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Aký postup zvolíte pri napĺňaní va-
šich plánov? 

Chceme začať pekne od „podlahy“. Pr
voradé je spísať zoznam všetkých športo
vých zariadení v meste, ich využívanie a rie
šenie nedostatkov a ich úpravy tak, aby slú
žili jednoznačne cieľu. Zároveň chceme 
zefektívniť význam športovísk v meste tak, 
aby ich mohlo využívať viacero športových 
oddielov. Začneme tým, že všetkým oddie

lom v meste pošleme koncom leta dotaz
ník, v ktorom zástupcovia oddielov vypíšu 
potrebné údaje o klube, jeho členoch, štar
toch v súťažiach, týždenný režim využíva
nia svojho športoviska a poplatky s tým 
spojené. Napokon so zástupcami malac
kých športových oddielov prediskutujeme 
možné návrhy k danej problematike. A veľ
mi radi budeme prijímať podnety od sa
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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

Najbližší Malacký hlas vychádza po 4. septembri (s uzávierkou �7. augusta). Redakcia praje všetkým čitateľom nerušené letné leňošenie. 

 Mesto chce zefektívniť
 používanie športovísk 

V decembri 2006 vyšlo uznesenie mestského zastupiteľstva o koncepcii komplexného spravovania športovísk 
v meste. čo to znamená v preklade do ľudskej reči? V Malackách vznikla komisia pre návrh koncepcie športu a sprá-
vy športových zariadení mesta. Jej úlohou je získať prehľad o všetkých športoviskách v meste, ich postupnom skva-
litňovaní pre športovcov i nešportovcov. čoraz viac sa ozývajú nespokojné hlasy niektorých športovcov, ktorí prak-
tizujú rôzne alternatívy mladých športov, pre ktoré neboli športoviská v minulosti vybudované, napr. hokejbalisti 
alebo skejtbordisti. O pripravovaných zmenách sme sa rozprávali s predsedom komisie Vladimírom Mihočkom. 

� skvelé dni 
A. Štukovej na 400 m
11. júla – rozbeh 1. miesto 54,63
12. júla – semifinále 1. miesto 54,26
13. júla – finále 3. miesto 54,46

ÚVODNíK

intro – Dubnica
Bronzový úspech A. Štukovej sa v sku

točnosti začal písať na Slovensku. V minu
lom  čísle  MH  sme  informovali  verejnosť 
o jej skvelom výkone na M SR v Dubnici, 

kde zbehla 400 m hlboko pod 55 sekúnd. 
Ťažký výkon musela teraz pretaviť do pre
tekov medzinárodného významu – maj
strovstiev sveta do 17 rokov v Ostrave. Na 

Šťastný piatok trinásteho Alexandry Štukovej
na majstrovstvách sveta

 Bronz s cenou zlata
Skvelá správa prišla z Ostravy už v stredu 11. júla, keď naša atlétka jasne 
postúpila do semifinále na 400 metrov. To však zrejme nikto nečakal, že sa 
tešíme len z predohry skvelej dramatickej hry napísanej slovenskou mlá-
dežníckou hviezdou. „Sen, v ktorý nikto nedúfal, sa splnil. Pred šampioná-
tom nikto nerátal, že by sa malacký pretekár mohol vrátiť s medailou!“ 
Tak znela prvá správa od trénera AC Malacky Vladimíra Handla, ktorý bol 
členom malackej výpravy.

