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Aké sú novinky Kultúrneho leta 
2007?

„V tomto roku sme vyplnili kultúrnym 
programom každý deň prázdnin. Každý 
pondelok  to  budú  komorné  koncerty 
vo františkánskom kostole, vždy o 16.30 
h.  Najväčšou  novinkou  však  bude  ich  
realizácia  už  vo  vynovenom  kine  –  po 
našom  ,v  kultúrním  domečku´,“  odpo
vedala  na  otázku  redakcie  riaditeľka 
MCK, ktorá všetky podujatia zastrešuje, 
Mgr. J. Zetková. A dodala: „Utorky, stre
dy, piatky  sú  venované  filmovej  pro
dukcii. Premietame o 20.00 h a filmy pre 
deti a mládež o 17.00 h. 

Cez  prázdniny  pokračuje  aj  filmový 
klub. Každý  štvrtok o 20.00 h budú na 
terase kina koncertíky. Nedele s progra
mom  budú  v  Zámockom  parku.  Počas 

letných  dní  môžu  Malačania  zavítať  aj 
do  knižnice,  Múzea  M.  Tillnera,  na  vý
stavy  a  do  Krýpt  pod  františkánskym 
kostolom. 

Pre ľudí, ktorí sa chcú vzdelávať, sme 
pripravili rôzne kurzy – tanečné, výtvar
né,  jazykové. Záujemcovia sa môžu pri
hlásiť  do 30. 6.  Všetkým  prajem,  aby  
prežili krásne prázdniny a nám zamest
nancom, aby Malačania využili ponuky 
kultúrneho  vyžitia  v  meste,  ktoré  sme 
pre  nich  pripravili.  Krásne  a  usmievavé  
leto.“

Kompletný program nájdete 
na 6. strane

Aktuálne informácie na 
www.malacky.sk 
alebo www.malacky.sk/txt, s. 580.

Komu bude 
patriť tretie 
tisícročie? 

13. 6. vyvrcholil v SD MCK slávnostným 
vyhodnotením 6.  ročník  literárnej súťaže 
malackých  gymnazistov  Malacké brko 
2007. Trojčlenná porota v zložení spiso
vateľka,  výtvarníčka  a  novinárka  Natália 
MuratOravcová, režisér Gejza Ďurjak, spi
sovateľka  a novinárka  Eva  Kováčová  vy
berala spomedzi 41 prihlásených ašpiran
tov na víťazov v štyroch kategóriách. Z ví
ťazstva sa napokon tešili V. Hanousková, 
M. Žáček, R. Irša a A. Teker. Ročník sa nie
sol v znamení témy Viera, nádej, láska. 

Čítajte na 7. strane. 

6. ročník Kultúrneho 
leta ponúka zábavu
na každý deň

MH 07 F3

V lete len raz 
v mesiaci

Milí čitatelia, 
letná sezóna poznačí pracovný  

stereotyp väčšiny z nás, prácu redakcie 
nevynímajúc. Váš dvojtýždenník náj
dete vo svojich schránkach v júli a au
guste len raz. Ak chcete, poznačte si  
do kalendárov termíny, kedy vyjde Ma
lacký hlas – od 10. júla  s  uzávierkou 
materiálov do 2. júla a od 31. júla s uzá
vierkou 21. júla. 

Horúcim slnkom zaliate  
dovolenkové a prázdninové 
dni naplnené oddychom, 
rodinnou harmóniou 
a skvelými dobrodružstvami 
vám želajú redakcie

Báseň o živote
„Recept na báseň neexistuje,“ tvrdí bás

nik Milan Rúfus. Podľa neho je reflexiou hĺb
ky bytia. „Tvoríme len tak. Bez rozmýšľania,“ 
reagovali aj víťazi Malackého brka 2007. 
Dá sa teda za zhlukom písmen, slov a viet, 
veršov objaviť niečo, čo presahuje mantine
ly každodenného, ba až rutinného posudzo
vania reality? Rozumom? Ten ešte nemusí 
byť múdry, aby pochopil. Rozum je nástroj. 
Múdrosť je hudba. Srdcom? Tu sa dostáva
me na lepšiu cestu. Dokáže v nás nastaviť 
lepší uhol pohľadu. Nesfalšované emócie ľu
dí, ktorí sa trvale boria s hendikepmi, no na
priek tomu sa dokážu tešiť zo života a svo
jich drobných úspechov, môžu byť pre nás 
„zdravých“ inšpiráciou k spytovaniu. Všimli 
ste si, že počas Dňa narcisov si akosi podve
dome začneme vážiť viac svoje zdravie?  
A počas 12. júna sme sa mali možnosť po 
prvýkrát pozrieť do krivých zrkadiel a zamys
lieť sa aj nad tým, akí vlastne sme. Všimli ste 
si, že ľudia s mentálnym postihnutím vní
majú svet srdcom a dokážu precítiť aj veci, 
ku ktorým sme my ostatní už nevšímaví? 
Jemná krása života nám často uniká ako 
skrytá inotaj básne. Precitnime. 

LUCIA VIDANOVÁ

ÚVODNíK

Predsedníčka poroty Natália Murat-Oravcová odovzdáva Pamätný list jednej z ocene-
ných študentiek.         Foto: S. Osuský

Deň krivých zrkadiel – zrod novej tradície? – čítajte na 4. strane

Komu bude patriť kaštieľ?

Odpoveď stále
nepoznáme

Dva mesiace (26. apríla) po schválení odkúpenia Pálfiovského kaštieľa po
slancami mestského zastupiteľstva za 50 miliónov Sk mesto stále nevie, či 
sa stane národná kultúrna pamiatka jej vlastníctvom alebo nie. 10. mája na 
rokovaní s vlastníkmi – Rádom menších bratov františkánov oznámil pri
mátorovi RNDr. J. Ondrejkovi provinciál rádu Ing. arch. J. A. Mihály, že ro
kuje aj s iným subjektom o odkúpení. Podľa pôvodného prísľubu malo byť 
rozhodnuté do konca mája. Aktuálne do konca júna. 

19. júna sa J. Ondrejka stretol s pro
vinciálom  rádu  a  predložil  mu  návrh 
kúpnopredajnej  zmluvy.  Zároveň  ho 
uistil, že mesto má o kaštieľ naďalej se

riózny záujem. J. Ondrejka podniká ďal
šie  kroky  vedúce  k  odkúpeniu,  aby  sa 
pamiatka v prípade kladnej odpovede 

Pokračovanie na 2. strane

Foto: T. Búbelová
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Milí čitatelia, 
ak nám napíšete do 3. júla na adresu 
redakcie, ktorý príspevok vás zaujal, 
budete mať šancu získať tričko a hrn-
ček s logom mesta z novej série re-
klamných predmetov. Tak neváhajte 
a zapojte sa! Ak máme písať o tom, o 
čom chcete čítať, musíme poznať váš 
názor. Tak vystrihnite kupón a napíšte 
naň, čo vás zaujalo. 
V minulom čísle to boli najmä Je ma-
lacká nemocnica v zóne ohrozenia?, 
Pošta Malacky 3 už funguje, Ruko-
jemníci zdravotníctva? a iné. 
V tomto čísle odmeníme Ivetu Okruh-
licovú zo Záhoráckej ulice v Malac-
kách. Prosíme výherkyňu, aby sa ohlá
sila v redakcii.

12ZAUJALO MA V ČÍSLE
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JEDNOU VETOU

ZAUJALO VÁS

SPRAVODAJSTVO

MESTO MALACKy SÚRNE HľADÁ

brigádničky na sezónne práce 
pri údržbe zelene v meste.
Kontakt: Ing. František Klíma
   t. č.: 034/796 61 80

Mesto Malacky 
prijme 
do trvalého pracovného pomeru s mies
tom výkonu práce na MsÚ Malacky za
mestnancov na pracovnú pozíciu:

PROJEKTOVÝ MANAŽÉR
Podmienky prijatia:
• min. stredoškolské vzdelanie
• prax s realizáciou projektov z EÚ
• občianska bezúhonnosť
Výhodou sú:
• prax v oblasti verejnej alebo štát

nej správy
• znalosť anglického alebo nemec

kého jazyka slovom i písmom
• skúsenosť s prácou v tíme 
Nástup: podľa dohody
Žiadosti s profesijným životopisom, 

dokladom  o  dosiahnutom  vzdelaní 
a  písomným  súhlasom  uchádzača  so 
spracúvaním osobných údajov na úče
ly obsadenia pracovnej pozície zasielaj
te na adresu: Mesto Malacky, Mestský 
úrad  Malacky,  sekretariát  prednostu 
úradu, Radlinského 2751/1, 901 01 Ma
lacky do 20. 7. 2007.
Bližšie informácie: tel.: 034/796 61 55.

Inzercia v TIK-u 
zdarma!

Malacký TIK  ponúka  zatiaľ  bez
platnú  možnosť  podať  si  inzerát. 
Bude  vystavený  na  nástenke  pred 
informačnou kanceláriou v budove 
inkubátora. Kontaktovať nás môže
te  telefonicky na č. 034/772 20 55, 
mailom:  info@tikmalacky.sk,  alebo 
nás navštívte a pripnite si svoj inze
rát, oznam, ponuku alebo plagát na 
našu nástenku sami. 

             tik

Po 100tisícovej pokute, ktorú už 
v tomto roku uložila Slovenská in
špekcia životného prostredia spo
ločnosti Swedwood Slovakia, s. r .o., 
OZ Malacky I. – Drevotrieska, za 
znečisťovanie vodného toku Maliny 
(prípad z 5. 12. 2006), nasledovala 
druhá – dvojnásobná. 
200tisíc  spoločnosť  zaplatí  za  vy

púšťanie  odpadových  vôd  do  Maliny 
(prípad z 2. 2. 2007) z výustného objek
tu závodu bez povolenia orgánu štátnej 
vodnej správy. Únik súvisel s technickou 
poruchou.  Podľa  hovorcu  SIŽP  M.  Šte

fánka spoločnosť po uložení pokuty pri
jala opatrenia na zamedzenie podobnej 
poruchy  v  budúcnosti.  Do  augusta 
v areáli závodu vybudujú novú retenč
nú nádrž s účinným objemom 1400 m3 
na zachytenie vôd vrátane uzatváracie
ho mechanizmu na výtokovej časti z re
tenčnej nádrže. V záchytnej nádrži pod 
filtrom inštalovali čerpadlo, ktoré v prí
pade  rizika  preplnenia  troch  nádrží  na 
oplachové  vody  z  filtra  bude  prečer
pávať  tieto vody do systému na vlhče
nie paliva, do kotla na drevený odpad. 

mh

14. – 17. júna sa v Tatranskej Les
nej uskutočnilo celoslovenské fi
nále vedomostnej súťaže základ
ných škôl o olympizme. Zúčastnili 
sa ho trojčlenné družstvá víťazov 
deviatich regionálnych kôl (spolu 
súťažilo 52 družstiev), ako aj druž
stvá z Česka, Poľska a Maďarska. 
Náš kraj reprezentovali žiaci ZŠ M. 
Olšovského K. Opolcerová, T. Kra
lovičová a T. Gelinger, ktorých pri
pravovala pedagogička Mária Húš
ťavová.

