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Asi stovka korčuliarov zo Zš Dr. J. 
Dérera, Zš Záhorácka a z Gymnázia 
na Ul. 1. mája v Malackách čakala vo 
štvrtok 28. júna pred 10.00 h, aby 
vykonali záťažovú skúšku a otesto
vali povrch celej, asi 3 km dlhej tra
sy prístupovej komunikácie k tzv. 
Zóne c Priemyselnotechnologické
ho parku Záhorie. 

Park otvorený pre vstup investorov
Bránila  im  v  tom  jedine  páska,  ktorú 

ako formálne gesto spoločne zavŕšeného 
diela  prestrihli  primátor  mesta  RNDr.  J. 
Ondrejka, Ing. P. Andraško, konateľ dodá-
vateľskej spoločnosti ZIPP Bratislava, spol. 

s r. o., a predseda predstavenstva spoloč-
nosti Eurovalley A. Rác. „Územie priemy-
selného parku  je odteraz pripravené pre 
domácich i zahraničných investorov, začí-
na sa obdobie marketingu,“ povedal pri-
mátor po poďakovaniach všetkým, ktorí 
mali na realizácii projektu podiel. „Na stav-
bu  hál  je  vydané  právoplatné  stavebné 
povolenie, a tak u nás možno ihneď začať 
podnikať,“ dodal. V Zóne C sa ráta s využi-
tím pre potreby ľahkého priemyslu, logis-
tiky,  elektrotechnického  a  drevárskeho 
priemyslu. 

Čo sa vlastne urobilo 
Ing. P. Andraško v príhovore ocenil, že 

dielo bolo ukončené v termíne, v požado-
vanej  kvalite  a  za  dohodnutú  sumu.  Pri-

tom vyčíslil, že na rozlohe asi 70 ha pribu-
dlo presne 3229,4 m ciest, 1928,5 m splaš-
kovej  kanalizácie  s  priemerom  300  mm, 
1687,7 m dažďovej kanalizácie s prie me-
rom 600 – 1000 mm, vyhĺbených bolo 98 
kanalizačných šácht, položených 1934 m 
vodovodného potrubia, 1762 m plynové-
ho potrubia, osadených 111 stĺpov verejné-
ho osvetlenia, postavený 1 most, 3 kruho-
vé objazdy (1 ako cestná okružná križovat-
ka a dva na pohodlné otá čanie vozidiel na 
konci prístupovej cesty) a bol urobený je-
den výustný objekt kanalizácie.

Už aby tu boli!
Podľa predsedu predstavenstva správ-

covskej spoločnosti Eurovalley A. Ráca vy-
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vyhlasuje fotosúťaž leta:

Na toto leto
 nezabudnem!

vyhlasuje

Na toto leto
nezabudnem!

Digitálny fotoaparát môže 
byť aj váš. Súťažte!

Podrobnosti na 7. strane

Sponzor súťaže

Netradičným krstom vypúšťania 
dobrých duchov starého kina z ča
rovného kufríčka, v ktorom boli de
väť mesiacov uväznení, slávnostne 
28. 6. otvoril primátor J. Ondrejka 
za asistencie riaditeľky Mck J. Zet
kovej (na fotografii) zrekonštruova
ný kultúrní domeček. 

„Nech sa  rozletia do každej časti kul-
túry, ktorá sa tu môže odohrávať. Želám 
im, aby spolu s ľuďmi, ktorí majú záujem 
o  zve ľadenie  kultúry,  pôsobili  v  týchto 
priestoroch desiatky rokov,“ povedal pri-
mátor.  Rekonštrukciou  a modernizáciou 
prešiel objekt vďaka dotácie z Európske-

ho  fondu  regionálneho  rozvoja  rekon-
štrukciou. Prerod starého kina na moder-

Návrat 
dobrých 
duchov 
do Kultúrního 
domečka

Pokračovanie na �. strane Pokračovanie na 4. strane

cesta do budúcnosti
(otvorenie prístupovej cesty k priemyselnej zóne Malaciek)

28. 6. sa primátor J. Ondrejka stretol so 
zástupcami Trenčianskej univerzity A. Dub-
čeka, aby s nimi prerokoval zámer zriade-
nia  detašovaného  pracoviska  univerzity 
v Malackách.  Podľa  záverov  stretnutia  sa 
v priestoroch  Inkubátora Malacky vytvorí 
detašované pracovisko univerzity, ktoré už 
od  októbra  2007  otvorí  externé  štúdium 
v  od bore  politológia.  Podmienky  prijatia 

na štúdium pre uchádzačov o bakalárske a 
magisterské externé štúdium by mali byť 
čoskoro  zverejnené.  V  záujme  všetkých 
troch zainteresovaných strán – Mesta Ma-
lacky,  Inkubátora  Malacky  a Trenčianskej 
univerzity A. Dubčeka –  je pripraviť pod-
mienky na druhú etapu etablovania uni-
verzity v Malackách – otvorenie den ného 
štúdia odboru politológia.                ipo

Univerzita v Malackách?

Letnú malátnosť
vyliečia večery

Leto sa v predstavách ľudí spája najmä 
so spomalením rytmu a s oddychom. Prázd
niny a dovolenková sezóna ospravedlňujú 
aj „pomalšie zapínanie“ pracujúcich ne
šťastníkov, ktorí si ešte zrejme dlho budú 
musieť počkať na úpravu bezpeč nostných 
noriem tak, aby štandardným vybavením 
pracovísk bola naprí klad klimatizácia. Vy
silujúce tropické tep lo ty lákajú do tieňa 
stromov a k vode – z prá ce však niet úniku. 
Už ráno, keď otvoríte dvere kancelárie, ovalí 
vás ťaživá horúčava. Chytíte do ruky hrn
ček, že si urobíte kávu – je takmer horúci. 
Bodla by veru radšej ľadová! 

Máme nárok na ponosy? Ochrana 
zdra via pracovníkov, kam patrí i zabez
pečenie primeranej teploty na pracovisku, 
by mala byť povinnosťou zamestnáva
teľov. Zabezpečenie pitného režimu je už 
dnes samozrejmé  v mnohých podnikoch, 
no predsa len nie všade. Ako je to u vás? 
Podmienky, v ktorých pracujeme, ovplyv
ňujú naše zdravie, hoci je veľmi ťažké za
mestnávateľovi dokázať, že sme ochoreli 
v dôsledku dlhodobého pôsobenia ne
vhodného pracovného prostredia. Nový 
zákonník práce je na svete. Vládou avizo
vané posilnenie výhod pracujúcich sa pre
mietlo do niekoľkých medializovaných bo
dov, no o pracovnom prostredí sa priveľmi 
nehovorí... 

Ešteže Malačania majú jasnú vidinu, 
kde sa môžu v nemilosrdnom lete po práci 
schladiť. Doplna napustený bazén letného 
kúpaliska s priezračne čistou a osviežujú
cou vodou je isto presne tým, čo potrebuje
me! A potom? Sprcha, trocha letnej vône 
a večerná pohoda s kvalitným filmom v kli
matizovanom prostredí Kultúrního domeč
ka. Už sa teším na tie večery! 

TATIANA BÚBELOVÁ

ÚVODNík

Najbližší Malacký hlas vychádza po 30. júli (s uzávierkou �1. júla). Redakcia praje všetkým čitateľom nerušené letné leňošenie. 
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budovanie infraštruktúry a otvorenie prí-
stupovej cesty k priemyselnému parku je 
len  začiatkom. „Je  pre  nás  veľkou  ambí-
ciou a výzvou naplniť  tento priemyselný 
park na 100 %,“ povedal.

Priemyselný park v Malackách podpo-
rí  zamestnanosť,  ktorá  je  síce  dobrá,  no 
podľa primátora mesta len 30 % všetkých 
zamestnaných Malačanov pracuje v mes-
te. Zvyšných 70 % za prácou dochádza. Tu 
sa im naskytnú nové možnosti. Pre mesto 
bude priemyselný park zdrojom priamych 
príjmov,  vďaka  ktorým  sa  môže  dostať 
väčšia finančná podpora sociálnym aktivi-
tám, športu a iným oblastiam.

TATIANA BÚBELOVÁ
Foto: S. Osuský

Odkiaľ pochádzajú 
milióny na vybudovanie 
infraštruktúry v PTPZ? 
• Projekt Výstavba prístupovej cesty 
k priemyselnej zóne Malaciek  bol 
podporený  nenávratným  finančným 
príspevkom  zo  štrukturálneho  fondu 
EÚ  (Európskeho  fondu  regionálneho 
rozvoja  –  ERDF)  a  štátneho  rozpočtu 
SR v rámci Jednotného programové
ho dokumentu NUTS II – Bratislava 
cieľ 2. Celkové investície – 192 538 990 
Sk (spoluúčasť mesta 9 626 949 Sk).
• Projekt Zónový rozvod splaškovej 
kanalizácie bol podporený dotáciou 
zo štátneho rozpočtu SR v pôsobnos-
ti  Ministerstva hospodárstva SR v rám-
ci  financovania technickej infra
štruktúry súvisiacej s regionálnym 
rozvojom. 
Celkové investície – 127 415153 Sk. 

MsZ schválilo
• prenájom majetku mesta – verejné-

ho osvetlenia spoločnosti s r. o. TEKOS za 
1 euro/rok za účelom rekonštrukcie verej-
ného osvetlenia na čas do ukončenia od-
pisovania zrekonštruovaného verejného 
osvetlenia,

• zámenu nehnuteľností – parc. č. 4602, 
orná pôda, o výmere 3744 m², k. ú. Ma-
lacky vo vlastníctve I. Foltýna za relevant-
nú parcelu v rámci lokality starej skládky 
komunálneho odpadu o výmere 3744 m², 
k. ú. Malacky vo vlastníctve mesta, v prí-
pade  potreby  na  základe  GP,  ktorým  sa 
vytvorí parcela o výmere 3744 m² (parcela 
je potrebná pre mestskú kompostáreň),

• prevod nehnuteľností – parc.  č. 2872/2, 
zastavaná plocha, o výmere 201 m², k. ú. 
Malacky vo vlastníctve mesta, odčlenená 
GP  č.  20/2007  do  výlučného  vlastníctva 
SBD, Mierové nám., družstvo so sídlom na 
Ondrejovovej ul. 36 v Bratislave, za cenu  
1  euro  (malá  časť  parkoviska  na  Miero-
vom námestí),

•  prevod  nehnuteľností  –  nebytový 
priestor  v  budúcom  polyfunkčnom  ob-
jekte, ktorý hodlá postaviť SBD, Mierové 
nám.,  pričom  tento  nebytový  priestor 
o výmere min. 50 m² bude na prízemí bu-
dovy  so  samostatným  vchodom  pre  tu-
risticko-informačnú  kanceláriu  mesta 
s majetkovým podielom na pozemku for-
mou  zmluvy  o  budúcej  kúpnej  zmluve 
uzavretej medzi SBD, Mierové nám. – bu-
dúcim predávajúcim, a Mestom Malacky 
– budúcim kupujúcim, za cenu 1 euro,

•  zámenu  nehnuteľností  medzi  JUDr. 
Jánom  Hollým  (stavebná  firma  STAVA), 
vlastníkom dielu č. 3, o výmere 18 m², k. ú. 
Malacky, odčleneného z parc. č. 4503/34 
a mestom, vlastníkom dielu č.1, o výmere 
6 m², odčleneného z parc. č. 1473/5, dielu 
č. 2, o výmere 12 m², odčleneného z parc. 
č. 4503/1, k. ú. Malacky/vyrovnanie okra-
ja  nehnuteľností  –  odplatný  prevod  ne-
hnuteľností,  dielu  č.  5,  o  výmere  6  m²,  
k.  ú.  Malacky,  odčleneného  z  parcely  
č. 1015/35, zastavaná plocha, začlenené-
ho do parc. č. 950/2, dielu č. 6, o výmere  
4 m², odčleneného z parc. č. 1015/35 a za-
členeného do parc. č. 950/1, k. ú. Malacky 
za cenu 1000 Sk/m², čo pri výmere 10 m² 
predstavuje celkom 10 000 Sk do výlučné-
ho vlastníctva J. Jozefkovej,

