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Rokovania o odkúpení trvali dva roky. 
Medzičasom sa objekt stal útočiskom van-
dalov a nocľahárňou bezdomovcov, jeho 
kovové súčasti skončili v zberných surovi-
nách. Majiteľ – Rád menších bratov fran-
tiškánov dal kaštieľ strážiť bezpečnostnou 
službou  a  ponúkal  predaj  najcennejšej 
historickej  pamiatky  Malaciek  prostred-
níctvom realitných kancelárií. Neúspešne. 
Na  stôl  poslancov  MsZ  sa  rozhodnutie  
o budúcnosti historického objektu dosta-
lo v apríli. 

Diskusia, ktorá predchádzala hlasova-
niu,  ukázala,  že  členovia  poslaneckého 
zboru chcú rozhodnúť zodpovedne a bez 
emócií. Rozprava bola vecná a prevládali 

v nej stanoviská podporujúce odkúpenie 
kaštieľa. Zároveň pribúdali otázky spoje-
né  s  financovaním  kúpy  a  následnej  re-
konštrukcie,  zaťažením  rozpočtu  mesta  
a zatiaľ nedefinovaným zámerom využitia 
tohto rozsiahleho objektu.

Z celkového počtu 18 sa na hlasovaní 
zúčastnilo 16 poslancov. Z nich sa 14 po-
slancov  vyslovilo  za  odkúpenie  kaštieľa  
a 2 sa zdržali hlasovania. Alternatívny ná-
vrh, ktorý hovoril o vyhlásení miestneho 
referenda s otázkou pre voličov: Ste za od-
kúpenie Pálfiovského kaštieľa do majetku 
mesta Malacky za 50 mil. Sk? – členovia 
poslaneckého  zboru  neodsúhlasili. „Pre-

Vyhlásenie ankety Najlepší športo-
vec a kolektív mesta Malacky 2006 
prinieslo výsledky i rôzne reakcie. In-
formovali sme o nich v minulom čísle 
Malackého hlasu. Už čoskoro po 
skončení ankety sa však začali ozý-
vať podráždené hlasy športovcov 
alebo členov kolektívov, ktoré sa cí-
tili byť výsledkami ukrivdení. Extrali-
gové volejbalové tímy mužov i žien 
skončili v extralige na 6., resp. 8. 
mieste a ženské družstvo AC Malac-
ky obsadilo 5. miesto na M SR druž-
stiev. Napriek tomu neboli tieto tri 
kolektívy medzi ocenenými. Pred-
stihli ich futsalisti 1. FSC Nafta Ma-
lacky (4. miesto v 1. slovenskej lige), 
stolní tenisti (majstri SR v kategórii 
družstiev starších žiakov) a futbalisti 
ŠK Malacky (postup do 3. ligy). O vý-
sledkoch v ankete rozhoduje komi-
sia školstva a sociálnych vecí, ktorá 
má na starosti i športovú oblasť. Jej 
predsedom je Mgr. Anton Pašteka, 
ktorý nám odpovedal na otázky, kto-
ré sa týkali sporných tém.

Aký kľúč sa uplatňuje pri posudzo-
vaní výsledkov v ankete?

Kľúč neexistuje. Je to založené na objek
tívnom posudzovaní športovej komisie. 
Každý oddiel predloží komisii svojich kan
didátov, ktorí najlepšie reprezentovali klub 
a mesto. Komisia potom určuje poradie. 

Komisia teda nemá podľa čoho po-
sudzovať výkony jednotlivých špor-
tovcov? 

Samozrejme, že má. Zohľadňuje mieru 
športových úspechov. Len sa nedá vždy vy
hovieť každému a tí, čo sa cítia byť ukrivde
ní, sa bránia. Viete, každý šport je iný, má iné 
parametre a inú úroveň a náročnosť. My 
sme tu na to, aby sme posúdili, ktorí špor
tovci najlepšie reprezentovali mesto. 

Počul som však aj takú vec, že miera 
úspechov sa berie vzostupne od okres-
nej súťaže cez republikové majstrov-
stvá až po svetovú úroveň. 

Pravdaže ich zohľadňujeme. Lenže sú 
tiež zavádzajúce. Kto je lepší, šiesty na Slo
vensku medzi dospelými alebo prvý medzi 
žiakmi?
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Pokračovanie na 5. strane

Najbližšie číslo Malackého hlasu nájdete vo svojich schránkach až o tri týždne – po 29. máji.

Ktorýže ťahúň osláv prilákal 
pred Pálfiovský kaštieľ toľko 
nadšencov, ktorí neváhali za
ujať tie najlepšie miesta na tráv
natom koberci a naplno vychut
návať si prvomájový relax? 
Odpoveď poznajú ľudia z foto
grafie a každý, kto sa v správny 
čas vybral do Zámku. 
Hapenningové podujatia, kon
certy, stánky plné jarmočných 
dobrôt, drobností, ukážky práce 
remeselníkov lákali od rána do 
neskorého večera. Cez „slimák“ 
prúdili davy návštevníkov. 
Vyľudnené okolité dediny 
a zábery spravodajskej televízie 
mapujúcej priebeh osláv 
v ostatných mestách na Sloven
sku presviedčali, že Malacky sa 
dokážu zabávať výborne, 
bez zmienky o politike. 
Viac o atmosfére osláv na fotografiách 
Stana Osuského uverejnených na 4. strane.

Prvomájové Malacky
potešili každého

úVOdNíK

Výsledok = uhol pohľadu

Poslanci rozhodli o odkúpení národnej kultúrnej pamiatky

Päťdesiat miliónov
a kaštieľ je náš

Na svojom ostatnom zasadnutí 26. apríla schválili po-
slanci Mestského zastupiteľstva v Malackách odkúpenie 
Pálfiovského kaštieľa do majetku mesta. Konečná cena, 
za ktorú mestu ponúkol kaštieľ Rád menších bratov fran-
tiškánov, je 50 miliónov korún. Pokračovanie na 2. strane

Kto má
lepší
ďalekohľad?

Malý zázrak s dvoma okulármi, kto
rý má poľovník či tichý pozorovateľ ne
všedných prírodných úkazov prehode
ný cez plece, skutočne dokáže divy. Je
diným priložením k očiam odbúra všet
ko nepodstatné a rozptyľujúce a zaostrí 
na vybraný cieľ záujmu. Vzdialené sa 
razom stane blízkym, nedosiahnuteľné 
je na dotyk ruky. 

Aspoň na chvíľu.
Ďalekohľad ako povinná súčasť vý

bavy je pomocníkom s nevyčísliteľnou 
cenou. Pre tichých pozorovateľov, ale  
i stratégov, ktorí tvoria vízie, stanovujú 
ciele, zostavujú akčné plány. No stra
tégom nestačí jednoduchý optický prí
stroj. Parametrami nárokov kladenými 
na požívateľov sa mu vyrovná hádam 
len Hubblov vesmírny ďalekohľad, pra
cujúci na obežnej dráhe Zeme. Ten do
vidí to, o čom sa obyčajnému smrteľní
kovi ani nesníva.  Stratég však musí 
nielen dobre vidieť. Musí vedieť predví
dať a predovšetkým niesť zodpoved
nosť. U nás je zodpovednosť zatiaľ pri
ťažkým kabátom, ktorý visí v skrini a 
nikto ho nechce. Rovnako ťažké je 
uvážlivo počúvať názory oponenta. 
Oveľa jednoduchšie je vziať ďale
kohľad, zaostriť a priložiť podeň zbraň 
akéhokoľvek kalibru. Horúce témy ma
lackej súčasnosti sú o zodpovednosti. 
Pálfiovský kaštieľ i Priemyselnotech
nologický park Záhorie sa bez nej ne
zaobídu.

IVANA POtOčňáKOVá   
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nášať zodpovednosť na občanov je alibis-
tické,“  uviedol  v  diskusii  Malačan  Stano 
Bellan, ktorý ako občan požiadal o mož-
nosť vystúpenia.

Po nadobudnutí právoplatnosti uzne-
senia  bude  uzatvorená  kúpno-predajná 
zmluva medzi mestom a súčasným maji-
teľom  kaštieľa.  Keďže  v  rozpočte  mesta, 
ktorý schválilo MsZ na jeseň minulého ro-
ka, nie sú vyčlenené prostriedky na odkú-
penie Pálfiovského kaštieľa, budú o spô-
sobe  financovania  rozhodovať  opäť  po-

slanci zastupiteľstva na svojom júnovom 
rokovaní.  Rozhodovať  sa  budú  medzi 
dvoma  alternatívami.  Prvou  je  úver  vo 
výške 50 miliónov Sk a druhou kombino-
vané financovanie, ktoré vznikne príjmom 
do rozpočtu z predaja prebytočného ma-
jetku a prijatím investičného úveru.

Ďalšou úlohou samosprávy je riešenie 
otázky využitia a financovania rekonštruk-
cie  i prevádzky kaštieľa. So zámerom ta-
kéhoto  veľkého  rozsahu  nemá  malacká 
samospráva zatiaľ skúsenosti.

I. POTOČŇÁKOVÁ, foto: L. Vidanová 

Po zverejnení informácie, že mes
to odkúpi Pálfiovský kaštieľ, sa na 
verejnosti rozpútala živá diskusia. 
Vyberáme z webových portálov 
www.malacky.sk 
a www.malackepohlady.sk: 

•  Odkúpenie  kaštieľa  je  veľké  pozití-
vum. 

•  50 miliónov? Prehnaná suma. Fran-
tiškáni ho dostali zadarmo a teraz sa sprá-
vajú ako najväčší biznismeni. 

•  Zadarmo ho iste nedostali, ale za is-
té plnenia. O všetkých reštituentoch by sa 
dalo  povedať,  že  dostali  niečo  zadarmo  
a teraz na tom ryžujú. 

•  Prečo nemohla byť suma o 80 % niž-
šia? 

•  Františkáni ako majitelia sa správajú 
tak, ako si to doba vyžaduje. To, že komu-
nisti vydrancovali takmer všetky kultúrne 
pamiatky vo východnej Európe, dnes ni-
komu neprekáža, ale je v očiach to, že ma-
jiteľ ju predal za konkrétnu sumu. Táto ce-
na  je  primeraná.  Kaštieľ  je  kultúrna  pa-
miatka, štát mal zákonné predkupné prá-
vo, ktoré nevyužil. 

•  Sklamalo ma, že poslanci nepodpo-
rili referendum. 

•  Bolo by rozumné od nás ako obča-
nov mesta, aby sme sa k tejto veci vyjadri-
li. Predtým než začneme dáku vec zavrho-
vať, mali by sme porozmýšľať nad jej po-
zitívami a zápormi a uľahčiť mestu výber 
efektívneho využitia kaštieľa. 

•  Mám dojem, že mesto nemá presnú 
(ba možno ani  rámcovú) predstavu, ako 
ho zrekonštruovať, využívať a hlavne uži-
viť. Bol by som veľmi rád, keby som sa mý-
lil. V každom prípade držím palce, aby sa 
to podarilo, a ak bude treba, tak rád prilo-
žím ruku k dielu. 

Návrhy diskutujúcich 
na využitie objektu: 
•  domov dôchodcov
•  súkromná (štátna) vysoká škola
•  využitie  priestorov  na  vzdelávaciu, 

kultúrnu, rekreačnú, sociálnu činnosť
•  reprezentačné  priestory  (napr.  sva-

dobná sieň)
•  knižnica s čajovňou či záhradou
•  tanečná sála
•  kultúrny dom 

Máte vlastný návrh? 
Pošlite nám ho do redakcie Malackého 

hlasu (malackyhlas@malacky.sk)!