Súťaž  v  podobe  písomného  testu  
a  troch  kôl  ústnych  odpovedí  bola  za
meraná na dva tematické okruhy: ume
lecké  súťaže  na  olympijských  hrách, 

resp. olympijské hry na ázijskom konti
nente  a  účasť  slovenských  športovcov 
na  nich.  Po  písomnej  časti  sa  o  prvé 
miesto  s 27  bodmi  delili  tri  družstvá – 
výbery ZŠ M. Olšovského v Malackách, 
ZŠ v Hule a ZŠ na Saratovskej ulici v Le
viciach, s 25 bodmi si šancu na medailo
vé  umiestenie  ešte  držali  aj  družstvá 
Evanjelického  kolegiálneho  gymnázia 
v Prešove a ZŠ v Moldave nad Bodvou. 
Malačania  si  však  udržali  prvenstvo  aj 
po ústnom kole, kedy sa s prvou prieč
kou delili so ZŠ v Hule. Vo finálovom roz
strele nezaváhali. Správne zodpovedali 
hneď na prvú otázku a z Tatranskej Les
nej odchádzali s pocitmi absolútnych ví
ťazov.

                    mh

Ďalšia 200-tisícová pokuta

Víťazi zľava – Tereza Kralovičová, Tomáš Gelinger a Kristína Opolcerová, člen výboru 
SOA a dvojnásobný medailista Bohumil Golian. Vzadu zľava – predseda SOA Ján Grexa  
a päťnásobná olympionička Mária Jasenčáková.    Foto: P. Gelinger 

ZŠ M. Olšovského víťazom 
celoštátnej súťaže

•  Trojstranné  stretnutie  medzi  Mestom 
Malacky a spoločnosťami ASA a Ecoreg sa 
uskutočnilo  8.  6.  Predmetom  stretnutia 
bol zámer budovania závodu na triedenie 
odpadu v  lokalite pri  zohorskej  skládke. 
Zámerom je využiť cudzie zdroje na finan
covanie projektu. 
• V súvislosti s financovaním rozvojových 
projektov  a  kúpou  Pálfiovského  kaštieľa 
vypracovalo mesto návrh finančného kry
tia.  O  potencionálnom  odpredaji  tepel
ných zariadení, ktoré sú majetkom mesta 
a príjem z ktorého má byť jednou z mož
ností  financovania  investícií,  rokoval pri
mátor J. Ondrejka 11. 6. so zástupcami spo
ločnosti Termming.
•  BSK  ako  zriaďovateľ  stredných  škôl  na 
území kraja pripravuje optimalizáciu siete 
škôl. 14. 6. sa na pôde BSK uskutočnilo ro
kovanie k plánovanému zriadeniu stred
nej  školy  v  Malackách  a  prieskumu  po
trieb regiónu, z ktorého vyplynie zamera
nie budúcej strednej školy.
•  O  deň  neskôr  sa  konal  kontrolný  deň 
projektu rekonštrukcie Zámockého parku 
a športovísk. Jeho úlohou bolo aj nájde
nie riešenia pre problémy okolo výstavby 
detského ihriska v parku.
• 18. 6. zasadla mestská rada – poradný or
gán primátora mesta.
•  S  návrhom  textu  kúpnej  zmluvy  a  fi
nančného  krytia  kúpy  Pálfiovského  kaš
tieľa navštívil 19. júna primátor Jozef On
drejka provinciálneho ministra Rádu men
ších bratov františkánov J. A. Mihályho.
• 20. 6. sa uskutočnilo zasadnutie Zastupi
teľstva BSK. Poslanci sa okrem iného zao
berali optimalizáciou siete stredných škôl 
v kraji,  návrhom  financovania  projektov 
BSK  formou úveru Európskej  investičnej 
banky i stratégiou zavedenia eura v roku 
2009 v podmienkach kraja.
• 28. 6. sa uskutočnia dve slávnostné otvo
renia. V rámci prvého bude sprístupnená 
cesta  do  Zóny  C  Priemyselnotechnolo
gického parku Záhorie. Druhým poduja
tím sa zavŕši projekt rekonštrukcie malac
kého kina, ktoré už budeme poznať pod 
názvom  Kulturní  domeček.  Reportáž 
z oboch podujatí prinesieme v budúcom 
čísle.                     ipo

Pätnásť rokov v dejinách ľudstva nie je veľa. Ale pätnásť rokov a sedem me
siacov  v  živote  človeka  je  dosť.  Práve  toľko  rokov  pôsobil  pán  dekan  Michal   
Pokopec v Malackách ako kňaz. Z úprimného srdca ďakujem pánovi dekanovi 
za  všetkých. Veľké  ďakujem  mu  patrí    za  obetavú  službu  v  malackej  farnosti. 
Práca v Pánovej vinici  je náročná a Vy ste počas svojej služby v našom meste   
naozaj plnili jeho vôľu ako pravý kňaz, boli ste tu pre každého – pre trpiacich, 
biednych, pre mladých, pre rodiny. Starali ste sa o obidve katolícke školy – o zá
kladnú školu i o gymnázium. Boli ste tu pre všetkých. 

Ďakujeme za lásku, obetavosť, skromnosť a za radostného ducha. 
Nech Boh žehná Vaše kroky. 

MARTA ŠIMKOVÁ, riaditeľka Gymnázia sv. Františka Assiského

V Zámku
našli granát 

12. 6. pri prácach s pozemnou frézou 
v  Zámockom  parku  pracovníci  firmy 
HANT BA, a. s., našli muníciu z 2. svetovej 
vojny. Podľa riaditeľa Okresného riaditeľ
stva  Policajného  zboru  v  Pezinku  pplk. 
Mgr.  Jozefa Blažeka  išlo o bežný granát, 
ktorý  privolaní  pyrotechnici  odviezli  na 
rozbor. „Podobné  nálezy  munície  najmä 
pri  výkopových  prácach  sú  veľmi  časté 
a  tento  rok  ide  v Malackách  už  o druhý 
prípad,“ upresnil J. Blažek.             tabu  

16.  júna  sa  stala  Nitra  dejiskom  Maj
strovstiev  Slovenska  dorastu  v  atletike. 
Malacky reprezentovali bežci z AC Malac
ky.  V  dramatickom  finálovom  behu  do
rastencov  na  800  m  si  Ján  Beňa  časom 
1:59,09  vybojoval  premiérový  titul  maj
stra Slovenska pod šírym nebom. Postu
puje na Majstrovstvá sveta v atletike do 
17 rokov (11. – 14. júla, Ostrava) a na EYOF 

2007  (Európsky  olympijský  festival  mlá
deže – 23. až 27. júla v Belehrade). Veľmi 
dobrý výsledok v behu na 100 m dosiahol 
ďalší  reprezentant AC Malacky Daniel Ši
mek. V konkurencii 31 najrýchlejších slo
venských dorastencov postúpil do finále 
kráľovskej disciplíny – najkratšieho šprin
tu a časom 11,54 s (w: 0,2 m/s) si vybojo
val 6. miesto.                     zb

Vo funkcii dekana vdp. Michala Pokopca (na snímke počas procesie k sviatku Božie-
ho tela 7. 6. t. r.) nahradí od 1. júla vdp. Štefan Rusňák, ktorý pôsobil v Kozárovciach 
(okres Levice). M. Pokopec odchádza do Šenkvíc.                   Foto: L. Vidanová

POĎAKOVANIE

MH 07 F16

zo  strany  františkánov  ocitla  čím  skôr 
na  liste vlastníctva samosprávy. Na  ro
kovanie mestského zastupiteľstva 21. jú
na predložil ekonóm mesta Ing. L. Ada
movič návrh  finančného krytia kúpnej 
ceny nehnuteľnosti. Bude krytá úverom 
s dobou splácania 20 rokov. Medzi sied
mimi posudzovanými finančnými inšti
túciami  mestu  najvýhodnejšie  pod
mienky  poskytla  Dexia  banka  Sloven
sko, a.  s.. Ročne úver na kaštieľ pri  sú
časne  dohodnutých  podmienkach  za
ťaží mestský rozpočet sumou 3,7 milió
na. Poslanci návrh schválili. 

Vedenie mesta dodnes nevie, kto je 
druhým  záujemcom  o  kaštieľ,  ani  aký 
zámer  s  nehnuteľnosťou  má.  Primátor 
požiadal  cez  rád  o  sprostredkovanie 
stretnutia. To sa neuskutočnilo. J. A. Mi
hály  o  podrobnostiach  odpredaja  kaš
tieľa  a  výsledkoch  rokovania  s  nezná
mym  záujemcom  nekomunikuje  ani 
s médiami. „Neskúmajte to, nebudem to 
komentovať,“ reagoval na otázku redak
tora  agentúry  SITA  provinciálny  minis
ter.

           LUCIA VIDANOVÁ

Komu bude patriť kaštieľ?

Odpoveď stále
nepoznáme
Dokončenie z 1. strany

Ján Beňa – majster Slovenska
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ZŠ Záhorácka 
vyhrala
Kinderiádu

Vo finále júnovej atletickej Kinderiády 
na tartane bratislavskej Mladej gardy za 
účasti osemčlenných tímov osemnástich 
najúspešnejších škôl zo šiestich regionál
nych  kôl  dominoval  vidiek.  Napokon  si 
šek na 75tisíc Sk odnieslo družstvo dru
hákov až piatakov zo základnej školy Zá
horácka  v  Malackách.  Vyhralo  pred  ZŠ 
Nižná nad Oravou (50tisíc) a ZŠ Malinov
ského v Partizánskom (25tisíc). 

Zdroj: SME, 20. 6. 2007
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PROBLÉMOM NA STOPE v 3. vOLEBNOM OBvOdE

Redakcia poslancom položila 2 otázky: 
1. Aké problémy trápia občanov vášho 
volebného obvodu? (Vyšpecifikovať naj-
menej tri najzávažnejšie.)
2. Ako budete v priebehu štyroch ro
kov presadzovať ich riešenie?  (Uveďte 
aj konkrétne návrhy ich riešení.)

Ing. PAvEL SPuSTA (nezávislý)
1. Náš obvod sa nachádza v absolút-

nom strede mesta a trápi ho hlavne ne-
dokončená výstavba, doprava, nedosta-
tok parkovísk, chýbajúce chodníky a stav 
zelene. Mesto vydáva záväzné stanovis-
ko  ku  každej  stavbe,  ale  i  tak  vyrástlo 
v poslednom období veľa stavieb v cen-
tre  bez  podzemných  parkovísk.  Naprí-
klad: obvodný úrad, daňový úrad a ved-
ľa nový polyfunkčný dom, byty za Mest-
ským centrom kultúry. Situácia s parko-
vaním  sa  tak  iba  zhoršuje  a  je  otrasná 
hlavne za Korzom a Mestským centrom 
kultúry. 

Mesto  potrebuje  ako  soľ  vyriešiť  aj 
obchvat mesta,  lebo smerovať celú do-
pravu  do  centra  mesta  nie  je  najvhod-
nejšie.  Kto  sa  pohybuje  v  meste  okolo 
8.00 h alebo 16.00 h, vie, o čom hovo-
rím. 

V centre mesta sa investovalo nesku-
točných cca 30 miliónov do chodníkov, 
kde nie je, bohužiaľ, ani meter potrubia 
na automatické závlahy a v súčasnosti sa 
polieva  zeleň  cisternovým  autom.  Po-
všimnutie a pochvalu si zaslúži skupina 
nadšencov, ktorí sa starajú o zeleň okolo 
svojich činžiakov.

2. V nasledujúcich štyroch rokoch sa 
zmení stred mesta na nepoznanie. Akú 
tvár bude mať naše mesto, závisí hlavne 
od primátora a zamestnancov mesta. To 

sú ľudia, ktorí 
sú denno-denne pla-

tení  z  našich  daní.  Poslanci, 
ktorí sa zídu zhruba raz za dva 
mesiace,  s  tým  veľa  nenaro-
bia.  Na  mestskom  zastupiteľ-

stve sa o takýchto problémoch 
jednoducho nerokuje. Poslanec 

má v zásade dve možnosti. Spra-
covať  nejaký  materiál  a  presadiť 

ho  do  programu  rokovania.  Čo  je 
trochu sebecké. Alebo podať interpe-

láciu, na ktorú dostane na požiadanie pí-
somnú  odpoveď.  Tak  si  už  napríklad 
s primátorom píšeme 7 rokov za 6 met-
rov chodníka za obvodným úradom. Do-
stal som však geniálne odporučenie, aby 
som zorganizoval brigádu a keď chceme 
niekde chodník, aby sme si ho brigádne 
urobili.

Po  mnohoročných  skúsenostiach  si  
už nerobím ilúzie. Najviac ma desí, že pr-
výkrát po mojom 12-ročnom pôsobení 
v mestskom zastupiteľstve sa začalo po-
litikárčiť v zákulisí a sám primátor si roz-
delil  poslancov  na  dobrých  a  nežiadu-
cich.  Vytvárajú  sa  tlaky  na  poslancov 
a zamietnuté materiály sa znovu a zno-
vu predkladajú na zastupiteľstvo a čaká 
sa na vhodnú konšteláciu, aby boli schvá-
lené. Takto sa napríklad schválil architek-
tonický skvost LIDL. 

Na  záver  treba  niečo  pozitívne.  Za 
veľký  úspech  považujem  vybudovanie 
kamerového  systému,  ktorý  do  veľkej 
miery prispieva k pokoju našich domác-
ností. Z celkového počtu kamier v meste 
je takmer polovica práve v našom obvo-
de.

