snem  (uskutoční  sa  13.  februára 
v Malackách). Snemu predchádzalo zasadnutie Rady ZOZO a stretnutia starostov Se
nického, Skalického a Malackého okresu.  Ich hlavnou úlohou bola príprava snemu  
a návrh delegátov na aprílový snem Združenia miest a obcí Slovenska. Podľa uznese
nia Rady ZOZO umožní združenie účasť na XVII. sneme ZMOS každému primátorovi  
a starostovi (v predchádzajúcich obdobiach na snem ZMOS cestovala vždy pätica sta
rostov z každého okresu). Súčasťou snemu ZOZO bude aj voľba predsedu tejto sta
vovskej organizácie na ďalšie 2ročné obdobie a schválenie rozpočtu na tento rok.

-ipo-, foto: S. Osuský

Príprava snemu ZOZO 
vrcholí

Vážení spoluobčania,
v  rámci  plnenia  predvolebného  sľubu 
pomáhať  riešiť  problémy  občanov  Vás 
chcem upozorniť na určité možnosti.

V prípade potreby ma môžete osloviť na 
ulici, na podujatiach Zlatého veku, zasad
nutí mestského zastupiteľstva alebo te
lefonicky na t. č. 772 24 05 prípadne vho
dením lístka s kontaktom na Vás do mo

jej schrán ky na Ul. M. Benku č. 46. Chcem 
s Vami spolupracovať tak, aby sme Vaše 
starosti spoločne riešili, alebo aj odstrá
nili.

Mgr. A. DUBAJOVÁ, poslankyňa MsZ                                                                                      

Bývalý narko-
man Števo z Tr-
navy sa priho-
voril študen-
tom cirkevné-
ho gymnázia 
na besede s protidrogovou tematikou, na ktorú prijal 25. 1. pozvanie aj  zná-
my MUDr.  Ivan Mendl. 
  „Nič mi nechýbalo. Som jedináčik z lekárskej rodiny, ktorý sa venoval vrcholové
mu športu a navštevoval VŠ. Chcel som viac. Droga mi najskôr dala všetko, a potom 
mi zobrala aj to, čo som nemal,“ povedal mladý Trnavčan, ktorý sa len nedávno vrá
til z Chorvátska.  Tu  v  júli 1983  rehoľná  sestra  Elvíra  založila komunitu Cenakolo. 
Slúži  závislým „strateným”  mladým  ľuďom  a  dnes  má  vo  svete  už  okolo  50  po
bočiek. 

Text, foto: -lucy- 

„Droga mi najskôr 
dala všetko, a potom 

mi zobrala aj to, 
čo som nemal ...”
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Názov školy, sídlo  Riaditeľ(ka), kontakt  Študijné zameranie Možnosti štúdia jazykov
 
ZŠ Dr. J. Dérera   Mgr. Terézia Sopóciová  Rozšírené vyučovanie cudzích  Povinné vyučovanie
Ul. gen. M. R. Štefánika 7  tel. č. 034/772 22 81  jazykov   cudzích jazykov od 2. ročníka.
901 01 MALACkY  email: zsderera@szm.sk    1. CJ od 2. ročníka, v 7. ročníku  
      pribudne druhý, NJ – AJ

Dôvody, prečo si vybrať práve túto školu: 
Sústavne zlepšuje materiálno-technické podmienky vyučovania cestou budovania odborných učební, ako sú chemicko- 
-prírodopisné, fyzikálne a jazykové laboratórium; poskytuje žiakom rozširujúce a doplnkové aktivity – plavecký kurz, lyžiar-
sky kurz, školu v prírode, vzdelávacie exkurzie, výchovné koncerty a záujmové krúžky; venuje sa príprave a zapájaniu žiakov 
do rôznych súťaží a predmetových olympiád, pričom v nich žiaci dosahujú popredné ocenenia na okresnej, krajskej a celo-
slovenskej úrovni; aktívne spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradňou s CVaPP v  Malackách v oblasti odbornej 
terapeutickej pomoci žiakom s problémami; v učení a správaní i v oblasti realizácie preventívnych socializačných prog-
ramov, žiaci 1.  a 2. ročníka majú triedy v samostatnej budove, v ktorej je i školská jedáleň, otvorený školský klub od 6.15 h.

SAMOSPRÁVA

ZŠ Záhorácka 95  Mgr. Zuzana Jánošová (od 1. 2.)  Od 5. ročníka triedy so športovou   1 trieda prvákov s rozšíreným
Záhorácka 95  034/772 38 62  prípravou zamerané na ľahkú   vyučovaním CJ, 
901 01 Malacky  zs4malacky@centrum.sk  atletiku a volejbal.   vo všetkých triedach 1. stupňa
  www.zszahmc.edu.sk  Od 3. ročníka 1 CJ (AJ alebo NJ)  možnosť výučby CJ ako
    V 3. a 4. ročníku po jednej triede  nepovinný predmet, v 5. – 9. 
  zameranej na telesnú výchovu.  roč. možnosť výberu 
      AJ alebo NJ

Dôvody, prečo si vybrať práve túto školu:
Výborné výsledky v športových súťažiach v rámci Slovenska. V škole sú dobré materiálne podmienky pre šport (3 telocvične, 
posilňovňa, atletická dráha, trávnaté futbalové a hádzanárske ihrisko, dve basketbalové, tri volejbalové ihriská, doskočiská; 
výborne vybavená počítačová učebňa s internetom a vyučovaním informatiky; široko rozvinutá záujmová činnosť v 33 
krúžkoch; v škole je 0. ročník (prípravný ročník); možnosť výchovného pôsobenia v samostatných oddeleniach školského klubu 
detí a stravovania v ŠJ – ráno od 6.30 do 7.45 h a od 11.30 do 16.30 h.

Rozhodli ste sa, že si počas tohtoročnej sezóny zaplesáte? 

Tak neváhajte a prijmite nasledujúcu ponuku: 

Ples primátora Malaciek, 
v piatok �6. februára o �9.00 h, hotel Atrium.

Program:
Slávnostné otvorenie plesu primátorom Jozefom Ondrejkom o 20.00 h
Predtancovanie – Klub spoločenského tanca MCK
Tanečné kreácie – TŠ Saltatrix
Spev – Katarína Danihelová
... a možno príde aj Michal Dočolomanský
Pripravená je i bohatá tombola.

Do tanca bude hrať:  AC +, Spolok Veselenka & Black band, DJ Paľo knotek
Cena: 750 Sk/osoba, aperitív, ½ l bieleho vína, 1. večera (kuracie prsia s nivovou omáč
kou, bravčový steak, opekané zemiaky s ryžou), 2. večera (švédske stoly), káva.
Vstupenky si môžete zakúpiť v TIKu v budove Inkubátora na Bernolákovej ulici v Ma
lackách, v pracovných dňoch od 9.00 do 16.00 h a v sobotu od 10.00 do 14.00 h.

POZVÁNkA

Základná škola  Mgr. Dušan Šuster   Škola sa zameriava na modernizá  Škola zabezpečuje vyučovanie
Štúrova ul. 142A  034/7722 468,   ciu a inováciu vyučovania pomocou  dvoch cudzích jazykov. 
901 01 MALACkY  0915/128 297,  informačných a komunikačných tech  Od 1. ročníka povinné vyučo
   0902/264 787,  nológií. Od septembra sa začne vy  vanie anglického jazyka plus
  email: susterzs@pobox.sk  učovať v interaktívnej učebni (s inte  od 5. ročníka vyučovanie
    raktívnou tabuľou, počítačom a data   nemeckého jazyka.
    projektorom), v priebehu štyroch
    rokov zabezpečíme vyučovanie
    v každej triede pomocou počítača 
    a dataprojektora. 