MsZ schválilo
•  v  rámci  kontroly  plnenia  uznesení 

mestského zastupiteľstva vypustiť zo sle-
dovania 4 uznesenia ako úlohy splnené,

•  VZN  o  požiarnom  poriadku  mesta 
Malacky,

•  doplnenie členov kontrolných sku-
pín pre výkon preventívnych protipožiar-
nych  kontrol  na  obdobie  rokov  2007  – 
2008 o členov DHZ Bronislava Michálka 
a Ľudmily Šimoníkovej,

•  zámer  na  výmenu  nehnuteľností/
časť pozemku parcela č. 2872/2 a 2872/3 
–  parkovisko  na  Mierovom  námestí/za 
nebytové  priestory  v  budúcom  poly-
funkčnom  objekte,  ktorého  investorom 
je SBD Mierové námestie, Ondrejova 36, 
Bratislava

•  odplatný  prevod  nehnuteľností, 
parc. č. 4096/12, v k. ú. Malacky, záhrady 
o výmere 204 m², z vlastníctva mesta do 
výlučného  vlastníctva  Ivety  Jedenástej, 
trvale  bytom  Malacky,  Ul.  arm.  gen.  L. 
Svobodu za cenu 400 Sk/m²,

•  zmluvu o výkone správy medzi Mes-
tom  Malacky  a  Inkubátorom  Malacky,  
n. o.,

•  odplatný prevod nehnuteľnosti Pál-
fiovského  kaštieľa  v  Malackách,  súp.  č. 
932,  nachádzajúce  sa  na  parc.  č.  2251,  
k.  ú.  Malacky,  o  výmere  4194  m²,  s  po-
zemkom  a  pozemky  –  parc.  č.  2254/2 
o výmere 1296 m² a parc. č. 2254/3 o vý-
mere  298  m²,  z  majetku  Rádu  menších 
bratov františkánov ( OFM ) do majetku 
Mesta Malacky za 50 mil. Sk,

•  zámer  rekonštrukcie  verejného  
osvetlenia v meste a jeho zabezpečenie 
prostredníctvom spolupráce mesta s fir-
mou TEKOS, s. r. o.,

•  Dušana Galoviča do Dozornej  rady 
obch. spol.  s  r. o. TEKOS, Jána Padyšáka 
do Dozornej rady obch. spol. s r. o. Prog-
res  Malacky  a  Ing.  Františka  Klímu  do 
funkcie konateľa obch. spol. s r. o. Recyk-
ling Malacky,

•  správu  o  výsledkoch  vykonanej 
kontroly v školských jedálňach v ZŠ Dr. J. 
Dérera, ZŠ Štúrova a ZŠ Záhorácka, ako aj 

opatrenia  navrhované  hlavnou  kontro-
lórkou,

•  správu  o  vykonanej  inventarizácii 
majetku  a  záväzkov  mesta  so  stavom 
k termínu 31. 10. 2006 vrátane vysporia-
dania  finančných  rozdielov  v  zmysle 
opatrení uložených v zápisnici ústrednej 
inventarizačnej  komisie,  vyradenia  ma-
jetku v celkovej hodnote 958 261,49 Sk 
podľa  návrhu  a  odporučenia  ústrednej 
inventarizačnej komisie,

•  realizáciu  projektu  Revitalizácia  Ul. 
J. Kostku a Záhoráckej ul. a spolufinanco-
vanie vo výške 5 % nákladov projektu, t. j. 
800 000 Sk z rozpočtu mesta počas celé-
ho obdobia realizácie projektu,

•  realizáciu  projektu  Viacúčelové  ih-
risko pre Centrum voľného času v Malac-
kách  a  spolufinancovanie  vo  výške 
500 000 Sk z rozpočtu mesta počas celé-
ho obdobia realizácie projektu.

MsZ neschválilo
•  zrušenie  príspevkovej  organizácie 

mesta Mestské centrum sociálnych slu-
žieb so sídlom Ul. 1. mája č. 9 a založenie 
neziskovej  organizácie  s  názvom  Mest-
ské centrum sociálnych služieb, n. o.

MsZ zobralo na vedomie
•  správu o výsledkoch vyhodnotenia 

odpadového  hospodárstva  Mesta  Ma-
lacky za rok 2006,

•  ústnu  informáciu o rokovaní komi-
sie na ochranu verejného záujmu pri vý-
kone  funkcie volených zástupcov pred-
nesenú predsedom komisie Ing. Jozefom 
Bullom,

•  ústnu  informáciu  o  plnení  priorít 
mesta  prednesenú  primátorom  mesta 
RNDr. Jozefom Ondrejkom.

MsZ odvolalo
•  Mgr.  Lenku  Kožuchovú  z  Dozornej 

rady obch. spol. s r. o. TEKOS, Mgr. Anto-
na Pašteku z Dozornej rady Progres Ma-
lacky, s. r. o., a Ing. Evu Sokolovú z funkcie 
konateľa obch. spol. s r. o. Recykling Ma-
lacky.

MsZ uložilo mestskému úradu
•  zabezpečiť  geometrický  plán 

a zmluvu o budúcej zmluve na výmenu 
nehnuteľností  medzi  Mestom  Malacky 
a SBD Mierové námestie, Ondrejova 36, 
Bratislava, pričom finančné náklady spo-
jené s geometrickým plánom bude hra-
diť SBD, materiál predložiť na najbližšom 
rokovaní mestského zastupiteľstva,

•  pripraviť a predložiť na najbližšie za-
sadnutie mestského zastupiteľstva alter-
natívny návrh finančného krytia prevodu 
Pálfiovského kaštieľa a návrh na zmenu 
rozpočtu mesta,

•  zaobstarať  projektovú  dokumentá-
ciu  k  zámeru  rekonštrukcie  verejného 
osvetlenia  v  meste  a  pripraviť  súbor 
zmlúv medzi mestom a obchodnou spol. 
s  r. o. TEKOS, súvisiacich so zvolenou al-
ternatívou  rekonštrukcie  verejného 
osvetlenia,

•  na základe výkazu výmer vybrané-
ho  zhotoviteľa  rekonštrukcie  verejného 
osvetlenia pripraviť návrhy formy finanč-
ného krytia rekonštrukcie a predložiť ich 
na rokovanie mestského zastupiteľstva,

•  vo  VZN  o  miestnych  daniach 
a miestnom poplatku za komunálne od-
pady a drobné stavebné odpady pre rok 
2008  upraviť  výšku  poplatkov  tak,  aby 
náklady  na  zber  a  likvidáciu  komunál-
nych odpadov boli kryté príjmami,

•  zaoberať  sa  predloženými  interpe-
láciami a podnetmi poslancov v zmysle 
zákona.

MsZ uložilo riaditeľom ZŠ Dr. J. Dé
rera, ZŠ Štúrova, ZŠ Záhorácka

•  zabezpečiť  realizáciu  opatrení  vy-
plývajúcich  z  kontroly  uskutočnenej 
hlavnou kontrolórkou mesta. 

MsZ odporučilo primátorovi mesta
•  na  valnom  zhromaždení  dotknu-

tých spoločností s účasťou mesta, kde sa 
menili  zástupcovia  mesta,  realizovať 
schválené  zmeny  v  obsadení  orgánov 
týchto spoločností. 

MsZ splnomocnilo primátora mes
ta

•  podpisovať  zmluvy  o  budúcich 
zmluvách na stavebné pozemky v lokali-
te  Jánošíkova l.

• • •

V rámci materiálov sa poslanci zozná-
mili s informáciami o projektovej priprave-
nosti výstavby kompostárne v meste, o in-
vestičných akciách za rok 2006, o príprave 
detí Malaciek na medzinárodný festival 
Kultúry bez tlmočníka 2007 v Žnine, o za-
hraničných vzťahoch zástupcov mesta za 
uplynulé obdobie.

ANTON PAŠTEKA 

Milí čitatelia, 
čo vás zaujalo v tomto čísle Malackého 
hlasu? Napíšte nám a využite možnosť 
získať historický kalendár mesta Malac-
ky. Za príspevok do MH 7/2007 ho venu-
jeme Márii Žáčkovej zo Štúrovej ulice.

9ZAUJALO MA V ČÍSLE

✒

JEDNOU VETOU

ZAUJALO VÁS

SPRAVODAJSTVO

•  Primátor Malaciek Jozef Ondrejka sa 
2. apríla stretol so zástupcami politických 
strán pôsobiacich v meste a okrese. Hlav-
nou témou stretnutia bolo predstavenie 
priorít  mesta  na  nastávajúce  trojročné 
obdobie  a  informácie  o  pripravovaných 
kultúrnych  a  spoločenských  aktivitách 
mesta. 

•  3. apríla rokoval J. Ondrejka na pôde 
Bratislavskej vodárenskej spoločnosti o ak-
tualizácii projektu odkanalizovania Mala-
ciek. Pre konečnú podobu projektu bude 
rozhodujúca  aktuálna  výzva  Európskej 
únie.

•  Výsledkom návštevy primátora J. On-
drejku a S. Bellana, ktorí sú členmi pátra-
cej skupiny o histórii Pálfiovského kaštie-
ľa, v Národnom archíve v Bratislave 5. aprí-
la je dôležitý dokument – súpis inventára 
jednotlivých izieb kaštieľa.

•  S ponukou na realizáciu pripravova-
nej  rekonštrukcie  verejného  osvetlenia 
Malaciek navštívili 10. apríla mestský úrad 
zástupcovia spoločnosti Siemens.

•  11.  apríla  sa  uskutočnilo  pracovné 
stretnutie k výstavbe závodu na triedenie 
odpadu  v  Malackách.  Výstavba  závodu 
bola  predmetom  aj  ďalšieho  rokovania, 
na ktorom sa 12. apríla zúčastnili zástup-
covia malackej samosprávy a spoločnosti 
ASA.

•  Predstavenstvo  Nemocničnej,  a.  s., 
zasadalo 16. apríla.

•  Partnerstvo v cezhraničnom projek-
te medzi mestami Albertirša  (Maďarsko)  
a  Malacky  podpísali  primátori  miest  18. 
apríla. O podporu financovania projektu 
bude Albertirša žiadať fondy EÚ.

•  Nové informácie o komplexe budov 
patriacich k Pálfiovskému kaštieľu získalo 
Mesto Malacky 19. apríla z rokovania so 
zástupcami spoločnosti Fytopharma, a. s. 
Spoločnosť sídli na Ul. duklianskych hrdi-
nov v budovách, ktoré patrili do komple-
xu.

•  O  možnostiach  spolupráce  mesta  
a Nemocničnej, a. s., v posilnení mestskej 
dopravy rokoval 20. apríla primátor mesta 
RNDr. J. Ondrejka s výkonným riaditeľom 
Nemocnice  v  Malackách  Ing.  P.  Kalenčí-
kom. 

•  24.  apríla  sa  uskutočnilo  rokovanie, 
na ktorom J. Ondrejka za Mesto Malacky  
a D. Gemeran za Bratislavskú vodárenskú 
spoločnosť hovorili o sprevádzkovaní ka-
nalizačnej siete v priemyselnom parku.

•  V dňoch 25. a 26. apríla sa uskutočnil 
v Bratislave snem Združenia miest a obcí 
Slovenska. Zúčastnilo sa na ňom aj 56 pri-
mátorov a starostov zo Záhoria, z okresov 
Malacky, Senica a Skalica. Účastníci sne-
mu zvolili za predsedu svojej stavovskej 
organizácie  na  ďalšie  funkčné  obdobie 
starostu Štrby Michala Sýkoru.

•  25. apríla sa uskutočnilo zasadnutie 
Zastupiteľstva Bratislavského samospráv-
neho kraja. Poslanci na ňom prerokovali 
návrh záverečného účtu BSK za rok 2006 
a úpravu tohtoročného rozpočtu. Zaobe-
rali sa aj návrhom koncepcie Bratislavskej 
integrovanej dopravy.

•  Generálna skúška premietacej a zvu-
kovej  techniky malackého kina, ktoré sa 
od jesene minulého roka podrobuje roz-
siahlej  rekonštrukcii  a  je  pripravené  na 
kolaudačné  konanie,  sa  uskutočnila  30. 
apríla.                     ipo 

11. apríla sa na MsÚ Malacky uskutoč-
nilo verejné rokovanie s občanmi – vlast-
níkmi pozemkov v zóne Jánošíkova I. Vý-
stavba rodinných domov a bytov v tejto 
lokalite s celkovou rozlohou 10 ha je sú-
časťou  priorít  mesta.  Samospráva  v  na-
stávajúcom  období  vykúpi  pozemky  od 
vlastníkov za 1000 Sk/m2. Po rozparcelo-
vaní ich odpredá záujemcom o výstavbu 
za cenu zvýšenú o rozpočítanie nákladov 
na  geometrický  plán,  projektovú  doku-

mentáciu k územnému rozhodnutiu a vý-
stavbu  infraštruktúry.  Predkupné  právo 
na pozemky budú mať súčasní vlastníci. 
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Ma-
lackách splnomocnili primátora J. Ondrej-
ku  podpisom  zmlúv  o  budúcej  zmluve 
medzi  mestom  a  vlastníkmi  pozemkov. 
Samospráva chce výstavbu infraštruktúry 
v  lokalite  financovať s podporou Štátne-
ho fondu rozvoja bývania.

ipo

O čom rokovali poslanci na svojom zasadnutí �3. apríla?