RNdr. MILAN vALACHOvIČ, CSc. 
(nezávislý)
1. Nášmu volebnému obvodu môžu 

niektoré iné zdanlivo závidieť. Je plošne 
najmenší, a tak by tu mohlo byť najme-
nej problémov, ale aj tak sa tu v posled-
ných  rokoch  investovalo  dosť  finanč-
ných  prostriedkov.  Najmarkantnejším 
výsledkom je  rekonštrukcia Záhoráckej 
ulice od križovatky po kostol Najsvätej-
šej  Trojice,  vybudovanie  chodníkov, 
osvetlenia a novej zelene. Opravila sa fa-

sáda  umeleckej  ško-
ly, upravilo sa zopár parko-

vacích  plôch.  Hoci  sa  na  celú  ulicu 
vyhotovila  seriózna  projektová  doku-
mentácia, nie všetko sa v realizačnej fáze 
uskutočnilo v riadnej kvalite, preto sa už 
riešilo niekoľko reklamácií na svetlá a ze-
leň. Občanov aj mňa osobne trápi, keď 
sa veci nedotiahnu do takej úrovne, aby 
sme mohli na dielo pozrieť s hrdosťou. 
Už rok oproti Tatre leží niekoľko hromá-
dok betónu a bujnie tam burina, pri au-
tobusových  zastávkach  naďalej  trónia 
staré betónové kvádre s označením SAD, 
pritom  celé  presklené  plochy,  vhodné 
na  umiestnenie  cestovných  poriadkov, 
sú prázdne. Stačilo by dohodnúť sa s ma-
jiteľmi pozemkov a nehnuteľností a es-
teticky upraviť pár miest, ktoré zohyzďu-
jú  stred  mesta  a  dehonestujú  celkový 
dojem z rekonštrukcie. 

Problémom  v  centre  mesta,  ale  aj 
v  iných  obvodoch  je  výstavba  nových 
polyfunkčných domov. Mesto každý zá-
mer investorov zaplniť „preluky“ víta, ale 
chýbajúci  územný  plán  zóny,  ktorý  by 
stanovil jasné regulatívy v oblasti výško-
vej hladiny stavieb, ich základných para-
metrov a pod., chýba a dáva priestor na 
chaotickú, nekoncepčnú výstavbu. Stačí 
si pozrieť iba tú hrôzu pri Jednote.

Ďalším  dlhodobo  neriešeným  prob-
lémom je hustá doprava v centre, hoci 
tam  má  mesto  obmedzené  možnosti 
riešenia. Otázky parkovania sa budú rie-
šiť ešte  tento  rok. Ale s preháňaním sa 
motoriek a vytuningovaných škodoviek 
vo  večerných  hodinách  aj  s  hlučnými 
hudobnými  produkciami  na  Mierovom 
námestí by sa pri dobrej vôli a spoluprá-
ci  mestskej  a  štátnej  polície  dal  urobiť 
rázny koniec. Pritom žiadame od polície 
iba plnenie si povinností a rázne zakro-
čenie. Policajt musí mať prirodzenú au-
toritu a k tej mu nepomôže žiadny me-
rač rýchlosti alebo hladiny decibelov.

2. Mojím cieľom je poľudštiť túto časť 
mesta, pretože estetické prostredie, par-
ková  zeleň,  drobná  architektúra,  čisté 
ulice a fasády,  fontány a  iné detaily pô-
sobia výchovne aj na občanov s problé-
mami  správania  a  prirodzeným  spôso-
bom  eliminujú  ich  nežiaduce  vystupo-
vanie. 

Spracovala: 
LuCIA vIdANOvÁ

Staré betónové kvádre – označníky – sú vo 
vlastníctve SAD. Mesto ich bez súhlasu od-
strániť nemôže. 
Pred miestom prerušeného chodníka na Zá-
horáckej ulici, na ktoré upozorňuje aj po-
slanec M. Valachovič, má stáť nový objekt. 
„Bolo vydané stavebné povolenie, ale jeden 
z účastníkov konania sa odvolal na Krajský 
stavebný úrad,“ informovala nás Ing. G. Re-
háková, vedúca oddelenia dopravy a sta-
vebného poriadku MsÚ. Investor si v mieste 
chodníka plánuje zriadiť stavenisko. Pri re-
konštrukcii Záhoráckej v minulom roku sa 
teda táto časť chodníka nevybudovala zá-
merne. „Pri stavebných prácach by sa mo-
hol poškodiť. Stavebník je však povinný do 
kolaudácie nového objektu chodník dobu-
dovať,” dodala G. Reháková.

Foto: L. Vidanová

Zmena v zložení
poslancov

Nastal čas, aby si po úspechu vo voľbách vysúkali poslanci rukávy a popa
sovali sa za nás s konkrétnymiproblémami, ktoré trápia každý zo šiestich 
volebných obvodov Malaciek. Rubrika PROBLÉMOM NA STOPE sa venuje 
aktuálnym otázkam života v meste. Pátrame po tom, čo občanov znepo
kojuje a dávame priestor na prezentáciu konkrétnych návrhov riešení 
jednotlivým poslancom.

Ing. Pavel Spusta 
(nezávislý)
Vzdelanie:
vysokoškolské, SVŠT Bra-
tislava, Fakulta geodézie, 
zameranie výpočtová 
technika
Terajšie povolanie: 
konateľ spoločnosti so 
zameraním na IT
Rodinný stav, deti: 
ženatý, jeden syn
Záľuby: 
technické vedy a infor-
matika
Poslancom je 4. volebné 
obdobie. 

RNdr. Milan valacho
vič, CSc. (nezávislý)
Vzdelanie: 
VŠ, PrF UK v Bratislave
Terajšie povolanie: 
ekológ – botanik, Bú SAV
Rodinný stav, deti: 
rozvedený, syn+syn
Záľuby: 
putovanie svetom v tes-
nom spojení s prírodou
Poslancom je 2. volebné 
obdobie. 

Občania bývajúci v �. volebnom obvode, volajte, píšte, mailujte na adresu redakcie svoje Obča-
nia bývajúci v �. volebnom obvode, volajte, píšte, mailujte na adresu redakcie svoje názory, pri-
pomienky, námety. V budúcom čísle dáme priestor vám. Nepremárnite šancu a ozvite sa! Svoje 
podnety si môžu nachystať aj občania ostatných obvodov a priebežne posielať do redakcie. 

Nekoncepčná 
zástavba centra, 

prehustená dopra-
va, chýbajúce par-

koviská
3. volebný obvod tvoria ulice:
Záhorácka 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 
1940, 1945, 1896, 1900, 1898, 55, Záhorácka 4, 5, 8, 9, Břeclavská,  
Brnianska, Poľná, Pribinova

Dočasne s dvoma 
poslancami

Oto  Divinský,  poslanec  3.  volebného 
obvodu sa vzdal poslaneckého mandátu. 
Podľa výsledku komunálnych volieb z 2. 
decembra  2006  mandát  poslanca  prav-
depodobne  získa  kandidát  so  štvrtým 
najvyšším počtom hlasov.  Je ním MUDr. 
Jozef  Hoffman  (KDH),  ktorý  vo  voľbách 

získal  160  hlasov,  teda  o  14  menej  ako  
O. Divinský.                Foto: S. Osuský

Poznámka:
Redakcia do rubriky Problémom na stope 

oslovila aj O. Divinského. „Myslím si, že na 
otázky by mal odpovedať nový poslanec,“  
reagoval v deň uzávierky čísla. Nového po-
slanca po uvedení do funkcie oslovíme a je-
ho odpovede prinesieme v niektorom z bu-
dúcich čísel Malackého hlasu.

Oto divinský
(nezávislý) 
sa vzdal 
poslaneckého
mandátu. 

„Povšimnutie a pochvalu si zaslúži skupina nadšencov, ktorí sa starajú o zeleň pri svojich do-
moch,“ napísal poslanec P. Spusta. Určite bývajú aj na Záhoráckej 77. Práve pred ich vcho-
dom sme objavili upravenú zeleň.

30. 4. po prechode smetiarskeho auta pred čajovňou sa prepadla vozovka. Oprava hlbokej 
jamy trvala pol druha mesiaca, pretože mestu chýbala potrebná technika. Keď sa ukázalo, že 
pod zemou chýba kus potrubia dažďovej kanalizácie, mesto požiadalo o pomoc BVS, a. s., no 
nepochodilo. Práce vykonala firma Kovostav 98 SK. Potrubie je opravené, jama zasypaná, 
vystužená a na vrchu prekrytá vrstvami betónu a asfaltu.        Text, foto: tabu
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Dôležité veci sú viditeľné 
len srdcom
Deň krivých zrkadiel na celom Sloven

sku patril všetkým, čo žijú medzi nami, no 
nie vždy sa k nim správame ako k ostat
ným. Sú  iní, no nie horší. Naši mentálne 
postihnutí  spoluobčania  však  vedia  do
kázať sebe i svetu, že majú aj cenné schop
nosti  –  lásku  k  životu  a  obrovské  od
hodlanie boriť sa s prekážkami. V Malac
kách na Mierovom námestí sa im to doko
nale podarilo – tancovali, spievali, mode
rovali, či hrali divadlo. Je len na nás ostat
ných, aby sme im pomáhali objavovať sa
mých seba a dovolili im žiť spolu s nami, 
nielen  iba vedľa nás. V krivých zrkadiel
kach, aké sa rozdávali, sa aj my vidíme po
krivene, hoci duša zostáva tá istá. A ľudia 
s mentálnym postihnutím mávajú veľkú 
dušu. Majú sny, túžby a presvedčili nás, že 
sa vedia tešiť zo života. 

Koncert ľudského porozumenia
V  duchu  rúcania  bariér  a  naprávania 

pokrivenej  optiky  voči  ľuďom  s  mentál
nym  postihnutím  sa  niesol  koncert  na 
Deň krivých zrkadiel na Mierovom námes
tí v Malackách. Po privítaní sa organizáto
rom, hosťom i účinkujúcim prihovorili hos

tia, medzi nimi aj primátor mesta RNDr. J. 
Ondrejka, pod ktorého záštitou sa podu
jatie konalo. ZPMP Svitanie nieslo na ple
ciach ťarchu usporiadateľských povinnos
tí, no všetko zvládlo bravúrne. Nechýbala 
krytá  tribúna,  profesionálne  ozvučenie, 
hľadisko s pripravenými stoličkami pre di
vákov, stánky na predaj darčekových pred
metov z chránených dielní v Dome Svita
nia v Jakubove a dobrá nálada. 

Predviedli sa tie „najčistejšie“ 
stvorenia 
A kto účinkoval? Zväčša práve tí, kto

rým tento deň patril. Klienti Centra pod
porných a sociálnych aktivít Svitania na 
Ul. 1. mája v Malackách sa osobne pred
stavili a rozprávali, prečo radi chodievajú 
do Centra. Pracovníci Domu Svitania v Ja
kubove hovorili o svojej profesii, o práci, 
ktorá  im  dáva  istotu  a  pocit  bezpečia. 
V programe vystúpili aj deti zo Špeciál
nej ZŠ v Malackách. Spoluorganizátormi 
boli MCK, špeciálna ZŠ, CVČ a dve nezis
kové organizácie, OZ Svitanie – Dom Svi
tania, n. o., v  Jakubove a Vstúpte, n. o.,  
v Malackách.  Deň  krivých  zrkadiel  svo
jím  vystúpením  podporili  aj  hudobná 
skupina Vega a speváčka K. Danihelová. 