•  odplatný  prevod  nehnuteľností  – 
parc. č. 2932, o výmere 278 m², zastavaná 
plocha, k. ú. Malacky a parc. č. 2933, o vý-

mere 159 m², zastavaná plocha, k. ú. Ma-
lacky vo vlastníctve mesta v prospech 10 
vlastníkov bytov v bytovom dome na Par-
tizánskej ul. súp. č. 1084 za cenu 3 Sk/m², 
čo pri výmere 437 m² predstavuje celkom 
1311 Sk (pozemok pod bytovým domom),

•  odplatný  prevod  nehnuteľností  – 
parc. č. 4503/13, o výmere 565 m², zasta-
vaná plocha, k. ú. Malacky vo vlastníctve 
mesta  v  prospech  48  vlastníkov  bytov 
v bytovom dome na Záhoráckej ul.  súp.  
č. 1938 za cenu 3 Sk/m², čo predstavuje 
celkom 1695 Sk (pozemok pod bytovým 
domom),

• dodatky k protokolom o odovzdaní 
a prevzatí majetku, na základe ktorého sa 
zvyšujú  hodnoty  dlhodobého  majetku, 
odovzdaného  do  správy  rozpočtových 
organizácií mesta – ZŠ Dr. J. Dérera o 105 
872,20 Sk, ZŠ Štúrova ul. o 182 223,95 Sk, 
ZŠ Záhorácka ul. o 48 550,90 Sk, ZUŠ Zá-
horácka ul. o 41 139,85 Sk a MŠ Kollárova 
ul. o 422 784, 20 Sk  (zabezpečovacie za-
riadenia),

•  prenájom  nebytových  priestorov 
v administratívnej budove MsÚ vo vlast-
níctve mesta Malacky na dobu neurčitú 
týmto nájomcom: RNDr. F. Mikloško, JUDr. 
K. Tóthová, R. Hodeková

•  odpredaj  dielu  č.  2,  odčleneného 
z parc. č. 4440/1, o výmere 1 m² a dielu č. 
4, odčleneného z parc. č. 4440/2, o výme-
re 37 m², k. ú. Malacky vo vlastníctve mes-
ta, celková výmera 38 m² za cenu 10 000 
Sk/m² v prospech Mgr. Petra Gajdára (po-
zemok pri stavbe na Mierovom námestí),

• záverečný účet Mesta Malacky za rok 
2006 bez výhrad,

•  zapojenie  finančných  prostriedkov 
z rezervného fondu vo výške 20.199.866,65 
Sk  do  rozpočtu  mesta  na  rok  2007,  pri-
čom  sa  tieto  finančné  prostriedky  budú 
čerpať  na  rozpočtované  kapitálové  vý-
davky v roku 2007,

• správy o hospodárení príspevkových 
organizácií mesta AD HOC, MCK a MsCSS 
za rok 2006 bez pripomienok,

•  správy  o  hospodárení  za  rok  2006 
rozpočtových organizácií mesta ZŠ Dr. J. 
Dérera, ZŠ Štúrova ul., ZŠ Záhorácka ul., 
ZUŠ Záhorácka ul., MŠ Kollárova ul. a CVČ 
Ul. M. Rázusa,

•  správu  o  činnosti  a  hospodárení  za 
rok 2006 neziskovej organizácie  Inkubá-
tor  Malacky,  n.  o.,  a vyúčtovanie  finanč-
ných prostriedkov získaných z poverenia 
správy majetku a  ich použitie v tejto or-
ganizácii,

•  prijatie  úverového  limitu  Mestom 
Malacky vo výške 99 000 000 Sk na zabez-
pečenie  krytia  kapitálových  výdavkov 
v rokoch 2007 – 2010, pričom jeho použi-
tie na jednotlivé kapitálové výdavky bude 
vždy schválené samostatným uznesením 
MsZ,

• doplnenie uznesenia MsZ č.37/2007 
(Pálfiovský  kaštieľ)  v  bode  2  o  parc.  č. 
2254/4,  k.  ú.  Malacky,  ostatné  plochy, 
o výmere 3505 m²,

• prijatie  investičného úveru mestom 
vo výške 50 000 000 Sk na úhradu kúpnej 
ceny  nehnuteľnosti  Pálfiovský  kaštieľ 
s pozemkami v Malackách prevodom do 
vlastníctva mesta  , ako aj  ručenie za po-
skytnutý úver vlastnou bianco zmenkou, 
vystavenou na mesto,

•  zvýšenie  základného  imania  v  ob-
chodnej spol. s  r. o. TEKOS o 15 000 000 
Sk,

• správu o čerpaní rozpočtu mesta za 
prvý štvrťrok 2007,

• zmenu rozpočtu mesta na rok 2007, 
pričom bežný rozpočet  je zostavený ako 
prebytkový  s  príjmami  226  559  000  Sk  
a  výdavkami  134 377  000  Sk,  kapitálový 
rozpočet  je  zostavený  ako  schodkový  – 
s  príjmami  280  083  000  Sk  a  výdavkami 
477 508 000 Sk, finančné operácie príjmo-
vé sú rozpočtované v objeme 212 745 000 
Sk a finančné operácie výdavkové sú roz-
počtované v objeme 20 850 000 Sk. Scho-
dok  kapitálového  rozpočtu  je  krytý  pre-
bytkom hospodárenia z roku 2006 a z pre-
bytku bežného rozpočtu na rok 2007,

•  návrh  rámcového  plánu  práce  MsZ 
na 2. polrok 2007 s pripomienkami,

• návrh plánu kontrolnej činnosti Útva-
ru hlavného kontrolóra mesta na 2. pol-
rok 2007, 

• zámer zriadenia sociálneho taxíka na 
podporu sociálnej starostlivosti a sociál-
nej pomoci v záujme rozšírenia sociálnych 
služieb pre občanov mesta,

• projekt zameraný na zakúpenie osob-
ného motorového vozidla v rámci dotácie 
na podporu rozvoja sociálnej starostlivos-
ti a sociálnej pomoci, a jeho spolufinanco-
vanie vo výške 10 % nákladov projektu,  
t. j. 200 000 Sk z rozpočtu mesta počas re-
alizácie a udržateľnosť tohto projektu naj-
menej na obdobie troch rokov,

• rozšírenie predmetu podnikania mes-
ta  prostredníctvom  turisticko-informač-
nej kancelárie o sprostredkovateľskú čin-

Milí čitatelia, 
ak nám napíšete do 21. júla na adresu 
redakcie, ktorý príspevok vás zaujal, bu
dete mať šancu získať tričko a hrnček 
s logom mesta z novej série reklamných 
predmetov. Tak neváhajte a zapojte sa! 
Ak máme písať o tom, o čom chcete čí
tať, musíme poznať váš názor. Tak vy
strihnite kupón a napíšte naň, čo vás za
ujalo. V minulom čísle to boli najmä Ko
mu bude patriť kaštieľ? Odpoveď 
stále nepoznáme, Deň krivých zrka
diel – zrod novej tradície, Zmena 
v zložení poslancov a iné. 
V tomto čísle odmeníme Annu Hulma
novú z Gajár. Prosíme výherkyňu, aby 
sa ohlásila v redakcii.
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SPRAVODAJSTVO

O čom rokovali poslanci na zasadnutí 

Program sa mierne 
zredukoval

Obsiahly 19bodový program sa 
hneď na začiatku zredukoval o nie
koľko bodov, ktoré boli presunuté 
na nasledujúce schôdze MsZ. 

Nerokovalo sa o návrhu VZN o  tvor-
be, ochrane a údržbe zelene mesta Ma-
lacky,  ktoré  bude  predložené  v  októbri 
spolu s VZN o dodržiavaní čistoty na úze-
mí  mesta,  ale  ani  o  návrhu  rozvoja  so-
ciálnych služieb v Malackách s návrhom 
finančného  zabezpečenia  a  analýzou 
predchádzajúceho  obdobia  k  31.  12. 
2006. Z programu vypadol i návrh zme-
ny právnej  formy MsCSS, pričom uzne-
sením sa  riaditeľke uložilo materiál do-
pracovať  a  predložiť  na  nasledujúcom 
rokovaní MsZ. Nerokovalo sa ani o spô-
sobe  obhospodarovania  mestských  le-
sov podľa Lesného hospodárskeho plá-
nu, pretože 5. 6. 2007 krajský lesný úrad 
schválil nový Lesný hospodársky plán na 
decénium,  v  ktorom  sa  ráta  aj  s  vytvo-
rením  Mestského  lesoparku  v  lokalite 
Vampíl,  ktorý  by  slúžil  ako  rekreačno- 
-oddychová zóna.

               tabu

Nový poslanec 
až v septembri

Poslanecký zbor do najbližšieho sep-
tembrového  zastupiteľstva  (6.  9.)  bude 
fungovať so sedemnástimi členmi. Meno 
nového  poslanca,  ktorý  nahradí  Ota  Di-
vinského  (20.  6.  sa  vzdal  poslaneckého 
mandátu, pozn. red.), sa dozvieme až po 
letných  prázdninách. „Z  procedurálneho 
hľadiska sa ujme funkcie po zložení posla-
neckého  sľubu,“  informoval  redakciu  zá-
stupca primátora Ing. Jozef Bulla.      lucy

Chýbajú fakty
„Sú známe mená firiem, prípadne 

podpísané zmluvy s nájomcami, ktorí 
budú v PTP Záhorie sídliť? Stále počúva
me, koľko tam bude práce a koľko firiem 
má o etablovanie v parku záujem. Chý
bajú mi fakty. Kedy sa začnú stavať bu
dovy a brať noví zamestnanci?“ oslovil 
redakciu František Višváder. 

Konkrétne  informácie chýbajú nielen 
jemu. Redakcia už po niekoľký raz oslovila 
s podobnými otázkami hovorcu spoloč-
nosti  HB  Reavis,  ktorá  je  majoritným  96 
%-ným akcionárom Eurovalley, a. s., Mira 
Sedláka: „V tejto chvíli sa stále konajú ro-
kovania s viacerými potenciálnymi nájom-
níkmi Eurovalley. Nie je vhodné komuni-
kovať podrobnosti skôr, než budú rokova-
nia  úspešne  uzavreté.  Hneď,  ako  sa  tak 
stane, budeme vás informovať,“ reagoval 
e-mailom 27. júna.

PÝTATE SA

Cesta do budúcnosti

Po prestrihnutí pásky zľava J. Ondrejkom, A. Rácom a P. Andraškom dostali priestor kor
čuliari. Otvárací korčuliarsky okruh niesol názov Prvý a posledný raz, čím sa naznačuje, 
že prístupová cesta k priemyselnej zóne nemá slúžiť na rekreačné účely.

• Ministerstvá – školstva a životného pro-
stredia – pozvali 21. júna primátorov a sta-
rostov z BSK na seminár k čerpaniu euro-
fondov v novom programovacom období.
•  22.  júna  navštívili  primátora  mesta  zá-
stupcovia SOU strojárskeho v Bratislave, 
ktoré sa zameriava na prípravu pracovní-
kov pre automobilový priemysel, s cieľom 
získať  podporu  regiónu  na  zamedzenie 
zrušenia školy.
• Riaditeľka ZŠ M. Olšovského Ľ. Hájková 
oslovila 25. júna primátora J. Ondrejku so 
žiadosťou o finančnú pomoc mesta na re-
konštrukciu telocvične cirkevnej školy.
• V ten istý deň zasadala správna rada In-
kubátora Malacky a uskutočnili  sa valné 
zhromaždenia dvoch spoločností s účas-
ťou mesta: Nemocničnej a TEKOS-u.
•  26.  júna sa konalo nominačné kolo na 
medzinárodný detský festival Kultúra bez 
tlmočníka. Zúčastnili sa na ňom žiaci ma-
lackých  základných  škôl,  gymnázií  a  zá-
kladnej umeleckej školy.
• 27. júna sa primátor Jozef Ondrejka roz-
lúčil s odchádzajúcim dekanom a správ-
com farnosti Michalom Pokopcom.
•  4.  júla  sa  uskutočnilo  rokovanie  medzi 
Okresným  riaditeľstvom  PZ  Bratislava- 
-okolie a malackou samosprávou k otáz-
kam dopravy v centre mesta.
• Valné zhromaždenie Regionálnej rozvo-
jovej  agentúry  Záhorie  sa  uskutočnilo  
4. júla.                                      ipo

Boj o strednú
školu

Primátor  Malaciek  RNDr.  J.  Ondrejka 
na  rokovaní  Zastupiteľstva  BSK  20.  júna 
predložil návrh na zriadenie strednej ško-
ly v Malackách. Z celkového počtu 50 po-
slancov ho 20 podporilo, proti hlasovalo 
7, 12 sa zdržalo a 8 nehlasovalo. Návrh na 
zriadenie strednej školy v Malackách teda 
nebol schválený. Natíska sa otázka, či nie 
práve vďaka nedisciplinovanosti nehlasu-
júcich poslancov. Primátor mesta sa ne-
vzdáva a je odhodlaný podať návrh znova 
na  septembrovom  rokovaní  Zastupiteľ-
stva BSK.

tabu

 MESTO MALAcky 
vyhlasuje otvorené prijímacie 
konanie na obsadenie miest
príslušníkov 
Mestskej polície Malacky. 