V tretí deň účinkovania malackej 
výpravy na MS bol najväčší dôvod 
na široký úsmev na tvári zľava tré
nera Petra Filipa a jeho zverencov 
Jána Beňa a famóznej Alexandry 
Štukovej.      Foto: Josef Sečkár 

Vzdelaním 
k lepšiemu 
zamestnaniu

V ostatnom čísle Malackého hlasu 
sme informovali o zámere zriade-
nia detašovaného pracoviska Tren-
čianskej univerzity A. Dubčeka 
v Ma lackách. Vysokoškolské vzde-
lanie má šancu získať každý, kto do 
25. augusta podá prihlášku. Stačí 
zaplatiť poplatok 800 Sk a bez pri-
jímacích pohovorov bude na baka-
lárske štúdium prijatý každý uchá-
dzač s maturitou. Magisterský stu-
peň môže v Malackách doštudovať 
každý, kto získal titul Bc. v odbore 
politológia alebo v príbuznom od-
bore, prípadne má titul Mgr. Otvo-
renie ročníka však závisí od počtu 
prihlásených. O prínose príchodu 
VŠ do Malaciek sme sa rozprávali 
s primátorom Jozefom Ondrejkom. 

Viac na 4. a 5. strane 

Letné
upratovanie

„Nechám si to na leto. Pod zmenšenou 
hŕbou pracovných povinností sa mi bude 
dýchať voľnejšie,“ hovorím si každý rok pri 
pohľade na kopiacu sa „domácu agendu“. 
Plánujem, že oprášim prach z kníh a azda 
vytiahnem Skrytý prameň od Ľuda Zúbka. 
Román, ktorý sa už roky chystám prečítať. 
Umyjem okná, tie sklíčka okuliarov domo
va. Potom ... 

S unikajúcimi letnými týždňami však 
z „domácej agendy“ akosi neubúda. Radšej 
zametám čierne bodíky, ktoré som nazbie
rala u blízkych za to, že som ich už týždne 
nenavštívila. Pár rozhádzaných vzťahov 
treba vyrovnať ako tričká v skrini do „komín
kov“. Starosti, ktoré si nechtiac počas roka 
odkladám, vymývam. Voda mora, ale stačí 
aj naša bazénová, stekajúca po tele, poľah
ky odnáša všetko negatívne. Vystieram sa 
na slnko. Tak ako kedysi naťahovali staré 
ma my ľanové plachty po lúke a zvoľna du
ševne obelievam. Letné upratovanie môže 
mať rozmanité významy. Skôr ako začnete 
deťom riadiť školské zásuvky, nechajte sa 
ešte mesiac unášať opojným ničnerobením. 
Verte, aj pri ňom môžete upratovať. 

LUCiA ViDANOVÁ
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Milí čitatelia, ak nám napíšete do 21. 
augusta na adresu redakcie, ktorý prí
spevok vás zaujal, budete mať šancu zís
kať tričko a hrnček s logom mesta 
z novej série reklamných predme-
tov. 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 Návrat dobrých du-
chov do Kultúrního domečka, Letnú 
malátnosť vyliečia večery, Pochutili 
si na novinárskej kačici a iné. 
V tomto čísle odmeníme Erika Rigana  
z Gajár. Prosíme výhercu, aby sa ohlásil 
v redakcii.

14ZAUJALO MA V ČÍSLE
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JEDNOU VETOU

ZAUJALO VÁS

SPRAVODAJSTVO

Malackí skauti (Jakub Lepiš, Erik Husár, Michal Uhrinek, Peter Kadlec, Kamil Ftáčnik 
ml.) zo 69. zboru gen. M. R. Štefánika sa 18. júla rozlúčili pred Kompasom priateľ
stva a vycestovali na dva týždne do partnerského mesta Malaciek – do poľského 
Žnina vzdialeného 491 km. Reprezentujú tam Slovensko na medzinárodnom po
dujatí, ktoré Žnin usporadúva k 100. výročiu od založenia skautingu vo svete. „Prá
ve sme v obchodnom centre neďaleko Gniezda. Inak sme stále v táborisku či v jeho 
okolí. Je tu fajn. S ostatnými slovanskými národmi sa vieme ľahko dohovoriť. Pár
krát sme už ukázali aj nášho domáceho maskota – mauackého Macejka a mal  
veľmi veľký úspech. Všetko dokumentujeme,“ zamailoval 24. 7. vodca výpravy  
Kamil Ftáčnik ml. 