V špeciálnej ZŠ aj futbalový turnaj
V ŠZŠ sa konal už 11. ročník priateľské

ho futbalového turnaja o putovný pohár 
riaditeľov špeciálnych ZŠ Senca, Pezinka, 
Modry a Malaciek. Pozvanie však prijala aj 
ŠZŠ na Hálkovej ul. v Bratislave. „Je to už 
tradícia. Tento rok nám turnaj vyšiel pres
ne na Deň krivých zrkadiel, ktorý sa týka aj 
našich žiakov. Máme 110 detí a všetky sú 
s  mentálnym  alebo  kombinovaným  po
stihnutím. Každému však vieme pripraviť 
vzdelávací program, takpovediac, na mie
ru,“ povedala riaditeľka ŠZŠ v Malackách 
Mgr. M. Míznerová. „Dodnes nás mrzí, že 
sa nepodarilo zrealizovať myšlienku  jed
nej našej  triedy v Dome Svitania. Spolu
práca by bola dobrá najmä pre deti. Tam 
mali vynikajúce vybavenie, my by sme za
bezpečili pedagóga.“ 

„Svitá“ na lepšie časy?
Ing.  I. Hlavenková: „Centrum podpor

ných a sociálnych aktivít funguje ďalej, aj 
keď zatiaľ bez riaditeľky. PhDr. N. Petrová 
totiž na vlastnú žiadosť odišla do dôchod
ku. Obmedzenie činnosti by pre nás bol 
krok späť. My chceme ponuku rozšíriť, aby 
klienti mohli chodiť do Centra s dobrovoľ
níkmi  aj  popoludní  a  večer.  Financie  na 
tento i na budúci rok z VÚC máme zabez
pečené, no treba hľadať iné zdroje. Plánov 
je veľa. Cez leto chystáme turistické akcie 
v prírode,  letný víkendový pobyt. V sep
tembri pokračujeme vo vzdelávaní  rodi
čov  na  tému  Chránené  bývanie  a  v  ok
tóbri oslávime 15. výročie založenia Svita
nia. Čaká nás veľa práce, ale myslím si, že  
v  Malackách  máme  množstvo  priazniv
cov, a to nás povzbudzuje a ženie dopre
du.“              Text, foto: TATIANA BÚBELOVÁ

Ihrisko alebo parkovisko?
Je na Záhoráckej ulici číslo 83 vo dvore detské ihrisko alebo parkovisko? Asi dva roky 

tam pravidelne parkujú autá. Chápala som to, pokiaľ sa stavali nové bytovky, lebo ozaj ne
boli voľné parkovacie miesta. Teraz, keď je stavba dokončená, je až opovážlivé, že ľudia si  
z (ihriska) automaticky urobili parkovisko. Nedávno som sa rozhodla, že si tu zahrám fut
bal, no prichádzajúce auto na mňa trúbilo, prečo neuhnem. Pýtam sa teda: Je to detské  
ihrisko uznané ako parkovisko? Ak áno, tak s tým vrcholne nesúhlasím a budem bojovať za 
to, aby sa mohli deti spokojne hrať. Ľudia tam parkujú, aby z okna bytu videli svoje autíčko. 
Iní, ako napríklad aj ja, musia parkovať na uznaných parkovacích miestach. Prečo s tým 
polícia nič nerobí? To sa čaká na to, až nejaké dieťa skočí pod kolesá motorového vozidla  
a príde o svoj život len preto, lebo sa hralo na DETSKOM IHRISKU? 

Lenka D.

TRÁPI VÁS

Deň krivých zrkadiel – 
zrod novej tradície?

Na Záhoráckej ulici sú v týchto miestach oficiálne detské ihriská, 
nie parkoviská.

Podnety od čitateľky Hany Boškovičovej: 

n Ročne platím v byte za psíka 1100 Sk a nikde nevidím obnovené koše na psí 
trus. Najmä vrecká z recyklovateľného papiera, ktoré niekedy majú vnútri aj  
skladačkovú lopatku z tvrdého papiera. V Bratislave táto vymoženosť je a vrecká 
sa neustále dopĺňajú v miestach určených na venčenie psov.

V súčasnosti máme zavedený systém bezplatného poskytovania vreciek na psie exkre
menty, ktoré si môžete vyzdvihnúť v klientskej kancelárii pri priehradke životného prostre
dia. Vrecká so psím trusom môžete vyhadzovať do kontajnerov na komunálny odpad. Sme 
si vedomí, že uvedený problém je potrebné  riešiť a budeme sa ním zaoberať. Zohľadníme  
pritom aj vaše podnety.  

Ing. JANA JEŽKOVÁ, OŽP

n Nebolo by na škodu na kontajnery na zber plastov nalepiť obrázky či popis  
toho, aké všetky plasty sa tam môžu dávať. Veľa ľudí si môže myslieť, že len PET 
fľaše, keďže tieto kontajnery majú okrúhle otvory prispôsobené fľašiam.

Budeme rokovať s firmou A.S.A. Zohor, ktorá robí zber plastov v Malackách a jej majet
kom sú kontajnery na plasty, či by mohli samolepky s takouto informáciou na kontajnery 
nalepiť. Chceli by sme, aby ľudí informovali aj o tom, že PET fľaše treba vhadzovať zošliap
nuté. Do kontajnerov na plasty môžete dávať: PET fľaše, tégliky od jogurtov a smotany (vy
pláchnuté ), fľaše od čistiacich prípravkov (jar, aviváž a pod.) tiež vypláchnuté, čisté obalo
vé fólie a igelitové tašky. Nesmú sa tam dávať fľaše od oleja. 

RNDr. BOŽENA ORGOňOVÁ, OŽP

„Boli by sme radi, keby sa tento deň vryl do povedomia ľudí rovnako ako 
napríklad Deň narcisov,“ povedala na úvod malackého Dňa krivých zrkadiel 
12. júna Ing. Iveta Hlavenková, predsedníčka Združenia na pomoc ľudom 
s mentálnym postihnutím (ZPMP) – Svitanie.

Najlepších
divákov ocenili

10.  júna  sa  v  SD  MCK  skončila  séria 
Rozprávkových nedieľ. Pred vyhodnote
ním víťazov si diváci vychutnali divadiel
ko Koza rohatá v podaní žiakov ZUŠ. 

 
Ocenenie  najlepšieho  diváka  mohol 

získať  len ten, kto videl aspoň šesť pred
stavení Rozprávkovej nedele. 

Ocenení boli: 
Emka Kríková (8 predstavení), Patrícia 

Arpašová, Juraj Lepiš, Nina Vlková, Katarí
na Hájovská, Veronika Hájovská . 

Víťazom blahoželáme.  Isto sa tešia na 
ďalšie Rozprávkové nedele v septembri.           

A. KAINOVÁ, foto mck

Vedeli ste? 
Malacký Pálfiovský kaštieľ na obraze Martina Benku 

vlastní od roku 1981 Slovenská národná galéria. A kto 
bude vlastniť skutočný kaštieľ?

ZAUJíMAVOSŤ

Martin Benka (* 21. 9. 1888, 
Kostolište – † 28. 6. 1971, 
Malacky) bol významný slo
venský maliar, grafik a ilus
trátor. Jeho diela sú maxi
mom slovenskosti v národ
nom estetickom zmysle. Je 
najvýraznejším tvorcom slo
venského národného výtvar
ného slohu: témou, proble
matikou, poňatím, stvárne
ním a podaním. Pochovaný 
je na Národnom cintoríne  
v Martine.  Jeho motto: 
„Nenadrapovať sa, neliezť 
privysoko, nehľadať krásu 
v prázdnote, ale zveľaďovať 
ju a tešiť sa z nej tam, kde 
je:  medzi ľuďmi, v živote.“
Zdroj: www.wikipedia.sk

Podnet  od  ob
čianky rieši aj mest
ská  polícia. „Prípad 
je v štádiu prešetro
vania,“ reagoval ná
čelník  MsP  Mgr.  
I. Jurkovič. 

Foto: L. Vidanová
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Pri pohľade na čísla štatistiky musí
me konštatovať, že problematika do
máceho násilia je stále aktuálna. Aký je 
podľa vás súčasný stav?

Je to jav, ktorý je nesmierne znepoko
jujúci a svojím spôsobom je epidemický, 
pretože domáce násilie postihuje  reálne 
obrovské množstvo rodín. Podľa staršieho 
výskumu asi 80 % detí zakúša domáce ná
silie, či už sú priamymi svedkami alebo je 
násilie páchané na nich. Takéto deti budú 
raz  považovať  zbitie  niekoho  za  celkom 
prirodzený prostriedok ako udržať moc. 

Na kom je domáce násilie páchané 
najčastejšie? 

Na ženách, starších členoch rodiny aj 
deťoch. Často ide o jasné udržanie moci 
zo strany manžela. Niekedy môže byť boj 
o moc prevrátený, no ženy skôr používa
jú citový nátlak. V oveľa menšej miere sú 
obeťou  muži.  V  poslednom  období  sa 
však  objavujú  prípady  páchania  násilia 
na starých ľuďoch. Starý človek môže byť 
problémom, ak je dezorientovaný, nevie 
ovládať svoje  fyzické potreby, ale  to ni
koho neoprávňuje, aby ho napádal. 

Ak dieťa žije v rodine, v ktorej je do
máce násilie na dennom poriadku, aký 
to má na neho vplyv? 

Ak sú malé deti svedkami toho, že sa 

 ubližuje  ľudskej  bytosti,  nemôžeme  sa 
čudovať, že rovnaký nedôstojný spôsob 
ono samo neskôr používa. Stretávajú sa  
s  nešťastným  posolstvom,  že  násilie  je 
prijateľné.  Celkom  regulárne  s  ním  pri
chádzajú do styku aj v rôznych hrách či 
filmoch, ktoré ich presviedčajú, že násilie 
je zábavné. 

Ako sa dá negatívnym dopadom 
obrazov násilia na dieťa zabrániť?

Treba  mu  odmalička  vštepovať  myš
lienku, že ubližovať živej bytosti je zlé. Ro
dič  má  naučiť  dieťa  odreagovať  zlosť 
a napätie iným spôsobom. Nech si podu
pe, zašportuje... Základná téza znie  ne

smie sa ubližovať živej bytosti. Je pravda, 
že deti, ktoré nie sú naučené biť sa, ťaha
jú  za  kratší  koniec.  Ak  nepoznajú  drsné 
filmy a hry, tak môžu byť vylúčené z ko
munity. Vo výchove je dôležitý rozhovor. 
Dieťa musí mať zdravý vzor v správaní ro
dičov,  konzultovať  s  ním  svoje  pocity. 
Musí sa naučiť vážiť si seba aj iných. 

Pri svojej práci často riešite proble
matiku negatívneho vplyvu rozvodu 
rodičov na dieťa. Práve v nefunkčných 
rodinách sa totiž často stretávame 
s domácou agresiou. Kde je príčina? 

Je veľmi ťažké zadefinovať, čo všetko 
je  príčinou  rozvodov.  Klasickým  príkla
dom  je  nezrelosť  partnerov,  rôzne  typy 
závislostí,  nevera.  Z  hľadiska  psycholo
gického je to často nesúlad pováh. Mož
no chýba sebadisciplína a schopnosť pre
konávať záťažové situácie. V týchto rodi
nách však nemusí byť domáce násilie na 
prvý pohľad viditeľné. Nemusí sa odhaliť 
ani pri rozvode. Aj v poradni o ňom klient 
povie až po nejakom čase. Je skryté pod 
všetkým možným. 

Deti sa často stávajú predmetom 
vydierania zo strany matky alebo otca. 
Aké sú skúsenosti z poradne a čo by 
ste takýmto rodičom odkázali?

V nefunkčnom vzťahu netreba zotrvá
vať, veď každý sa raz môže ocitnúť na kri
žovatke. Ak tam je vážne ubližovanie a tr
pia deti, vtedy treba utekať kade  ľahšie. 
Je ťažké nájsť kultivované riešenie situá
cie. Za normálnych okolností by sa mali 
vedieť odosobniť, aby pochopili, že záu
jem dieťaťa  je prvoradý a dieťa nemôže 
byť  prostredníkom. Treba  ho  ubezpečiť 
v tom, že ho rovnako ľúbia, ale nedokážu 
už žiť spolu. Zažila som aj prípad, kedy sa 
mama snažila, aby otec udržiaval kontak
ty s deťmi a vykresľovala ho aj v  lepších 
farbách, ako si zaslúžil. Nechcela, aby deti 
trpeli.

Podľa štatistík je vysoká pravdepo
dobnosť, že vzťahy detí z nefunkčných 

rodín postihne rovnaký osud. Aký je 
váš názor? 

Takéto  dieťa  je  síce  viac  ohrozené 
a nesie si so sebou posolstvo, že  ľudské 
vzťahy sú zraniteľné. Na druhej strane, ak 
rodičia  zvládnu  porozvodovú  situáciu, 
dieťa  je  svedkom  príkladu  kultúrnej  ro
dinnej demokracie. Od rodičov si to však 
žiada veľkú dávku zrelosti a kultivovanos
ti. V umelo udržiavaných rodinách dostá
vajú  oveľa  pokrivenejšie  posolstvá.  Po
znám deti z rozvedených rodín, z ktorých 
vyrástli úžasní ľudia i keď trochu nároční 
na seba aj na iných. Iní možno nie sú pri
merane sebavedomí, alebo majú v sebe 
veľa úzkostných rysov. Nepovažujem za 
dobré paušalizovať a tvrdiť,  že deti  roz
vedených rodičov si so životom nepora
dia.  Záleží  na  ich  osobnostnej  sile  a  na 
tom, či stretli správnych ľudí. 