Podmienky prijatia:
• úplné stredné vzdelanie
• minimálny vek 21 rokov
• bezúhonnossť
• telesná a duševná spôsobilosť

• základný prac. týždeň – 35 hodín
•  priemerný príjem v roku 2006 

bol 22.194 Sk

Žiadosti o prijatie so životopisom 
zasielajte na adresu: 
Mestská polícia Malacky 
Radlinského 2751/1
901 01 Malacky
alebo msp@malacky.sk
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SAMOSPRÁVA

nosť a maloobchod – kúpu tovaru na úče-
ly jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 
v rozsahu voľnej živnosti

• projekt zateplenia budovy MsCSS, p. 
o .m., jeho kofinancovanie vo výške 10 % 
z  celkových  nákladov,  t.  j.  152  734  Sk 
z  rozpočtu  mesta  počas  celého  trvania 
projektu a prevádzkovanie budovy mes-
tom v stave po realizácii projektu najme-
nej na obdobie troch rokov,

•  model  odmeňovania  používaný  
v  Pezinku  pri  odmeňovaní  sobášiacich 
a ostatných účinkujúcich pri občianskych 
obradoch takto: sobášiaci, obradník, spe-
váci,  recitátori, hudobníci 200 Sk/obrad, 
zápis  do  PK  250  Sk/zápis,  príspevok  na 
ošatenie a úpravu zovňajšku pre sobášia-
cich a matrikárky 200 Sk/obradný deň,

• poskytnutie odmeny s prihliadnutím 
na  náročnosť  a  kvalitu  výkonu  verejnej 
funkcie: primátorovi mesta vo výške 20 % 
zo súčtu platov za obdobie január – jún 
2007, zástupcovi primátora vo výške 10 
% zo súčtu platov za obdobie január – jún 
2007

MsZ zobralo na vedomie
• obsah  listu zo dňa 19. 6., v ktorom 

Oto Divinský, nezávislý poslanec vo vo-
lebnom obvode č. 3 v Malackách, ozna-
muje  primátorovi,  že  sa  vzdáva  svojho 
poslaneckého mandátu,

• podnet primátora na konanie vo ve-
ci  konfliktu  záujmu  štyroch  poslancov 
MsZ  pri  hlasovaní  o  návrhu  na  novú 
právnu  formu MsCSS, p. o. m., v dňoch 
26. 4. a 10. 5., 

•  predložené  stanovisko  hlavného 

kontrolóra mesta k návrhu plánovaných 
investícií  mesta  (odkúpenie  Pálfiovské-
ho kaštieľa s pozemkami do vlastníctva 
mesta a rekonštrukcia verejného osvet-
lenia a k dodržaniu podmienok na prija-
tie návratnych zdrojov financovania plá-
novaných investícií,

• predložený list riaditeľky MsCSS Ma-
lacky, p. o. m., zo dňa 31. 5. s pripomien-
kami,  že  materiál  je  neúplný  a nevysti-
huje naplnenie úloh z listu primátora zo 
dňa 11. 5.

MsZ dôrazne upozornilo
• všetkých poslancov MsZ na povin-

nosť dodržiavať ustanovenia Ústavného 
zákona  č.  357/2004  Z.  z.  o ochrane ve-
rejného záujmu pri výkone funkcií verej-
ných  funkcionárov  a  súčasne  zastavilo 
konanie týkajúce sa podnetu primátora 
vo veci ochrany verejného záujmu týka-
júcej  sa  konfliktu  záujmu  štyroch  po-
slancov  MsZ  pri  hlasovaní  o návrhu  na 
novú právnu formu MsCSS, p. o. m. 

MsZ zrušilo
• uznesenie MsZ č.35/2007/2  (schvá-

lenie  zámeru  zámeny)  zo  dňa  26.  4. 
2007,

•  príslušné  ustanovenie  Odmeňova-
cieho poriadku týkajúce sa odmeňova-
nia sobášiacich a ostatných účinkujúcich 
pri občianskych obradoch. 

MsZ uložilo mestskému úradu
•  preklasifikovať  investície  –  projekt 

vybudovania  televízneho  káblového 
rozvodu do obchodnej spol. Progres te-
lekomunikačné stavby Bratislava, s. r. o., 
v sume 2 043 000 Sk a projekt realizácie 
polyfunkčného  objektu  na  Mierovom 

námestí v sume 419 000 Sk na „zmarené 
investície“,  pretože  obidva  projekty  sú 
neaktuálne a nevyužiteľné,

•  zaoberať  sa  v  maximálne  možnej 
miere s využitím všetkých prostriedkov 
na  vymáhanie  daňových  pohľadávok, 
predovšetkým poplatkov za odvoz a lik-
vidáciu  odpadov,  ktorých  výška  podľa 
účtovnej  závierky  roku  2006  dosahuje 
sumu 3 580 000 Sk,

• zabezpečiť preukázateľnosť príjmov 
v  hotovosti  za  tržby  vo  verejných  WC 
a za tržby z predaja reklamných a propa-
gačných  materiálov,  čím  sa  zabezpečí 
dodržanie  ustanovení  §  8  zák.  č. 
431/2002 Z. z. o účtovníctve a čl. 6, písm. 
f )  Smernice  o obehu  účtovných  dokla-
dov,

• vypracovať vnútornú právnu normu 
pre oblasť vyplácania náhrad OOP, v kto-
rej sa stanoví maximálna výška ceny ná-
roku zamestnanca,

•  zabezpečiť prostredníctvom kolek-
tívnej zmluvy preplácanie náhrad zdra-
votných prehliadok pre tých zamestnan-
cov,  ktorých  sa  to  týka  podľa  vyhlášky 
č.164/1997 Z. z. o zdravotnej spôsobilos-
ti na vedenie motorového vozidla, v zne-
ní neskorších zmien,

•  stanoviť prostredníctvom smernice 
o obehu účtovných dokladov maximál-
ny  limit  jednorazového  výberu  zálohy 
zamestnanca  pre  zabezpečenie  pre-
vádzkových  potrieb  a zároveň  stanoviť 
záväzný  termín vyúčtovania  takej zálo-
hy,

• stravné  lístky zamestnancov zúčto-
vávať v zmysle postupov účtovania tak, 
aby  bolo  v  súlade  s  opatrením  MF  SR  
č. 24501/2003-92,

• zapracovať výdavky na spolufinan-

covanie  projektu  sociálneho  taxíka  po 
jeho schválení do rozpočtu mesta,

• ohlásiť rozšírenie živnosti mesta živ-
nostenskému  úradu,  po  nadobudnutí 
právoplatnosti  rozhodnutia  o  rozšírení 
živnosti zabezpečiť technické podmien-
ky  na  realizáciu  uznesenia  zakúpením 
registračnej  pokladnice,  túto  podnika-
teľskú činnosť premietnuť ako samostat-
ný oddiel rozpočtovej klasifikácie do roz-
počtu mesta,

•  pripraviť  a  podať  žiadosť  mesta 
o získanie nenávratnej finančnej pomoci 
(dotácie) na realizáciu zateplenia budo-
vy MsCSS na MPSVaR SR,

•  zapracovať plánované príjmy a vý-
davky  z  projektu  Zateplenie  budovy 
MsCSS  po  jeho  schválení  do  rozpočtu 
mesta pri jeho najbližšej zmene,

•  zaoberať  sa  predloženými  pod-
netnými  návrhmi  poslancov  a  vybaviť 
predložené interpelácie poslancov MsZ.

MsZ uložilo štatutárnym zástup
com rozpočtových organizácií mesta

•  vypracovať  v  budúcnosti  správy 
o  hospodárení  svojich  organizácií  jed-
notnou  formou  podľa  metodického 
usmernenia OE MsÚ Malacky.

Uložilo riaditeľke MscSS, p. o. m.
 - vypracovať nový materiál na prero-

kovanie v MsZ v septembri 2007, v kto-
rom  bude  podrobne  rozpracovaná  fi-
nančná a vecná analýza činnosti p. o. m. 
MsCSS Malacky za obdobie  rokov 2001 
– 2006, návrh rozvoja sociálnych služieb 
v Malackách s uvedením ich finančného 
zabezpečenia, návrh zmeny právnej for-
my MsCSS, p. o. m., v zmysle uznesenia 
MsZ č.68/2006 a priority mesta č. 9.1.3, 

návrh  využitia  majetku  mesta,  domu  – 
súp. č. 80 na Ul. 1. mája, zvereného p. o. 
m MsCSS k 1. 10. 2004.

MsZ odporučilo primátorovi mesta
•  uložiť  konateľovi  TEKOS-u  na  val-

nom  zhromaždení  pripraviť  návrh  na 
zvýšenie základného imania v tejto spo-
ločnosti na zápis do obchodného regis-
tra na valnom zhromaždení. 

MsZ splnomocnilo 
primátora mesta
• podpísať nájomnú zmluvu uzavretú 

medzi  Mestom  Malacky  a  obchodnou 
spol. s r. o. TEKOS, týkajúcu sa prenájmu 
verejného osvetlenia,

•  podpísať  zámenné  zmluvy,  kúpne 
zmluvy  a  zmluvy  o  uzavretí  budúcej 
kúpnej  zmluvy,  týkajúce  sa  nehnuteľ-
ností podľa uznesení schválených tohto 
dňa mestským zastupiteľstvom,

•  podpísať  dodatky  k  protokolom 
o  odovzdaní  a  prevzatí  majetku  odo-
vzdaného  do  správy  rozpočtových  or-
ganizácií mesta (bezpečnostné zariade-
nia v školách),

•  podpísať  úverovú  zmluvu  s  DEXIA 
bankou Slovensko, a.s., na čerpanie úve-
ru 50 000 000 Sk a na podpísanie ručenia 
za úver vlastnou bianco zmenkou, vysta-
venou na mesto.

V rámci prerokovávania materiálov sa 
poslanci oboznámili i s informáciou o vy-
užívaní  kamerového  bezpečnostného 
systému  a  komplexnom  riešení  správy 
športových zariadení vo vlastníctve mes-
ta a vypočuli si hodnotenie primátora za 
prvý polrok 2007. 

Spracoval: ANTON PAšTEkA

 MsZ �1. júna?