Ďalšie dôvody, prečo si vybrať našu školu:
Naša škola je najnovšia a najkrajšia v Malackách. Je 18-triedna so 6 odbornými učebňami, priestrannou telocvičňou a veľkými spoločen-
skými priestormi a je vybavená najmodernejším zariadením; v škole učí a vychováva zanietený 100 % kvalifikovaný pedagogický kolektív; 
škola zabezpečuje pre deti atraktívnu mimoškolskú činnosť (lyžiarske, plavecké kurzy, školu v prírode, návštevy divadiel v Bratislave), prog-
ram pre deti i v popoludňajších hodinách (množstvo záujmových krúžkov, športové hry, školský klub detí môže fungovať po dohode s ro-
dičmi už od 6.00 h až do 18.00 h; škola má nadštandardné hygienické vybavenie vo všetkých triedach i sociálnych zariadeniach; autobu-
sová zastávka pre priame spojenie s centrom mesta ráno i poobede je 10 m od vstupu do školy. 

ZŠ M. Olšovského Mgr. Ľudmila Hájková   Učebné plány školy odsúhlasilo   1. a 2. roč. – AJ alebo NJ ako
kláštorné nám. 1  034/772 38 03  MŠ SR.  nepovinný predmet 2 h/týž.
901 01 Malacky  email: zsmols@zoznam.sk    1.– 4. roč., variant 3 – jazykový,
  www.zsmomc.edu.sk     3. – 9. roč. – povinné vyučo
      vanie AJ alebo NJ; 5. – 9. roč.,
      variant 2 – všeobecný druhý. 
      CJ je možné študovať formou 
      krúžkovej činnosti.

Dôvody, prečo si vybrať našu školu:
Výchova v kresťanskom duchu, aby absolvent našej školy bol mravným človekom a po vedomostnej stránke dobre obstál v silnej konku-
rencii na stredných školách; vyučovanie cudzích jazykov od 1. ročníka; popredné umiestnenia našich žiakov vo vedomostných, umelec-
kých i športových súťažiach na okresnej, krajskej i celoslovenskej úrovni; príprava žiakov 9. ročníka na prijímacie skúšky a vysoká úspešnosť 
prijatia na stredné školy; škola dbá na zmysluplné využívanie voľného času žiakov ponukou rôznych záujmových krúžkov, medzi ktorými 
dominuje práca s počítačom. Každoročne sa žiaci zúčastňujú školy v prírode; pestrá záujmová činnosť s deťmi v školskom klube; snaha 
o individuálny prístup ku každému žiakovi bez rozdielu vyznania v snahe rozvíjať jeho vnútorný život; dobrá poloha školy v strede mesta, 
budova dýcha históriou, vo vnútri je útulná, po rekonštrukcii časti budovy sa výrazne podmienky školy zlepšili. 

Podľa projektovej manažér
ky za mesto  Ing. Anny Ševero
vej  projekt  má  za  cieľ  prehĺbiť 
vzťah a záujem detí a mládeže 
o obec,  v ktorej  žijú,  podnietiť 
ich k aktivite pri získavaní infor
mácií  a  dokumentovaní  histó
rie,  tradícií  a  súčasnosti.  Žiaci 
budú pomocou historických fo
tografií  a  spomienok  starších 
spoluobčanov vyhľadávať iden
tické  miesta  a  dokumentovať 
ich  súčasnú  podobu. Výsledky 
budú prezentovať nielen medzi 
sebou, ale vytvoria aj novú we
bovú stránku v slovenčine i ne
mčine. Slovenskí aj rakúski žiaci 
tak  popri  rozširovaní  si  svojich 
vedomostí  dostanú  jedinečnú 
možnosť zlepšiť si svoje  jazykové schop
nosti. V záverečnej fáze projektu spoločne 

zorganizujú výstavu žiakmi zho
tovených  dvojíc  –  súčasnosť  
a  minulosť.  Trvalým  odkazom 
a dôkazom tvorivej práce malých 
fotografov bude aj asi 50strano

vá dvojjazyčná brožúra. 
LUCIA VIDANOVÁ, foto: archív

Zo žiakov fotoreportéri
Spolupráca škôl prostredníctvom dokumentovania a prezentácie zmien v kra-
jine na oboch stranách spoločnej hranice – taký je názov projektu, do ktorého 
sa v období od 1. marca 2007 do 31. mája 2008 zapoja žiaci rakúskych a slo-
venských prihraničných miest a obcí, medzi inými aj malackých. Fotoprojekt 
škôl – Malacky, Gänserndorf a ich okolia finančne podporí štrukturálny fond, 
konkrétne CIP INTERREG III A Rakúsko – Slovenská republika. Jeho hodnota je 
4 413 970 Sk, mesto a obce kofinancujú projekt sumou 220 698,50 Sk. 

Posledné vstupenky v TIK-u!

Kde bude chodiť do školy váš 
budúci prváčik?
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Dokončenie z �. strany

Stupavská huava zelová, 
Cibulák ze Zóhru a Macek mauacký
K Záhorákom lákali maskoti, ktorí oko

loidúcich pozývali na vystúpenia. V otvá
rací  deň  sa  predstavil  folklórny  súbor 
Gbelan, o deň neskôr dychová hudba Má
jovanka z Holíča, v sobotu Heligonkári zo 
Senice  a  Holíča.  Nedeľa  sa  niesla  nielen 
v duchu Veselej muziky zo Stupavy, ale aj 
ukážok z poslednej hry malackého Divad
la  na  hambálku  Rajda  Majda.  Expozíciu 
prišiel  navštíviť  aj  herec  Michal  Dočolo
manský, ktorý prisľúbil, ak mu to pracov
né  povinnosti  umožnia,  svoju  účasť  na 
pripravovanom Plese primátora Malaciek 
(16. 2., pozn. red.). 

Na Záhorí srdce zahorí
Pri malackej časti expozície, ktorá su

sedila so stupavskou,   sa radi zastavovali 

všetci, ktorí boli v minulosti s naším mes
tom spätí. Študovali  tu, vojenčili, zažívali 
prvé lásky... 

„Na  Záhorí  záhorácky,“  vyzval  nás 
mladý muž z Bratislavy, ktorému  impo
nuje  írečité  nárečie.  Keď  Paľo  Knotek 
z DNH zahlásil do mikrofónu, že „Záho
rák šecko skúr ví,“ nezostala žiadna tvár 
bez úsmevu. Pred koncom veľtrhu v ne
deľu pred piatou hodinou sa u Záhorá

kov zišla takmer celá Incheba a spievalo 
sa aj  tancovalo. „...poctivá dzívečka čer
venú  zahorí,  takovú  najdete  enem  na 
Záhorí“. 

Fúkali do plameňa
Hambálkovci spôsobili v hale B a ne

skôr D, kde sa konal 4.  ročník medziná
rodnej  špecializovanej  výstavy  ŠPORT,  
poriadny rozruch. 

Po  začutí  výzvy  o  prekonávaní  slo
venských rekordov nezaváhali. Riaditeľ
ka MCK Janka Zetková „ako sloboda ve
dúca  ľud“  s  transparentom  v  ruke  na
miesto  „turistického  dáždnika“  viedla 
„bandu“ divadelníkov k miestu zápole
nia.  Sfukovania  sviece  z  čo  najväčšej 
vzdialenosti (rekord – ženy 113 cm, muži 
150  cm,  pozn.  red.)  sa  zúčastnilo  viac 
hambálkovcov. Kapacita  ich menších či 
väčších  pľúc  však  nestačila.  Vyslúžili  si 
však potlesk spoločným záverečným fúk
nutím. 

„Ná  možeme  použit  šecky  otvory?“ 
spýtal  sa  Francek  –  Macek. „Iba  jeden,“ 
znela  neúprosná  odpoveď  rozhodcu 
Igora Svíteka. 

Roztrhať  tri  telefónne  zoznamy  (re
kord 7,59 s)  sa  tiež nepodarilo ani pitie 
nápoja 0,5 l slamkou, či držanie 10kilo
vého prázdneho pivového suda. 

LUCIA VIDANOVÁ
Foto: L. Vidanová, I. Potočňáková

krátko pred Vianocami (12. 12. 2006) 
sa začala skúšobná prevádzka zre-
konštruovanej kotolne k8 na Br-
nianskej ulici v Malackách. Z pôvod-
ne štyroch kotlov na plyn zostali na 
starý spôsob výroby tepla už len 
dva. 