Reportáž z Poľska prinesieme v budúcom čísle. 
Text, foto: L. Vidanová

17. mája obdržal Obvodný úrad  
životného prostredia (OÚŽP) v Ma-
lackách podnet od RNDr. Jaromíra 
Šíbla, PhD. – stráž prírody, v ktorom 
upozornil na porušovanie podmie-
nok rozhodnutia OÚŽP - 2007/ 
00347/68/KOM  pri realizácii záme-
ru Turistického centra Záhorie –  
27-jamkové golfové ihrisko spoloč-
nosťou KAMARO Trading, s. r. o.  

Poukázal v ňom na to, že pri výrube 
stromov na ploche, na ktorej sa buduje 
golfové  ihrisko,  sa  nevyznačujú  stromy, 
ktoré musia realizátori zachovať. Spraco
vaný a predložený orgánu ochrany príro
dy pred uskutočnením zásahu do bioto
pov nebol ani mapový podklad. V teréne 
nebolo vyznačené ochranné pásmo o po
lomere  300  m  okolo  hniezda  bociana 
čierneho, a tak nie je možno kontrolovať 
jeho  dodržiavanie.  Realizátori  výrubov 
takisto neoznačili ochranné pásmo v šír
ke 100 m od okraja SKUEV 0121 Marhec
ké rybníky. Na viacerých miestach tak po
dľa Šíbla došlo k neoprávnenému výrubu 
a  narušeniu  pôdneho  krytu  až  po  ÚEV 

(Územie európskeho významu). 
Keďže  investor požiadal o preloženie 

termínu konania o podnete, ktoré zvolal 
OÚŽP na 31. 5., uskutočnilo sa až 16. 7. 
Zúčastnili sa ho zástupcovia OÚŽP – Ing. 
Patrícia Hanzová, Marta Konáriková, au
tor podnetu RNDr. J. Šíbl, PhD., a v mene 
KAMARO Trading, s. r. o., vystupoval Mgr. 
Milan  Vaškor. „Investor  musí  do  konca  
októbra (teraz sa výruby nekonajú, pozn.) 
zabezpečiť  vyznačenie,  spracovať  a  do
ručiť  nám  mapový  podklad  a  vyznačiť 
ochranné  pásma.  O  ochrane  hniezdisk 
bociana  čierneho  (v  lokalite  už  5  rokov 
nehniezdil,  pozn.)  bude  KAMARO Tran
ding, s. r. o., rokovať s Chránenou krajin
nou oblasťou Záhorie,“ povedala P. Han
zová. Predtým, ako začalo KAMARO Tra
ding,  s.  r.  o.,  pre  ktoré  robia  výrub VLM 
Malacky, š. p., s odstraňovaním stromov, 
mnohé už boli aj v ochrannom pásme vy
rúbané. Údajne v súlade s hospodárskym 
plánom ťažby v lese.               -lucy-

Stráž prírody podala podnet 
na výruby v areáli
golfového ihriska

• 12.  júla položil viceprimátor J. Bulla 
veniec  k hrobu  spisovateľa  Ľuda  Zúbka, 
ktorý by sa v ten deň dožil 100 rokov. 

• 16.  júla navštívil primátora Malaciek 
RNDr. J. Ondrejku generálny riaditeľ me
dzinárodných cyklistických pretekov Oko
lo Slovenska  Ing. J. Takáč. Hovorili  spolu 
o  možnosti  ukončenia  51.  ročníka  viac
etapových medzinárodných pretekov 1. 9. 
v Malackách.

• Predseda predstavenstva spoločnosti 
Nemocničná,  a.  s.,  MUDr.  Radoslav  Bar
dún informoval 18. júla na stretnutí člena 
predstavenstva  spoločnosti  J.  Ondrejku  
aj o tom, že akciovka získala úver na pre
stavbu celej Nemocnice v Malackách.