Elena Závadská 
(82), seniorka:

„Na Břeclavskej (ma
lá ulička v smere od far
ského kostola k staré
mu cintorínu, pozn. 
red.) žijem roky rokúce. 
Dobre sa tu býva a aj bývalo. Toto boli by
tovky Okresného výboru KSS, žili tu učení ľu
dia – učitelia, lekári... Je tu veľa zelene, každý 
nám ju závidí. Sama som tu vysadila lipy za 
vnukov, keď sa narodili. Jedna má už vyše 
pätnásť rokov, druhú ukradli. Dnes ukradnú 
aj z Krista Pána plášť, taký je svet. Inak o par
čík pri kaplnke sa riadne starajú. Ja ho nazý
vam „psačím“, lebo keď sa zotmie, chodia 
sem psičkári s domácimi miláčikmi a veru za 
nimi nezbierajú. Mali by. Inak sa nám tu 
prostredie skultúrnilo. Vybudovali chodníky, 
pridali lavičky ku kaplnke. Hodili by sa aj 
k zastávke autobusu. Nech ľudia nesedia na 
zemi, ako ich často vídam.“  

 Jarmila Beitlová, živnostníčka:
„Na Záhoráckej už žijem roky. Dobre sa 

tu býva. Je to centrum 
mesta, všade mám 
blízko. Je dobré, že sa 
tu vytvorila oddychová 
(promenádová) zóna. 
Len svetlá v chodní
koch sú veľmi neprí

jemné, svietia ľuďom rovno do očí a osle
pujú ich. Čo ma však trápi najviac, je chao
tická zástavba centra. Nie som síce archi
tekt, ale budovy pôsobia disharmonicky. 
A každá disharmónia ruší a vplýva negatív
ne na ľudí. Dbať by sa malo na zeleň, tá 
všetko zjemní. Ešte malý postreh. Veľa ľudí 
teraz jazdí na korčuliach. Väčšinou chodia 
na Cestu mládeže v smere na Plavecký Štvr
tok, kde je rozbitá cesta. Mohlo by sa uva
žovať o tom, či by vo vyhradených časoch 
nemohli byť pre dopravu uzavreté komuni
kácie s kvalitnejším povrchom a priestor by 
dostali korčuliari.“

Valéria Lošotová (83), seniorka:
„V tejto časti síce ne

bývam, som z Hollého 
ulice. Idem z cintorína 
a odpočívam tu na la
vičke pred obvodným 
úradom, ale páči sa mi, 
ako sa to tu zmenilo. 
Takýchto oddychových 
zón, aká je teraz na Záhoráckej, by mohlo 
byť v meste viac. Hlavne pre nás starších ľu
dí. Keď napríklad idem z nemocnice, tak pr
vú zastávku mám až pri zmrzline pri ŠH Ma
lina. Inak lavičky chýbajú a určite by si ich 
ľudia pochvaľovali, keby ich bolo po meste 
viac.“

Text, foto: L. VIDANOVÁ

Poslankyňa  Alžbeta Dubajová  žiada 
zriadiť prístrešky na autobusových za
stávkach: Stupavská, Mierové nám., na 
Družstevnej a pri dolnom kostole. 

„Nie sme proti, ak na to budú vyčlene-
né prostriedky v rozpočte,“ povedala Ing. 
G. Reháková z MsÚ. „Vlani sme požiadav-
ku  do  rozpočtu  plánovali,  no  prednosť 
dostali iné priority,“ upresnila. 

Alžbeta Dubajová v ďalšom podnete 
žiada preveriť, prečo dostal majiteľ pivár
ne na Záhoráckej ulici povolenie na zria
denie vrcholne nevkusnej terasy a blo
kovanie chodníka.  Podľa  nej  každý,  kto 
chce tadiaľ prejsť, musí ísť „cez krčmu“. 

Ing. L. Adamovič, vedúci oddelenia 
ekonomiky MsÚ: 

„Nájomná  zmluva  bola  právoplatne 
uzavretá  v  zmysle  VZN  o  prenájme  po-
zemkov  vo  vlastníctve  mesta.  Ide  o  do-
časný sezónny prenájom na dobu určitú 
(3 mesiace).“ Pred schválením povolenia 
sa  k  vhodnosti  vonkajšieho  sedenia  vy-

jadril  i  správca  mestských  komunikácií 
Ing. V. Konček, ktorý v umiestnení nevidel 
problém. V skutočnosti nejde o terasu, ale 
o vonkajšie sedenie z prírodného dreva, 
ktoré  nebráni  v  prechode  chodcom. 
Vzhľad drevených stolov a  lavíc  je akiste 
aj vecou vkusu. Na sedenia na chodníku 
v Malackách ešte nie sme zvyknutí, ale  in-
de nie sú ničím výnimočným. Dotvárajú 
kolorit  miest  a  prenášajú  pulz  života 
z  uzavretých  miestností  do  ulíc.  Každo-
pádne v Malackách túto pouličnú atrak-
ciu budeme mať v zmysle zmluvných pod-
mienok iba do 31. augusta.

RNDr. Milan Valachovič, cSc., svojím 
podnetom upozorňuje na diskusie 
v médiách o vzhľade mesta, jednotli
vých budov, o úlohe mestského archi
tekta či o procese stavebného povoľo
vania. 

„V záujme transparentnejšieho a pre-
cíznejšieho postupu najmä voči nárokom 
a predstavám investorov, prípadne archi-
tektov, mestá prijímajú okrem celkového 

územného plánu aj podrobnejšie územ-
né  plány  zón  (ÚPZ)  a  ich  konkrétnej  zá-
stavby.  Plány  sa  schvaľujú  formou  VZN, 
dávajú oporu pri rozhodovaní a jasne sta-
novujú  regulatívy  pre  výškové  členenie 
budov, situovanie stavieb a ďalšie pravi-
dlá, ktoré zamedzia chaotickej výstavbe,“ 
citujeme z podnetu. 

M.  Valachovič  navrhuje  vypracovať 
ÚPZ v mierke 1:1000 v širšom centre mes-
ta a stanoviť regulatívy pre výstavbu. Od-
porúčal  poveriť  pracovníkov  oddelenia 
výstavby  predložiť  text  ÚPZ  mestskému 
zastupiteľstvu na posúdenie a schválenie.

Ing. G. Reháková z MsÚ reaguje: 
„Je pravda, že územný plán centrálnej 

zóny  mesta  nemáme.  Môžeme  ho  dať  
vypracovať,  ak  poslanci  na  tento  účel 
schvália  dostatok  finančných  prostried-
kov, hoci aj zmenou rozpočtu. Odhaduje-
me, že spracovanie územného plánu cen-
trálnej  zóny  si  vyžiada  investíciu približ-
ne 200 000 Sk, s ktorými tohtoročný roz-
počet nepočíta.“

TATIANA BÚBELOVÁ

Ako sa vám býva v tejto časti mesta (3. volebný obvod – 
ulice Záhorácka, Břeclavská, Brnianska, Poľná, Pribinova)? 
Čo by ste navrhli zlepšiť? Čo by vás potešilo? 

Z POSLANEckÝch PODNETOV

Správca mestských ko
munikácií Ing. V. Konček 
sa po vykonaní obhliad
ky vonkajšieho sedenia 
vyjadril, že priechod pre 
chodcov cez túto spevne
nú plochu zostal zacho
vaný v dostatočnej šírke 
a chodcov priamo neob
medzuje ani inak neo
hrozuje. 

Foto: L. Vidanová

Problémom na stope vo 4. volebnom obvode sa budeme ve-
novať až po letných prázdninách. Vyzývame však občanov,  
aby si všímali dianie v meste. Písali nám svoje námety, názory, 
pripomienky. 

Redakcia
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Podľa údajov z OŽP MsÚ vyvrátených, zlomených a poškodených stromov, 
ktoré bolo nutné z bezpečnostných dôvodov vypíliť, bolo štrnásť. Spolo
čenská hodnota týchto drevín rôzneho druhu – lipy, jasene, hrab, čremcha, 
borovica, je podľa zákona č. 543/2002 a vyhlášky č. 24/2003 563 000 Sk. 
Veterná smršť preverila aj kvalitu prác májovej prerezávky stromov na  
Zámockej ulici a rovnakého ošetrenia zelene aj na Záhoráckej. V týchto 
miestach neprišlo k žiadnemu poškodeniu drevín.

Pred Pálfiovským kaš
tieľom zostala 21. júna 
jedna z trsu líp vyvalená 
aj s  koreňom a spôsobi
la nalomenie a naklo
nenie ďalších stromov.
Všetkých šesť zasiah
nutých líp bude vyreza
ných. 

200ročný jaseň, ktorý sa vypínal v Zá
mockom parku pri štadióne, sa odlomil 
vo výške asi 7 m a spadol k chodníku. 
Ako nás  informovala Ing.  M. Gajdáro
vá z OŽP, jaseň sa už zachrániť nepo
darí. Dutina stromu je po celej dĺžke vy
hnitá a konáre postupne začnú usy
chať. Strom vyrúbu. 

Príslušníci Hasičského 
a záchranného zboru 
z Gajár v piatok 22. jú
na pílili starý hrubý 
strom, ktorý vietor vy
valil aj s koreňmi v are
áli MŠ Kollárova. 

Odstraňovanie polo
mov v meste po ka
lamite zabezpečovali 
predovšetkým za
mestnanci mesta po
mocou spol. s r. o. TE
KOS a ELViP. 

Strecha na MCK potrebuje nutnú opravu!
Víchrica a prívalové dažde zničili časť strechy MCK, ktorá už nie je 
v najlepšom stave a vyžaduje si komplexnú rekonštrukciu. Strhnu
tá krytina s izoláciou spôsobila zatekanie do galérie. „Našťastie 
sme to ihneď zaregistrovali a zachránili vystavované exponáty. 
V piatok 22. 6. voda pretiekla až do knižnice,“ povedala riaditeľka 
MCK Mgr. J. Zetková. Budova, ktorá je vo vlastníctve mesta, je po
istená. Narušený je šindeľ na streche, kazetový strop treba vyme
niť kompletne, keďže poškodené časti sa už nevyrábajú. Zatečené 
steny treba vymaľovať. Svoje si odniesli aj koberce. „Budeme mu
sieť nájsť v rozpočte prostriedky, ako tento havarijný stav odstrá
niť,“ povedal ekonóm mesta Ing. L. Adamovič. Podľa predbežných 
odhadov si rekonštrukcia poškodenej časti vyžiada do 300 000 Sk.

Čo napáchala veterná smršť, ktorá sa v júni prehnala mestom?

né multifunkčné kultúrne centrum vyšiel 
19 miliónov Sk, z toho sa viac ako polovi
ca investovala do techniky. 

Sedzet sa bude pjekne na mjakém
„Sedzí sa vám dobre na mjakém? A ten 

zvuk, ešče učujete a uvidzíte moje nové 
premítací puátno,  jaké nemajú ani v Po
luse. Horko vám nebude, naimplantovali 
mi tu klímu,“ ozval sa duch kina predtým, 
než prepožičal svoje „fungl nové pódium“ 
vystupujúcim. Po ukážkach z pripravova
ných filmov sa hosťom predviedli  taneč
níčky zo Saltatrixu, brušné tanečnice, her
ci z Divadla na hambálku, speváčka K. Da
nihelová, muzikálová herečka M. Partlová, 
spevák R. Daniel. Pásmo vystúpení počas 
slávnostného večera moderovala J. Pagá
čová. 

Kultúrní domeček 
rozširuje ponuku 
Z  kina  Záhoran  sa  stáva  Kultúrní  do

meček a píše novú etapu histórie 80roč
nej budovy. Kým do septembra 2006 sa 
tu poväčšine už premietali  filmy, od  júla 
2007 ponúka kvalitnú scénu domácemu 
Divadlu  na  hambálku,  ktoré  tu  po  diva
delných prázdninách na jeseň zorganizu
je divadelný festival. Neporovnateľne lep
šie podmienky sú pripravené na koncer
tovanie hudobníkov, organizovanie mno
hých kultúrnospoločenských akcií. Kino 
bude slúžiť na konferenčné účely. Okrem 
iného pribudli šatne, bufet, na dvore te
rasa  pre  malé  letné  koncerty  s  posede
ním.  Kultúrní  domeček  bude  jedným 
z dejísk bohatého Kultúrneho leta (kom
pletný program je na www.malacky.sk).

LUCIA VIDANOVÁ, foto: S. Osuský

Návrat dobrých duchov 
do Kultúrního domečka
Dokončenie z 1. strany

 Názov „kina” sa menil niekoľkokrát 
Edison (1927), Universum (1929), Záhoran (1948) a teraz Kultúr
ní domeček (2007). Prečo tento názov? Odpovedá autor nápa
du Vlado Zetek: 
„Už to nie je kino, ale priestor s multifunkčným využitím. Kultúrnym 

domom ho tiež nemôžeme nazvať, lebo kapacitou ani ďalšími kritériami 
sa iným „kulturákom“ nevyrovná. Zrekonštruovaná budova bývalého 
kina je taký náš kultúrní domeček. Malý, ale vďaka za to, že ho máme. 
No a ak má človek niečo skutočne rád, tak pri oslovovaní používa zdrob-
neniny, preto domeček. Aj preto, že je malý a máme mať k nemu pekný 
vzťah a nachádza sa v blízkosti časti mesta, ktorej hovoríme „domky“. 
A hoci už domečky nahradili činžiaky, kultúrní domeček sme si zachova-
li. Je kúskom našej histórie.“

Zopár čísel:
•  zrekonštruovaných bolo viac ako 500 m2 podlaho
vej plochy budovy kina,
•  vymenených a nových je 24 svetiel s celkovým vý
konom 40 kW pre divadlo a koncerty, 1800 W hudob
ného výkonu z 22 reproduktorov cez systém Dolby 
digital pre ozvučenie filmov a 1800 W zo štyroch re
produktorov pre ozvučenie koncertov,
•    do  roku  1960  bolo  v  hľadisku  425  sedadiel,  po  
rekonštrukcii 1960/61 ich zostalo 337, aktuálne je ich 
186

Na otváracej slávnosti zažiarila 
aj Mirka Partlová.