Rekonštrukcia v súlade 
s Energetickou koncepciou mesta
Dva  nové  kotly  sú  prispôsobené  na 

spaľovanie drevnej štiepky. Zmeny v spô
sobe vykurovania sa udiali v súlade s Ener
getickou koncepciou mesta, ktorú schvá
lilo MsZ v roku 2006. Stavebné povolenie 
na rekonštrukciu kotolne K8 dostala spo
ločnosť Termming, a. s., prevádzka Malac
ky a  jej  riaditeľka Terézia Osuská nás po 
mesiaci skúšobnej prevádzky pozvala na 
malú exkurziu. 

Technická a projektová príprava
„Na projekte sa začalo pracovať v mar

ci 2006 a mali sme čo robiť, aby sa všetko 
stihlo  do  začiatku  vykurovacej  sezóny,“ 
povedala  riaditeľka  teplárenskej  spoloč
nosti v Malackách. Podľa nej K8 nie je kla
sická kotolňa na tuhé palivá, z akej lietajú 
emisie a popolček. „Z našich dvoch komí
nov vychádza čistá para. A to vďaka zabu

dovaným  odlučovačom  pevných  častíc. 
Celá technológia kotolne na biomasu vrá
tane odlučovačov je zakúpená od české
ho dodávateľa a pred rozhodnutím o ná
kupe sme pozvali na exkurziu aj poslan
cov  mestského  zastupiteľstva,  aby  sa 
presvedčili  o  jej  kvalite.  Účinnosť  cykló
nov je projektovaná na 99,28 %,“ ukazuje 
naša sprievodkyňa na lesklé nové komíny, 
z ktorých sa kúdolí priehľadná para.   

Čo je drevná štiepka
Pri kotolni sa nachádza aj voľný sklad 

štiepky, ktorá vzniká drvením čistého od
padového dreva bez prímesí. Dodávate
ľov na drevnú štiepku je viacej, ale najväč
ším  z  nich  sú  Štátne  lesy.  Pritom  nejde 
o veľké kusy, ale o haluzovinu, ktorá zo
stávala v lesoch a neskôr sa spaľovala kla
sickým  spôsobom.  Z  hŕb  odpadového 
dreva rozdrveného na kúsky asi 2 x 5 cm a 
zmiešaného s ihličím sa po okolí šíri preni
kavá  vôňa,  takže  niekedy  sa  aj  v  meste 
môžeme cítiť ako v lese. Podľa T. Osuskej  
kúrenie  štiepkou  by  sa  malo  odraziť  aj 
v stabilizovaní ceny variabilnej zložky tep
la. Pozitívne je, že odpadové drevo sa už 
nemusí klasicky spaľovať na odpadovom 
dvore. Za 24 h jeden kotol v tomto obdo
bí „zhltne“ asi 12 t štiepky. Predpokladaná 
ročná spotreba tohto paliva by mala do
siahnuť zhruba 9 800 ton ročne. 

Text, foto: TATIANA BÚBELOVÁ

Hráči z hambálku „obehráli” Inchebu

V Malackách kúrime drevnou štiepkou

Huava zelená zeuová

Fúkal Macek fúkal, no rekord neprefúkol.

Takpovediac na dračku išli najmä Kalendáre podujatí v meste Malacky pre rok 2007. 

Novinár na voľnej nohe z redakcie bývalej 
Práce sa veľmi potešil kľúčenke s malac
kým logom. A neodolal ani ponúknutému 
Malackému hlasu. „Niečo vám do novín 
napíšem,“ ponúkol sa.
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Psychiatrická 
ambulancia

MUDr. Júlia Halmová
Ordinačné hodiny

Pondelok 7.00 – 13.00 13.30 – 16.00

Utorok 7.00 – 13.00 13.30 – 15.00

Streda – 12.00 – 18.00

Štvrtok 7.00 – 13.00 13.30 – 16.00

Piatok 7.00 – 13.00 13.30 – 14.30
Objednajte sa na vyšetrenie

034/ 28 29 727

MH 07 F5

23. januára vykonali zamestnanci 
Stavebného úradu mesta Malacky 
štátny stavebný dohľad o dodržia-
vaní ustanovení stavebného zákona 
na Ranči u Indiánky, ktorý vzniká 
v extraviláne mesta za Malackami 
v smere na Plavecký Štvrtok. Helenu 
Feriancovú a Barboru Soukupovú 
čakala štatutárka OZ Harmónia 
s prírodou a majiteľka ranča Slávka 
Poggiolini konečná spolu s Vladimí-
rom Sestrienkom, ktorý bude OZ 
v tejto veci zastupovať. O „spornom” 
budovaní areálu sme informovali  
už v Malackom hlase 18/2006.

Vagóny na paneloch
Po obhliadke terénu, pozemku, na kto

rom dnes stojí 16 vagónov postavených 
na paneloch, si úradníci prezreli aj potreb
né doklady. Zaujímal ich spôsob zabezpe
čenia  infraštruktúry – vody, elektriny, so
ciálnych zariadení, odpadových vôd a po
dobne. „Bola by som rada, keby sme s mes
tom  realizovali  zámer  ruka  v  ruke  bez 

zbytočných sporov,” prezradila S. Koneč
ná.  Tá  sa  v  najbližších  týždňoch  bude  
podľa pokynov snažiť získať kladné vyjad
renia  všetkých  dotknutých  orgánov. Tie 
budú  musieť  zámer  vybudovania  ranča 

odob riť. Medzi nimi aj poslanci mestské
ho zastupiteľstva, keďže si to vyžiada zme
nu v Územnom pláne mesta. Čin malackej 
podnikateľky, ktorá  ranč začala budovať 
aj bez súhlasu mesta, posúdia v priestup
kovom  konaní  a  s  najväčšou  pravdepo
dobnosťou  jej  vydajú  dodatočné  povo
lenie. 

Vozík z Holandska
V  budúcnosti  by  mali  v  objekte  nájsť  

v harmónii s prírodou priestor na trávenie 
voľného času najmä deti a postihnutí ob
čania.  Ustajnené  kone  budú  pod  dohľa
dom skúsených terapeutov slúžiť na hipo
terapiu. V. Sestrienka prezradil, že do reš
tauračného  a  spacieho  voza  dali  vyrobiť 
špeciálny vozík až v Holandsku, aby aj hen
dikepované  deti  mali  možnosť  zúčastniť 
sa akcií na ranči. Pravdou je, že ranč by sa 
stal miestnou atrakciou a v budúcnosti by 
mohol do Malaciek prilákať turistov. A to 
by  sme  aj  vzhľadom  na  skúsenosti  z  ITF 
Slovakiatour 2007 skutočne potrebovali.    

Text, foto: LUCIA VIDANOVÁ 

Štátny dozor 
na Ranči u Indiánky

Treba na vagó
ny položené na 
paneloch sta
vebné povole
nie? Najväčší 
rozpor v názore 
odborníkov na
stal v tom, či ide 
o stálu alebo  
pohyblivú stav
bu, keď nemá 
pevné  základy. 