Text, foto: LUCIA VIDANOVÁ

Referát poradenskopsychologic
kých služieb v Malackách, Martina 
Rázusa 30, telefón: 034/772 54 72

Objednať sa môžete denne 
v tomto čase:
Pondelok až streda: 
8.00 – 12.00 h, 13.00 – 15.00 h 
Štvrtok a piatok: 
8.00 – 12.00 h, 13.00 – 14.00 h 

Konzultácie sa podľa dohody so psy
chologičkou môžu uskutočniť aj v mi
mo uvedenom čase. Prednosť majú 
vopred objednaní klienti.

Konzultácie vo večerných hodinách  
či počas víkendov nie sú možné. Pra
covný čas referátu je synchronizovaný 
s Úradom práce, sociálnych vecí a ro
diny v Malackách.

Agresivita – 
novodobá 
epidémia

Štatistiky o domácom násilí sú alarmujúce. 
Jeho obeťami sú v 90 % prípadov ženy a deti. 
V 90 % je páchateľom muž. 69,9 % trestných 
činov, ktorých obeťou bola žena, sa spáchalo 
v domácnosti. 70,6 % vrážd žien, 63 % ublí
žení na zdraví žene, 87,7 % činov násilia voči 
jednotlivej žene sa odohralo v domácnosti. 
Aj to bol jeden z dôvodov, prečo sme nav
štívili Referát poradenskopsychologických 
služieb na Rázusovej ulici v Malackách. Od 
septembra 2005 pracuje pod Úradom práce, 
sociálnych vecí a rodiny a jeho úlohou je pra
covať s deťmi a mládežou v rozvodových si
tuáciách. Nezriedka sú títo klienti obeťami 
domácej agresie.

Viac s PhDr. Máriou Chaloupkovou, psycholo
gičkou a expertkou na rodovú rovnosť.

– S deťmi treba hovoriť 
veľmi ľahučko, ako na 
krídlach motýľa, – poe-
ticky vystihuje atmo-
sféru rozhovoru s die-
ťaťom z problémovej 
rodiny psychologička.

MH 07 F5

Rýchle striedanie teplôt, typické pre po-
časie posledných dní, často prebudí bak-
térie spiace v krčných mandliach.
„Krčné mandle sú prvou obrannou líniou 
pri vstupe choroboplodných zárodkov 
zo zažívacieho alebo dýchacieho traktu. 
Väčšinu infekcií dokážu účinne odraziť, 
niekedy však útok nezvládnu. Mandle 
sú potom zdurené, prekrvené a pri bak-
teriálnej infekcii sa tvoria povlaky,“ ho-
vorí MUDr. Darina Golembiovská, lekárka 

otorinolaryngologickej ambulancie Ne-
mocničnej, a. s.

Ani liečba antibiotikami nemusí zname-
nať konečné riešenie, pretože akútna in-
fekcia sa môže opakovať a spôsobiť chro-
nický zápal. Človek je tak náchylný na ďal-
šie ochorenie, predovšetkým pri zvýšenej 
záťaži (stres, fyzická námaha). Chronický 
zápal mandlí môže byť aj príčinou úna-
vového syndrómu, vedie k problémom 
s kĺbmi, obličkami, prípadne so srdcom.
„Tonzilektómia, teda chirurgické odstrá-
nenie mandlí, je vhodná, ak pacient pre-
konal za rok štyri angíny, prípadne päť aj 
viac angín v priebehu dvoch rokov. Defi -
nitívne rozhodnutie, či je zákrok nutný, je 
jasné až po odbornom vyšetrení v ORL 
ambulancii po náležitých vyšetreniach 
krvi a moču,“ vysvetľuje MUDr. Golem-
biovská.

Pred operačným zákrokom pacient ab-
solvuje interné a anestéziologické predo-
peračné vyšetrenie. Operácia sa vykoná-
va v celkovej anestéze v rámci jednodňo-

Bližšie informácie nájdete na: www.nemocnicna.sk, www.medirexgoup.sk alebo sa informujte na tel.: 034/ 28 29 111.

vej zdravotnej starostlivosti (JZS). To zna-
mená, že pokiaľ je pacient bez kompliká-
cií, do 24 hodín po operácii je prepustený 
do domáceho ošetrovania s napláno-
vanými pravidelnými kontrolami v ORL 
ambulancii.

Ide o jeden z najčastejšie realizovaných 
zákrokov JZS. Samotná operácia spočíva 
v uvoľnení podnebnej mandle z jej lôžka. 
Prípadné krvácanie je počas operácie za-
stavené elektrokoagulačnou pinzetou.

V pooperačnom priebehu má pacient 
bolesti v krku, môže byť zvýšená teplota. 
Bolesti sú tlmené analgetikami. Lôžka sa 
postupne povliekajú fi brínom (biely po-
vlak) a pod týmto povlakom dochádza 
k hojeniu. Hojenie sa obyčajne ukončí 
do dvoch týždňov. Po operácii je pacient 
1 – 2 týždne PN. Tri týždne sa neodporúča 
fyzická námaha, pobyt v teplých oblas-
tiach a užívanie liekov, ktoré ovplyvňujú 
zrážanlivosť krvi.

MUDr. Golembiovská po prepustení do 
domáceho ošetrovania radí dodržiavať:
� Pokojový režim na lôžku – poloha v po-

losede.
� Analgetiká podľa rozpisu.
� Tekutú až polotekutú stravu primera-

nej teploty.
� Veľa tekutín – časté pitie.
� Vyhýbať sa telesnej námahe.
� Kontrola v ambulancii podľa dohody 

s operatérom.
� V prípade krvácania alebo výskytu 

iných problémov kontaktovať sa s ope-
ratérom.

Keď krčné mandle 
musia von
Určite ste zažili ten nepríjemný pocit v hrdle. Najprv su-
cho, neskôr nenápadná bolesť, ktorá vás možno zobudi-
la uprostred noci alebo sa objavila úplne nečakane po-
čas dňa. Opakované zápaly hrdla dajú poriadne zabrať 
predovšetkým mandliam, ale škodiť môžu celému telu.

Špeciálna ponuka 
z lekárne NEMOCNIČNÁ

Strepfen – pastilky

� zmierňujú bolesť a opuchy pri boles-
ti hrdla,

� prinášajú úľavu od bolesti v krku, 
spojenú zvyčajne s bolestivým prehĺ-
taním,

� zmierňujú zápalové opuchy hrdla.

126,80 Sk 99,90 Sk 

� Nový praktický lekár pre dospelých: 
MUDr. Miroslav RYBÁR – poliklinika, 
1. poschodie.

� Nová ambulancia klinickej chirur-
gie – trakt A, 3. poschodie.

� Zmena ordinačných hodín v ORL 
ambulancii

 Pondelok: 16.00 – 19.30
 Utorok:  8.00 – 15.00
 Streda:  operácie
 Štvrtok:  8.00 – 15.00
 Piatok:  8.00 – 15.00

VYHLÁSENIE
Vážení obyvatelia regiónu Záhoria, pa-
cienti, lekári, partneri, zamestnanci!

V súvislosti s informáciami týkajúcimi sa 
možného zrušenia Nemocnice v Malac-
kách, ktoré priniesli niektoré médiá v po-
sledných dňoch, rozhodli sme sa vydať 
toto vyhlásenie.

Nemocnicu Malacky prevádzkuje súk-
romná spoločnosť Nemocničná, a. s., kto-
rá v týchto priestoroch, prenajatých od 
Bratislavského samosprávneho kraja, už 
štvrtý rok poskytuje zdravotnú starostli-
vosť. Je výlučne na rozhodnutí súkrom-
ných vlastníkov, za akých podmienok 
chcú v tejto činnosti pokračovať, a nie je 
teda možné nemocnicu zrušiť rozhodnu-
tím orgánov miestnej ani štátnej správy 
iba na základe ekonomických či politic-
kých dôvodov. Už keď sme sa rozhodova-
li, či sa máme pustiť do jedného z prvých 
projektov takéhoto druhu na Slovensku, 
vedeli sme, že pôjde o náročný a dlhodo-
bý proces. Po štyroch rokoch fungovania 
môžete sami posúdiť, ako sa nám darí 
nemocnicu modernizovať a skvalitňovať 
starostlivosť o zdravie pacientov po všet-
kých stránkach.

Od nášho príchodu sme do nemocni-
ce investovali viac ako 100 miliónov Sk, 
otvorili sme nové ambulancie, ktoré 
v regióne dlhodobo absentovali, máme 
rádio logické oddelenie so špičkovým 
vybavením, ktoré sa môže porovnávať 
s pracoviskami veľkých fakultných ne-

mocníc. Zmodernizovali sme celé odde-
lenie odborných ambulancií a v tomto 
roku sme uviedli do prevádzky aj úplne 
nové gynekologické oddelenie. Prícho-
dom celoslovensky uznávaných odbor-
níkov sa nám podarilo výrazne skvalitniť 
samotnú zdravotnú starostlivosť, pričom 
zavádzame moderné svetové trendy 
v oblasti jednodňovej chirurgie.

S plnou vážnosťou a zodpovednosťou vy-
hlasujeme, že nemáme v úmysle ukončiť 
naše pôsobenie. Ubezpečujeme vás, že 
spravíme všetko preto, aby kvalita živo-
ta na Záhorí aj vďaka zdravotnej starost-
livosti poskytovanej Nemocničnou, a. s., 
rástla a dostala sa na štandard európskej 
úrovne. To je náš cieľ, do ktorého vkladá-
me prostredníctvom takmer 400 našich 
zamestnancov každodenne energiu a zo-
stávame mu aj naďalej verní.

MUDr. Radoslav Bardún
predseda predstavenstva Nemocničná, a. s.
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I. Letné hudobné pondelky 
vo františkánskom kostole, 
vždy o 16.30 h, vstup voľný

  2. 7.  Malacký spevácky zbor Vox hu-
mana,  dirigent  Gabriela  Peťková, 
Organový koncert, Ladislav Šran-
ko, 19.30 h

  9. 7.  Kodanský mestský mládežnícky 
dychový orchester, Jonas  Viggo 
Pedersen, dirigent z Dánska, Ulrich 
Ulmann – hovorené slovo

16. 7.  Anežka Drmolová – husle, Dag-
mar Šašinová – klavír, Ulrich  Ul-
mann – hovorené slovo

23. 7.  Moja rodná, literárno-hudobná 
kompozícia, Katarína Hanzelová 
– organ,  Eva Kristínová – umelec-
ké slovo

30. 7.  Denisa Benčová – gitara,  
Vladimír Ondrejčák – gitara,  
Štefan Bučko – umelecké slovo

  6. 8.  Martin Chovanec – akordeón, Ul-
rich Ulmann – hovorené slovo, 

13. 8.  Jaroslav Pehal – bas, Martin Bako 
– organ, Ulrich Ulmann – hovorené 
slovo

20. 8.  Dagmar Šašinová – klavír, čemba-
lo, Radoslav Šašina – kontrabas, 
Ulrich Ulmann – hovorené slovo

27. 8.  Bratislavské dychové trio, Jozef 
Ďurdina – hoboj, Gabriel Končer 
– klarinet,  Jozef Rotter – fagot, 
Ulrich Ulmann – hovorené slovo

BONUS 
Ukončenie kultúrneho leta v kostole 
29. 8.  Stadt- und Jugendkapelle Calw, 

Spolková republika Nemecko
        Dychová hudba, umelecký vedúci – 

Peter Blažíček, rodák z Malaciek

II. Leto v kine – premietanie filmov 
utorok, streda, piatok, sobota 
o 20.00 h, film pre deti aj o 17.00 h,
vstupné 70 Sk

3. 7. –  17.00 a 20.00 h, 4. 7. – 17.00 h, Spi-
derman 3 USA 2007, 156 min., MP 
12, akčný/sci-fi

6. 7. a  7. 7. – 20.00 h, 300 USA 2007, MN, 
akčná dráma

10. 7.  a 11. 7. – 20.00 h, Goyove prízraky 
Špan./USA  2006,  114  min.,  MP  15, 
dráma