Terasa Kultúrního domečku prešla 28. 6. skúškou kapacity. Každý štvrtok o 20.00 h sa tu 
uskutočnia koncertíky Kultúrneho leta. 

„Hambálkovci“ predviedli ako sa v kine (ne)správať. 

Foto: S. Osuský

POSLANCI MsZ V MALACKÁCh  na  svojom  po
slednom  zasadnutí  v  prvom  polroku  21.  júna  vy
jadrili podporné stanovisko k otázke budúcej exis
tencie nemocnice v tomto okresnom meste na Zá
horí. Svojím podpisom vyjadrili nesúhlas s media
lizovaným  možným  zrušením  Nemocnice  v  Ma
lackách. Mestský poslanecký zbor trvá na tom, že 
je  optimálne  zachovať  túto  spádovú  nemocnicu   
v sieti zdravotníckych zariadení, pretože

nemocnicu tu potrebujeme!
tabu
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Úpal je nebezpečný pre všetkých, ktorí to 
s opaľovaním a pobytom na slnku preže-
nú. Je to následok zvýšeného pôsobenia 
tepla na organizmus, ktorý sa vtedy pre-
hrieva, a ochladzovací mechanizmus zly-
háva. Slnečný úpal spôsobuje podrážde-
nie mozgu a jeho blán priamym slneč-
ným žiarením. Príznaky sa môžu dostaviť 
aj s časovým oneskorením, napríklad až 
v noci po opaľovaní.

Príznaky slnečného úpalu:

� silne zvýšená teplota,
� červená, suchá horúca koža,
� nevoľnosť, vracanie,
� neznesiteľná bolesť hlavy,
� zrýchlené dýchanie a rýchly pulz,
� absencia potenia.

Ohrození sú všetci ľudia, ale predovšet-
kým starci, deti a ľudia so zníženou odol-

nosťou. Detská pokožka je veľmi jemná, 
nemá ešte vyvinutú ochrannú rohovú 
vrstvu, ani obranné mechanizmy, preto 
slnečné lúče prechádzajú hlbšie do po-
kožky ako u dospelého človeka.

Ak ste to so slnkom naozaj prehnali 
a úpal je na svete, treba dodržiavať tie-
to zásady:

� pobyt v tieni,
� hlava na vyvýšenom mieste,
� studené obklady, sprcha, ľad,
� v malých dávkach piť vodu, minerálku 

alebo jemne riedený čaj,
� ak teplota neklesne, treba čo najskôr 

vyhľadať lekára.

Vždy je však lepšie zdravotným problé-
mom predchádzať, ako ich riešiť. Najdô-
ležitejšia je ochrana pred nebezpečnými 
slnečnými lúčmi.

V horúcich dňoch preto treba nosiť voľ-
né, ľahké oblečenie z prírodných mate-
riálov (bavlny, ľanu), v ktorom môže po-
kožka dýchať. Nesmie sa zabúdať ani na 
pokožku hlavy. Ochránite si ju vhodnou 
pokrývkou. Samozrejmosťou by malo byť 

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

do držiavanie pitného režimu, pričom 
množstvo tekutín má presiahnuť obvyklý 
denný príjem 3 – 4 litre nesýtených nápo-
jov s obsahom minerálnych solí. Určite sa 
vyhýbajte káve a alkoholu. A čo je najdô-
ležitejšie, v čase medzi 11.  –  15. hodinou 
sa vôbec nevystavujte slnečným lúčom!

Ak sa už slniečka nehodláte vzdať, mys-
lite aj na ochranu pokožky celého tela. 
Trh nám ponúka nepreberné množstvo 
mliek, sprejov, krémov, olejov, najnovšie 
aj vôd a pien na opaľovanie. Univer-
zálnym a najrozšírenejším produktom 
sú ochranné mlieka. Používa ich vyše 
50 percent populácie. Mlieka sú hut-
nejšie, silne hydratujú, a preto sú veľ-
mi vhodné na suchú pokožku. Naopak, 
sprej, druhý najpredávanejší variant, má 
jemnejšiu konzistenciu ako mlieko a aj 
jeho nanášanie je pohodlnejšie. Obľu-
bujú ho hlavne muži, pretože sa dá ľahko 
nastriekať a jednoducho rozotrieť.

Ochranné krémy, prípadne mlieka sa 
majú kupovať podľa typu pleti. Každý 
človek by mal poznať typ svojej pokožky 
aj pokožky svojho dieťaťa.

� I. typ – koža je bledá, nikdy sa neopá-
li a vždy reaguje začervenaním. Tento 
typ nikdy nezhnedne.

� II. typ – pokožka je bledá, niekedy sčer-
venie, občas aj zhnedne.

� III. typ – pokožka občas sčervenie, ale 
pravidelne zhnedne.

� IV. typ pokožky – dobrý, nikdy nesčer-
venie a vždy zhnedne.

� V. a VI. typ – to sú tmavé rasy ľudí.

Ak poznáte svoj typ pokožky, podľa toho 
si viete vybrať krém a výšku opaľovacie-
ho faktora. Pri pobyte pri mori si treba 
vybrať krém podľa typu pokožky a určite 
nevystačiť s jedným typom opaľovacie-
ho prípravku, čiže s jedným ochranným 
faktorom. Začať treba s vyšším faktorom 
a postupne ho znižovať.

Bledí ľudia s jemnou pleťou by mali as-
poň dva–tri dni zotrvať pri faktore 40 až 
60. Pre typy IV až VI je ideálny faktor 20 až 
30. Pokiaľ sa priamo neopaľujete, ale len 
letmo sa so slnkom stretávate, potom si 
vaša zatiaľ neopálená pleť vystačí s fakto-
rom 15. Nikdy by ste sa však ani v našich 
zemepisných šírkach nemali dostať pod 
dvanástku.

Osobitnou kapitolou sú deti. Čím men-
šie dieťa, tým vyšší faktor. Okrem natie-
rania chráňte dieťa aj oblečením. Rame-
ná, ruky, telíčko treba chrániť odevom, 
na hlave je potrebná šiltovka, klobúčik. 
Zapamätajte si, že mokré ošatenie ne-
chráni tak ako suchý odev. Aj pod sl-
nečníkom sa slnko odráža – od piesku, 
od vody, v zime od snehu. Dokonca aj 
strecha kočíka prepúšťa 50 % slnečné-
ho žiarenia.

Deti sú pri krémovaní netrpezlivé, preto 
sa právom môžete znepokojovať, či ste 
ich v rýchlosti dostatočne natreli. Aj na 
to existuje trik. Detský farebný sprej na 
opaľovanie. Má modrozelenú farbu, tak-
že ľahko zistíte, či je dieťa natreté celé. 
A dieťatko sa potom môže nadšene hrať 
na vodníka.

Keď je slnka priveľa
Všetci poznáme staré príslovie „Kam nechodí slnko, tam chodí lekár“. Ale čo 
sa stane, keď je aj slniečka priveľa? Ak nám leto dopraje ďalšie horúce dni, 
veľmi ľahko sa môže stať, že skončíme v posteli s úpalom.

Špeciálna ponuka 
z lekárne NEMOCNIČNÁ

Superbronze sun milk SPF 8

� mlieko na opaľovanie s faktorom 8
� chráni kožu pred pôsobením UVA 

a UVB žiarenia
� urýchľuje proces hnednutia
� vhodné pre osoby III. fototypu
� vodovzdorný

225 Sk 195 Sk

Derma sense Baby sunblock milk 
SPF 25

� detské opaľovacie mlieko s fakto-
rom 25

� chráni bunky a celý imunitný systém 
kože pred UV žiarením

� odolné voči vode, oteru a potu

320 Sk 

Pri kúpe detského mlieka pribalíme 
ZDARMA Altemed Baby Bath Care – 
jemný zvlhčujúci umývací kúpeľ na kaž-
dodennú starostlivosť o citlivú detskú 
pokožku (bežná cena 160 Sk) 

� neobsahuje mydlo ani farbivá
� dermatologicky testované

So starostom pri sviečkach
„Žijeme  hlavne  z  cestovného  ruchu, 

veď táto oblasť je jedna z najnavštevova-
nejších  v  Nízkych Tatrách.  Hoci  turizmu 
žiadna vláda doteraz nevenovala dosta-
točnú pozornosť, rozvíjame ho, ako môže-
me,“ poťažkal si starosta obce Bystrá (zalo-
žená v r. 1563, pozn. aut.) Marián Alberty. 
Obec, ktorú spravuje, má sotva 200 obyva-
teľov, počas turistickej sezóny sa však po-
čet zdesaťnásobí. Rozprávanie M. Alber-
tyho počúvali novinári nečakane pri svieč-
kach.  Pôvodne  plánovanú  opekačku  so 
starostom zmarila veterná smršť, ktorá sa 
prehnala Slovenskom a spôsobila do dru-
hého dňa výpadok prúdu aj v hoteli Biela 
medvedica, kde boli účastníci  stretnutia 
ubytovaní. 

Odstrel na jamku
22. 6. novinári navštívili prvé 18-jamko-

vé golfové ihrisko na Slovensku Gray Bear 
(sprevádzkované v roku 2002, pozn. aut.), 
ktoré  spravuje  spoločnosť  Tále,  a.  s.,  vo 
vlastníctve  Železiarní  Podbrezová,  a.  s.. 
Perfektne  udržiavané  ihrisko  na  ploche 
60 ha pôsobilo v scenérii hôr čarovne (ba 
až umelo) a hoci umenie hry golfu bolo 
pre väčšinu novinárov teoretickou aj prak-
tickou  hádankou,  Michal  Štefík  vytrvalo 
odpovedal na ich zvedavé otázky. „Pre na-
šincov je to neuveriteľné, ale golf je vo sve-
te športom más. Vymysleli ho škótski pas-
tieri. Kým v SR fungujú zatiaľ tri majstrov-
ské  ihriská,  v  susednej  ČR  ich  majú  viac 

ako 50. Popri nich vznikajú aj verejnosti 
ľahko dostupné ihriská s menším počtom 
jamiek, kde si môže golf zahrať rekreačne 
ktokoľvek,“ povedal. 

Bystrianska jaskyňa s baldachýnom
Horským slnkom ošľahaní žurnalisti sa 

pred večerom vďačne schladili v Bystrian-
skej jaskyni, jednej z osemnástich rôznou 
formou verejnosti sprístupnených jaskýň 

na  Slovensku.  Skúsený  jaskyniar  previe-
dol novinárov trasou 580 m, neobišli ani 
miestnosť určenú pre speleoterapiu. Ve-
deli by ste, že Slovensko je „svetovou veľ-
mocou“  v  počte  jaskýň? Väčšina  z  5000 
jaskýň  je  vytvorená  v  krasových  horni-
nách,  ide  najmä  o  vápence  a  dolomity, 
ktoré tvoria 2 700 km2. Päť jaskýň z nich je 
zapísaných v zozname svetového prírod-
ného a kultúrneho dedičstva UNESCO. 

 Malacké zastúpenie na sneme SSN
V piatkový podvečer sa uskutočnila vý-

ročná schôdza klubu. Z. Krútka informova-
la  novinárov  o  aktuálnom  štádiu  tvorby 
mediálneho zákona. Za novú členku výbo-
ru klubu novinári zvolili Ivanu Potočňáko-
vú, šéfredaktorku Malackého hlasu. Práve 
ona  bude  klub  zastupovať  na  8.  sneme 
SSN, ktorý sa uskutoční v novembri. 3. naj-
staršie  podnikové  noviny  na  Slovensku 
Stavby Colasu (predtým Mosty východu), 
ktoré vychádzajú už 55 rokov, predstavila 
počas tlačovej minikonferencie K. Čánio-
vá. „Povinnosti“  vystriedal  oddych  –  tra-
dičná  vedomostno-športová  súťaž  Novi-
nár roka. Už po niekoľký raz ju vyhrala A. 
Lajmonová (Oravec) pred G. Rerkovou (Pie-
zor), V.  Prandorfyovou  (Slovenská  brána)  
a K. Čániovou (Stavby Colasu). Aby žurna-
listi zabudli na trpkosť nepravdivých sen-
zácií, ktoré sa prepierajú v bulvárnych mé-
diách  a  v  očiach  verejnosti  znevažujú  aj 
prácu  serióznych  mienkotvorcov,  koniec 
35. stretnutia si osladili novinárskou kači-
cou na zjedenie.