Kalendár podujatí v meste Malacky
  2. o 17.00 h – vernisáž výstavy, galéria MCK – Sdružení nezávislých výtvarníkú 
moravsko- slovenského pomezí 
  3. o 20.00 h – Maškarný ples Divadla na hambálku pre členov DNH, SD MCk
  7. o 15.00 h – Akadémia III. veku, fašiangové posedenie pri muzike F. Růžičku, 
SD MCk – Stretnutie seniorov pri hudbe a tanci v spolupráci s OZ Zlatý vek
  9.  o 9.00 a 11.00 h – Stretnutie s Táliou pre SŠ, divadelné predstavenie pre štu
dentov stredných škôl
10. o 18.00 h – W. Shakespeare: Sen noci svätojánskej, DNH, klasika očami malac
kých ochotníkov, réžia Vlado Zetek
11. o 16.00 h, 12. o 9.00., 11.00 h – Divadlo PIkI: keď mama nie je doma, divadel
né predstavenie Ľubomíra Piktora pre školy, SD MCK, Hopa z televíznej relácie pre 
deti Elá a Hop, o radostiach a starostiach otecka, keď mama nie je doma alebo jedno
ducho „otec v akcii“
12. o 17.00 h – vernisáž výstavy spojená s premietaním SLOVAkIA – BRITISH ISLAND 
TOUR 2006 – 80 days/8000 km 19. 6. – 8. 9. 2006, Knižnica MCK, členovia expedície: 
Peter Patsch, Ľuboš Horňák, Jozef Bočko, Braňo Sýkora, Slovenský cykloklub Záhorák
17. o 18.00 h – Jozef Moravčík: Rajda Majda, DNH, ďalšie divadelné predstavenie 
malackých ochotníkov v záhoráčtine na motívy bratov Mrštíkovcov Rok na dedine, 
réžia: Vlado Zetek
21.  o 20.00 h – Filmový klub MCk: Zlá výchova
Film vychádza z tridsať rokov starých Almodóvarových zápiskov La Visita, ktoré majú 
do istej miery autobiografické črty.
24. o 18.00 h – Antonín Procházka: S tvojou dcérou nikdy, DNH, komédia o tom, 
ako  ľahko možno spadnúť do manželskej krízy a ako ťažko z nej von,  réžia: Vlado  
Zetek
25.  o 16.00 h – Mária Podhradská a Richard Čanaky: DEŤOM, koncert detských 
piesní
25. od 8.00 – 20.00 h – FLORBAL (2. liga muži), ŠH Malina
28. o 17.00 h – Babinec s hercom Michalom Dočolomanským, moderujú herečky 
Divadla na hambálku, galéria MCK

Múzeum Michala Tillnera – otvorené: Po – Pia 9.00 – 17.00 h, So – Ne 14.00 – 17.00 h
krypty pod františkánskym kostolom – otvorené na požiadanie, t. č. 034/772 2110
knižnica MCk – otvorené: Po – Pia 10.00 – 18.00 h, So 10.00 – 13.00 h
Galéria MCk – otvorené: Po – Pia 9.00 – 17.00 h, So – Ne 14.00 – 17.00 h

Kalendár podujatí spracovala TIK v Malackách. Prosíme usporiadateľov akýchkoľvek po-
dujatí, ktorí chcú mať svoje podujatie zverejnené v nasledujúcich kalendároch, aby dodá-
vali informácie na nasledujúci mesiac vždy do 15. dňa práve prebiehajúceho mesiaca.
KONTAKT: TIK, Malacky, tel. 034/772 20 55, info@tikmalacky.sk;
MCK, tel. 034/772 21 55, 034/772 21 10, kniznicama@stonline.sk
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Domov dôchodcov v Stupave je naj-
väčšie zariadenie svojho druhu 
v Bratislavskom samosprávnom 
kraji a jedno z najväčších na Sloven-
sku vôbec. Má kapacitu 250 lôžok 
a je rozdelený na dve časti – domov 
dôchodcov a domov sociálnych slu-
žieb. Pracovníci sa tu klientom ve-
nujú 24 hodín denne. Snažia sa im 
zaplniť a spríjemniť každú voľnú 
chvíľu, napríklad aj prácou v tvori-
vých dielňach.

Vo  februári  2006  vyhlásila  Nadácia 
SPP výzvu na vytvorenie projektov.

Zareagovali na ňu aj pracovníci  stu
pavského domova. Ich projekt výberová 
komisia Nadácie SPP podporila, a tak do 
tvorivých  dielní  pribudli  krosná.  Klienti 
ich dnes nielen obsluhujú, ale aj triedia 
látky,  strihajú,  zošívajú,  namotávajú  do 
klbiek... Do týchto činností sa preto moh
la zapojiť aj časť klientov s ťažšími poru

chami. Realizácia projektu okrem zmys
luplného vyplnenia voľného času klien
tov priaznivo ovplyvnila aj rozvoj sociál
nych  kontaktov  obyvateľov  domova 
dôchodcov.

  Text, foto: -rb-

Malé Karpaty sú asi 100 km dlhým a 15 
km širokým horským masívom, ktorý pat
rí do Karpatského oblúka. Na juhu sú od
delené údolím Dunaja – Devínskou brá
nou  a  ďalej  pokračujú  v  Rakúsku.  Reliéf 
tejto vrchoviny je pomerne členitý s krás
nymi prírodnými útvarmi. Nadmorská výš
ka je však dosť malá. 

Najvyšším  vrchom  Malých  Karpát  je 
vrch s názvom (tajnička č. 1) s vrcholom 
vo  výške  768  m.  Druhým  najvyšším  vr
chom pohoria  je  (tajnička č. 2) s vrcho
lom vo výške 754 m a práve vrchol tohto 
krásneho kopca, ktorého siluetu vidno aj 
z nášho mesta, býva častým cieľom turis
tov. V poradí  tretím najvyšším vrcholom 
v  Malých  Karpatoch  je  (tajnička č. 3) 
s výškou 752 m.

Na  svahoch  Malých  Karpát  nájdeme 
prevažne listnatý porast s hojným výsky
tom buka, duba, javora horského i poľné
ho a lipy. Zmiešané lesy sa vyskytujú len 
ojedinele. V lesoch žije veľa zveri a okrem 

srnčej  tu môžeme vidieť aj zver drobnú, 
diviačiu a mufloniu. Z vtákov je tu veľa so
kolov, výrov skalných, bocianov čiernych 
a veľa spevavcov. Žijú tu tiež vzácne dru
hy jašteríc a užoviek a stretnúť sa tu môže
me aj so zmijou. Na  lúkach a pastvinách 
žijú  rôzne  druhy  motýľov,  koníkov  a  ci
kád.

Najkrajšie sú Malé Karpaty na jar a na 
jeseň.  Skutočne  stojí  za  to  vybrať  sa  na 
krásnu prechádzku po turistických chod
níkoch tohto blízkeho pohoria.

VODOROVNE
A  risk; pracuje s výbušninami v  lome; 

tajnička č. 1 B značka kozmetických vý
robkov; kosil; spojka; kameňolom;  izrael
ský politik C poďme hovorovo; nepálsky 
párnokopytník;  domáce  meno  Izabely; 
ovocná  záhrada;  kyslý  výrobok  z mlieka  
D  Mária;  tajnička č. 2;  meno  herca  Ro
mančíka st. E Európan; pohli; vyťahuj meč; 
spojka;  meno  speváčky  Destinovej;  ma

ďarské  ženské  meno;  značka  kozmetiky  
F tajnička č. 3; krátke ručné zbrane; zja
venie G papagáj; prípravok na pranie; ki
no; čmeliak; jeden z Vlkolinských. 

ZVISLE 
1 opakovanie 2 francúzska rieka; ploš

ná miera 3 ročné obdobie; zábava 4 krá
ča; čln po česky 5 pojem duše u starých 
Egypťanov; existuje; len 6 kyslík; vtip; dym 

bez začiatku 7 olejnatá plodina; nie inak; 
nič 8 mazľavá hlina;  samohlásky v slove 
kino;  severské  zviera  9  pomenovali  10 
arabský slovesný člen; podmienková spoj
ka; to po rusky 11 vlhči; poomývaj; mäkká 
spoluhláska 12  rímskych 5; grafické zná
zornenie  terénu;  Preteky  mieru 13  časť 
slova myš; kde po záhorácky; časť názvu 
švédskych hokejistov  14  Slovenská aso
ciácia cechov; méta 15 kyprime pôdu; od

porovacia spojka 16 austrálsky medvedík; 
teraz 17 nie laická obrátene. 