Obytná zóna Jánošíkova I
sa začína rysovať

Ďalšie etapa rekonštrukcie Zámku ukončená
Po 20 mesiacoch sa 31. marca skončila 1. časť projektu Obnova  
a rekonštrukcia Zámockého parku v Malackách – II. a III. etapa. Jej 
výsledkom sú zrealizované výsadby stromov a kríkov v sekcii B 
v parku pri zámockom múre od Sadovej ulice. Celková výška in-

vestície presiahla sumu 19,5 milióna Sk. Projekt je podporený z CIP INTERREG IIIA. 

Päťdesiat miliónov
a kaštieľ je náš
Dokončenie z �. strany

Čo si o kúpe kaštieľa myslia Malačania?
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Chýbajú ihriská
Autor podnetu: 
Rastislav Balaščík z Ul. Ľ. Fullu a rodičia 

detičiek zo sídliska Juh
Na Juhu nie je miesto, kde by deti moh-

li tráviť voľný čas. Neberiem do úvahy ih-
risko  v  ZŠ  Štúrova.  Počas  10  rokov  bolo 
zrušené na Juhu  ihrisko Marakán, ako aj 
tenisové  ihriská  pred  bývalou  ZŤS-kou, 
ktoré uvoľnili miesto budovaniu priemy-
selného parku.

Je  tu  jedno  nevyhovujúce  futbalové 
ihrisko pri hlavnej ceste na Štúrovej ulici 
pri MŠ a ZŠ Štúrova . 

NáVRHY 
1.  Mohlo  by  sa  tu  vybudovať  jedno 

menšie futbalové ihrisko s trávnatou 
plochou a jedno basketbalové ihrisko 
s betónovým povrchom.  Osadené  by 
boli stĺpiky na tenis, volejbal a nohejbal. 

Celý areál by som oplotil. Kľúče by ma-
la  mestská  polícia.  Otváracie  hodiny  by 
boli v lete od 9.00 h do 22.00 h a v zime od 
9.00 h do 20.00 h. Ihriská by mohli využí-
vať aj žiaci ZŠ Štúrova na hodiny telesnej 
výchovy či deti z MŠ. 

2. Za činžiakom na Ul. D. Skuteckého 
za záhradkami rodinných domov zo Štú-
rovej ul. by sa mohlo vybudovať kvalitné 
detské ihrisko s pieskoviskom pre naj
menšie deti . 

Vhodný  priestor  je  vedľa  pieskoviska 
pred činžiakom na Ul. Ľ. Fullu 2777/14,16, 
kde  je asfaltové  ihrisko, no v zlom stave. 
Rovnako by sa malo oplotiť a zamykať. 

Ak by vznikli tieto dve ihriská, zvyšné 
pieskoviská sa môžu zrušiť a nahradiť ze-
leňou.  Mesto  tak  ušetrí  nemalé  peniaze 
na  ich údržbu a prevádzku. Pri  ihriskách 
by som privítal viac  lavičiek a smetných 
košov. 

Starostlivosť o detské ihriská spa
dá do kompetencie oddelenia život
ného prostredia, preto sme ho adre
sovali jeho vedúcemu Ing. Františkovi 
Klímovi: 

Podnet od občana zo sídliska Juh tý-
kajúci  sa  detských  ihrísk  a  športovísk  sa 
mi páči. Je to smer, ktorým by sme chceli 
ísť.  Určite  sa  ním  budeme  zaoberať  a 
niektoré  veci  podľa  možností  aj  realizo-
vať. So skultúrnením detských ihrísk sme 
začali už  v minulom roku, kedy boli osa-
dené  nové  prvky  na  ihrisku  na  Štúrovej 
ulici. Plánujeme pokračovať aj vo vylepšo-
vaní stavu detských ihrísk. 

Poznámka redakcie: Podnety  R.  Ba-
laščíka sme poslali V. Mihočkovi, predse-
dovi  komisie,  ktorá  má  vypracovať  kon-
cepciu  rozvoja  športu  a  správy  športo-
vých zariadení v meste.

ŽIVOtNÉ PROStREdIE

Ach, tie psy!
„Prejsť po tráve bez toho, aby som ne-

šliapol do psieho výkalu, je nemožné, hry 
detí na tráve sa skončia smradľavým zá-
verečným čistením odevov a obuvi. Ohro-
zujú  ich aj voľne sa pohybujúce psy bez 
náhubku a vôdzky,“ napísal Norbert Ma-
xian z Ul. F. Malovaného. Pripísal aj to, že 
ovzdušie  z  blízkej  fabriky  Swedwood  je 
stále znečisťované. 

– Kontroluje občas mestská polícia 
aj majiteľov psov? Psy tu voľne pobe
hujú bez náhubkov a vôdzky aj medzi 
ihriskami, kde sa hrajú deti. Rovnako 
som si párkrát všimol psy na balkónoch 
internátu na Ul. Skuteckého. doprajem 
všetkým svojho psieho miláčika, ale 
načo sú im vlčiaky a pitbuly? Platia za 
ne daň? Z čoho ich živia, keď sú väč
šinou odkázaní na sociálne podpory?  
– adresoval podnet redakcii F. V. 

Podľa všeobecne záväzného nariade-
nia mesta je chovateľ psa povinný zame-
dziť  voľnému  pohybu  zvieraťa  na  verej-
ných  priestranstvách.  Rovnako  ne-
smie vodiť alebo prinášať zvieratá na det-
ské ihriská a ďalšie miesta uvedené v na-
riadení. Mesto má oprávnenie regulovať 
chov  aj  prípadným  zákazom  chovu  na 
balkónoch, loggiách, v pivničných priesto-
roch alebo garážach. Od 1.  januára 2007 
MsP  priestupkovo  doriešila  37  porušení 
všeobecne  záväzného  nariadenia  a  14 
prípadov má rozpracovaných. Za toto ob-
dobie príslušníci MsP odovzdali do útulku 
22 túlavých psov. Voľný pohyb psov oby-
vatelia pomerne často nahlasujú na t. č. 
159.

Mgr. IVAN JURKOVIč, náčelník MsP

Zberné nádoby 
Jeho podnet sme adresovali oddele-

niu životného prostredia.
 

Neuvažuje mesto o rozšírení počtu 
zberných nádob? 

Separovaný zber papiera a skla sme 
na území celého mesta rozšírili od roku 
2004. Kontajnery na plasty a  ich vývoz 
zabezpečujeme na základe zmluvy s fir-
mou ASA od roku 2006. 

Priemerne sa počíta s 1 kontajnerom 
pre  200  občanov.  Kontajnery  sú  v  do-
stupných vzdialenostiach od bytov. Zvý-
šenie ich počtu by bolo neekonomické. 
Rovnako  by  sme  narazili  na  problém  
s ich umiestnením. Ekonomickejším rie-
šením je ich lepšie využívanie. To môže 
spočívať v prístupe občanov  (stláčanie 
plastových  fliaš,  správne  uloženie  pa-
piera do kontajnerov...), ale aj v dôklad-
nejšom sledovaní  ich zapĺňania a ope-
ratívnom vyprázdňovaní. 

Kontajnery  na  plasty  sa  vyvážajú  
v týždňovom intervale, na sklo a papier 
podľa potreby (zväčša mesačne). A prá-
ve tu máme rezervy, ktoré chceme od-
strániť.  Ak  si  občan  alebo  podnikateľ 
odkladá papier a potom ho jednorazo-
vo vyhodí, razom kontajner zaplní. Mô-
že sa to stať aj na druhý deň po vývoze. 
Ďalší občan nájde plný kontajner a má 
dojem, že sa nevyváža. 

V takýchto prípadoch prosíme ob
čanov o nahlásenie plného kontajne
ra na Msú t. č. 796 61 72, aby sme za
bezpečili jeho vyprázdnenie v čo naj
bližšom termíne (napr. keď budeme 
zabezpečovať vývoz papiera z rodin
ných domov alebo vývoz skla v iných 
lokalitách mesta).

Ing. FRANtIŠEK KLíMA, 
vedúci oddelenia

KOMUNIKáCIE 

NáMEtY
1. Námet R. Balaščíka sa  týka vybu

dovania chodníka od Štúrovej ulice pri 
potoku Malina smerom k činžiakom na 
Ul. Ľ. Fullu 8, 10. Súčasný chodník končí 
na úrovni činžiaka. Ďalej chodník pred 
týmto činžiakom šikmo k činžiaku na Ul. 
Ľ. Fullu 2777/14 - 16 smerom k parkovis-
ku. V súčasnosti  si  ľudia skracujú cestu 
cez trávu, tá je zničená a po období daž-
ďov sa  tu zdržiava množstvo vody. Vy-
budovaním chodníkov a vysadením ze-
lene by tieto miesta boli krajšie.

2. „Sídlisko nie je vyhlásené za obyt-
nú  zónu,  prakticky  tu  autá  môžu  ísť 
rýchlosťou 60 km/h. Označenie prísluš-
nou  dopravnou  značkou  výrazne  ob-
medzí povolenú rýchlosť a polícia bude 
mať právny podklad na sankcionovanie 
pri prekročení rýchlosti,“ napísal N. Ma-
xian. 

Vo svojom e-maile upozornil aj na to, 
že v zimnom období tu prakticky nikto 
neodstraňuje sneh z komunikácií. Rov-
nako  by  privítal  viac  chodníkov  pre 
chodcov.

  
Reaguje Ing. Gabriela Reháková 
z oddelenia dopravy a stavebného 
poriadku:

„O umiestnenie dopravnej značky 
– obytná zóna na sídlisku Juh – mesto 
pred pár rokmi žiadalo, no dopravný 
inšpektorát to nepovolil. Môžeme po-
slať  žiadosť  opäť,  no  treba  počítať 
s tým, že okrem spomalenia dopravy 
nastanú aj iné obmedzenia.“ 

Rodina Maxianovcov privítala:
– otvorenie základnej školy; lekárne; 

plánované otvorenie pošty; montáž ka-
merového  systému  mestskej  polície; 
modernizácia ihriska pri materskej ško-
le; čistenie detských pieskovísk a pláno-
vané riešenie zamedzenia vstupu psov 
a mačiek; budovanie parkovísk.

ANKEtA

Ad: JUŽANSKÉ OtáZNIKY

Aké problémy vás ako občana žijúceho 
v 1. volebnom obvode trápia? 
Poznáte svojich poslancov?

 
Martin Rybár (14) a Vladimír Blažek 
(13), žiaci ZŠ

„Na Juhu sa nám býva dobre, nič extra 
nás netrápi. Na Štúrovu do školy to máme 
blízko. Predtým sme chodili na ZŠ Záhorác
ka (Martin) a ZŠ Dr. J. Dérera (Vladimír). 
Spolu hrávame futbal, tak by sme možno 
privítali, keby sa opravilo ihrisko pri škole. To 
by sme behali od rána do večera. Do mesta 
by sme sa presťahovali azda len kvôli kama
rátom. Poslancov za náš volebný obvod ne
poznáme. Sme nevoliči, tak nás tieto veci 
zatiaľ nezaujímajú.“

Mária Kadlubová (75), seniorka
„Trápi ma hluk a zá

pach z neďalekej prá
čovne. Neviem, kto to tu 
povolil. Kamióny tu jaz
dia vo dne v noci, kým 
sa tu vytočia, tak má 
človek po spánku. Ne
viem, či to s tým súvisí, ale často tu smrdí 
kanalizácia. Ale tomu, že tu budeme mať 
poštu, sa teším. Nohy už nemám najmlad
šie a do mesta to bolo ďaleko. Priznám sa, 
že poslancov za náš obvod nepoznám.  
Keby sme vedeli, kto to je, bolo by to dobré, 
aspoň by sme im mohli adresovať pripo
mienky.“

J. Š. (63), senior
„Na Ulici D. Skuteckého bývam už sedem

násť rokov. Dôverne to tu poznám. Jediné, 
čo mi na Juhu chýba, je poštový úrad, ten tu 
onedlho bude. Je tu príjemnejšie a pokojnej
ší život ako v meste. Centrom zla je však uby
tovňa na Ulici D. Skuteckého. Voľakedy to 
bola slobodáreň ZŤS s vrátnicou, ktorá mo
nitorovala pohyb v budove. Dnes by som ve
čer nemal odvahu prejsť sa po schodisku. 
Poslancov za volebný obvod nepoznám (po 
tom, čo sme mu ich vymenovali, priznal, že 
pozná minimálne J. Mračnu a E. Savinovú, 
pozn.), zatiaľ som nikdy nemusel ich pomoc 
vyhľadať.“

Silvia došková (26), 
vedúca prevádzky
„Na Juhu bývam celý 

život. Páči sa mi tu. Ur
čite sa situácia zlepšuje. 
Máme tu zdravotné 
stredisko, budeme mať 
aj poštu. Chýba bankomat. Rekonštrukciu 
by si zaslúžili detské ihriská. No a veľký 
problém sú psičkári, ktorí po svojich štvor
nohých miláčikoch vôbec neupratujú  
a nechávajú ich voľne behať. Určite by 
mesto mohlo zainvestovať do tunajšej 
škôlky. Oplotenie je zdevastované, trčia 
z neho drôty, deti môžu prísť ľahko k úra
zu. Poslancov za náš volebný obvod ne
poznám.“ 

text, foto: lucy

V Malackom hlase 
7/2007 sme v rubri
ke Problémy pod lu
pou priniesli reakcie 
zvolených poslancov 
v 1. volebnom obvo
de. tentoraz dávame 
priestor občanom, 
ktorí neváhali a za
reagovali na výzvu 
redakcie vyjadriť sa. 
Za ich podnetné prí
spevky ďakujeme. 
tematicky sme ich 
rozčlenili do sekcií 
VOĽNÝ čAS, ŽIVOt
NÉ PROStREdIE, KO
MUNIKáCIE. 