13. 7.  a 14. 7. – 20.00 h, Taxi 4 Fr. 2007, 91 
min., akčná komédia

17. 7.  – 17.00 a 20.00, 18. 7. – 17.00 h, Ta-
jomstvo Robinsonovcov USA 2007, 
96 min., anim. rodinná komédia

20. 7.  a 21. 7. – 20.00 h, Piráti Karibiku 3 
USA  2007,  168  min.,  MP  12,  akčná 
dobrodružná komédia

24. 7.  a 25. 7. – 20.00 h, Kráľovná VB/Tal., 
2005, 103 min., MP 12, dráma

27. 7.  a 28. 7. – 20.00 h, Divé svine USA 
2007, 100 min., MP 12, akčná komé-
dia

31. 7.  –  17.00  a  20.00  h,  1.  8.  –  17.00  h, 
Happy feet USA 2006, MP, animo-
vaná rodinná komédia

3. 8. a  4. 8. – 20.00 h, Kvaska CZ 2007, 102 
min., muzikál

7. 8. a  8. 8. – 20.00 h, Mr. Bean 2 VB 2007, 
90 min., MP, komédia

10. 8.  a 11. 8. – 20.00 h, Vratné fľaše CZ 
2007, 100 min., tragikomédia

14. 8.  – 17.00 a 20.00 h, 15. 8. – 17.00 h, 
Pasca na žraloka USA  2007,  MP, 
animovaná komédia

17. 8.  a 18. 8. – 20.00 h, Atentát v Ambas-
sadore USA 2007, 120 min., dráma

21. 8.  a 22. 8. – 17.00 a 20.00 h, SIMPSO-
NOVCI USA  2007, MP,  animovaná 
komédia

24. 8.  a 25. 8. – 20.00 h, Dannyho trinást-
ka USA 2007, 122 min., krimikomé-
dia

28. 8.  – 17.00 a 20.00 h, 29. 8. – 17.00 h, 
Mravčia polepšovňa USA 2006, 86 
min., animovaná komédia

31. 8.  a 1. 9. – 20.00 h, Saw 3 USA 2007, 
107 min., MN, horor

Filmový klub MCK
   4. 7.   –  20.00  h,  Amatér (r.  Kieslowski, 

Poľsko)
18. 7.   –  20.00  h,  Kačacia sezóna (r.  Fer-

nando Eimbcke, Mexiko)
   1. 8.   – 20.00 h, Paríž, Texas ( r. Wim Wen-

ders, Nemecko)
15. 8.   –  20.00  h,  Káva a cigarety (r.  Jim 

Jarmusch, USA)
29. 8.   – 20.00 h, 3-Iron (r. Kim Ki-Duk, Juž-

ná Kórea – Japonsko)

III. Koncertíky na terase kultúrního 
domečka (kina) vždy vo štvrtok 
o 20.00 h, vstupné 50 Sk

   5. 7.  MALACKÁ SCÉNA, Katarína Dani-
helová,  Rasťo  Král...,  príjemné  po-
sedenie s malackými hudobníkmi

12. 7.  ROC´HANN, tradičné bretónske 
piesne – chuť  Francúzska,  www. 
roc´hann.sk

19. 7.  SET BACK, hudba na počúvanie 
i do tanca

26. 7.  DRUHÝ DYCH, folková skupina 
zo Zohora, www.druhydych.sk

   2. 8.  B.T.P Zlín, trampsko-folková 
hudba

  9. 8.  KARPATSKÉ HORKÉ, malokarpat-
ský folkrock, www.karpatskehor-
ke.sk

16. 8.  ROLNIČKY, folková hudba,  
wwww.rolnicky.sk

23. 8.  MÁRIA PODHRADSKÁ so skupi-
nou, www.mariapodhradska.sk

30. 8. AC+ 

IV. Rozprávkovo-hudobné nedele 
v Zámockom parku 

17.00 h   – stretnutie s rozprávočkou,
18.00 h –  posedenie pri hudbe,   

vstup voľný
   1. 7.  Martin Žák: O lenivom lišiakovi 
     TRIO VETERÁN a ľudová rozprá-
vačka Aťa Klimová 
   8. 7.   Divadlo Piraňa: Ako vodníkovi vy-

schol rybník
       Ľudová hudba JARABINA, ľudová 
hudba z regiónov Myjava a Záhorie, www. 
jarabina.sk 
15. 7.  Divadlo Kuk a cuk: Baví vás Kuk 

a Cuk, ČR
       Hudobná skupina EXIL, držiteľ oce-
není a zlatých platní – kapela hrajúca v Ra-
kúsku i na Slovensku, www.exil.szm.sk
22. 7.  Mím Juraj Benčík: Kapitán Panto 

a papagáj Mimo
        Hudobná skupina 3SES3, tri sestry 
hrajú vlastný repertoár pre dospievajúcu 
mládež, CD Baby z ulice, www.3ses3.szm.
sk
29. 7.   Theatro Neline: Uštrikovaná roz-

právka
      Annabál s Vávrovcami, malacká 
kapela prinášajúca radosť
   5. 8. Zanzara: Ježko a líška
        Country so skupinou AMON
12. 8. Žihadlo: Klaun Pepele
      Hudobná skupina KRIŠTOFOVCI, 
rodinná skupina hrajúca rómske piesne
19. 8. Dunajka: Bál mláďat
      Malacká rocková scéna, No PER-
FECT a support
26. 8. Zanzara: Klaun Rebus
        Hudobná skupina EMINENT, pies-
ne z relácie Repete a imitátor slovenských 
a českých umelcov Stano Repka

V prípade nepriaznivého počasia sa 
program presúva do kultúrního domeč-
ka (kina). 

V. Prázdniny v MCK – 5 x 5 s kultúrou 

5 x 5 v knižnici – s pracovníčkami Kniž-
nice MCK 
– zábavné formy práce v knižnici, súťaže, 
kvízy,  riešenie rébusov, práca s knihou..., 

9. 7. – 13. 7. od.10.00 – 15.00 h, miesto ko-
nania: knižnica, cena: 300 Sk
5 x 5 s výtvarným umením 
– pre dospelých, rôzne techniky s výtvar-
níčkami a učiteľkami ZUŠ Malacky Evou 
Režnou a Rozáliou Habovou, 16. 7. – 20. 
7. 8. 00 – 13. 00 h, 6. 8 – 12. 8. 14.00 – 19.00 
h, miesto: SD MCK, deti: 850 Sk, dospelí: 
1000 Sk 
5 x 5 s orientálnym tancom, s lektorkou 
Mgr. Petrou Kajošovou, 23.  7.  –  27.  7., 
miesto: MCK, 
deti: 850 Sk, dospelí: 1000 Sk
5 x 5 s anglickým jazykom, 
lektor: Ing. Jaromír Novák, 1. 8. – 7. 8 – 
začiatočníci,
8. 8. – 14. 8. – pokročilí, cena: 1900 Sk 
5 x 5 v múzeu 
– s pracovníčkami múzea MCK, 6. 8. – 
10. 8 10.00 – 15.00 h, oboznámenie s ex-
pozíciou, umenie v meste, pravek v ska-
menelinách, chodníček minulosti, ako sa 
hrávali  naše  staré  mamy...,  miesto:  MCK 
Záhorácka, cena: 300 Sk

Informácie: 
t. č. 772/2110, 772/2155, prihlášky na let-
né kurzy – v budove MCK Záhorácka 
Z dôvodu obmedzeného počtu záujem-
cov sa treba prihlásiť do 30. júna 2006.

BONUS
Tanečné pondelky s Tanečným štú-
diom SALTATRIX a PaedDr. Andy Murá-
niovou,
každý pondelok – júl, august
10.30 – 11.30 h Saltare Liberi, t. j. hrajúce 
sa detičky
13.00 – 14.30 h HIP-HOP
15.00 – 16.00 h DISCO a SHOW
16.00 – 17.30 h MAŽORETKY – baton 
            + CHEEPLEADER – pom pom
Cena „kurzov“ tanečných techník – 1 kurz: 
500 Sk, 2 kurzy: 700 Sk
 

VI. Výstavy
Výstavné priestory MCK Záhorácka 
12. august – 2. september

Tvorivé leto IV, výstava  účastníkov  let-
ných výtvarných kurzov
Vernisáž: 12. 8. o 17.00 h, 
ut – pia 8.00 – 12.00 h, 13.00 – 17.00 h, 
so – ne 14.00 – 17.00 h

Knižnica MCK, Malacká paleta – detské 
oddelenie,
Výstava prác absolventov výtvarného 
odboru ZUŠ Malacky,
oddelenie dospelých: 
po – pia 10.00 – 12.00 h, 13.00 – 18.00 h

VII. Múzeum Michala Tillnera, 
MCK Záhorácka, 

stála expozícia – minulosť Malaciek, ha-
bánska keramika, lampy, bohaté náro-
dopisné zbierky, ut – pia 9.00 – 12.00 h, 
13.00 – 17.00 h, so – ne 14.00 – 17.00 h, 
vstupné: 20 Sk – dospelí, deti – 10 Sk

VIII. Krypty pod františkánskym 
kostolom NPPM,

stála expozícia – história kostola a klášto-
ra, františkánov, Pálfiovcov, krypty, lapidá-
rium 
výstava fotografií – Významné osobnos-
ti pochované na malackom cintoríne, 
fotograf Peter Blažíček, 
ut – pia 9.00 – 12.00 h, 13.00 – 17. 00 h, 
so – ne 14.00 – 17.00 h, vstupné: 10 Sk

IX. Knižnica MCK
Otvorená júl – august
po – pia 10.00 – 12.00 h, 13.00 – 18.00 h
so 10.00 – 13.00 h

Organizátor:
MESTSKé  CENTRUM  KULTúRY  MALACKY, 
Záhorácka 1919, 901 01 Malacky
Garant:  Mgr.  Jana  Zetková  –  riaditeľ,  kon-
takt:  t.  č.  034/772  21 55,  034/772  21  10, 
0903/80 12 14, 0915/77 42 85, 
mail: riadkulturama@airwave.sk, 
www.malacky.sk 

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

PROGRAM si vystrihnite
a starostlivo uschovajte.

Na severe územia Orava sa tiahnu Orav-
ské Beskydy, ktoré dosahujú najväčšiu nad-
morskú výšku okolo 1800 m. Oravské Bes-
kydy sa na juhozápade začínajú sedlom 
(tajnička č. 1) a pokračujú skupinou vr-
chov zvanou Úšust, vysokou 1156 m. Je to 
pomerne nízka, zalesnená časť s najväčšími 
výškami okolo 1000 – 1150 m. Novotským 
sedlom sa začína mohutná horská skupina 
nazývaná Pilska, ktorá leží z väčšej časti na 
poľskej strane. Na našom území sa vypína 
však jej najvyššia časť, vlastné Pilsko. Od ne-
ho na severovýchod sa skupina značne zu-
žuje a pomerne strmo klesá do sedla (taj-
nička č. 2) s výškou 809 m, ktorým sa kon-
čí. 

Od sedla k masívu najvyššieho vrchu po-
horia sa tiahne nižšie pohraničné pásmo  
s výškami okolo 1000 m a so známymi vrch-
mi Beskýd 924 m, Javorina 1047 m, Besky-
dok 1168 m, tvoriacimi Polhoranskú vrcho-
vinu. Od nej smerom na východ sa dvíha 
najvyššia časť Oravských Beskýd i celých 
vonkajších Západných Karpát. Jej najvyšším 
vrcholom je (tajnička č. 3) 1725 m, ktorá 

tvorí mohutnú klenbu, prehnutú smerom 
na juh, s radiálne usporiadanými výbežka-
mi. Vrchol je pomerne široký, plochý a mier-
ne sa skláňajúci na juh. 

Celý hrebeň Oravských Beskýd, po kto-
rom prechádza slovensko-poľská štátna 
hranica i hlavné európske rozvodie, tvorí 
väčší počet vyvýšenín a menších zníženín 
(sediel) a postupne klesá a v oblasti málo 
odolných flyšových hornín sa celý masív 
rozdelil na štyri už spomenuté horské sku-
piny, oddelené od seba výraznými sedlami, 
ktoré v minulosti predstavovali dôležité  
komunikačné ťahy.

Pre turistov je v Oravských Beskydách 
vždy čo objavovať a ich krása zatiaľ očarila 
každého, kto ich navštívil.