Na pomoc: 2 ILOIR
Pripravil: JUDr. MARIÁN POLAkOVIČ

OPRAVUJEM CHLADNIČkY
A MRAZNIČkY, 
MONTUJEM kLIMATIZÁCIE
Pavol Šišolák, Závod 663
tel.: 03�/779 9� 3�, 0903/7� 06 �2
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Ak nám do 8. januára pošlete správne vy-
lúštenie tajničky krížovky spolu s nalepe-
ným kupónom, budete mať šancu získať 
dve vstupenky na fašiangovú zábavu na 
Kamennom mlyne.

KUPÓN

2

Spomedzi  čitateľov,  ktorí  nám  poslali 
správne  vylúštenie  tajničky  –  1. Slo-
vensko, 2. krajina, 3. v ktorej, 4. žije-
me –  sme  vyžrebovali  Magdalénu  
Sabolovú z Ul. F. Malovaného v Ma-
lackách, ktorá vyhráva dve vstupenky 
na Ples primátora Malaciek. 
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kRížOVkA

Deviataci!
ZDružená streDná škola potravinárska,

Harmincova 1, Bratislava-DúBravka
vám v školskom roku 2007/2008 ponúka

3-ročný učebný odbor 
	 ü	cukrár
	 ü	pekár

4-ročný učebný odbor (kombinovaný)
	 ü	cukrár – pekár

Po získaní výučného listu možnosť maturity.

4-ročný študijný odbor s maturitou
potravinárstvo so zameraním:

	 ü	potravinár – kvalitár
	 ü	podnikanie v potravinárstve
	 ü	spracovanie múky a ďalšie

prečo práve naša škola?
	 §	vysoká úroveň prípravy žiakov
	 §	výborné uplatnenie v praxi
	 §		ľahká dostupnosť školy: autobusová a vlaková 

zastávka Lamač a odtiaľ cca 5 min. peši

pozývame vás na Deň otvorených dverí
25. 1. a 8. 2. od 8.00 do 17.00 h.

tešíme sa na vás.

Bližšie informácie: 
telefón 02/64 36 61 08, 64 36 98 69, mobil 0905/32 08 44,

soup@soupharba.sk, www.soupharba.sk
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Nadácia SPP podporila
Domov dôchodcov v Stupave

Střední odborná škola vinařská 
a Střední odborné učiliště 
zahradnické Valtice 

má připraveny 
pro školní rok 2007/2008 
tyto obory:

Studijní obory

• AGROPODNIKÁNÍ
• OCHRANA A TVORBA 
   ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
• VINOHRADNICTVÍ

Učební obory

• PRODAVAČ(KA) KVĚTIN
• ZAHRADNÍK, ZAHRADNICE

Nástavbové studium

• PODNIKÁNÍ

Informace o studiu na tel.:
+420 519 352 042, 
e-mail:  info@svisv.cz, www.svisv.cz
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kAMENNÝ MLYN – VAJARSkÝ 
vás pozýva na tanečnú zábavu
 Pochovávanie
basy, 
ktorá sa uskutoční 20. 2. 
Hudba: Zajačkovci
Večera: fašiangové menu

SUPER PONUKA
V deň zábavy má pár pri preukázaní  
2 vstupeniek 50 % zľavu na ubytovanie  
v  2-posteľovej izbe v  hoteli  Rozália.

Vstupné – 350 Sk
Predpredaj  vstupeniek:  034/779  32  79,   
email: kamennymlyn@kamennymlyn.sk

Ivan Húska hrával futbal za Inter Bratis-
lava a pritom pomáhal otcovi vo fi rme. 
Mal pracovný úraz. Zavalila ho paleta, 
ktorá mu preťala miechu. Ostal ochrnutý 
a na vozíčku. Osudu sa však nepoddal. 
Povedal si, že z minima vyťaží maxi-
mum a prispôsobí sa novým podmien-
kam. Neprestal chcieť byť samostatný. 
S pomocou otca začal podnikať v oblasti 
malej nákladnej dopravy. „Žijem plno-
hodnotný život,“ tvrdí napriek životu na 
vozíku.

Niekedy stačí podať len pomocnú ruku, 
povzbudiť sebavedomie alebo uká-
zať, že existujú možnosti, ako si nájsť 
priestor na uplatnenie a sebarealizáciu. 
Šancu na úspešné hľadanie zamestna-

nia ľuďom so zdravotným postihnutím, 
ale i nezamestnaným z bratislavského 
kraja ponúka projekt Job v EÚ volá, tak 
nestoj a poď! Účastníci projektu absol-
vujú motivačno-aktivizačné tréningy pre 
rozvoj zručností v uplatňovaní sa na trhu 
práce. Projekt počíta s 90 účastníkmi, 
ktorí získajú vedomosti  potrebné na pra-
covné uplatnenie sa na pracovnom trhu 
Európskej únie. Pre 30 jazykovo zdat-
ných účastníkov, sú pripravené tréningy 
aj v anglickom jazyku. Súčasťou projektu 
je aj spolupráca so zamestnávateľmi na 
Slovensku, u ktorých niekoľko účastní-
kov absolvuje pracovnú stáž. Realizátori 
predpokladajú, že stáž niektorým z nich 
pomôže získať aj interné alebo externé 
zamestnanie.

Podrobnejšie informácie poskytuje:

Peter Daňko
e-mail: danko@distinct.sk 
tel.: 0918 698 684
Poštová adresa:
Distinct, a.s., Špitálska 10, 
811 08 Bratislava

Projekt spolufi nancuje Európsky sociálny 
fond a realizuje spoločnosť Distinct, a. s., 
v partnerstve s AOZPO SR a v spolupráci 
s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny 
v bratislavskom kraji.

Plnohodnotný život

REALIZÁTOR PROJEKTU:

Job v EÚ volá, tak nestoj a poď!

Pripomeňme si tvrdenie MUDr. Márii Orgonášovej, CSc., čestnej prezidentky Asociácie organizácií zdravotne postihnu-
tých občanov SR z predchádzajúceho článku: „Práca a ekonomická samostatnosť rozvíja pocit sebadôvery a užitočnosti 
človeka.“ Táto pravda sa týka aj  pocitov ľudí so zdravotným postihnutím. Na stretnutí s  M. Orgonášovou sme spoznali 
aj príbehy, ktoré sú dôkazom, že ak ľudia so zdravotným  postihnutím dostanú možnosť sebarealizácie, adekvátnu ich 
novej situácii, môžu viesť život, ktorí sami označujú ako plnohodnotný.

MH 06 F7

• Predám saunu. Lacno. 
Kontakt: 034/779 52 60, Malé Leváre.

•  Predám  bezchybné  32ročné  stereorá
dio a pís. stroj Consul. Tel.: 02/43 42 53 55

DROBNÁ INZERCIA

Chcete zarábať 30 000 korún a viac? 
Tu je Vaša šanca! Práca v zavedenej 
reklamnej spoločnosti.
0907/7� 67 27, www.gzoznam.sk
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18. januára sme si pri-
pomenuli nedožitých 
36 rokov nášho dra-
hého zosnulého man-
žela Dušana Bölcsa. 
Kto ste ho poznali, ve-

nujte mu tichú spomienku. Smútiaca 
manželka s rodinou.

alebo

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

Pred maškarádú 
v Gajarích
Ket mjeu bit v Gajarích maškarní 

ples, došeu k nám na náštevu bratra-
nec, kerí vjedzeu barco spravit. Aj sa 
stau výtvarníkem. Náš tata si hned 
vymysleli, že by moheu spravit nejakú 
masku pro mojého bratra, kerí mjeu 
tak 18 – 19 rokú. No a bratranec spra-
viu masku čerta. Já, panečku, báraj 
čerta ešče nigdo nevidzeu, do si dal 
masku na ksicht, šeci sme sa báli. Biuo 
isté, že čert na maškarní ples nemože 
ít. Ludé by sa rozutekali a mohli by si 
aj nohy pouámat. No a tak sa maska 
odnésua na húru. 