– Separujeme odpad. Hurá, ale kde ho dá-
vať? Už viac ako dva týždne (e-mail z 23. 
4.) je, bohužiaľ, plný, noviny vypadávajú 
na zem a nič sa nedeje. Zaujíma to nieko-
ho? Je vôbec niekto kompetentný za od-
voz odpadu? Nebolo by treba častejšie vy-
vážať? A čo zamestnanci, ktorí vyvážajú 
kontajnery dvakrát do týždňa? Nevšímajú 
si, že sú plné? Fotografia kontajnera je zo 
sídliska Juh, – napísal do redakcie F. V. 

Ubytovňa na Ulici D. Skuteckého 
je podľa viacerých „Južanov” 
zdrojom konfliktov.

Malý postreh pre poslancov 
mestského zastupiteľstva:
stretnúť sa s občanmi na ulici 
a diskutovať s nimi, porozprá
vať sa o problémoch aj teraz  
a nielen pred voľbami by urči
te pomohlo obojstrannej  spo
kojnosti.

JUŽAN

Všetky odpovede poslancov na kon-
krétne problémy boli výstižné, aj keď 
by som predsa  len mala malú pripo-
mienku na myšlienku MUDr. E. Savi-
novej  k  celoplošným  poplatkom  za 
parkovanie. Súhlasím však s L. Časom 
za presadenie skultúrnenia detských 
ihrísk a pieskovísk. 

RUŽENA BEňOVá
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Prvomájové Malacky
potešili každého

Kúsok divokého západu prinieslo vystúpe-
nie Old Time bandu FUNNY FELLOWS so 
speváčkou Zuzanou Haasovou (26), mlad-
šou sestrou televíznej Bambuľky Moniky 
Haasovej. 

Dychová hudba for-
mácie Legrúti sa ozý-
vala z hlavnej tribúny 
krátko po otvorení 
osláv po desiatej ho-
dine.

Deťom boli venované podujatia nielen na lúke za kaštieľom, ale tradične aj na há-
dzanárskom ihrisku. V Malackách už ďalší úspech u najmenších zažila dvojica Mária 
Podhradská a Richard Čanaky, ktorá to s deťmi skutočne vie. Zaspievali ste si aj vy?

V prachu s vetrom 
vo vlasoch a pivom v ruke sa hlavne mládež 
vlnila v rytme hudby známych aj menej 
známych interpretov, ktorí vystúpili na ob-
rom pódiu na hádzanárskom ihrisku.
Posledným vystupujúcim ťahúňom večera 
bol POLEMIC. Tancujúci si vychutnávali 
hudbu a spevák formácie kontakt s mikro-
fónom. 

Africké rytmy na čes-
ký spôsob. Tak možno 
pár slovami charakte-
rizovať skupinu z Mo-
ravy hrajúcu na sene-
galských bubnoch. 
Každý, kto pri počú-
vaní zatvoril oči, bol 
razom v mysli na-
miesto Zámockého 
parku medzi domo-
rodcami na čiernom 
kontinente. 

Deň po:
Program osláv Prvomájových Ma-
laciek aj iných celomestských po-
dujatí tradične pripravuje Mestské 
centrum kultúry. Ako s jednodňo-
vým odstupom hodnotí priebeh 
osláv riaditeľka MCK Mgr. Jana 
Zetková:

„Hm, no ešte som nestihla atmosféru 
„vstrebať“. Opýtajte sa hlavne ľudí. 
Myslím si však, že sa podujatie vydari
lo. Žiadny z vystupujúcich neodriekol, 
takže sme nerobili zmeny v avizova
nom programe. Každý návštevník si 
v ňom mohol nájsť niečo pre seba. Aj 
v tomto roku ich prišlo do Zámku tisí
ce. Početný bol aj zástup predávajú
cich. Prvomájové Malacky sa konali 
už siedmykrát a priznám sa, že je čo
raz ťažšie zostaviť program tak, aby 
sme priniesli niečo nové. Privítam te
da akékoľvek námety, nápady, tipy zo 
strany občanov. Z reakcií známych 
viem, že boli uchvátení napríklad vy
stúpením skupiny DIVOZEL. Pritom 
nešlo o žiadnu mediálne známu for
máciu. Prišli až z Košíc, aby odohrali 
dve hodiny, a boli perfektní. Pre mňa 
bola najväčším zážitkom hudba TU
BABU alebo MANGO MOLAS. Ak nám 
teda ľudia napíšu tipy, tak budeme 
len radi. Podľa finančných možností 
zvážime, či sa ich podarí do Malaciek 
prilákať. Mladé a menej známe kape
ly však často ponúkajú skutočnú kva
litu za oveľa menej peňazí. 
Na jeseň chystáme ďalšie celomestské 
podujatie. Ak máte nápady, sem s ni
mi.“ 

Foto: S. Osuský

V Zámku bolo tento rok takmer sto trho-
vých stánkov. Najväčšiemu úspechu sa te-
šili členovia remeselníckeho cechu, ktorí 
predvádzali tradičné remeslá spojené 
s prácou s drevom, drôtom, hlinou či plát-
nom. Napočítať ste ich mohli dvadsať.

KOľKO STOJA PRVOMáJOVé OSLAVY? 
Náklady na zabezpečenie programu (ho-
noráre pre vystupujúcich) tento rok hradi-
lo mesto z vlastného rozpočtu. Predstavo-
vali cca 400-tisíc Sk. 
Symbolickú sponzorskú sumu venovala 
spoločnosť KOVOSTAV SK 98. 
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Neprešlo ani pol roka od chvíle, čo utíchli hlavné re
konštrukčné práce na Záhoráckej ulici a už sa obja
vili prvé nedostatky v práci dodávateľov. Upozor
ňovali na ne občania a všimli si ich aj kompetentní 
z mestského úradu. Po reklamácii je nateraz prob
lém vyriešený. 

Vyschnuté stromy vymenili
Na rekonštruovanej časti Záhoráckej ulice smerom od 

svetelnej križovatky k AFK prišlo k úhynu ôsmich novovy-
sadených dubov. Už v preberacom protokole mali mestskí 
odborníci  niekoľko  výhrad  a  podozrení  o  nedostatkoch 
v práci centrálneho dodávateľa. Stromy sa vysádzali počas 
nevhodného obdobia – za plnej vegetácie. Niektoré z nich 
už vtedy javili známky vyschnutia. V jeseni sa to však do-
kázať nedalo. Pri jarnej kontrole prác sa podozrenia potvr-
dili. V rámci reklamačného konania dodávateľská záhrad-
nícka firma bez prieťahov vysadila nové stromy.

Stavebné nedostatky
Predmetom reklamácie boli aj nášľapné svetlá v chod-

níku na úseku od križovatky pri AFK po farský kostol. Re-
konštrukciu v tejto časti zabezpečovala iná dodávateľská 
spoločnosť ako na úseku od svetelnej križovatky po AFK – 
firma Cesty Nitra, a. s., ktorá nebola dôsledná pri zapúšťaní 
svetiel do chodníka. Prasknuté svetlá vymenila.

Hluché miesta
Dojem z časti zrekonštruovanej Záhoráckej však do-

dnes  kazia  minimálne  dve  miesta.  Majiteľ  pozemku  za 
nedokončeným  chodníkom  stále  čaká  na  právoplatné 
stavebné povolenie. Po výstavbe chodník dokončí. Skul-
túrniť by sa mal aj pozemok medzi bankou a AFK. Väčši-
na  občanov  zastáva  názor,  aby  sa  využil  ako  priechod 
k Malému námestiu a slúžil ako malá oddychová zóna. 
Pozemok však nie  je mestský, ale súkromný. „Nikto ne-
požiadal o stavebné povolenie. No kedysi sa tu uvažova-
lo  s  výstavbou  polyfunkčného  objektu.  Zástavbu  čias-
točne  obmedzuje  teplovodný  kanál,  ktorý  je  pod  po-
zemkom,“ informovala nás G. Reháková z oddelenia do-
pravy a stavebného poriadku. 

tabu, lucy, foto: S. Osuský  

Reklamácie na Záhoráckej

PUBLICIStIKA

Ako sa na výsledky dívajú predse
dovia a tréneri vybraných športových 
klubov, ktoré neboli ocenené v kate
górii kolektívov? Cítia krivdu?

dušan Rusnák 
(volejbal)
Jednoznačne si mys-

lím, že medzi ocenený-
mi  družstvami  nemalo 
chýbať  naše  družstvo 
volejbalistov,  resp.  vo-
lejbalistiek. Taktiež nevidím dôvod na to, 
aby sme my museli naše družstvá nomi-
novať. Komisia by mala výsledky sledovať, 
prečo to máme robiť za nich? Nielen z tej-
to ankety mám pocit, že sa mesto snaží 
skôr o plošnú podporu športu, ale neoce-
ní dostatočne športovcov, ktorí robia svo-
je športy na výkonnostnej báze. Tým ne-
myslím len volejbalistov, ale napríklad aj 
atlétov.

Petr Filip 
(atletika)
V Malackách mi chý-

ba  dostatočne  fundo-
vaná kapacita, ktorá by 
objektívne  sledovala 
výkony  športovcov, 
športových kolektívov a mala tak prehľad 
o športovom dianí  i  jednotlivých výsled-
koch. Som presvedčený o tom, že v kate-
górii jednotlivcov i kolektívov neboli oce-
není tí najúspešnejší. Príčinu treba hľadať 
v systéme nominácie a hodnotenia.

Vyhlásenie takej ankety, ako je ocene-
nie  NAJ  športovcov  mesta  Malacky  za 
uplynulý rok, si  jednoznačne zaslúži väč-
šiu pozornosť.

Branislav Orth
(basketbal)
Basketbalisti  žiadnu 

krivdu  necítia.  V  kate-
górii družstiev však nie 
je  mužské  ani  ženské 
volejbalové  družstvo, 
ktoré  si  nomináciu  určite  zaslúži.  Je  to 
však  i chyba volejbalistov,  lebo nenomi-
novali svoje družstvá. Komisia nemusí pri-
rodzene vedieť o všetkých športovcoch, 
ktorí sú Malačania a ktorí by mali byť no-
minovaní.  Inak  mi  tam  chýbal  účastník 
ME Denis Tangelmayer a Zuzana  Zetková, 
ktorá  reprezentovala  Slovensko  na  Maj-
strovstvách sveta B divízie v ženskom ho-
keji v Číne. Podľa môjho názoru by však 
mali športové kluby urobiť všetko pre to, 
aby úroveň športu i podobných podujatí 
stúpala.

Jozef Blažo 
(box)
My  sme  nominovali 

nášho  Dávida  Klímu, 
ktorého ocenili. V kate-
górii kolektívov si mys-
lím,  že  máme  i  úspeš-

nejšie družstvá ako tie, ktoré boli ocene-
né.