VODOROVNE
A draslík; lodenica; upratuj; spojka; ne-

bdejú; prací prostriedok; prvá spoluhláska 
v  abecede  B podmienková  spojka; časť 
tváre; tajnička č. 1; pracuje na tkáčskom 
stave; nasávaj! C planéta; súper; sladkosť 
obrátene; ženské meno; nula D Adam; ob-

ruba; tajnička č. 3; násyp; polomer E ini-
ciály herečky Kráľovičovej; podarúnok; drv 
obilie obrátene; predložka; súhlas; čisti vo-
dou; krajský úrad F obrábajú pôdu; drozd 
po česky; tajnička č. 2;  jestvoval; prema-
závaj G dvojkolesový vozík; venuj; Eduard; 
ovocná záhrada; hospodárske zvieratá. 

ZVISLE 
1 vada; tropické šialenstvo 2 rímskych 

500; zelenina; hlas vrany 3 osobné záme-
no; produkt včiel; pán po maďarsky 4 po-

užívaj  kosák;  olejnatá  plodina;  začiatok 
abecedy 5 práca vo fyzike; severské zviera; 
pokolenie 6  skratka na recepte; usadeni-
na;  zvratné  zámeno  7  papagáj;  atletická 
disciplína; Ján 8 vnímam;  francúzsky slo-
vesný člen 9 koberec vyrobený v Maroku; 
mesto  v  Jordánsku;  tvar  slovesa  10 časť 
básne; pobádanie 11 znoj; osobné záme-
no; síra 12 stále po „starozáhorácky“; Erich 
domácky; zosilnený súhlas 13 Anna; stav 
bez svetla; nie nad 14 sibírska rieka;  roz-
kazuj; predložka s 2. p. 15 vlastní; kríženec 

1-  a  2-hrbej  ťavy;  miestne  oddelenie  16 
kyslík;  požíval  tekutinu;  Klub  angažova-
ných  nestraníkov  17 potreba  pohoniča; 
kvety.

Na pomoc: 9 Asra
Pripravil: JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

Ak nám do 3. júla pošlete správne vylúš-
tenie tajničky krížovky spolu s nalepeným 
kupónom, budete mať šancu získať knihu 
100 najlepších slovenských vín s bonusom 
Výchovná rehabilitácia.

KUPÓN

12

Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali 
správne vylúštenie tajničky – 1. Veľký 
Javorník,  2.  Kysuca,  3.  Kamenné  
gule – sme vyžrebovali Vieru Lahovú 
z Ulice 1. mája, ktorá vyhrala detek-
tívku Zastreliť Elvisa od Róberta Ever-
sza.
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SERVIS ČITATEĽOM • INZERCIA

KRíŽOVKA

Česko-slovenská obchodná spoloč-
nosť hĽAdá SPOlUPRACOVNíKOV 
na prácu v kancelárii. Príjem 30 000 
Sk. Pre schopných.

Volajte na t. č.: 0908/73 15 07. 

KUlTÚRNE lETO 2007 MAlACKY
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OPRAVUJEM CHLADNIČKY
A MRAZNIČKY, 
MONTUJEM KLIMATIZÁCIE
Pavol Šišolák, Závod ��3
tel.: 034/779 94 35, 0903/75 0� 12
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Výber Slovenska „A“ sa stal víťazom 
už 12. ročníka záhoráckeho pohára 
v boxe kadetov a juniorov. 

V Letnom ringu Aliho Reisenauera sa 
predstavili boxerské výbery z  troch štá
tov. V prvý deň sa stretol výber Českej re
publiky s „áčkom“ Slovenska. 
Naši  reprezentanti bez prob
lémov  zvíťazili  16:0.  V  drese 
Slovenska  sa  mali  predstaviť 
i obaja  Malačania.  Dávid  Klí
ma zvíťazil na body nad Hej
dom,  no  proti  Igorovi  Baka
novi  sa  v  jeho  kategórii  ne
postavil  žiadny borec. V dru
hom stretnutí  zvíťazilo druž
stvo Maďarska nad „B“ výberom Sloven
ska 12:4, a tak sa v nedeľu v súboji o tre
tie miesto stretli družstvá ČR a Slovenska 
„B“. Slováci vyhrali 10:6. Finálový súboj, 
ktorý  sľuboval  veľký  boj,  sa  napokon 
skončil  jasným  víťazstvom  „A“  výberu 
Slovenska. Body za víťazstvo získali u ka
detov do 50 kg Štefan Mezei, do 52 kg 
Dávid Klíma, do 54 kg Dávid Zöld, u ju
niorov  do  60  kg  Mário  Zábojník,  do  

64 kg Jozef Rigo, do 69 kg Victor Melnic 
a do 75 kg Martin Varga , jediné dva bo
dy víťazov stratil práve Bakan, ktorý na 
body podľahol L. Provitsovi z maďarské
ho výberu.

  Borci  si  z  rúk  predsedu  BC  RTJ  Ma
lacky  Jozefa Blažu, predsedu ŠTK SZBA  

Mgr. Milana Marka a primáto
ra mesta RNDr. Jozefa Ondrej
ku prevzali pamätné medaily, 
družstvá zase získali športové 
poháre a víťazný výber Putov
ný pohár Záhoria v boxe mlá
deže  z  rúk  primátora  mesta, 
ktorý pohár v minulosti veno
val. S podujatím vyjadrili spo
kojnosť nielen borci a funkcio

nári, ale aj diváci. Po prvý raz sa boxova
lo bez vstupného a ukázalo sa, že Mala
čania o box záujem majú. Možno k tomu 
prispeli i sponzori podujatia či sponzori, 
ktorí venovali 23 cien do tomboly. Naj
bližší box v Malackách uvidia diváci 24. 
novembra v športovej hale Malina, kde 
sa uskutoční  III.  ročník Memoriálu Aliho 
Reisenauera.

ANTON PAŠTEKA

Treba sa zlepšovať 
„Morálne oceniť treba každého, kto sa 

pokúša tvoriť. No nie každý, kto píše, vie aj 
písať,“ zhodli sa porotcovia, ktorí napokon 
určili  poradie  víťazov.  „Zapamätajte  si! 
Tým, ktorí majú dobré vyjadrovacie schop
nosti,  bude  patriť  tretie  tisícročie. Tie  sa 
dajú získať, ale aj stratiť. Pracujte na sebe. 
S dávkou nádhernej bezočivosti, vtipnos
ti a  fantázie  to môžete dotiahnuť ďalej,“ 
odkázal z pódia režisér G. Ďurjak. Ako prí
klad  uviedol  svojho  spolužiaka  z  VŠMU 
Kamila Peteraja. „Aj písanie do zásuvky má 
svoj význam a hodnotu. Nie pre pedagógov 
ani porotu, ale hlavne pre vás,“ vyjadril sa. 

Nielen dotyky lásky
Najmä v kategórii poézie boli básne  

násťročných plné dotykov s láskou, skla

maním  a  nenaplnenými  túžbami.  Aj 
v prípade víťazky I. kategórie V. Hanous
kovej. A. Teker, ktorý obhájil minuloroč
né  víťazstvo,  no  už  vo  vyššej  kategórii 
priznal, že víťazné práce napísal za ho
dinu a pol. M. Žáček, ktorý zaujal rozprá
vaním U starého stromu, prezradil, že té
my homosexuality sa dotkol len tak. 

Netradičnou  bola  poviedka  R.  Iršu 
z arabského prostredia.  Jej hlavní hrdi
novia poslaní na „svätú smrť“ napokon 
neodpália bomby, ktoré  ich chladili na 
tele cestou v preplnenom autobuse. 

Všetko, čo chceme, 
je v tomto kúsku zeme
V závere slávnostného podujatia pri

mátor J. Ondrejka, rovnako ako riaditeľ
ka  cirkevného  gymnázia  M.  Šimková, 

z pódia nostalgicky zaspomínali na  rok 
2001, keď sa súťaž len kreovala, teraz sa 
už stáva tradíciou. „Všetko, čo chceme, je 
v tomto kúsku zeme,“ odcitoval J. Ondrej
ka verš z textu znelky mesta. „Tohtoročnú 
tému súťaže Viera, nádej, láska nahradia 
poviedky, príbehy zo života na Záhorí.  
Aj v záhoráčtine,“ vyzval študentov k ná
vratu  k  tradíciám. Tomu  sa  iste  potešil 
minuloročný predseda poroty – spisova
teľ J. Moravčík, sediaci v hľadisku, a všet
ci, ktorí radi používajú rodnú reč. 

LUCIA VIDANOVÁ

Od 1. 6. do 18. 6. 2007:
Katarína Veľká  a Tibor  Smrtič;  Renáta 
Vismeková  a Pavol  Hošťák;  Jana  Roz
borilová a Ľubomír Gabriš; Anna Bre
zovská  a  Roman  Hošek;  Andrea 
Bachňáková  a  Miroslav  Nemec;  Jana 
Hubeková a Gilbert Maurille Houndjo. 

PRIPíJAME NA ZDRAVIE:

NIE SÚ MEDZI NAMI:

Júl 2007:
80 – Anna  Havlíková;  Jaro
slav  Májek;  Anna  Šelcová;  

85 – Jana Spuchláková; Anna Tarabo
vá; 91 – Ján Huska; Jozef Ondrovič

POVEDALI SI ÁNO:

Od 1. 6. do 18. 6. 2007:
Dušan Bogdalík, 1950, Gajary; 

Jozef Kondla, 1924, Plavecký Mikuláš; 
Jozefa Bučková, 1927, Moravský Svä
tý  Ján;  Štefánia Pálková,  1925,  Ma
lacky; Jarmila Morávková, 1931, Zá
horská Ves; Ján Linder, 1922, Morav
ský Svätý Ján; Alojz Hollý, 1924, Gaja
ry; Inocent Pálka, 1933, Jakubov. 

ANNAMÁRIA HORVÁTHOVÁ,
matrikárka

†

KULTÚRA • SPOLOČENSKá KRONIKA • OZNAMY

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

•  Predám  tatranský  profil,  drážku.  Aj 
väčšie množstvo. Kontakt: 0911/53 90 99. 

DROBNÁ INZERCIA

Po slávnostnom podujatí sa uskutočnil hodnotiaci seminár. Viedla ho spisovateľka Eva 
Kováčová. K prácam sa síce vyjadrila kriticky, ale zároveň však chcela študentov po-
vzbudiť. „Každú báseň, ktorú som uverejnila, som si vopred prečítala alebo mi ju niekto 
iný predniesol. Budete to inak vnímať. A nepíšte o tom, čo ste si ešte nezažili, na čo ste eš-
te nedozreli. Takáto vaša výpoveď je pre čitateľa nedôveryhodná,“ povedala. „S básnič-
kou sa treba pohrať, vybrúsiť ju, ohobľovať,“ pridal sa neskôr k diskutujúcim poet Jozef 
Moravčík, pôvodným povolaním stolár.                          Foto: L. Vidanová

Komu bude 
patriť tretie tisícročie?

MALACKÉ BRKO 
2007
Výsledková listina:

Poézia – I. kategória
1. Viera Hanousková, 2. Dominika Mar
cinovýchová  (CG),  3.  Peter  Janotka 
(CG), čestné uznanie: Silvia Čulenová 
(CG), Dominika Lopošová (CG);
Celkový počet prihlásených prác 11.

Poézia – II. kategória
1. Andrej Teker (CG), 2. Zuzana Gajdá
rová  (CG),  3.  Miroslava  Krchňáková 
(CG),  čestné uznanie:  Mária  Škrabá
ková (CG);
Celkový  počet  prihlásených  prác  7, 
všetky z CG. 

Próza – I. kategória
1. Marián Žáček (CG), 2. Jana Bobeková 
(CG), 3. Ivana Knapová (CG);
Celkový  počet  prihlásených  prác  10, 
všetky z CG. 

Próza – II. kategória
1.  Radoslav Irša (ŠG), 2. Ivana Šišková 
(ŠG), 3. Silvia Remiašová (CG),
čestné uznanie: Milan Mráz (CG);
Celkový  počet  prihlásených  prác  13, 
z toho 5 z CG a 8 z ŠG.