Za nejakích pár rokú drápali ženy 
u tetky Stázi perí. Mjeu byt odomáš, 
ket si náš tata spomenuli na tú starú 
masku. Múj bratr si oblékeu naruby 
kožuch, nasadziu masku čerta a na 
huavu zas baranicu a o 11. hodzine 
večer sa vybrau postrašit ženy. Aj na-
ša mama tam bili a vjedzeli, že tam 
dojde. Otevreu dvera, neco zabručau 
a utekau dom. Tata ho čekali za vrá-
tama a čudovali sa, že nigdo za ním 
nevybjeheu. My sme sa nemohli doč-
kat našéj mamy, že co na to povidali 
ženy. No a... Oni nemjeli čas na to ne-
co povidat, lebo tetka Anka odpadli a 
šeci ju krísili a dávali na huavu stude-
né obkuady. Nigdo sa téš nedozvje-
dzeu, do čertem biu. Ženičky pomály 
pomreli a maska, tá biua na druhý 
deň hnet spálená.

JÚLIA LIMANOVSkÁ

Júliu Limanovskú, podobne ako každé
ho, kto nám napíše svoj príbeh v záhoráč
tine,  odmeníme  poukážkou  na  nákup 
v predajniach BILLA.

Od 8. 1. do 22. 1. 2007:
Sobáše neboli

NIE SÚ MEDZI NAMI:

POVEDALI SI ÁNO:

Od 8. 1. do 22. 1. 2007:
Jarmila Dulanská,  1962,  Ma

lacky; Amália Schmausová 1927, Ro
hožník; Rudolf Smrtič, 1942, Malacky; 
Emília kopčová, 1944, Plavecké Pod
hradie; Štefan Hóz, 1945, Veľké Levá
re; Ľudovít Šimek, 1924, Malacky; Šte-
fan Petráš, 1943, Malacky

ANNAMÁRIA HORVÁTHOVÁ, 
matrikárka

†

KULTÚRA • SPOLOČENSKÁ KRONIKA • OZNAMY

PíSANé NAŠÚ REČÚ SPOMIENkA

SPOLOČENSkÁ kRONIkA

Košíčky
CESTO – 300 g hladkej múky, 80 g práš
kového cukru, 200 g palmarínu, citróno
vá kôrka, vanilkový cukor, 2 žĺtky 

PLNKA – ríbezľový lekvár, odkôstkované 
višne v rume, 150 g masla,  80 g práš
kového cukru, 1 polievková  lyžica ka
kaa, 30 ks guľatých piškót, čokoládová 
poleva, orechy alebo mandle, rum

POSTUP – V miske spracujeme ingredien-
cie potrebné do cesta, ktoré potom vtlá-
čame do košíčkových formičiek a v rúre 
doružova upečieme. Po vychladnutí ich 
plníme. Na dno košíčka vložíme ½ čajo-
vej lyžičky lekváru, do ktorého vtisneme 
višňu. Na veľký tanier vsypeme piškóty, 
zalejeme rumom, potlačíme vidličkou. 
Ingrediencie do plnky dobre vymiešame 
a pridáme pretlačené piškóty. Znovu pre-
miešame a túto plnku vrstvíme na košíč-
ky. Poukladané na tácke dáme na chvíľu 
do chladničky. Potom povrch máčame 
v roztavenej čokoládovej poleve a ozdo-
bíme polovicou orecha alebo mandle. Ho-
tové vkladáme do papierových košíčkov.

RECEPT PANI VOZÁROVEJ

 Po skončení Strednej všeobecno-
vzdelávacej školy v Malackách túžil 
po štúdiu na karlovej univerzite. 
Lákala ho história. Osud chcel inak. 
Prijali ho na Pedagogický inštitút 
v Trnave, kde po štyroch rokoch 
ukončil aprobáciu matematika – ze-
mepis. Najbližšiu umiestnenku ako 
čerstvý absolvent pedagogiky do-
stal v Moravskom Sv. Jáne, kde sa 
začala jeho kariéra učiteľa. Po dvoch 
rokoch sa uvoľnilo miesto v Malac-
kách, odvtedy už neučil nikde inde. 
Dnes po 43 rokoch pestrej pedago-
gickej praxe a mnohoročných skú-
seností s riaditeľovaním odovzdáva 
žezlo a odchádza na zaslúžený od-
počinok. Pavel Škrabák.

Na dvoch riaditeľských 
stoličkách
„V Malackách som začínal v ZŠ na Ul. 1. 

mája, kde som pôsobil od roku 1966 ako 
učiteľ, neskôr ako zástupca a nástupca ria
diteľa Ľubomíra Drgonca v rokoch 1985 – 
1990. V roku 1990 som bol poverený pe
dagogickým dozorom pri výstavbe novej 
ZŠ na Záhoráckej,”  spomína pán riaditeľ. 
Otvorením  školského  roka  1991/1992  v 
nových  priestoroch  sa  konečne  vyriešil 
problém dvojzmennosti vyučovania na 1. 
stupni. Po ustálení pedagogického zboru 
a žiakov prišla nová myšlienka.

Športová škola od roku 1994
Asi v roku 1994 prišiel učiteľ telocviku 

Igor Kondel s návrhom, aby otvorili triedy 

so športovým zameraním, keďže sme ma
li  kompletne  vybudované  ihriská  a  dve 
telocvične. Dnes sa oficiálne volajú triedy 
so športovou prípravou zamerané na vo
lejbal a atletiku. 

Zo  sedemsto  detí  navštevuje  ZŠ  Zá
horácka asi dvesto detí z okolitých dedín. 
Pred tromi rokmi škola ako jediná v okre
se otvorila pre deti, ktorým psychológo
via neodporúčajú nástup do prvého roč
níka v šiestich rokoch, tzv. nultý ročník. Po 
počiatočnej  ostýchavosti  zo  strany  rodi
čov je dnes trieda naplnená na maximum 
a  pedagógovia  sú  tomu  radi. Vďaka  ich  
individuálnemu prístupu sa žiačikom po
stupne  a  plnohodnotne  darí  zaradiť  sa  
do kolektívu. Prostriedky na zrealizovanie 
projektu získali z projektu Phare. 

Mimoriadny úspech – 
Škola roka 2006
9.  novembra  sa  nitrianske  PKO  stalo 

miestom  slávnostného  vyhodnotenia 
športovej ankety Škola roka za školský rok 
2005/2006. Titul najvyšší si vyslúžila práve 
naša  malacká  ZŠ  na  Záhoráckej  ulici  so 
svojimi športovými triedami a pokorila aj 
všetky súčasné športové gymnáziá. V an
kete Škola roka (školy nad 300 žiakov) zví
ťazila v konkurencii 851 škôl z celého Slo
venska a ocenenie Športovec roka 2006 si 
odniesla „odchovankyňa Záhoráckej” Ale
xandra Štuková. Nová pani riaditeľka Mgr. 
Zuzana Jánošová bude podľa slov P. Škra
báka v dobre začatej práci pokračovať. K 
športu má vzťah, veď pôsobila v bratislav
skej ZŠ Hálkova – v škole rovnako so špor
tovým zameraním.

LUCIA VIDANOVÁ,
foto: archív školy

Populárna zbierka plná írečitých zá-
horáckych básní z pera Jozefa Mo-
ravčíka Jakubovca Hakáčové víno sa 
po 6 rokoch dočkala pokračovania. 
Hakáčové husle predstavili verej-
nosti v kultúrnom dome v Zohore 
16. 1. Pozvanie autora, vydavateľa Já-
na Hladíka a starostky PhDr. Evy Mi-
chalinovej prijalo niekoľko desiatok 
hostí, medzi inými aj primátor Mala-
ciek RNDr. Jozef Ondrejka. Na podu-
jatí vystúpilo miestne spevácke tele-
so Glória, ktoré malo pripravený 
„bonbónik” – v premiére odspievalo 
záhorácku hymnu. V tento veľký deň 
prišli „záhoráckeho guru” do Zohora 
podporiť aj malackí divadelníci. Tí si 
na čele s F. Růžičkom zanôtili záho-
rácke pesničky z Rajdy Majdy. 