LUcIA VIDANOVÁ, 
Foto: I. Potočňáková

3�. ročník stretnutia Klubu redaktorov regionálnej a podnikovej tlače SSN 

Pochutili si na novinárskej kačici
Od roku 1972 sa každoročne stretávajú novinári regionálnej a podnikovej tlače, aby si vymieňali svoje poznatky 
z praxe tvorcov printových médií z rôznych kútov Slovenska. Jubilejné stretnutie zorganizovala 21. – 23. 6. v oblasti 
Tále – Bystrá redakcia Slovenskej brány z Tlmáč, ktorej šéfuje predsedníčka klubu Monika Nemčeková. Na trojdňo
vom podujatí sa zúčastnila aj predsedníčka SSN Zuzana krútka. Novinárov prišla do ďalšej tvorby povzbudiť niek
dajšia vedúca tajomníčka Ústredného zväzu novinárov a zakladateľka stretnutí Elena Suchovská (81). A redakcia 
Malackého hlasu pri tom nechýbala.

Pred zjedením no
vinárska kačica pó
zovala zástupcom 
všetkých redakcií. 
Spolu s ňou aj zľava 
v prvom rade Ján 
Sand, trojica orga
nizátoriek zo Slo
venskej brány Van
da Prandorfyová, 
Monika Nemčeko
vá, Milena Sakošo
vá, Andrej Tušer 
a Zuzana Krútka. 
Hore zľava Eva Po
točná a Jozef Vat
rál.

Narábať perom ve
dia lepšie ako golfo
vou palicou. 

PUBLIcISTIkA  •  INZERcIA
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 Región Východné Tatry  leží v sever-
nej časti Slovenska na hranici s Poľskom. 
Odvodňuje  ich  rieka  (tajnička č. 1),  do 
ktorej sa vlievajú horské potoky. Vyskytu-
je sa tu vysokohorský bralný reliéf, ktorý 
poskytuje  ideálne  podmienky  pre  vyso-
kohorskú turistiku a horolezectvo. Má je-
dinečnú faunu a flóru. 

Východné Tatry, časť TANAP-u, sú tvo-
rené  vápencovými  Belianskymi  Tatrami 
a  žulovými  Vysokými  Tatrami,  ktoré  sú 
najvýznamnejšou a najatraktívnejšou ob-
lasťou  cestovného  ruchu  na  Slovensku. 
Najvyšší tatranský vrchol je Gerlachovský 
štít  (2655  m),  ktorý  leží  takmer  v  strede 
Vysokých Tatier. Hlavný hrebeň Vysokých 
Tatier má dĺžku 26,5 km, hrebeň severo-
východnejších  Belianskych  Tatier  s  naj-
vyššími vrcholmi s názvami (tajnička č. 2)  
a (tajnička č. 3) majú 2152 m a 2146 m, 
hrebeň má dĺžku 14 km a z dôvodu prís-
nej ochrany prírody  je pre turistov uzav-
retý. Pod Tatrami sa nachádza Podtatran-
ská kotlina s podcelkom Popradská kot-

lina,  Kozie  chrbty,  Hornádska  kotlina 
a časť Spišsko-gemerského krasu na juhu, 
Podtatranská brázda na severe a turistic-
ky málo prístupné Levočské vrchy na vý-
chode. 

Pravidelne sa na Štrbskom Plese koná 
Tatranský pohár v severských lyžiarskych 
disciplínach,  väčšinou  ako  súčasť  sveto-
vého  pohára.  S  menšou  pravidelnosťou 
bývajú Tatry aj miestom významných sú-
ťaží  v  alpskom  lyžovaní.  V  Kežmarku  sa 
vytvára tradícia trhov ľudového remesla.

VODOROVNE 
A hlavné mesto Senegalu; prehltnem; 

náboženská extrémistická skupina B zá-
klad strechy domu; samohlásky v názve 
Alabama; rímskych 50; slovenské mužské 
meno  obrátene;  ťukaj c opravárensko-
montážny podnik; Automatizované stre-
disko  ministerstva  vnútra;  čln  na  Rýne; 
značka  vína  Bikaver;  spodok  nádoby  D 
staroegyptský  boh  Slnka; tajnička č. 3; 
textová skratka „a podobne“ E vrch na vý-

chodnom  Slovensku;  popravca;  kyslík; 
pripravuj koláče; prechladnutie dýchacích 
ciest F plošná miera; dopravný prostrie-
dok;  tlak; nočný vták;  tu máš  ! G pracuj; 
meno  Chačaturiana;  označenie  kamió-
nov; chata po rusky; pokolenie. 

ZVISLE
1  rímskych  500;  pirát  2  vojenský  ob-

chod;  dusík;  písmeno  gréckej  abecedy  
3 výkon futbalistu; zabezpečuj živobytie; 

prvá samohláska abecedy 4 abvolt; meno 
filmovej  mäsožravej  rastliny  5  polomer; 
možno; sto stupňov Celzia 6 máličko; po-
jem duše u starých Egypťanov 7 tajnička 
č. 2; rímskych 1000 8 popevok; chemický 
prvok  9  nápor;  opoj  alkoholom  10  ci-
toslovce  pobádania;  sladkovodná  ryba 
11 kričíme obrátene; Daniel 12 magneto-
fón po tínedžersky; zvratné zámeno 13 sí-
ra;  hnev;  starší  dopravný  prostriedok  
14 koncovka  zdrobnenín;  mesto,  kde  si 

neradno sadnúť 15 Klub  ligových doras-
tencov;  čistiaci  prášok;  Radovan  16  jed-
notka hmotnosti; spojka; národná obroda 
17 začiatok abecedy; tajnička č. 1.

Pripravil: JUDr. MARIÁN POLAkOVIČ

KUPÓN

13KNÍhKUPECTVO ĽUBICA

OPRAVUJEM chLADNIČky
A MRAZNIČky, 
MONTUJEM kLIMATIZÁcIE
Pavol Šišolák, Závod ��3
tel.: 034/779 94 3�, 0903/7� 0� 1�
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Ak nám do 21. júla pošlete správne vy
lúštenie tajničky krížovky spolu s nalepe
ným kupónom, budete mať šancu získať 
reklamné predmety spoločnosti TMobile 
Slovensko, a. s.

KUPÓN

13

Spomedzi čitateľov, ktorí nám po-
slali správne vylúštenie tajničky –
1. Príslop, �. hliny, 3. Babia hora – 
sme vyžrebovali Máriu hozovú z Veľ-
komoravskej ulice, ktorá vyhrala 100 
najlepších slovenských vín s bonu-
som Výchovná rehabilitácia.

MALAckÝ
hLAS
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SERVIS ČITATEĽOM • INZERCIA

kRíŽOVkA

ČíTAJTE A VyhRAJTE

• Predám výhodne kvalitné 3-pedálové 
pianíno zn. Petrof. Ako nové. Z rodin-
ných dôvodov. Kontakt: 0903/603 295. 

Mh 07 F16

TIK školákom
Malacký TIK organizoval 22. a 25. júna sprievodcovský deň určený pre základné školy 

v našom meste. Jeho cieľom bolo priblížiť historické pamiatky mesta žiakom malackých 
škôl a spropagovať sprievodcovskú činnosť turisticko-informačnej kancelárie. Ponuku 
využili iba ZŠ Dr. J. Dérera a ZŠ Záhorácka so 70 žiakmi.

Žiaci si počas sprievodcovského dňa pozreli aj Krypty pod františkánskym kostolom. 
Ak ich chcete navštíviť aj vy, sú otvorené ut – pia 9.00 – 12.00 h,  13.00 – 17. 00 h, so – ne  
14.00 – 17.00 h, vstupné 10 Sk. Nájdete tu stálu expozíciu – história kostola a kláštora, 
františkánov, Pálfiovcov, krypty,  lapidárium, výstavu fotografií – Významné osobnosti 
pochované na malackom cintoríne (fotograf Peter Blažíček).              look, foto: S. Osuský

• Najnovšiu monografiu mesta Ma
lacky 1206 – 2006, ktorá bola vydaná 
pri príležitosti  jeho 800. výročia prvej 
písomnej  zmienky  si  môžete  zakúpiť 
za 790 Sk už len v TIK-u na Bernoláko-
vej ulici v inkubátore. 

•  TIK  Malacky  ponúka  možnosť 
umiestniť  riadkovú  inzerciu na  tabuli 
vystavenej v budove inkubátora. cen
ník riadkovej inzercie: 30 Sk/ týždeň 
/30 slov, každé ďalšie slovo 2 Sk.

Skupina 
Roc’hann – 
bretónsky folk 
v Malackách!

Obdiv k bohatej kultúre Bretónska, 
krásnej prírode a zanietenosť pre 
takmer zabudnutý jazyk západo
francúzskeho regiónu. Tieto spoloč
né znaky spájajú siedmich členov 
francúzskoslovenskej skupiny 
Roc’hann, ktorá sa 12. júla predsta
ví Malačanom na terase kultúrního 
domečka (kino).

Skupinu založili v  roku 2004 Frédéric 
Jacq a Didier Rogasik, dvaja Francúzi žijú-
ci na Slovensku. V preklade názov zname-
ná malý skalný útes – prírodný útvar typic-
ký pre Bretónsko. Repertoár skupiny tvo-
ria tradičné ľudové piesne tohto regiónu, 
ktoré  čerpajú  z  keltskej  minulosti  jeho 
obyvateľov a prinášajú atmosféru bretón-
skych prístavov a krčmičiek. Opojné ná-
mornícke piesne i tradičné bretónske me-
lódie vo vokálnej  interpretácii Fréderica, 
Didiera a speváčky Carine sprevádzajú šty-
ria  mladí  slovenskí  hudobníci:  huslistka 
Andrea Tkáčová,  gitarista  Milan  Medek, 
kontrabasista Michal Kubinec a perkusio-
nista Tichomír Ivan.

Príďte  si  aj  vy  zatancovať,  zaspievať 
a zamilovať si Bretónsko 12. júla.

mavi

MESTSké kULTÚRNE 
A INFORMAČNé cENTRUM 
V STUPAVE

pozýva na koncert

Starmania 
s Barborou Balúchovou 
a
Dušan Giertl – gitara, Martin Macek 
– spev, Marcel Buntaj – bicie (alt. Sta-
no Kociov), Jozef Buntaj – bass, Pavol 
Novotný – klávesy 

28. júla o 20.00 h – 
amfiteáter Borník 
v Stupave

Vstupné v predpredaji:  200 Sk.
Predpredaj: 
Kultúrny dom a Mestská knižnica v Stu-
pave, ticketportal (inkubátor) v Malac-
kách a v sieti ticketportal.

hVIEZDNE OBSADENIE 
PRE hVIEZDNU ZÁBAVU!

Prázdninové
čítanie

Príbehy veselé aj váž-
ne pre súčasné dievčatá 
prináša  kniha  Rosie 
Rushovej Mami, to mi 
neurob! 

Nekonečne  trápne 
pripadá Melisse, že jej 
mama  prijala  miesto 
kaplánky a sťahujú sa 
z  Londýna  do  neja-
kej  diery  nazvanej 
Mannings  Green! 
Okrem  Melissy  to 
ťažko znáša aj hla-
va rodiny, povola-
ním  architekt, 
ktorá sa ani v no-
ci  nevie  rozlúčiť 
so  svojím  lon-
dýnskym ateliérom. Zato 
Melissini bratia s novou situáciou žiadne 
problémy nemajú, a tak aj naša jedenásť-
ročná  červenovláska  s  pehami  sa  musí 
chtiac-nechtiac prispôsobiť. Ako sa bu-
dú vyvíjať osudy hrdinky? Súťažte a do-
čítate sa. 