Vysvetlivky:
CG – Gymnázium sv. F. Assiského v Malac
kách, ŠG – Gymnázium 1. mája v Malackách

Mladý objav Malackého brka
S mamou Gabrielou nám zapózovala víťazka Viera Hanousková (14), žiačka ôsmeho 

ročníka zo ZŠ Záhorácka. „Vierka píše už odmalička. Mám odložené leporelá, ktoré vyrába
la hádam ako päťročná,“ prezradila hrdá mamička. Mladá poetka tvorí, keď ju chytí mú
za. Básne tohto násťročného dievčaťa sú plné ideálov a vyznaní z pocitov zaľúbenej. 
Próza ju neláka. Zväčša v škole odovzdá len „povinné slohy“. S poéziou je to iné. „Veršov 
má doma plné zásuvky. Niektoré mi dá prečítať, iné si necháva pre seba,“ prezradila na dcé
ru G. Hanousková. Vierka by sa rada stala novinárkou. Najskôr má však namierené na 
združenú strednú školu polygrafickú. V súťaži Malacké brko chcela porovnať úroveň 
svojho diela s ostatnými. „Vedeli sme, že ju môžete diskvalifikovať kvôli tomu, že nie je 
z gymnázia, ale skúsili sme,“ prezradila G. Hanousková. Keďže boli básne po prvom pre
čítaní zaujímavé, postúpili ich organizátori súťaže hodnotiacej komisii. Tá mladé ume
nie V. Hanouskovej posunula na prvé miesto – pred desať prác, ktoré do súťaže poslali 
gymnazisti. Tak prečo talent neoceniť. Nech je keramické malacké brko pre Vierku pr
vým výraznejším morálnym povzbudením do jej ďalšej tvorby.   Text, foto: lucy

Slováci zvíťazili
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Mladí 
záchranári si 
zmerali sily

5. júna sa v Lábe konalo obvodné kolo 
súťaže mladých záchranárov. Organizáto
rom bol odbor krízového riadenia Obvod
ného úradu v Malackách. Súťaž sa konala 
v  areáli  spoluorganizátora  –  ZŠ  v  Lábe. 
Zúčastnili sa družstvá z deviatich ZŠ ob
vodu Malacky. Mesto Malacky reprezen
tovali ZŠ Záhorácka a ZŠ M. Olšovského. 
Súťažilo sa v šiestich disciplínach – civilná 
a  požiarna  ochrana,  dopravná  výchova 
a  prvá  pomoc.  Po  testoch  nasledovali 
praktické úlohy – hasenie požiaru, streľba 
zo  vzduchovky,  rozlišovanie  varovných 
signálov, prechod cez zamorené územie 
či topografia. Víťazné trofeje získali druž
stvá: ZŠ Studienka (1. miesto), ZŠ Láb (2. 
miesto) a ZŠ Zohor (3. miesto). 

                T. ULLEROVÁSTAVEBNý MATERIáL, ELEKTRO
NIKA, POČÍTAČE, DOVOLENKY, LÍ
ZINg – VŠETKO ZA BEZKONKU
RENČNÉ CENY. 

KONTAKT: 0908/7� 1� 07.
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ŠPORT

Výhercovia, máte 
v redakcii ceny

Z desiatich vyžrebovaných šťastliv
cov, ktorí sa zapojili do ankety Malac
kého hlasu o najobľúbenejšieho špor
tovca a športový kolektív roka 2006, si 
ceny nevyzdvihli:

Ali Reisenauer z Veľkomoravskej 
ul.  – stolnotenisová raketa v hodnote 
500 Sk, 

Miroslav Benka z Kukučínovej ul. 
– 2 permanentky na bowling v hodno
te 399 Sk/kus od p. Bolfa z Bowlingu 
v Malackách.

Miesto: 
Malacky  (antukové  ihriská v Zámoc

kom parku, pieskové  ihriská na  letnom 
kúpalisku, pri nepriaznivom počasí v te
locvični ZŠ Záhorácka)

Termín: 
2. – 7. júl formou denného tábora 
(9.00 – 17.00 h)

Veková kategória: 
chlapci aj dievčatá 10 – 16  rokov so 

záujmom  venovať  sa  volejbalu  a  niečo 
v ňom dosiahnuť

Tréneri: 
Richard Nemec – hráč  talianskej Pe

rugie  (Seria A),  Jozef Schreiber –  tréner 
extraligových mužov Strojár Malacky

Hostia: 
bývalí  a  súčasní  reprezentanti,  ktorí 

budú zároveň živými vzormi pre účast
níkov kempu (M. Kardoš, G. Chochoľak, 

M.  Sládeček  a  hráči  VO  TJ  Strojár  Ma
lacky)

Cena: 
2  000  Sk  (v  cene  je  obed  na  každý 

deň, pitný režim, prenájom ihrísk, 20 ho
dín  tréningu pod vedením profesionál
nych hráčov, videoprojekcia, opekačka, 
kúpanie na letnom kúpalisku, tričká pre 
najlepších)

Informácie o kempe: 0907/79 33 99, 
volleymalacky@volleymalacky.sk

RICHARD NEMEC
Narodený  3.  mája  1972  v  Pezinku, 

blokár, 201cm

Kluby: 
1986  –  1997  VKP  Bratislava,  1997  – 

1998 Friedrichshafen, Nemecko, 1998 – 
2000 Valleverde Ravenna, Taliansko – A1, 
2000  –  2001  Hercules  Solún,  Grécko, 

2001  –   2004  Sisley Treviso, Taliansko  – 
A1, 2005 – 2006 Tiscali Cagliari, Taliansko 
–  A1,  2006  –  2007  ITAS  Diatec  Trento,  
Taliansko – A1, 2007 – 2008 RPA Perugia, 
Taliansko – A1

Reprezentácia: 
Člen juniorskej i seniorskej reprezen

tácie  ČSFR  hral  na  MS  1989  kadetov  
v SAE a MS 1991 juniorov v Egypte. Účin
koval na ME 1993, 1997, 2001 a 2003. 

Úspechy: 
S VKP 5x majster Slovenska,  s Fried

richshafenom majster Nemecka  (1998), 
s Herculesom vicemajster Grécka (2001), 
s  Trevisom  vicemajster  (2002),  majster 
(2003) Talianska, 4násobný majster Slo
venska  v  plážovom  volejbale  (1997, 
1998, 1999, 2005),  šesťkrát najlepší vo
lejbalista  Slovenska  (1995,  1996,  1997, 
1998,  1999,  2003),  s Trevisom  víťaz  Po
hára CEV 2003.

Organizátori festivalu Summer
beach Rudava, ktorý sa uskutoční 27. 
až 29. júla, majú pre návštevníkov pri
pravené úžasné športové novinky, kto
ré sľubujú nielen dokonalé športové vy
žitie, ale aj veľa zábavy. Prihlásiť sa 
môžete až na 5 turnajov! Kapacita 
tohtoročného Summerbeach Volley
ball Tournament obsiahne až 224 
družstiev v kategóriách muži, ženy, 
mix. Každým rokom počet prihlásených 
družstiev stúpa, preto sa bude hrať až 
na siedmich ihriskách. 

Už tradičnými sa stali Summer
beach Football a Water Polo Tour
nament, ktoré sa tešia obrovskému zá
ujmu. Počet družstiev v turnajoch sa 
nemení, vo futbale je to 32 družstiev, 
vodné pólo obsahuje až 4 kategórie, 
zatiaľ je počet neobmedzený. Úžasný
mi novinkami v 11. ročníku festivalu sú 
trocha netradičné športy ako Paintball 
Tournament a plávanie s ľadovými 
medveďmi – Summerbeach Swim
ming Meeting! Počet možných druž

stiev je pri paintballe 24, plávania sa 
môže zúčastniť 16 – 32 družstiev. 

Viac informácií nájdete na www.ru
dava.sk. S prihlásením svojho tímu ne
váhajte, o možnosť súťažiť v turnajoch je 
veľký  záujem.  Summerbeach  Rudava 
2007 je prvým letným festivalom na Slo
venku, ktorý návštevníkom ponúka mož
nosť  zúčastniť  sa  viacerých  športových 
disciplín počas troch dní!

Od 13. júna bol spustený predpredaj 
vstupeniek aj v Malackách! Tento rok je 
možné kúpiť  si permanentky na novom 
mieste – v turistickoinformačnej kan
celárii (budova Inkubátora Malacky).

Otváracie  hodiny  nájdete  na  stránke 
www.tikmalacky.sk. A poponáhľajte sa 
kúpiť si lacnejšiu permanentku za 390 Sk 
– táto cena platí len pri prvých 1000 
predaných permanentkách,  postupne 
sa  cena  bude  zvyšovať  –  permanentky 
sa predávajú v porovnaní s minulým 
rokom 4 x viac!

pr

Začiatkom júna sa na štadióne 
v Malackách zišli deti materských 
škôl okresu Malacky, aby svojimi 
športovými výkonmi vybojovali 
olympijské medaily. Otvorenie  
v  antických úboroch, olympijský 
oheň, vlajka, sľub olympionikov 
predznamenali veľkú športovú 
udalosť. Kto sa tešil z medailí?

BEH 40 m, chlapci: 1. K. Prochyra, MŠ 
Štúrova, 2. P. Šebesta, MŠ Bernolákova, 3. 
R. Chudej, MŠ Závod; 

BEH 40 m, dievčatá: 1. Ž. Kuníkova, 

MŠ Kollárova, 2. K. Besseová, MŠ Bernolá
kova, 3. P. Studeničová, MŠ Závod; 

BEH cez prekážky, chlapci: 1. K. Pro
chyra, MŠ Štúrova, 2. D. Baláž, MŠ V. Le
váre, 3. K. Pastorek, MŠ Láb; 

BEH cez prekážky, dievčatá: 1. Ž. Ku
níková, MŠ Kollárova, 2. K. Besseová, MŠ 
Bernolákova, 3. T. Jakubčíková, MŠ Hviez
doslavova; 

HOD kriketovou loptičkou, chlapci: 
1.  J.  Kujan,  MŠ  Štúrova,  2.  R.  Petrík,  MŠ 
Kuchyňa, 3. R. Chudej, MŠ Závod; 

HOD kriketovou loptičkou, dievča
tá: 1. M. Angermayerová, MŠ Suchohrad, 

2. L. Kúrová, MŠ Kollárova, 3. K. Besseová, 
MŠ Bernolákova; 

ŠTAFETA, chlapci:1. MŠ Závod, 2. MŠ 
Rohožník, 3. MŠ Štúrova; 

ŠTAFETA, dievčatá: 1. MŠ Kollárova,  
2. MŠ Hviezdoslavova, 3. MŠ Rohožník.

Po  ocenení  víťazov  zaznela  štadió
nom nepísaná hymna všetkých športov
cov sveta WE ARE THE CHAMPIONS, pri 
ktorej deti, učiteľky a fanúšikovia spoloč
ne  vyjadrili  spojením  rúk  svoju  radosť 
z výkonov i vydarenej akcie.

Text, foto: mš

Summerbeach Rudava 27. – 29. júla

Na letnom festivale 
na Záhorí: „Športu zdar!”

DO POZORNOSTI

Olympiáda malých športovcov

Volejbalový kemp Richarda Nemca

Kalendár podujatí v meste Malacky na júl 
(bez podujatí Kultúrneho leta 2007 – čítajte na 6. strane)

  1. 7.  Karpaty Tour, cyklistické vítanie  leta,  trasa: cez Pezinskú Babu na Červený   
Kameň a Bukovú (110 km)

  1. 7.  Letné obecné slávnosti v obci Kuchyňa s hodami
  5. 7.  Cyklovýlet na Kamzík cez Marianku a Kačín a späť (70 km), SCK Záhorák
  8. 7.  Okolo  rieky  Moravy,  trasa:  cez  Záhorskú  Ves  do  Hainburgu  a  na  Devín   

(110 km), SCK Záhorák
13. – 15. 7. Majstrovstvá SR v plážovom volejbale M+Ž, letné kúpalisko 
15. 7.  Tour  de  Záhorí&Karpaty,  trasa:  cez  Košarisko  na  Biely  kríž  a  Malý  Slavín   

(70 km), kratšia trasa: cez Košarisko do Stupavy a späť (50 km)
21. 7. Beach HandBall Cup, turnaj v plážovej hádzanej, letné kúpalisko
26. 7.  Hody v Marianke
27. – 2 9. 7. Summerbeach 2007, 11. ročník, turnaj v plážovom volejbale amatérov a 

hudobný festival, štrkovisko Malé Leváre
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