S pohárkem v pazúroch 
sa vyprávja najlepší
Z úst nikoho iného ako samotného au

tora odzneli premiérovo básne plné humo

ru...  fčéra sem spívau,  fčil  tady pod haká
čem puačem... Za mikrofónom mu kontro
val aj Ján Hladík: Poslední štácija. Jaký luc

ký  cit  moséu  obom  srce  nauomit.  Enem 
aby mohli spouem drít. Otec a maci. Po
slední Boží otroci v tmje komunistického 
sunka. Ve dňe v noci dreli tí Boží otroci. Ani 
to nemožem z papule vypuscit. Vyprávjali 
maci, šecko, co povím, šecko sa splňí. My 
sme tá posledňí generácija, poslední štá
cia. Tato stáuo to zato? Smiech aj zamysle
nie striedal potlesk a hoci sa diváci dožado
vali ďalších veršov, Jožko Moravčík to zhod
notil: „Dost bio, potom si knišku nekúpite.“

Hodnota v hodnotách
Podľa kritikov autor v Hakáčových hus

lách zostal verný svojim tradičným hodno
tám – záhoráčtine. Opäť ponúka rozšante
nú veselovážnu melódiu poézie, za prie
hrštie vtipov v básni, úprimného vyznania 
sa z lásky k rodnému kraju, žene, životu, to 
všetko s prstom či „pérkem” na pulze dňa 
a doby. Pred Vianocami mu vyšla detská 
knižka poézie Alenka v krajine bodliakov, 
o ktorej Daniel Hevier povedal: „Už dávno 
som nedržal v rukách taký svieži  rukopis. 
Pre  nesporné  hodnoty,  ktoré  nadväzujú 
na najlepšie prúdy tradície, ale aj pre jeho 

novátorstvo, je to pre slovenskú literatúru 
pre deti významný edičný čin.” 

Text, foto: LUCIA VIDANOVÁ

Centrum voľného času otvára

Spoločenské
tance
DETI
Juniori (1995 – 1992), začiatočníci, 
mladšie deti                      
Prvý tréning – 2.  februára od 15.30 do 
17.00 h v telocvični vojenského útvaru 
Štúrova Juh, Malacky. Deti budú mať 
rytmickú prípravu, zvládnutie základ
ných krokov a jednoduchých  figúr.
Poplatok: 1000 Sk 
                           

kURZ                           
Ročníky 1947 – 1996, začiatočníci  
Základný  kurz  sa  začína  6.  februára   
od 19.00 do 20.30 h v Centre voľného 
času, Ul. M. Rázusa 30, Malacky.
V 16  lekciách sa učia základné kroky   
širokého  spektra  tancov.  Neučíme 
techniku, len systematické krokové va
riácie so správnou rytmikou a zlade
ním s hudbou. Ukončenie Venčekom 
(klasická tanečná pre gymnazistov). 
Poplatok: 1500 Sk

Hakáčové husle brnkli 
na záhorácku nôtu

 Ďakujeme za všetko, pán riaditeľ!

„Trénoval som žiakov aj dorasten
cov vo volejbale, s ktorými sme sa 
prebojovali do 1. ligy,” zaspomínal 
pri tejto fotografii P. Škrabák. Naj
väčší úspech ako tréner dosiahol  
v Pionierskej olympiáde v Prešove, 
ktorá bola každé dva roky. „V rám
ci ČSR sme vtedy skončili na treťom 
a v rámci SR na druhom mieste. To 
je krásna spomienka.” 

V. Spusta z Mierového nám. ďakuje ne
známemu nálezcovi za nájdenie poiste
neckého preukazu zdravotnej poisťovne.

POĎAkOVANIE

… a autogramiáda

Sprava riaditeľ Pavel Škrabák a Sa
muel Novota, zástupca školských 
majstrov SR v stolnom tenise a Ale
xandra Štuková, športovkyňa roka 
2006 na slávnosti v Nitre. 

Autorský a vydavateľský prednes...
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„Baleťáci“ mali navrch
„Malacký pohár sa hrá systémom play

off, aj keď niektoré známe mužstvá nasa
díme podľa umiestnenia v predchádzajú
com ročníku,“ vysvetľuje D. Radovič. „Víťaz 
ročníka 2005 Stupava prišiel až do semifi
nále. Ďalší predchádzajúci finalista Samba 
Team  vypadol  prekvapivo  už  v  druhom 
kole s víťazom turnaja – družstvom Čierny 

balet,“ dodáva. V tomto roku súťažilo 27 
mužstiev. V zápase o 3. miesto Biely balet 
porazil Stupavu 7:5. V dramatickom finále 
Haky podľahlo pred preplneným hľadis
kom Čiernemu baletu 2:3.

Prvý rok hneď víťazne
Podľa D. Radoviča bolo finále divácky 

mimoriadne atraktívne. V prvom polčase 

sa hráči Čierneho baletu ujali vedenia 2:0, 
no pred záverečným hvizdom Haky zníži
lo  na  2:1.  V  druhom  polčase  sa  vedúce 
mužstvo  skôr  bránilo  a  zvýšilo  skóre  na 
3:1. Z powerplay síce Haky krátko pred 
koncom znížilo skóre súpera, na vyrovna
nie  jednogólového  rozdielu  však  už  ne
zostali ani sily, ani čas. Zaujímavosťou je, 
že Čierny balet bol  tím zložený z hráčov 
iných mužstiev, ktorý sa zohral  len pred 
turnajom. 

Býva vypredané!
Hoci diváci vstupné na zápasy nepla

tia,  obrazne  býva  vypredané.  Finále  sa 
hralo pred zrakmi do 500 ľudí v hľadisku. 
„Iste  ich priťahuje gradujúca úroveň tur
naja,“  myslí  si  organizátor. „Veď  futsal  je 
v  Malackách  hneď  po  futbale  športom 
číslo dva. Nie každý dobrý futbalista je aj 
skvelým futsalistom a naopak. Od októb
ra do marca hrá futsal prím, kým ho v lete 
vystrieda futbal.“

Začiatky futsalu v Malackách
Asi rok po otvorení ŠH Malina sa začal 

aktívne  hrávať  sálový  futbal.  Pri  zrode  
okresnej  ligy  v  sálovom  futbale  vtedy 
stáli  Ján Vaškor  a Miroslav  Janeček.  Po
stupne po zlúčení malého futbalu so sá
lovým funkcionárske povinnosti prevzal 
Dušan Radovič a v tomto období vznikol 
výbor OLSFM, ktorá riadi terajšiu okresnú 
ligu vo futsale. „Momentálne v nej hrá 10 
mužstiev. Kým v prvom ročníku ich bolo 
17, neskôr  32.  Finančná  situácia  donúti
la kluby k zlučovaniu. Národnú  ligu hrá 
z Malaciek len klub 1. FSC Nafta. Ten za
ložili  v  roku  1999  zamestnanci  spoloč
nosti Nafta Gas, a. s., Malacky,“ spomína 
D. Radovič.

1. FSC v najvyššej slovenskej 
súťaži
Do  okresnej  ligy  sa  hlásia  družstvá, 

ktoré chcú hrať skôr „rekreačne“. Do naj
vyššej  súťaže  postupne  postúpili  1.  FSC 
Nafta  v  roku  2001  (po  zlúčení  v  roku 
2003). „Najskôr sme skončili na 11. mieste. 
O rok neskôr sme boli  šiesti. Minulý  rok 
formálne štvrtí, keď sme vypadli až v se
mifinále. Tento  ročník  sme  momentálne 
na 10. mieste. Chceli by sme sa však pre
bojovať do playoff, kde postupuje prvých 
osem mužstiev. Či sa nám to podarí, uvi
díme po 30. marci, keď sa skončí základná 
časť.“

Nová generácia futsalistov
1.  FSC  Nafta  reprezentuje  mesto  aj 

okres  na  národnej  úrovni,  no  nespí  na 
vavrínoch a uvedomuje si, že budúcnosť 
je  v  rukách  novej  generácie.  „Založili 
sme  preto  tím  Nafta  juniors  a  budúci  
rok  chceme  začať  s  výchovou  žiakov. 
Nech  si  už  8  a  9roční  chlapci  cibria 
techniku hry, ktorá  je vo  futsale najdô
ležitejšia. Hra  je  rýchla a každé zaváha
nie  môže  znamenať  gól.  O  kvalite  fut
salových  tímov  však  rozhodujú  hlavne 
peniaze.  Ak  to  berú  profesionálne,  po
trebovali by aspoň milión Sk mesačne,“ 
priznáva D. Radovič. 