Oto divinský
(florbal)
Nenominovali  sme 

z  florbalu  jednotlivca 
ani  družstvo.  Nechcem 
kritizovať komisiu, ktorá 
o výsledkoch rozhodla, ale myslím si, že 
medzi neocenenými kolektívmi boli také 
družstvá,  ktoré  dosiahli  lepšie  výsledky 
ako tie ocenené.

text, foto: jaki

ANKEtA

Ja by som povedal, že šiesty v elit
nej kategórii.

Vidíte, iní povedia opak a budú obhajo
vať prvé miesto. To je uhol pohľadu a roz
pory tu budú vždy.

Neexistuje teda ani nepísané pravi
dlo, ktorého sa členovia komisie držia?

Existuje. Vyššie umiestnenie v nižšej sú
ťaži sa posudzuje pozitívnejšie ako nižšie 
umiestnenie vo vyššej súťaži. 

Ak teda závisí len od komisie, nie je 
tu pravdepodobnosť manipulovania 
s hlasmi alebo dohodami?

Možnosť by bola, ale neverím, že takéto 
niečo existuje. Každý si presadzuje svoj šport, 
to je pravda. Ale nemyslím si, že existuje ne
jaké dohadovanie medzi sebou v prospech 
jedného človeka alebo kolektívu. 

Ako komisia zohľadňovala úspechy 
kolektívov, ktoré neboli ocenené? Na
príklad volejbalistov alebo atlétov, 
ktorí taktiež zaznamenali podstatné 
výsledky? 

Volejbalisti nenominovali okrem jednot
livcov žiadny kolektív. Ako som spomínal, 
klub sa má postarať o nomináciu, potom to 
rieši komisia. A atlétky získali tri hlasy, ale to 
nestačilo.

Ak poviem, že táto anketa neslúži 
na ocenenie najlepších výkonnostných 
športovcov, ale na ocenenie športov
cov ako takých za ich reprezentáciu 
mesta, je to pravda?

Áno, preto sa tiež bránime určovaniu po
radia. Ocenenie športovcov nie je len špor
tová záležitosť, ale i spoločenská udalosť. 

Nie je to alibistické neurčiť poradie?
Nie, ak by sme určovali poradie, mohli 

by sme urobiť viacej škody ako úžitku. Už 
som spomínal, neexistuje jednotný meter. 
V takmer žiadnej ankete nemáte spoločný 
kľúč, na základe ktorého určíte jasného ví
ťaza. Ankety sa robia hlasovaním, a to vša
de.

Akým spôsobom sa rozdeľujú fi
nančné dotácie na pomoc jednotlivým 
športovým oddielom?

Podobným, ako i pri vyhlasovaní tejto 
ankety. Zohľadňujú sa športové výkony, po
čet registrovaných členov, práca s mláde
žou alebo organizovanie turnajov prípadne 
iných športových podujatí.

Aká je najnižšia čiastka, ktorú môžu 
oddiely dostať?

5000 korún. Žiaľ, viac peňazí nemáme. 
I tu sa stretávame s negatívnymi reakciami. 
Predstavitelia istého oddielu si sťažovali, že 
dostali len 5000 korún. A pritom do termínu 
nepodali ani prihlášku a nemuseli sme im 
dať nič. Tento rok sme však dali všetkým. 
Minimálne tých 5000 korún. 

Je v záujme mesta, aby sa anketa 
konala rok čo rok?

Teraz už áno. Ale nebolo to tak v minu
losti, hoci sme ju chceli. Až potom sa jej ujal 
František Hlavatý a teraz sa vyvíja. 

Jedna z vecí, ktoré vyčítali zaintere
sované strany komisii, je, že v Malac
kách rozhodujú o výsledkoch i ľudia, 
ktorí športovej problematike príliš ne
rozumejú. Iným chýba niekto, kto by 
pozorne sledoval výsledky malackých 
športovcov po celý rok, aby nominova
la komisia a nie kluby. 

MsZ tento rok schválilo, že športom sa 
zaoberá komisia školstva a sociálnych vecí. 
Netvrdím, že to je najšťastnejší nápad, lebo 

nie je jednoduché stmeliť zdravotníctvo, 
školstvo, šport, mládež alebo sociálne veci. 
Vždy sa nájdu ľudia, ktorí nebudú súhlasiť 
s výsledkami komisie. Žiaľ, nie sú jej členmi. 
A k tej druhej veci, komisia sa snaží sledovať 
športové dianie po celý rok a plošne pokrý
vať všetky odvetvia. Ale najlepšie sledujú 
svoje výkony opäť len jednotlivé oddiely. 

Kto volí členov komisie? 
Volí ich MsZ každé štyri roky. 
Neuvažujete do budúcnosti s rozší

rením počtov ocenených jednotlivcov 
alebo družstiev? 

Nevylučujem, že do budúcnosti o tom 
nebudeme uvažovať. Zatiaľ však máme za 
sebou dva ročníky ankety a takmer všetci 
ich pozitívne hodnotia. 

Počul som od športovcov a trénerov 
také reči, že komisia sa bráni vyhlaso
vať každý rok tých istých športovcov. 

Neviem, kto to povedal, ale pokiaľ niekto 
dosiahne viackrát väčšie úspechy, tak ho 
vyhodnotíme. Ale zoberme si napríklad vo
lejbalistov. Myslíte, že keď budú v extralige 
ešte desať rokov a my ich každý jeden rok 
budeme vyhodnocovať, bude to z hľadiska 
reprezentácie mesta mimoriadne pozitívne 
hodnotenie? 

JAKUB VALACHOVIč

POZNáMKA: Športovou problematikou 
sa zaoberá daná komisia MsZ. Od tohto roka 
je to komisia školstva a sociálnych vecí.  Jej 
predsedom jej Mgr. Anton Pašteka. Ďalší čle-
novia sú poslanci MsZ Mgr. Alžbeta Dubajo-
vá, MUDr. Marián Haramia, MUDr. Eva Savi-
nová  a  Mgr.  Branislav  Orth.  Členovia,  ktorí 
nie sú poslancami, sú Ing. František Hlavatý, 
Mária Trenčíková a Tatiana Salajová. Prizýva-
ní sú ešte štyria odborníci – Mgr. Dušan Šus-
ter, Mgr. Alžbeta Šurinová, Vladimír Mihočko 
a Daniela Mračnová. 

Výsledok = uhol pohľadu
Dokončenie z �. strany
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Pohorie  Malá  Fatra  sa  vynára  zo  Ži-
linskej a Turčianskej kotliny a predstavu-
je zvlnený oblúk tiahnuci sa od Fačkov-
ského  sedla  po  (tajnička č. 1).  Svojou 
rozlohou  zasahuje  do  okresov  Žilina, 
Martin, Ružomberok a Dolný Kubín. Ná-
rodný park leží na 22 630 ha, z ktorého 
ochranné pásmo zaberá plochu 23 262 
ha. 

 Na pomerne malej ploche sú sústre-
dené  rozmanité  prírodné  úkazy,  
a  to od hôľnatých hrebeňov, cez  rozo-
rvané skalné úbočia, tiesňavy, rokliny až 
po hlboké a tiché doliny. Pohorie je žu-
lové  vo  svojom  jadre.  Južné  svahy  sú 
obnažené, severné a východné sú z kre-
mencov, pieskovcov, bridlíc, slieňov, vá-
pencov  a  dolomitov.  Vo  vápencoch  
a  dolomitoch  sa  vyformovali  unikátne 
skalné útvary, akými sú najmä tiesňavy 
a  rokliny  pri  vstupe  do Vrátnej  doliny, 
Sokolia,  (tajnička č. 2),  Horných,  Dol-
ných a Nových dier v masíve Rozsutca.

Medzi najviac obdivované patrí Kryš-
tálová  jaskyňa  pod  Malým  Rozsutcom  
s kalcitovou výzdobou, Šutovský vodo-
pád  a  7  km  dlhý  kľukatý  prielomový 

úsek  Váhu  medzi  Dubnou  skalou  
a Strečnom. Najvyšším miestom národ-
ného parku je vrchol fatranského Veľké-
ho  Kriváňa  –1709  m  n.  m.  Viac  ako  
80 % územia parku zaberajú zmiešané 
lesy  s  prevahou  buka.  Flóru  zastupuje 
viac ako 900 druhov vyšších  rastlín. Zo 
živočíchov  tu  žijú  napríklad  medveď, 
(tajnička č. 3),  orol  skalný,  výr  skalný, 
tetrov – hlucháň,  (tajnička č. 4) a ďal-
šie.

Národný park Malá Fatra patrí už nie-
koľko desiatok rokov k našim najvyhľa-
dávanejším  miestam  oddychu,  rekreá-
cie a športov domácich  i  zahraničných 
návštevníkov počas celého roka. Vrátna 
dolina, Štefanová či Martinské hole pat-
ria  medzi  najlepšie  vybudované  rekre-
ačné  strediská.  V  lete  tu  nájde  turista 
množstvo turistických trás. V zime sú to 
perfektne upravené lyžiarske terény pre 
náročných,  ale  aj  menej  náročných  ly-
žiarov.

VOdOROVNE
A ŠPZ Senica; iniciatíva; domácke me-

no  Izabely;  slovenský  futbalový  repre-

zentant;  predložka  B  trhovisko;  meno 
herca Romančíka st.; spracúva požitú po-
travu  obrátene;  polovica;  tajnička č. 3  
C  ochrana  nôh;  sopka  na  Sicílii;  draslík; 
meno  Chačaturiana;  jestvovalo  d  ruský 
súhlas; potomok; tajnička č. 1; drozd po 
česky;  arabský  slovesný  člen  E  Okresný 
bytový  podnik;  ruská  rieka;  obec  pri 
Modre;  tenisový úder;  štrkovisko pri Vy-
sokej pri Morave F kráľ v Shakespearovej 
dráme;  slovenská  rieka;  pomoc;  vrkoč; 
omotal  G  ázijské  pohorie;  vojenské  zo-
skupenie; Kamil; časť  tenisovej hry; me-
no Zázvorkovej. 

ZVISLE
1  slovenský  dramatik  s krstným  me-

nom  Ivan  2 címer;  známy  ruský  špión  
3 síra; domáci vták; remíza v šachu 4 zá-
por; tajnička č. 4 5 odporovacia spojka; 
fáza  Mesiaca;  Jano  6  jeho;  teplárenský 
závod; nám patriaci 7 spojka;  iným spô-
sobom;  pokrik  na  konský  záprah  8  do-
mácke  meno  Ivany;  opäť;  spoluhláska 
v slove ako 9 ovocný strom s obmedze-
ným rastom 10 papagáj; latinská spojka; 
jedna z  iniciálok Gagarina 11 vodík; po-
kračuje; vápnik 12 predchodca človeka; 
citoslovce  bolesti;  povrchová  baňa  

13 obydlie;  výkon  futbalistu;  predložka 
so 7. pádom 14 príbytok včiel; tajnička 
č. 2 15 polomer; vlhči;  latinský pozdrav 
16 zavýjal; nútený pobyt v cudzine – vy-
hnanstvo 17 dodala slanú chuť.

Na pomoc: PT Its;
Pripravil: JUdr. MARIáN POLAKOVIč

KUPÓN

9KNÍHKUPECTVO ĽUBICA

Ak nám do 15. mája pošlete správne 
vylúštenie tajničky krížovky spolu s nale
peným kupónom, budete mať šancu zís
kať sadu troch hudobných CD a ako bonus 
knižku Najlepšie koktaily z knižnice Žen
ského magazínu.

KUPÓN

9

Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali 
správne vylúštenie  tajničky  – 1. Pie
ninami, 2. Repisko, 3. Rieka, 4. Veľké 
–  sme  vyžrebovali  Katarínu Slobo
dovú, ktorá vyhrala sadu hudobných 
CD. 
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KRíŽOVKA

čítAJtE A VYHRAJtE

• Predám výhodne kvalitné trojpedá-
lové pianíno zn. Petrof. Ako nové. Z rodin-
ných dôvodov. Kontakt: 0903/603 295. 