Deti čarovnej lampy od P. B. Kerra – 
je to prvá kniha z trilógie kníh o džinoch, 
v ktorej sa čitatelia zoznámia s výnimoč-
nými dvojčatami. Tie sa dozvedia, že nie 

sú  ľudia,  ale  džinovia  z  rodu, 
ktorý zabezpečuje 

š ť a s t n é 
n á h o d y 

na  rozdiel 
od  iných  – 

zlých  džinov,  ktorí  zasa 
prinášajú  ľudstvu  smolu. 
Medzi  rodmi odpradávna  panuje neľú-
tostný boj, do ktorého sa zapájajú obe 
deti. Kto boj vyhrá? Dobro alebo zlo? 

Detektívku  Tanec za mŕtvych  vyhráva 
Mária Puškáčová zo Záhoráckej ulice 
a publikáciu pre deti a mládež Kto unie-
sol žriebä Faraóna? Mária Gelingerová 
z Ul. 1. mája. 

Prosíme výhercov, aby 
sa  ohlásili  v  redakcii  na 
Radlinského  ul.  2751/1 
na 3. p., č. d. 407. Ak chce-
te  súťažiť  o  predstavo-
vanú publikáciu, pošli-
te do 25. júla nalepený 
kupón a možno práve 
na  vás  sa  usmeje 
šťastie. 

kNíhkUPEc T VO 
ĽUBIcA
OC  hotela  Atrium, 
telefón: 772 67 34
Po – Pia
9.00 – 17.30 h
So
9.00 – 12.00 h
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TIk INFORMUJE
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DROBNÁ INZERcIA

Mh 07 B3

hľadáme pracovníkov do TPP 
so skúsenosťami pri realizácii 
poterov, obkladov a dlažieb. 

Ponúkame zaujímavé finanč-
né ohodnotenie.

Kontakt: 
0�/�4�3 1�87, 
ftackova@terrazzo.sk.

Sprievodcovské služby
na vybrané okruhy mestom si môžete v TIK-u objednať na t. č. 772 20 55 aj počas 
leta. 27. 9., kedy si pripomenieme Svetový deň cestovného ruchu. V tomto období 
pripravujú turisticko-informačné kancelárie v regióne sériu spoločných propagač-
ných podujatí. Zapoja sa aj Malacky. O aktivitách budeme priebežne informovať.
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Aktuality eM TV:
www.malacky.sk/emtv
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6. júla oslávila 2. na-
rodeniny 
Bianka 
Polakovičová
Všetko najlepšie a veľa 
úsmevov na tvári jej 

prajú rodičia Soňa a Tomáš, „babkovci 
a dedkovci“ z Jakubova a Malaciek, krst-
ný Roman, Samo, Janka a Eminka.

Od 18. 6. do 3. 7. 2007:
Monika Slezáková a Daniel Masaro-
vič

NIE SÚ MEDZI NAMI:

POVEDALI SI ÁNO:

Od 18. 6. do 3. 7. 2007:
Mária Šišoláková, 1927, Závod; 

Juraj kerepecký,  1929,  Láb;  Ružena 
Mrázová,  1928,  Malacky;  anastázia 
Hurbanová,  1928,  Pernek;  Mária Ja-
notková, 1929, Pl. Podhradie; valerián 
Báňa,  1952,  Borský  Sv.  Jur;  Milada 
ostrovská, 1937, Štefanov; Mária Ze-
lenková, 1919, Gajary; Ján vitez, 1922, 
Pl.  Štvrtok;  Rozália Uhrincová,  1920, 
Malacky; Ferdinand Rybár, 1952, Lo
zorno;  amália Debnárová,  1936,  Su
chohrad;  Jaroslav Pastorek,  1943, V. 
Leváre; irena  Hallová, 1928, Malacky; 
Celestína kováčová,  1937,  Záhorská 
Ves;  Štefan Stanek,  1927,  Malacky; 
ing. Štefan kožuch, 1932, Malacky

†

KULTÚRA • SPOLOČENSKÁ KRONIKA • OZNAMY

BlaHoŽElaniE

SPoločEnSká kRonika

Redakcia 

vyhlasuje súťaž o  najkrajšiu foto-
grafiu leta s podtitulom 

Na toto leto
nezabudnem. 

Svoje  fotografie  zasielajte  do  31. 
augusta na  adresu  redakcie  Malacký 
hlas, Radlinského 2751/1, 901 01 Ma
lacky, prineste osobne do budovy MsÚ, 
kancelárie  č.  407,  alebo  vhoďte  do 
schránky redakcie na MsÚ.

Fotografie  dodávajte  v  rozmeroch   
13 x 18 cm. Tie, ktoré budú zachytené 
digitálnym fotoaparátom, súčasne pri
neste  v  elektronickej  verzii,  alebo  za
mailujte na malackyhlas@malacky.sk.

Nezabudnite  pripísať  kontaktné 
údaje aj telefónne číslo, kde fotografia 
vznikla, nápaditý podtext (max. 5 riad
kov). Kreativite sa medze nekladú. 

Najkrajšie  fotografie  budú  po  vy
hodnotení  vystavené  vo  vestibule 
MsÚ. Víťaznú zverejníme na stránkach 
Malackého hlasu.

víťaz súťaže získa digitálny foto-
aparát olYMPUS X-710 a pamäťovú 
kartu (512 MB) s puzdrom na fotoa-
parát ako bonus.

V  ostatnom  čísle  sme  pri  novo
manželskom páre nesprávne uviedli 
meno nevesty. S Ľubomírom Gabri-
šom sa v júni zosobášila Jana Roz-
borová, nie Rozborilová. Mladoman
želom želáme veľa šťastia na spoloč
nej ceste životom. 

Za chybu sa ospravedlňujeme.
Redakcia

na PRavÚ MiERU

Celá trieda – kvinta z osemročného 
Gymnázia na Ul. 1. mája v Malac-
kách pod vedením triednej učiteľky 
– fyzikárky RnDr. M. Prnovej získala 
prvenstvo v národnom kole Gene-
rálneho projektu spoločnosti EnEl 
v súťaži s názvom YoUnG EnERGY. 

Za  odmenu  získala  zájazd  do  Ríma 
a postup do medzinárodného kola. „Na 
základe propagačného letáku, ktorý pri
šiel do školy, sme si objednali bezplatný 

didaktický balíček a prihlásili  sme sa do 
súťaže, ktorá v Taliansku funguje už 5 ro
kov. Po prvý raz sa mali možnosť zapojiť 
krajiny, kde má ENEL podiel na trhu – te
da aj Slovensko,“ vraví triedna učiteľka. 

Firma  chce  súťažou  podporiť  tvori
vosť  mladých  ľudí,  a  preto  témy  neboli 
obmedzené. Ústrednou témou bola  iba 
energia  a  čokoľvek,  čo  s  ňou  súvisí.  Za 
triedu bolo prihlásených viacero  tém.  J. 
Horan  a  O.  Papiernik  zhotovili  funkčný 
model vodnej elektrárne, ďalší spracovali 
prezentáciu  na  témy  biomasa,  slnečná 
energia, Edison (detstvo, život, patenty). 

Zaujímavý  bol  i  prieskum  v  predaj
niach  o parametroch  elektrických  spot
rebičov  (aj  hlučnosť)  so  zameraním  na 
úsporu energie.

             -tabu-

Buďme k sebe 
ohľaduplní. 
Aj na priechodoch...

Prihováram  sa  všetkým  vodičom  áut, 
ktorí sa náhlia do práce, za nákupmi či náv
števami, že prekračovaním rýchlosti poru
šujú zákon a ohrozujú  tých, ktorí  sa  roz
hodli ísť pešo. Často prehliadajú, že na prie
chodoch pre chodcov stoja ľudia a čakajú 
na chvíľu, keď budú môcť bezpečne prejsť 
cez cestu a pokračovať za svojím „cieľom“.

Aj ja patrím k tým, ktorí čakajú na „svo
ju šancu“. Zväčša pri priechode stojím s ko
číkom a malým synom, ktorého držím za 
ruku, aby náhodou nevykročil skôr. Za vo
lantom  pritom  sedí  veľa  ignorantov,  no 
nájdu sa aj tí, ktorí ohľaduplne „dupnú na 
brzdu“ a nechajú nás prejsť. Možno preto, 
že doma majú niekoho, kto tiež často cho

dí pešo. A možno je to len úcta k zákonu 
alebo úcta k životu, alebo obyčajná  ľud
skosť. Nech sú dôvody akékoľvek, výsled
kom je OHĽADUPLNOSŤ. Vďaka za ňu! 

A pre tých, ktorí sa  tak  rútia mestom 
bez toho, aby si všimli chodcov na priecho
doch, mám nasledujúcu príhodu. 

Nedávno sme dostali prednosť od vo
diča, ktorý si nás všimol už z diaľky, a pre
to spomaľoval niekoľko metrov, kým úpl
ne zastavil pri priechode. V momente, keď 
sme sa chystali vkročiť na cestu, vyrútilo 
sa od križovatky závratnou rýchlosťou au
to. Keďže vodič nevenoval pozornosť ria
deniu a nemienil pribrzdiť, vrazil do auta, 
čo už „dávno“ stálo. Náraz posunul stojace 
auto rovno na priechod a samotné rozbeh
nuté auto zotrvačnosťou preletelo okolo 
nás a zastalo o desať metrov ďalej. Viete si 
domyslieť, čo by sa stalo, ak by som spolu 
s deťmi na ten priechod vkročila. 

Je  to síce príklad o nepozornosti vo

diča, nie o jeho egoizme, ale zároveň mi 
pomáha zdôvodniť, prečo sa neodvážim 
vstúpiť na cestu skôr, ako auto úplne za
stane a  len potom som pripravená pre
viesť  svoje  deti  cez  cestu.  Keď  prechá
dzam sama, nie som taká opatrná. Stačí 
mi náznak pribrzdenia blížiaceho sa au
tomobilu a rýchlo prebieham. Nemrhám 
ani svojím časom, ani časom vodiča. 

Rada by som však apelovala na všet
kých,  čo  tak  často  musia  zastavovať  na 
priechodoch,  aby  mali  trpezlivosť  a  ne
vzdávali sa dobrej nálady za volantom len 
preto, že chodec počká na jeho úplné za
stavenie, či už je to mamička s deťmi, sta
rý človek, alebo deti samotné, pretože v ži
vote je toľko iných chvíľ, ktoré sú dôležité 
pre človeka, než tá, ktorú „minieme“ na to, 
že prejdeme na druhú stranu. 

Hoci aj  táto chvíľa potrebuje značnú 
dávku pozornosti.

mamička z Malaciek

Prečo mám rád 
slovenčinu

V  júni sa v Nových Zámkoch pod zá
štitou prezidenta SR I. Gašparoviča konalo 
slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej 
súťaže  o  najkrajšiu  žiacku  prácu  Prečo 
mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slo
vensko. Odborná porota posudzovala 815 
prác. Dvom žiakom ZŠ Dr. J. Dérera sa po
daril husársky kúsok. Štvrták S. R. Tóth v I. 
kategórii  bol  jedným  z  12  ocenených, 
šiestačka P. Habová v II. kategórii sa tešila 
spolu s ďalšími 23 rovesníkmi z čestného 
uznania.                     -kh-

Do 1. ročníka výtvarnej súťaže na 
tému ZáHRaDa očaMi DEtí, kto-
rú vyhlásil Republikový výbor Slo-
venského zväzu záhradkárov (Rv 
SZZ), sa zapojili aj malacké deti. 

Výtvory  žiakov  ZŠ  Dr.  J.  Dérera,  ZŠ 
Štúrova a detí z materských škôl v Ma
lackách hodnotila odborná porota pod 
vedením  akademického  maliara  Mi
roslava Cipáka. Z 1400 prác v 9 kategó
riách vybrali 122 najlepších. Medzi nimi 
aj výtvory Petry Knápkovej, Lenky Do
spivovej (žiačky ZŠ Dr. J. Dérera) a Niko
ly Hartmanovej, Silvie Strakovej (žiačky 
ZŠ  Štúrova).  Najlepšie  práce  budú  vy

stavené v  rámci medzinárodného poľ
nohospodárskeho  a  potravinárskeho 
veľtrhu Agrokomplex v Nitre 16. až 20. 
augusta.