•  26.  júla  denník  Pravda  uverejnil,  že 
Nemocničná, a. s., Malacky je na zozname 
42 nemocníc, ktoré vláda SR svojím naria
dením určila ako potrebné. Podmienkou 
pre Malacky však bude zriadiť gynekolo
gickopôrodnícke  a  novorodenecké  od
delenie najneskôr do r. 2010. 

•  17.  júla  bol  podpísaný  dodatok  č.  3 
zmluvy  k  projektu Výstavba  prístupovej 
cesty k priemyselnej zóne Malaciek, ktorý 
bol podporený zo štrukturálnych fondov. 
Ministerstvo tak uvoľní prostriedky na za
platenie faktúr dodávateľovi prác spoloč
nosti ZIPP Bratislava, spol. s r. o.. 

• 26.  júla sa o 15.00 h uskutočnilo mi
moriadne  zasadnutie  mestského  posla
neckého zboru.

Členovia skupiny Set back sa pripravujú na vystúpenie na terase Kultúrního domečka 
19. 7. o 20.00 h. Diváci, ktorí zaplnili celý priestor, čakajú na prvú skladbu. Koncerty, kto
ré im predchádzali, sa pre nepriazeň počasia uskutočnili vnútri. 5. 7. hrala Malacká  
scéna vo foyeri a 12. 7. Roc´hann v sále. Ďalšie vystúpenia prevažne folkových kapiel  
si môžete vychutnať každý štvrtok o 20.00 h aj v auguste. Využite ponuku Kultúrneho  
leta – program uverejňujeme na 4. strane.

Foto: S. Osuský

Ďuri-báči, 
dovidenia!

Ticho a bez slov. Tak odi-
šiel v sobotu �1. júla popo-
ludní do večnosti náš bývalý 
spolupracovník, niekdajší re-
ferent CO na MsÚ v Malac-
kách, ale najmä dlhoročný tl-
močník z maďarského jazy-
ka Ďuri-báči, občianskym 
menom Juraj Korbeľ. Ďuri-báči, ako 
sme ho všetci od Malaciek cez Alber-
tiršu až po Sarvaš volali, bol vlastne 
osnovateľom partnerských vzťahov 
medzi mestami Malacky a Sarvaš.

Rodáka zo Sarvaša (* 10. �. 19�5) 
život priviedol na Slovensko, oblie-
kol do vojenskej uniformy a po is-
tom čase zavial do Malaciek. Aj po 
odchode na dôchodok sa snažil ak-
tívne pracovať, angažoval sa v ne-
mocnici a potom na mestskom úra-
de. A tu vznikli nové vzťahy medzi 
mestami, z ktorých v tom maďar-
skom žije dodnes početná slovenská 
menšina a pracuje tam aj Slovenská 
samospráva.

Pre mňa nezabudnuteľnými osta-
nú hodiny strávené v služobnom au-
te na cestách do Sarvaša. To bol de-
jepis! „A toto som vám už rozprával?“ 
zakaždým sa ma opýtal. Aj keby áno, 

vždy som odpovedal: nie, 
Ďuri-báči!, lebo táto odpo-
veď ma vzápätí ponorila do 
záplavy informácií a postre-
hov životom skúseného 
a sčítaného človeka, takej – 
mal som ten dojem – ma-
ďarsko-slovenskej alebo, ak 

chcete, slovensko-maďarskej živej 
encyklopédie.

Posledný veľký zážitok Ďuri-bá-
čiho? Viem to celkom iste. Keď sa 
11. mája tohto roku splnil jeho život-
ný sen, v Slovenskom kultúrnom 
stredisku v Budapešti sa uskutočnil 
seminár pod názvom Tešedíkove dni 
�007. Slzy radosti a šťastia sa kotúľa-
li po jeho tvári a len s námahou hľa-
dal slová, ako vyjadriť radosť nad 
tým, že sa také čosi vôbec uskutoč-
nilo...

Ďuri-báči, vďaka za všetko a zbo-
hom! Vlastne dovidenia!