Mestské kultúrne 
a informačné centrum 

Stupava

Koncert skupiny   
OLYMPIC

  
 V STUPAVE

amfiteáter Borník 
25. mája o �9.00 h 

Vstupné:  
predpredaj 250 Sk, na mieste 300 Sk

Predaj vstupeniek: 
v sieti ticketportal (Inkubátor Malacky)

Informácie: 
02/65934312, www.stupava.sk

Prečo si muži berú potvory s pod-
titulom  Ako si získať srdce muža od 
Sherry Argovovej  je  príručkou,  ktorej 
cieľom  je  nabúrať  úzkoprsé 
tradície  a  pomôcť  vám  po-
chopiť, prečo niektoré vzťa-
hy prešľapujú na mieste. Vý-
raz  „potvora“  používa  au-
torka  s  ironickým  nad-
hľadom  a  s  istou  dávkou 
humoru. Je pre ňu steles-
nením  silnej  ženy,  ktorá 
vie, čo chce. Dokáže pres-
ne pomenovať, čo je pre 
ňu  prijateľné  a  čo  ne-
mieni tolerovať. A práve 
tým stúpa na cene. 

Knihu Kto uniesol žriebä Faraóna? 
od Thomasa Brezinu vyhráva Mária Kra
vecová z Ul. M. Rázusa a román od Da-

nielle Steelovej Hry lásky Mária Cveč
ková z Bernolákovej ulice.

Prosíme výhercov, aby sa ohlásili v re-
dakcii  na  Radlinského  ul.  2751/1 

na 3. poschodí, č. d. 407. 
Ak chcete súťažiť o pred-

stavovanú publikáciu, po-
šlite do 25. apríla nalepe-

ný kupón a možno práve na 
vás sa usmeje šťastie. 

Kníhkupectvo Ľubica
OC hotela Atrium

telefón: 772 67 34
Po – Pia  9.00 – 17.30 h
So  9.00 – 12.00 h

Základná škola Veľké Leváre, Rímsko-
katolícka cirkev,  farnosť Veľké Leváre, 
KJS, pobočka Veľké Leváre, OZ Kresťan 
a Práca, Komisia pre mládež, šport, kul-
túru  a  vzdelávanie  pri  Obecnom  za-
stupiteľstve vo Veľkých Levároch

vás pozývajú na 3. konferenciu 

Kde je vlastne pravda?, 
tentoraz o výchove v škole 
a v rodine. 

Podujatie  sa  uskutoční  v sobotu 19. 
mája v ZŠ vo Veľkých Levároch

Program 
8.30 h  Prezentácia, 
9.00 h   Privítanie,  úvod  (Mgr.  Martin 

Potočňák, Mgr. Jaroslav Kinka)
9.30 h   Z dejín školstva a vzdelávania 

(Mgr. Pavol  Vrablec)
10.00 h   Prestávka
10.30 h   Kto a ako vychováva rodičov? 

Kedy  a  ako  vychovávať  deti? 
(MUDr. Max Kašparů) 

12.00 h   Prestávka 
12.45 h   Súčasná  škola  –  čo  je  v  nej 

dobré a čo treba zmeniť (Mgr. 
Martin Kríž)

13.30    Osobnosť dieťaťa a škola, uči-
teľ  ako  autorita,  vplyv  médií, 
voľnočasové  aktivity  (MUDr. 
Max Kašparů) 

14.30 h   Diskusia, záver konferencie

Pokračovanie programu bude v Ha
bánskom dvore, kde sa o 17.00 h usku
toční sv. omša. Po nej bude nasledovať 
pohostenie špargľovou a fazuľovou  
polievkou. 

Bližšie informácie: 
t. č. 0908/60 63 06,
biksadska@airwave.sk alebo 
t. č. 034/779 41 08, faravlevare@post.sk. 
účastnícky poplatok 100 Sk  je mož-
né zaplatiť pri prezentácii.

Orechový veniec 
Spotreba: 
250g palmarínu, 250g práškového 

cukru, 6 vajec, 1 vanilkový cukor, štip-
ka soli, ½ čaj. lyžičky mletej škorice, 2 ly-
žice rumu, 150 g polohrubej múky, 40 
g maizeny, ½ prášku do pečiva, 180 g 
opražených  lieskových  orieškov,  tuk 
a žemľové omrvinky na prípravu  for-
my,  2  lyžice  marmelády,  čokoládová 
poleva. 

Príprava:
Polovicu práškového cukru, vanilko

vý cukor, žĺtky, soľ, škoricu a rum dobre 
vymiešame. Z bielkov ušľaháme tuhý 
sneh. Doň zašľaháme druhú polovicu 
cukru. Múku zmiešame s práškom do 
pečiva, maizenou, pomletými orieškami 
a sneh striedavo zapracujeme do žĺtko
vej hmoty. Cesto vložíme do pripravenej 
vencovej formy. V predhriatej rúre ho pe
čieme asi 60 min. Veniec po upečení, asi 
po 10 min. státia, vyklopíme. Povrch po
trieme zohriatou marmeládou a koláč 
oblejeme čokoládovou polevou. 

RECEPt PANI VOZáROVEJ

RÝCHLA PÔŽIČKA

Potrebujete
PENIAZE?
➤	od 6 000 do 160 000 Sk
➤	bez ručiteľa
➤	rýchlo a na čokoľvek 
➤	v prípade insolventnosti  bezplatný odklad splátok

0908 606 947 0911 606 947
Hľadáme spolupracovníkov –
0902 701 348

MH 07 F19

ČASOPIS DO KAŽDEJ KABELKY

Májová MODERNÁ ŽENA vám prináša:
•  Zuzana Fialová – herečka na výslní

•  Odhalili sme prečo Francúzky nepriberajú
•  Poradíme vám, ako sa zbaviť nežiaducich chĺpkov ešte pred letom

•  Ste v rukách správneho lekára? Otestujte si ho!
•  Šokujúce priznanie čitateľky – Som žena dvoch mužov!  
Mesačník Moderná žena – veľký zážitok na malom formáte!

e-mail: marketing@metromedia.sk
www.modernazena.sk

dROBNá INZERCIA

SRRZ – RZ pri MŠ elokované triedy Bernolákova ulica vysadením trávneho ko-
berca v priestoroch škôlky v mesiaci apríl ukončila ďalšiu etapu projektu
  

Zelená škôlka. 
Projekt sa uskutočnil  vďaka podpore udelenej v súťaži Cena Holcim pre rozvoj 
regiónu Záhorie. Za pomoc a poskytnutie daru ďakujeme všetkým, ktorí sa na 
realizácii lepších podmienok pre deti podieľali.

POĎAKOVANIE

POZVáNKA

MH 07 F16

Hotel Guest Centre v Štúrove
vám ponúka hotelové ubytovanie
v blízkosti termálneho kúpaliska. 

Vo svojich 2 apartmánoch, 12 izbách po-
núka svojim hosťom ubytovanie vyššie-
ho  štandardu.  Každá  izba  je  vybavená 
kúpeľňou a  toaletou, chladničkou,  tele-
fónom, rádiom a televízorom. 
V cene ubytovania sú  raňajky vo  forme 
švédskych stolov, večere podľa aktuálne-
ho výberu, možnosť uložiť cenné veci do 
trezoru v recepcii, parkovanie na stráže-
nom parkovisku a bazén. Okrem toho re-
laxačno-rehabilitačná  časť  vám  ponúka 
možnosť  zacvičiť  si  na  posilňovacích 
strojoch, očistiť telo i ducha v saune a od-
dychovať pri masáži.
Naším cieľom  je zabezpečiť pre vás prí-
jemný pobyt.
V Guest Centre stačí 
vysloviť želanie...
tel.: 036 751 10 23, fax: 036 751 1343, 
e-mail: recepcia@hotelguestcentre.sk,  
www.hotelguestcentre.sk

MH 07 B3
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SOU StROJáRSKE, Jána Jonáša 5 v Bratislave, 
PILOtNÉ CENtRUM OdBORNÉHO VZdELáVANIA

vám ponúka možnosť štúdia
 
v 2ročnom nadstavbovom štúdiu v odboroch: 
2��� � 0�   strojárstvo – výroba, montáž   

a opravy prístrojov, strojov   
a zariadení

2��� � 0�  strojárstvo – podnikanie a služby
 

Podmienky:

úspešné ukončenie tretieho ročníka príslušného odboru 
viď www.soujj.sk/nadstavba.html
 
Prihlášky zašlite do 3�. 5.!
 

Viac informácií získate:

na  www.soujj.sk  alebo  02/69 30 72 17, 69 30 72 12, 69 30 72 53
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16. 5.  si pripomíname 
prvé  výročie  úmrtia 
našej drahej manželky, 
mamičky, babičky RU-
ŽENY MLádKOVEJ, 
rod. Spustovej. 
Smútiaci manžel, dcé-
ry Táňa a Adriana s manželmi, 6 vnúčat 
a celá rodina Mládková.

Spomínanie s úsmevom 
i so zvlhnutým pohľadom
Alinko bol veľký optimista, mal rád ži-

vot. Keby tu sedel s vami, odchádzali by 
ste ako kamaráti. S každým vedel hneď 
debatovať a nerobil medzi ľuďmi rozdie-
ly. Aj  jeho pomocníci v ateliéri v Malac-
kách ho mali radi. Nebol škrob, vedel ro-
botu zaplatiť a bol aj pohostinný. Na Zá-
horie ho stále ťahalo. Hneď po roku 1989, 
keď sa umelci oslobodili od závislosti od 
Zväzu  výtvarných  umení,  začal  hľadať 
vhodný  ateliér  v  Malackách.  Musel  byť 
veľký,  pretože  Ali  nebol  ako  iní  umelci, 
ktorí  urobili  návrh  a  prácu  zadali  iným. 
Bol aj strojár, vedel si veci zrealizovať do 
samého konca. Najradšej bol, keď mu do 
diela  nemusel  nik  zasahovať.  V  Malac-
kách sa mu podarilo získať do prenájmu 
bývalé učňovské stredisko ZŤS, kde zalo-
žil firmu MANUS (pozn.: po latinky ruka). 
Keď zrušili Kožatex, zamestnával aj ženy 
odtiaľ.  Pracoval  tu  aj  na  fontáne,  ktorú 
sme  potom  roky  chránili  zabalenú  na 
dvore  pod  prístreškom.  Ali  sa  pri  práci  
i s priateľmi cítil vynikajúco. V Malackách 
sme si chodievali v sobotu ráno „k Jadra-
novi“ na kávičku a vždy nás srdečne vítali. 
Vedeli, že bude kšeft. Brávali sme vo veľ-
kom zákusky, zmrzlinu a potom sme maš-
krtili na dvore. Manžel strávil v ateliéri ve-
ľa času a práve tam ho nečakane zasiahol 
srdcový infarkt. Bol to šok. Vlastná mama 
ho prežila o 10 rokov. Zomrela v Malac-
kách  ako  94-ročná  pred  dvoma  rokmi. 
Zostala po ňom firma, nedokončená prá-
ca.  Chopil  sa  jej  náš  jediný  syn  Marek,  

ktorý manuálnu zručnosť a výtvarný cit 
získal od otca. Niečo stihol dokončiť, no 
tragická autonehoda v roku 2000 mi vza-
la aj jeho.

Kariérny triumf – víťazstvo 
v anonymnej súťaži
„Poď do toho, bude sranda,“ nabádal 

vraj A. Bilkoviča akad. architekt I. Skoček, 
keď sa vypisovala anonymná súťaž na re-
prezentatívne  sochárske  dielo,  ktoré  by 
malo byť umiestnené pred novostavbou 
SND. Súťaž bola vecou prestíže a merali si 
v nej sily mnohí umelci zvučných mien. 
Medzinárodná porota vybrala návrh plas-
tiky mladého umelca  (43 r.) A. Bilkoviča. 
„Keby súťaž nebola anonymná, ťažko by 

dostal šancu. Konečne raz rozhodli spra-
vodlivo  a  podľa  odborných  kritérií,“  ko-
mentuje  vdova  po  umelcovi.  Mnohí  to 
nevedeli prehryznúť, ale projekt bol veľ-
kolepý.  Fontánu  mali  dopĺňať  zvukové 
i svetelné efekty. V čase pred predstave-
ním mala hrať hudba a podľa jej intenzity 
sa mala meniť aj výška vody vystrekujú-
cej z fontány. Asi 15 minút pred predsta-
vením mal nastať vrchol – šokujúci úkaz 
najsilnejšej  intenzity, ktorý mal pozývať 
ľudí na predstavenie. Potom mala fontá-
na stíchnuť a ustať. Podobný silný efekt 

mal nasledovať po skončení predstave-
nia pri vychádzaní z divadla, keď ešte aj 
svetelné  efekty  mohli  dojem  výrazne 
umocňovať. Samotný model však zaujal 
porotu čistým a moderným sochárskym 
výrazom, dizajnérskym detailom a spĺňal 
aj podmienku viacpohľadovosti. 