„Viac informácií o klube môžu čitate
lia nájsť na www.fscnafta.com.“ 

LUCIA VIDANOVÁ
Foto: archív D. R.
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Dievčatá, 
chcete hrať 
basketbal?

BaO TJ STROJÁR MALACkY hľadá 

mladé nádejné dievčatá 
na  doplnenie  do  družstva  dievčat 
ročník 1997 a 1998, ktoré už trénu
jú  v  telocvični  Sokolovňa  a  v  telo
cvični na ZŠ v Malackách, Kláštorné 
námestie. 

Dievčatá, ktoré majú záujem (po
čet  je  obmedzený),  môžu  prísť  na 
tréning  v  pondelok,  v  stredu  alebo 
v piatok v čase od 15.00 do 16.30 h.  
Treba  si  so  sebou  priniesť  športový 
úbor a loptu. 
V prípade otázok sa informujte  
u trénera na telefónnych číslach

0915/61 39 68  alebo 
0903/95 35 21. 

Účasť bola v tomto ročníku opäť vyš
šia, čo svedčí o rastúcom záujme o tento 
šport medzi žiakmi. Z chlapcov za šachov
nice v kultúrnom dome zasadlo tridsať ša
chistov  z  Malaciek,  Lábu, Veľkých  Levár, 
Zohora a Rohožníka. Deviatka dievčat bo
la  z  Malaciek,  Rohožníka,  Veľkých  Levár 
a Lábu. 

Hralo sa švajčiarskym systémom FIDE 
pre  zrýchlený  šach  u  chlapcov  na  9  kôl 
a systémom každá s každou u dievčat na 
8 kôl. Najlepší si z turnaja odnášali poháre, 
medaily  a diplomy,  ktoré  venoval  novo
zvolený starosta Mgr. Peter Švaral. Bolo to 
jeho prvé športové podujatie, nad ktorým 
mal patronát.

Juza a Očenášová
 Prvenstvo si medzi chlapcami vybojo

val Štefan Juza zo ZŠ M. Olšovského z Ma
laciek  s  maximálnym  ziskom  deviatich 
bodov. Druhý skončil Tomáš Chabada zo 
ZŠ Dr. J. Dérera so ziskom 8 bodov a tretia 
priečka napokon patrila Tomášovi Matlo
vičovi zo Zohora – 6, 5 b.

  Dievčenské  prvenstvo  putovalo  tak
tiež do Malaciek zásluhou obhajkyne pr

venstva z minulého ročníka. Kristína Oče
nášová  zo  ZŠ  Dr.  J.  Dérera  v  Malackách 
získala 7 víťazných bodov. Druhá skončila 
opäť Malačianka Lucia Piváčková z Gym
názia  Malacky. Tretie  miesto  patrilo  do
mácej Zdenke Törökovej. 

Šachový klub v CVČ
Turnaj v Rohožníku bol 2. podujatím po 

majstrovstvách okresu, ktoré sú súčasťou 
súťaže  základných  škôl  v  šachu  o  Pohár 
CVČ. Nasledovať bude Veľkonočný turnaj 
vo V. Levároch a v máji už tradičný Putovný 

pohár MDD v Malackách. Potešujúca sprá
va pre záujemcov o šach: Po dlhých rokoch 
vznikol  v  Malackách  šachový  klub,  a  to 
práve pri CVČ na Ul. M. Rázusa. Záujem
covia,  práve  tam  získate  potrebné  infor
mácie.              ANTON PAŠTEkA, foto: archív

O futbalový 
pohár ŠK 
Malacky

V sobotu 13. januára sa v športovej 
hale Malina uskutočnil tradičný fut-
balový turnaj starších žiakov, ktorý 
organizuje klub Šk Malacky. 

Funkcionári  pozvali  pre  zmeranie 
futbalových schopností ich nádejí muž
stvá SFM Senec, FC Rača Bratislava, Zá
horan  Kostolište,  FK  Plavecký  Mikuláš  
a z Českej republiky MSK Břeclav. Celo
denný  turnaj  sa  konal  vo  výbornej  at
mosfére. Mladí hráči predvádzali na pa
lubovke zaujímavé futbalové momenty, 
prihrávky, hlavičky a neraz sa  ich úsilie 
končilo v rukách nádejných brankárov. 
Po skončení zápasov sa konala pre spes
trenie  aj  súťaž  v  premieňaní  pokuto
vých  kopov.  Celý  turnaj  bol  na  dobrej 
športovej a organizačnej úrovni. Na zá
ver turnaja funkcionári ŠK Malacky odo
vzdali najlepším mužstvám a jednotliv
com  sladké  odmeny  a  vecné  ceny. Ta
kýchto turnajov by sa malo organizovať 
pre mládež čo najviac. 

               -fh-

 
Výsledky: 
Z. Kostolište  2:1  FK Rača
Břeclav  7:0  Pl. Mikuláš
SFM Senec  1:5  ŠK Malacky
FK Rača  4:0  Pl. Mikuláš
SFM Senec  0:6  Z. Kostolište
Břeclav  2:5  ŠK Malacky
Pl. Mikuláš  0:8  Z. Kostolište
SFM Senec  5:4  Břeclav
ŠK Malacky  0:0  FK Rača
Z. Kostolište  3:6  Břeclav
FK Rača  2:1  SFM Senec
ŠK Malacky  8:1  Pl. Mikuláš
FK Rača  1:12  Břeclav
Pl. Mikuláš  2:8  SFM Senec
Z. Kostolište  4:2  ŠK Malacky

Celkové poradie:
1. Záhoran Kostolište; 2. ŠK Malacky;  
3.  MSK  Břeclav;  4.  FC  Rača;  5.  SFM 
Senec; 6. FK Pl. Mikuláš.

 Prvenstvá do Malaciek
Predĺžené zimné prázdniny spôsobili, že v poradí už siedmy ročník novoroč-
ného šachového turnaja o Pohár starostu Rohožníka sa uskutočnil až v dru-
hom januárovom týždni. 

Tento ročník bol prvý, kde sa udeľovala víťazovi vďaka sponzorovi Benzina Slovakia  
finančná odmena. Cenu kapitánovi Čierneho baletu Pavlovi Dvořákoví odovzdáva 
sponzor turnaja Peter Pálka.

Malacký pohár – Benzina Cup 2006

Čierny balet si 
vytancoval víťazstvo

Na prelome rokov od 25. 12. do 14. 1. sa v ŠH Malina 
uskutočnil už 6. ročník súťaže futsalových mužstiev 
– Malacký pohár – Benzina Cup. Tento druh športu,  
v ktorom sa od roku 1996 zlúčil malý futbal so sálo-
vým, je v Malackách jedným z najpopulárnejších.  
Odvtedy sa tu hráva okresná liga v sálovom futbale. 
A od roku 2000 Malacký pohár, ktorý vznikol na 
osvieženie dlhodobej ligovej časti. Šancu zahrať  
si majú aj „neligové“ mužstvá a pravdou je, že bý-
vajú úspešné. Viac s  hlavným organizátorom  súťa-
že a prezidentom 1. FSC Nafta Dušanom Radovičom.

Zľava Kristína Očenášová s najväčším ziskom, druhá Lucia Piváčková a tretia 
Zdenka Töröková. 

Zľava víťaz Štefan Juza, druhý Tomáš Chabada, obaja z Malaciek, a Tomáš Matlovič zo Zohora, 
ktorý obsadil 3. miesto. V pozadí stojí Mgr. Anton Pašteka.
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