Ďalšia  tohtoročná  iniciatíva  RV  SZZ 
dala  impulz  na  založenie  krúžku  Mla
dých  záhradkárov  pri  ZŠ  Dr.  J.  Dérera, 
ktorý  vedie  Mgr.  Mária  Límová.  Desať 
detí vo veku od 10 do 14 rokov získalo 
teoretické  vedomosti,  ale  aj  praktické 
zručnosti  z  oblasti  ovocinárstva,  zele
ninárstva, kvetinárstva a ekológie. Traja 
z nich budú Malacky reprezentovať v ce
loslovenskom kole 1. ročníka vedomost
nej  súťaže  Mladý  záhradkár,  ktorá  sa 
uskutoční na jeseň.             -lucy-

Víťazi národného kola
do Ríma

Sponzor súťaže

PoStREH čitatEĽkY

Občianske združenie Kresťan a práca 
poskytuje  bezplatné sociálno-práv-
ne poradenstvo každý utorok v ča-
se od 15.00 do 17.00 h v prístavbe 
mestského úradu od Zámockej ulice 
(v priestoroch kancelárie poslanca NR 
SR Františka Mikloška). 

Slávnostné vyhodnotenie národnej súťaže sa konalo 26. júna v divadle Aréna. Víťazstvo 
Malačanov je o to cennejšie, že do súťaže sa zapojilo 540 škôl z celej SR. Za víťazstvo 
v kategórii stredné školy si študenti Gymnázia na Ul. 1. mája odniesli 5 osobných počíta-
čov pre školu, pre pani riaditeľku LCD, hodinky a výhru, ktorá potešila najviac – výlet do 
Ríma pre celú triedu.             Foto: archív gymnázia

oZnaM

MáRia a ŠtEFan ŽáčkovCi  
1.  7.  sme  si  pripomenuli  40. výročie  
sobáša.  Nech  nám  to  klape  aj  ďalej. 
,,Ješte, že tě, lásko, mám...“ 

 www.aureus.skInkubátor Malacky, Bernolákova 1A, Malacky, 
 034/772 6132, 0910/299 260, 02/206 336 64, info@aureus.sk

NAJLACNEJŠIE FOTOAPARÁTY

kupujte kvalituAureus, s. r. o.

Aureus s.r.o.
3 390,-

Nikon CP L10 LP
5,0 miliónov pixelov objektív

Zoom-Nikkor s 3x zoom,
ISO 800, 2" LCD monitor,
technológia COOLPIX,

D-Lighting, SD cards slot
redukcia červených očí.

4.1 milliónov pixelov
Super CCD HR sensor

3x zoom, ISO 400
1.8" LCD monitor

XD cards slot
redukcia červených očí

2 499,-
Fujifilm FP A400

MH 07 F23

Záhradkárstvo láka aj deti 
z Malaciek

Odišiel si bez rozlúčky. 
Tak veľmi si chcel  žiť, 
no choroba to nechcela 
dovoliť. Nedá sa ťa zo-
budiť, hoci by sme veľ-
mi chceli. Už len môže-
me k tebe prísť a sviecu 
zapáliť. 
17.  júla uplynú 2  roky, čo nás navždy 
opustil vo veku 76 rokov manžel a krst
ný otec 
Milan kUklovSký z Malaciek
Kto  ste  ho  poznali,  venujte  mu  tichú 
spomienku. S  láskou spomínajú man
želka Otília a krstňatá Peter, Alenka, Mi
chal a celá rodina. 

SPoMiEnka

výRočiE

kRátko Zo ŠPoRtU

M SR v turistickom 
viacboji

Bystrička na Orave bola 21. 6. dejiskom 
M SR v turistickom viacboji, organizova
nom Detskou organizáciou Fénix v spolu
práci s MŠ SR. Súťaže sa úspešne zúčastni
li aj žiaci zo ZŠ Záhorácka. Trio mladších 
žiakov zo Záhoráckej v zložení J. Vašek, D. 
Lukáček a M. A. Drozda si v konkurencii de
viatich  družstiev  z  celej  SR  vybojovali  3. 
miesto. Podobne sa darilo aj mladším diev
čatám, ktoré sa na trať vydali v zložení M. 
Kunšteková, N. Končeková a R. Sekáčová. 
Dievčatá obsadili konečnú 5. priečku.

 Zoltán BaRSki

triumfom škôl z Malackého okresu 
a jej žiakov – jednotlivcov sa skon-
čilo krajské kolo celoslovenskej po-
stupovej súťaže zameranej na vý-
ber detí s vytrvalostnými predpo-
kladmi (ročník nar. 1994 a mladší). 

Atletický štadión Mladej gardy v Brati
slave bol 21. 6. svedkom dvoch víťazných 
zápisov žiakov ZŠ Záhorácka 95 v Malac
kách. Medzi žiačkami jednoznačne domi
novala R. Sekáčová (r. nar. ešte len 1995), 
ktorá na trati 600 m nedala súperkám naj
menšiu šancu. V kategórii chlapcov sa po
dobným  výkonom  prezentoval  M.  A. 
Drozda na trati o dĺžke 1 000 m. V súťaži 
družstiev  s  dvomi  prvenstvami  zvíťazila 
ZŠ Záhorácka pred ZŠ M. Olšovského a ZŠ 
Láb. Víťazi si vybojovali aj postup do celo
republikového  finále, ktoré sa uskutoční 
19. septembra v Banskej Bystrici.           -zb-

Najvytrvalejšie deti 
sú na Záhorí
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Farby StreetFestu, najväčšieho hu
dobnošportového festivalu v Ma
lackách, ktorý sa uskutočnil 22. – 24. 
júna, pomaly blednú. Boli to dni pl
né športu, hudby, zábavy i premen
livého počasia. Dokonca i ochran
kári mali tento rok úsmev na tvári. 
Napriek všetkým pozitívnym as
pektom sa nečakane objavilo i mno
ho negatívnych – či už neúčasťou 
viacerých hviezd alebo bláznivým 
počasím.

Už  pred  festivalom  sa  doniesla  hlav-
nému organizátorovi Braňovi Orthovi Jó-
bova zvesť. Zrejme najväčší headliner ce-

lého podujatia  - Chinaski nemôžu prísť, 
lebo líder kapely mal muzikálové povin-
nosti. Na StreetFeste tak miesto nich hra-
la slovenská kapela Gladiátor, ktorej čle-
novia tiež rozprúdili fajn zábavu. Druhým 
sklamaním pre fanúšikov bola avizovaná 

neprítomnosť hip-hopovej formácie Kon-
trafakt. Pod jej rozhodnutie nevystúpiť sa 
podpísal  najmä  údajný  plán  niektorých 
návštevníkov znevážiť kapelu hádzaním 
predmetov  (podľa našich  informácií pa-
radajok) do členov Kontrafaktu. 

Festival odštartoval v piatok. Večer sa 
však prirútila búrka. V tom čase na pódiu 
vystupovala kapela  I.M.T. Smile. „Chlapci 
museli  vystúpenie  zrušiť.  Odohrali  len 
dve skladby, je to škoda, tešili sa,“ vravel 
B. Orth. Do týchto chvíľ to boli ťažké rany 

pre organizačný tím. Našťastie vystúpe-
nia  skupín  Gladiátor,  Mňága  a  Žďorp 
a Horkýže slíže sa niesli už v príjemnom 
duchu. A podobne to vyzeralo v sobotu 
– hviezdy, ako H16, Moja reč, Strapo, La-
vagance, Mango Molas a Polemic, odo-
hrali svoje vystúpenia a atmosféra nado-
budla správne kontúry. Celý deň svietilo 
slniečko,  vydaril  sa  turnaj  v  streetbale 
i hudobný program. Víťazmi streetbalo-
vého turnaja sa stal Letný vánok i so slo-
venskými  reprezentantmi,  víťazom  hu-
dobnej súťaže mladých začínajúcich ka-
piel Crystal record stars sa stali The Rea-
son. Budúci rok budú rozbiehať celý fes-
tival. „Hranicu 5000 návštevníkov sme ne-
zlomili,“ píše sa na www.streetfest.sk. „Ale 
v sobotu bola plocha štadióna plná a ľu-
dia sa zabávali.“ Verme, že o rok vyjde po-
časie a kapely, ktoré majú prísť, skutočne 
prídu. 

JAkUB VALAchOVIČ
Foto: S. Osuský

Dvojtýždenník vydáva Mesto Malacky •  Vedúca redaktorka Mgr. I. Potočňáková, redaktorka PhDr. Ing. L. Vidanová, jazyková úprava Mgr. E. Žilavá •  Redakčná uzávierka v pondelok – nepárny týždeň •  Nevyžiadané rukopisy nearchivujeme a nevraciame. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu a krátenie rukopisov 
• Grafika a polygrafická príprava: Peter Jackanin – INAK • Tlač: Petit Press, a. s., Bratislava •  Adresa redakcie: Malacký hlas, MsÚ v Malackách, Radlinského ul. 2751/1, 901 01 Malacky, tel./fax: 034 796 61 73, 772 22 40, malackyhlas@malacky.sk, www.malackyhlas.sk •  Registrácia na OÚ v Malackách, č. Ma–3/99 

ŠPORT

Zlý štart, dobrý koniec 10. ročníka StreetFestu

Na hádzanárskom 
ihrisku v sobotu so 
športovým nasa
dením.

Dav ľudí v piatok po
riadne „rozhecoval” 
Petr Fiala, líder sku
piny Mňága a Žďorp 
(vľavo) a Kuko z Hor
kýže slíže (vpravo).
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cez víkend 31. júna a 1. júla sa 
v atletickom meste Dubnica 
nad Váhom organizovali jubi
lejné 60. majstrovstvá Sloven
ska v elitnej kategórii mužov 
a žien. Z Malaciek cestovalo na 
Považie päť výkonnostne naj
lepších atlétov – šprintérky Bar
bora šimková a Alexandra štu
ková, strednotratiari Ján Beňa 
a Aneta hollá a skokanka kata
rína Ďuricová.

Organizátori  dubnického  šam-
pionátu  pripravili  preteky  skvelej 
úrovne. Dubnica je tradičným uspo-
riadateľom najväčšieho slovenského 
atletického  mítingu  Atletický  most 
a ukázalo sa, že atletikou žije. Úspe-
chy našich atlétov v takto priprave-
ných podmienkach tak mali opticky 
ešte väčšiu váhu. A úspechy boli. 

V horúčave vybojovala prvú me-
dailu  pre  Malacky  A.  Štuková,  ktorá 
opäť zbehla 400 m hlboko pod 55 se-
kúnd a zaostala  len za výkonnostne 
lepšou, staršou a skúsenejšou repre-
zentantkou L. Klocovou. 

V podvečer vybojovala šprintérka 
B. Šimková zlato na stovke, keď zdo-

lala svoju najväčšiu súperku Bršelo-
vú.  V  nedeľu  sa  niesol  šampionát 
opäť v réžii našich úspechov. 

Dvojstovka sa v poslednom čase 
stala  korisťou  malackej  atletiky.  Po-
tvrdilo sa to i teraz, keď zlato získala 
A.  Štuková  a  striebro  B.  Šimková. 
Strednotratiarka Aneta Hollá obsadi-

la cennú bronzovú pozíciu v behu na 
800 metrov a Ján Beňa dobehol v so-
lídnom  čase  1:54  na  rovnakej  trati 
piaty. 

Skokanka  Katarína  Ďuricová  vý-
konom 11,77  metra  v  trojskoku  vy-
bojovala štvrté miesto. 

Text, foto:  JAkUB VALAchOVIČ

Päť pretekárov a päť medailí

Tréner Petr Filip mal zo Sandrinho víťazstva veľkú radosť. Stopky ukazovali 
jasne – 54,42 sekúnd. 

Koncom júna Malacky navštívila výprava mladých poľ-
ských futbalistov z družobného mesta Žnin. Futbalisti sa 
stretli   s ŠK Malacky, ktorému podľahli 1:8 a v dvoch zá-
pasoch s ŠK Žolík Malacky, kde prehrali 1:5 a 3:5. Vedúci 
výpravy Jerzy Krynicki vyslovil spokojnosť s pobytom po 

športovej i spoločenskej stránke. Malačania budú v tom-
to poľskom meste hosťami už v auguste, keď sa v rámci 
Kultúry bez tlmočníka zúčastnia návštevy hráči žiackeho 
futbalového družstva.

ap

Poľskí futbalisti v Malackách
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