Keby žil, bolo by to inak
„Otvorenie  SND  14.  apríla  sledoval 

celý  národ.  Bolo  to  veľmi  pôsobivé 
a efektné. Keď sa zdvihlo obrovské biele 
plátno,  objavili  sa  múzy Tálie,  zrazu  sa 
pohľady otočili – vytryskla Aliho  fontá-
na...  Spoločnosť  mi  robil  jeho  bratanec 
MUDr. V. Gašpar, ktorý po 26 rokoch emi-
grácie  po  prvý  raz  navštívil  Slovensko. 
Plakali sme. Cítila som, že sme tam mali 
byť všetci traja – Ali i syn Marek, ktorý sa 
postaral  o  odliatie  modelu  do  bronzu. 
Škoda len, že fontánu už nemal kto vyci-
zelovať. Manžel by to nedopustil. Pri od-
halení  by  sa  socha  musela  lesknúť  ako 
šperk. Peniaze pre cizelérov sa ešte mali 
nájsť. A je škoda, že podložie sa nereali-
zovalo podľa návrhu. Malo byť zaoblené 
a zvrásnené ako bochník chleba či Zem 
zbrázdená  prúdmi  vody.  Keby  žil,  bolo 
by  to  inak...,“  tak doznievali  spomienky 
a  dojmy  pani  Ľudmily,  ktorej  vďačíme  
za to, že nám pripomenula úspech svoj-
ho manžela a nášho rodáka, na ktorého 
môžeme byť právom pyšní.

tAtIANA BúBELOVá, foto: archív Ľ. B.

Je taká chvíľa, keď sa 
život končí  a  spo
mienka sa  začína. 
Dňa 20. 5. uplynie 5 
rokov, čo nás bez slo-
va na rozlúčku opus-

til v 22 rokoch milovaný syn
MICHAL StASZCZUK. 
Zostal si nám v srdci, Miško. Spomínajú 
maminka, sestry Petra a Pavla.

Katarína Géryová a Rasti
slav Klempa

NIE SÚ MEDZI NAMI:

POVEDALI SI ÁNO:

Od 8. 4. do 16. 4. 
Mária Chválová, 1949,  Kuchy-

ňa;  Pavel Koňarik,  1921,  Sološnica; 
Františka Lančaričová, 1932, Lozorno; 
Rozália Lorencovičová, 1929, Gajary; 
Anna Strungová, 1934, Malacky, Má
ria Šťastná, 1923, Lozorno; Ján Chme
la, 1930, Malacky; Mária Žilavá, 1923, 
Malacky;  Jozef Orth,  1933,  Plavecký 
Štvrtok;  Štefan Nerád,  1952, Vysoká 
pri Morave; Mária Milacová, 1924, Zá-
vod;  Milan Šimunič,  1929,  Malacky; 
Helena Ščasná,  1937,  Lozorno;  Šte
fan Stanek,  1934,  Závod;  Mária Ba
ďurová, 1930, Borský Sv. Jur.

†
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Medzi májových jubilantov patrí Hubert 
Luňáček (80), nie Liňáček, ako sme napí-
sali v ostatnom čísle. Za chybu sa ospra-
vedlňujeme a  jubilantovi srdečne blaho-
želáme.           Redakcia

NA PRAVú MIERU

Na vytrysknutie
vlastnej fontány sa díval 
z onoho sveta

Rozprávanie o Malačanovi – akad. sochárovi Ing. Alexandrovi Bilkovi
čovi, autorovi efektnej bronzovej fontány pred budovou nového Slo
venského národného divadla, sa začalo príjemným stretnutím s jeho 
manželkou, senzačne vyzerajúcou dámou s obrovským šarmom a ele
ganciou. Na dohovorenom mieste ma vítala širokým priateľským 
úsmevom a kamarátskym zamávaním, až som na okamih zapochybo
vala, či patrí mne, a obzrela som sa. Videli sme sa po prvý raz a Ing. 
Ľudmila Bilkovičová (na fotografii), bývalá dlhoročná redaktorka 
a neskôr majiteľka časopisu Jazdectvo, ma spoznala len podľa letáči
ka o jej manželovi, ktorý som držala v ruke. Neskôr som pochopila, že 
charizmatické vyžarovanie mala zrejme s nebohým manželom spo
ločné. V istej chvíli mi prišlo ľúto, že jeho hlas, humor a vôbec všetko, 
čím ľudí priťahoval, môžem spoznať už iba z počutia.

ŽILI MEdZI NAMI

Alexander Bilkovič
(*1942, †1995)
• narodil sa 13. 1. 1942 v Bátovciach, kde 
jeho rodičia,  rodáci z Malaciek, prechod-
ne žili;
• do roku 1965 s rodičmi žil v Malackách;
• vyštudoval strojnícke inžinierstvo na SVŠT 
v Bratislave;
• na základe výnimky udelenej ministrom 
kultúry M. Válkom mohol absolvovať aj dru-
hé denné štúdium na Vysokej škole výtvar-
ných umení v Bratislave. Katedru dizajnu 
absolvoval s červeným diplomom u doc.   
V. Kautmanna (r. 1974); 
•  jeho prvým monumentom po skončení 
školy  bola  socha,  znázorňujúca  z  rozlič-
ných  pohľadov  raz  plamene,  inokedy  lu-
pene kvetu či holubicu. V súčasnosti sa na-
chádza pred budovou MsÚ v Malackách;
• pre malackých boxerov z BC RTJ vyrobil 
cenu – sochu boxera s vysunutou rukou;
• počas krátkej umeleckej kariéry vytvoril 
viacero  monumentálnych  diel,  drobných 
plastík a diel z oblasti úžitkovej architek-
túry (plastika, vlnolamy a odpočívadlá pri 
vodnom diele Gabčíkovo, fontána Lipový 
kvet  na  Štrkovci  v  Bratislave,  relaxačný   
areál Triblavina na diaľnici D1 smerom do 
Bratislavy,  pitné  fontánky,  kvetináče,  la-
vičky a odpadové nádoby s nápaditým di-
zajnom  a  z  netradičných  materiálov  (far-
bený  betón,  plastbetón,  kameňobetón 
a iné).
•  zomrel  19.  12.  1995  v  ateliéri  v  Malac-
kách. Pochovaný je na čestnom mieste na 
cintoríne v Ružinove, pretože sa autorsky 
spolupodieľal na návrhu jeho výtvarného 
riešenia okrem iného aj ako autor návrhu 
náhrobných kameňov. Tie sa mali v pôdo-
ryse stromu vsádzať priamo do trávnika.

Svitanie – Združenie 
na pomoc ľuďom 
s mentálnym po
stihnutím v Malac
kách
vás srdečne pozýva na prednášku na 
tému dOBROVOĽNíCtVO,  ktorá  sa 
uskutoční 17. mája o 17.00 h v Cen-
tre podporných sociálnych aktivít Svi-
tania na Ul. 1. mája č. 15 (oproti budo-
ve gymnázia) v Malackách.
Prednáška je určená ľuďom, ktorí chcú 
vo svojom voľnom čase pomáhať slab-
ším a odkázaným na pomoc a organi-
záciám, ktoré využívajú alebo chcú vy-
užívať pomoc dobrovoľníkov.
S  príspevkom  vystúpi  Mgr.  Stefi  No-
váková, riaditeľka Domu svitania, n. o., 
v Jakubove a lektorka národného Zdru-
ženia na pomoc ľuďom s mentálnym 
postihnutím v SR.

ZáKLAdNá UMELECKá ŠKOLA 
v Malackách oznamuje, že 

4. a 5. júna sa od 14.00 h 
do 18.00 h uskutočnia
 prijímacie skúšky 

na školský rok 2007/2008.
Pre hudobný a tanečný odbor v budo-
ve ZUŠ na Záhoráckej ulici 1918.
Pre výtvarný a literárno-dramatický od-
bor v budove synagógy Na brehu 2.

OZNAM

POZVáNKA

Pôvodný návrh A. Bilkoviča (vpra-
vo) a realizácia pred SND.

Naše poďakovanie patrí pracovné
mu kolektívu gynekologického od
delenia Nemocničnej, a. s., v Malac
kách, ktorý pracuje pod vedením pri
mára MUdr. Petra Blaška.
Je to kolektív, v ktorom sa snúbi pro
fesionalita s láskavým ľudským prí
stupom. S vďakou a úctou k vašej 
práci.

Ernestína Moravská, 
Antónia Horváthová 

a Emília Struhárová, pacientky 

Riaditeľstvo Základnej školy Malacky, 
Záhorácka 95 oznamuje  rodičom a ve-
rejnosti, že v školskom roku 2007/2008 
otvára pre žiakov, ktorí nastupujú do 
3. ročníka, 

tRIEdU S ROZŠíRENÝM 
VYUčOVANíM 
tELESNEJ VÝCHOVY.  
V  učebnom  pláne  bude  mať  trieda  

4 hodiny telesnej výchovy, v rámci vyu-

čovania  plaveckú  prípravu,  futbalovú,  
atletickú,  gymnastickú  predprípravu,  
vybíjanú, minivolejbal,  minibasketbal.

Pohybové  testy,  na  základe  ktorých 
budú žiaci zaradení do triedy s rozšíre-
ným  vyučovaním Tv,  sa  uskutočnia  18. 
mája o 14.00 h v ZŠ Malacky, Záhorácka 
95.  V  škole  si  môžete  vyzdvihnúť  pri-
hlášku  a  bližšie  informácie  dostanete  
aj na tel.  čísle 034/772 38 62. 

POdMIENKY PRIJAtIA: 

1. súhlas rodičov 
2. záujem dieťaťa o šport 
3. dobrý zdravotný stav 
4.  úspešné absolvovanie   

pohybových testov      
(skok do diaľky z miesta,  
hod plnou loptou,    
beh na 50 a 250 m)   

POĎAKOVANIE

Zaujímavá príležitosť pre vaše dieťa
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Mesto Malacky dostalo od Sloven
ského zväzu florbalu dôveru a uspo
riadalo v hale Malina kvalifikačný 
turnaj o postup ma Majstrovstvá 
sveta vo florbale v kategórii mužov 
do 19 rokov. Proti sebe sa postavili 
mužstvá zo štyroch krajín – Sloven
ska, Maďarska, Ruska a Slovinska. 
tri dni sa niesli v znamení urput
ných bojov, dramatických momen
tov a bojovnosti. Nechýbali ani emó
cie – radosť na jednej strane a slzy 
na druhej. Priblížme si teraz turnaj, 
ktorý nadchol nejedného športo
vého fanúšika. 

Turnaj  odštartoval  duel  domáceho 
Slovenska  s  naším  južným  susedom  – 
Maďarmi. Do Malaciek prišiel  i autobus 

plný  maďarských  priaznivcov,  ktorí  vy-
tvorili Maďarom v hale takmer domáce 
prostredie. Na palubovke však domino-
vali naši hráči. Po bezgólovej prvej treti-

ne (hrá sa ako v hokeji, trikrát 20 minút) 
sa napokon predsa roztrhlo vrece s gól-
mi. V druhej  tretine padli  tri a  rovnaký 
počet nastrieľali naši hráči i v poslednej 
časti hry. Druhý duel dňa medzi Slovin-
skom a Ruskom sa nehral, lebo Rusi zvo-
lili  jedinečný  spôsob,  ako sa dostať  do 
Malaciek. Dva dni cestovali niekoľkými 
autami až z Ruska a v čase, keď už mali 
byť na palubovke, sa nachádzali niekde 
na strednom Slovensku. Slovinci tak do-
siahli najjednoduchšie víťazstvo na tur-
naji 5:0 kontumačne. 

V sobotu 28. 4. najprv Rusi, ktorí pri-
cestovali  do  Malaciek  neskoro  v  noci, 
nastúpili  proti  Maďarom.  Unavený  vý-
ber  ruských chlapcov už viedol 4:1, ale 
Maďari sa postarali o drámu, keď tesne 
pred  koncom  znížili  na  3:4.  Rusi  však 
v závere pridali piaty gól a zvíťazili. Slo-
váci potom večer rozdrvili Slovinsko vý-
sledkom  19:3,  hoci  naši  prehrávali  už 
0:2. 

V nedeľu sa Rusi mohli spoliehať len 
na to, že Maďari zvíťazia nad Slovincami. 
V tom prípade by Maďari i Slovinci mali 
dva body a Rusi by s našimi hráčmi bo-
jovali  o  celkové  víťazstvo  a  postup  na 
svetový šampionát. Rusom však kalku-
lácie nevyšli. Slovinci v najdramatickej-
šom  zápase  turnaja  Maďarov  porazili 
a Rusi smútili. Mali ešte teoretickú šan-
cu, no to by museli naložiť našim 11 gó-
lov.  Samotný  zápas  bol  však  veľmi  vy-
rovnaný a z víťazstva 6:5 sa napokon te-
šili naši hráči. Bez straty jediného bodu 
tak  postúpili  na  tohtoročné  majstrov-
stvá sveta do Švajčiarska. 

JAKUB VALACHOVIč
Foto: S. Osuský

Prinášame vám exkluzívny rozho
vor s „hudobnou dušou” nášho 
StreetFestu, s človekom, ktorý s 
nami už dlhé roky spolupracuje, 
naším dobrým kamarátom, kriti
kom a zároveň radcom. Bez Yxa by 
asi StreetFest nemohol existovať 
a on sa stal jeho neodmysliteľnou 
súčasťou tak ako skupina Hex. Yxo 
je zárukou dobrých kapiel, dobré
ho zvuku a jeho názory, postrehy 
a myšlienky posúvajú celý festival 
každý rok vpred. 

Ste spoluorganizátorom StreetFes
tu už niekoľko rokov, ako sa vám páči 
náš festival?

Pre mňa je to jeden z NAJfestivalov na 
Slovensku, z regionálnej akcie sa pomaly 
stáva celoslovenský festival aj vďaka spo-
jeniu športu s hudbou. Účinkujú tu samé 
výborné kapely a vidno, že to ľudia okolo 
Braňa  Ortha  robia  naozaj  s  láskou  a pre 
mesto  Malacky.  Som  rád,  že  sa  na  ňom 
môžem  spolupodieľať  a  darí  sa  napĺňať 
myšlienka jeho vzniku.

Na StreetFeste máte na starosť celú 
hudobnú produkciu. Podľa čoho sa ria

dite pri výbere hudobných skupín a in
terpretov?

Podľa toho, čo majú  ľudia  radi, ale aj 
podľa toho, čo má na koncertoch úspech. 
Sú interpreti, ktorí sa v rôznych súťažiach 
umiestňujú na popredných miestach, no 
pozriete si  ich koncert – a nuda. Tiež sa 
snažím  dať  priestor  mladým  kapelám, 
ktoré nemajú až takú možnosť prezentá-
cie  pred  takýmto  početným  publikom 
a takto im aj pomôcť pri rozbehu. Ide väč-
šinou o slovenské skupiny, no postupne 
začíname volať aj priateľov z Čiech.

Zloženie a výber skupín je tento rok 
na StreetFeste skvelé, minulý ročník 
bol úžasný, bude tento trend pokračo
vať?

Keď  som  sa  pred  pár  rokmi  pripájal 
k  tímu,  ktorý  dovtedy  robil  festival,  jed-
noznačne som povedal, že treba rásť po-
maly, vychytávať muchy a každý rok pri-
niesť  niečo  nové,  lepšie.  Chcel  by  som, 
aby sa zo StreetFestu stala najpríjemnej-
šia akcia na Zahorí, kde si ľudia užijú veľa 
zábavy a budú sa tešiť na ďalší ročník. Ten-
to cieľ sa darí plniť a sám som zvedavý na 
tohtoročné stretnutie. Čo sa týka výberu 
kapiel, majú sa ľudia na čo tešiť.

Na ktorých interpretov sa osobne 
tešíte, ktorých môžete návštevníkom 
odporučiť z profesionálneho hľadiska?

Snažím  sa  pripraviť  kapely,  ktoré  sú  
na výbornej úrovni. Určite si nenechajte 
utiecť IMT smile alebo Horkýže Slíže.

Môžete návštevníkom priblížiť die
go a Mango Molas, kapely malého for
mátu? 

Diego  je  mladá  bratislavská  skupina, 
ktorá vznikla ako vedľajší projekt členov 
skupiny Le Payaco a Vetroplach. Majú na 
svojom konte jeden album a kto počúva 
rádio, určite ju aj postrehol. Mango Molas 
ponúka  fantastickú  zábavu.  Hrajú  zmes 
latina a samby, ktoré sú ideálne na slneč-
ný festival.

Na StreetFeste sa mieša šport, 
hudba, tanec, atrakcie a iné aktivity. 
Myslíte si, že takéto podujatia majú bu
dúcnosť?

Podľa mňa jednoznačne. Je to budúc-
nosť.  Časom  už  divákom  nebude  stačiť 
iba  hudba,  ale  budú  vyhľadávať  akcie,  
kde bude široká možnosť vyžitia. A na Slo-
vensku sa to stáva samozrejmosťou.

Ako sa vám páči miesto StreetFestu 
– areál Zámockého parku?

Považujem to za veľké plus. Sme ďalej 
od mesta, takže hluk neruší toľkých ľudí. 
Areál  je  vzdušnejší,  zmestí  sa  sem  viac  
ľudí a aj celá  logistika veľkého podujatia 
sa ľahšie zvláda.

Koho uvidíme na StreetFeste budú

ci rok? dotiahnete ďalšiu veľkú hviezdu 
do Malaciek?

Zatiaľ  to ešte neriešim. Preto sa tešte 
na  tohtoročný  StreetFest  a príďte  sa  za-
baviť  do  malackého  Zámockého  parku 
22. – 23. júna.                     pr
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Strieborný majster 
Slovenska z Malaciek

20. – 22. apríla sa v Košiciach uskutočnili Majstrovstvá Slovenskej republi
ky v boxe mužov. Na východe Slovenska sa zišlo len 37 boxerov z 11 oddie
lov, ktorí boxovali o tituly M SR. Podľa vyjadrenia mnohých trénerov je veľ
mi slabá účasť indíciou toho, že v slovenskom boxe v kategórii mužov úro
veň klesá.

Prvenstvo zostalo
v Malackách

Priaznivci mariášu sa v tomto roku po prvý raz stretli 21. apríla na Otvorených 
majstrovstvách mesta Malacky vo volenom mariáši. V priestoroch školskej je
dálne ZŠ dr. J. dérera v piatich kolách bojovalo o titul 51 hráčov z 13 blízkych 
miest a obcí Slovenska, ba aj zo susednej Moravy. Jedno kolo trvalo 50 minút, 
hralo sa spôsobom „pod sto, nad sto“, 1korunový, červeň drahší.

Tanečné štúdio Saltatrix Mestského centra kultúry
pod záštitou primátora Malaciek RNDr. Jozefa Ondrejku

organizujú

0. ročník celoslovenskej
tanečnej súťaže
SALtARE ORBIS 2007
Termín a miesto konania:  26. máj 2007 – ŠH Malina v Malackách
Vekové kategórie súťaže:  Juniori  (JVK) – od 11 do 15 rokov
  Mládež (JVK) – viac ako 15 rokov
Tanečné kategórie:   scénické choreografie, show choreografie, 
  disco choreografie a hip-hop

Záhoráci mali v ohni jedno želiezko – 
Juraja  Kimličku  v  hmotnosti  do  64  kg 
z oddielu Boxing Club – Robotnícka telo-
výchovná jednota Malacky. V tejto hmot-
nostnej kategórii štartovali len štyria bor-
ci – favorizovaný Pavol Hlavačka (ŠKP Bra-
tislava),  Michal  Spišiak  (ŠKP  Bratislava), 
Roman  Šemko  (Košice)  a  Juraj  Kimlička 
(BC RTJ). 

Juraj  zasiahol  do  bojov  až  v  sobotu  
20. apríla, kde sa v semifinále stretol s bor-
com  ŠKP  Michalom  Spišiakom.  Malačan 
boxoval technicky a svoje kombinácie za-
končoval  tvrdými údermi. Dominoval vo 
všetkých  štyroch  kolách.  Svojho  súpera 
porazil na body 17-bodovým rozdielom.

V  nedeľnom  finále  čakal  Juraja  víťaz 
druhého duelu Pavol Hlavačka z ŠKP. Od-
chovanec nitrianskeho boxu potvrdil svo-
je favorizované postavenie aj v dueli s Ju-
rajom  Kilmičkom.  Porazil  ho  v  III.  kole 
vzdaním. Záhorácky borec boxoval s reš-
pektom, aj keď sa púšťal do bojov zblízka, 
na Hlavačku to nestačilo. Juraja zastavo-
val  čistými  pravými  kontra  údermi  ešte 

skôr, ako stačil  rozvinúť akciu. Pavol Hla-
vačka na majstrovstvách získal aj ocene-
nie najtechnickejší boxer. 

Pre malacký box je striebro v tejto ve-
kovej kategórii veľmi cenným kovom. S hr-
dosťou sa môže pýšiť ďalším významným 
úspechom. Do Košíc cestovali Malačania 
s cieľom vybojovať aspoň bronz. Limit pre-
kročili vďaka bojovnosti Juraja Kimličku.

Majstri SR v boxe mužov 
pre rok 2007 v jednotlivých 
hmotnostiach sú:
51 kg Miroslav Mikloš (ŠKB Vranov), 
57 kg Rudolf Didi (Dubnica), 
60 kg Michal Onda (Košice), 
64 kg Pavol Hlavačka (ŠKP Bratislava),
69 kg Viktor Melnik (ŠKP Bratislava)
75 kg  Martin Valko ŠKB Vranov), 
81 kg Ján Onda (Košice), 
91 kg Milan Králik (Dubnica)
+91 kg Radovan Kokavec (ŠKB Vranov). 

ALI REISENAUER, tréner

Prvé  tri miesta nakoniec obsadili do-
máci hráči. Prvenstvo si odniesol Ján Liš-
ka, druhé miesto patrilo Ing. Jozefovi Ku-
bíčkovi a tretie Ferdinandovi Balážovi. Ján 
Liška vyhral otvorené majstrovstvá už ako 
tretí turnaj v meste. Ferdinad Baláž zvíťa-
zil na turnaji v Petrovej Vsi a v Gbeloch. 

Jeden  z  iniciátorov  podujatia  Ján 
Vaškor je účastníkom Slovenskej mariášo-
vej ligy, v ktorej spolu s Jozefom Kočíškom 
hrá za bratislavský klub. V roku 2006 vy-

hral turnaj v Skalici, Kopčanoch a v tomto 
roku v Kostolišti. Jozef Kočíšek triumfoval 
v Kuklove.

Organizátori  malackého  podujatia 
očakávali účasť až do sto pretekárov, tur-
naj mal však výbornú organizačnú aj her-
nú  úroveň.  O  rok  by  Malačania  chceli 
uskutočniť mariášový turnaj O pohár pri-
mátora mesta. Najbližšie sa kartári chys-
tajú na turnaj do Nitry.

ANtON PAŠtEKA

ŠPORT

22. apríla členovia SCK Záhorák Malacky úspeš
ne otvorili už 7. cykloturistickú sezónu. Ak ste 
zatiaľ nestihli osedlať svojich dvojkolesových 
tátošov a pridať sa k nim, nesmúťte. 

Pripravené sú podujatia: 
12. 5. –  Záhorskou cyklomagistrálou cez záhor-

ské  piesky  a  Hasprunskú  50-ku,  trasa  cez 
Studienku do Borského Mikuláša a späť (70 
km), SCK Záhorák

19. 5. –  Cesta priateľstva  (SK – AUT – HUN), cyk-
lotúra Bratislava – Nickelsdorf – Lipót

27. 5. –  K mohyle M. R. Štefánika,  trasa  cez  Ro-
hožník  a  Jablonicu  na  Bradlo  (110  km), 
kratšia  trasa cez Pl. Mikuláš do Lakšárskej 
Novej Vsi a Malaciek (60 km), SCK Záhorák

Zraz účastníkov je vždy o 9.00 h pred synagógou. 

Rozhovor s Yxom o StreetFeste Malacky 2007

Florbal hýbal Malackami

Cyklisti otvorili sezónu
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