JOZEF BULLA 

Malacky po 25 rokoch
Pred 25 rokmi sanovali hostinec Bersón. Práve za 

ním sa staval dnešný OD Stred. „Proti zbúraniu historic
kej budovy občania dlho protestovali. Márne, nezachrá

nili ho,“ rozpráva pamätníčka. „Údajne bol príliš vysu
nutý do cesty,“ spomína na prezentovaný dôvod jeho 
odstránenia. Dnes je na pozemkoch pred „obchoďá
kom“ v tesnej blízkosti i tak postavených niekoľko ne
hnuteľností. Najnovšie mení tvár „Srdiečko“. Pribudne 
mu jedno poschodie a dostane novú sedlovú strechu. 

Dizajn i farba budú podobné ako priľahlé budovy. Nad 
vchodom bude veľké francúzske okno s antikorovým 
zábradlím a zboku (kde je brána) bude vchod na po
schodie. Kompletná rekonštrukcia, ktorú projekčne pri
pravoval Ing. arch. V. Strelecký, by mala byť dokončená 
do konca októbra.                          -mh-, foto: archív
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Zmeny 
a doplnky 
v územnom 
pláne mesta

MsZ 26. 7. schválilo Návrh zadania na 
zmeny a doplnky Územného plánu mesta 
Malacky.  Jeho cieľom  je vyhovieť požia
davkám investorov v súlade so záujmami 
mesta na zabezpečenie plôch:  

• na výstavbu rodinných domov (plo
chy medzi Ulicou J. Kubinu a Poľnou ul.); 

• na možnosť presunu výroby mimo 
zastavané územie (územie, ktoré prešlo 
z katastra VO Záhorie do katastra mesta.  
Investor (HSF, s. r. o.)  plánuje v danej loka
lite smerom na Rohožník umiestniť výrob
né haly;  

• odstránenie blokácie súkromných 
pozemkov (v rámci zastavaného územia 
bude v územnom pláne vypustené mož
né rozšírenie Nádražnej ulice od križova
nia s Ul. P. Blahu smerom na Štefánikovu 
ulicu. Pepsi – Cola SR, s. r. o., tu neplánuje 
rozšíriť výrobu. Možný prístup do areálu 
pri  rozširovaní  je  naplánovaný  povedľa 
železnice. Časť pozemkov v súkromnom 
vlastníctve,  ktorá  je  platným  územným 
plánom určená na  rozšírenie komuniká
cie, bude zaradená s  funkčným využitím 
ako plochy zmiešaného bývania, výroby 
a služieb, teda tak, ako sú určené okolité 
plochy).                     -mh- 
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Prečo odstúpil Oto Divinský?
„Dôvod odstúpenia nie je známy, žeby 

za tým bola politika pána primátora?“ 
pýtal  sa  v  Knihe  návštev  na  webe  Da
vid.

„Vzdal som sa poslaneckého mandátu 
úplne slobodne. Dôvodom bolo moje pra
covné vyťaženie v poslednom období, 
ktoré mi nedovoľuje naplno vykonávať 
funkciu poslanca. Nepatrím k tým, ktorí 
robia niečo na polovicu, a tak som radšej 
uvoľnil miesto niekomu, kto na to bude 
mať čas a bude zastávať funkciu zodpo
vedne (predpokladám). Bol by som ne
rád, aby ste za mojím odchodom hľadali 
špekulácie o nejakých nepekných spôso
boch primátora mesta,“ reagoval na Da
vidovu  pripomienku  dnes  už  bývalý 
poslanec. 

K dvojici poslancov – Ing. Pavel Spus
ta (nezávislý) a RNDr. Milan Valachovič, 
CSc., (nezávislý) – v 3. volebnom obvo
de pribudne nominant KDH. 

Ako  reagoval „staronový“  poslanec 
(pôsobil  vo  volebnom  období  1998  – 
2002)  na  skutočnosť,  že  sa  stane  čle
nom mestského zastupiteľstva? 

„Informáciu  o  tom,  že  budem  po
slancom, som prijal s prekvapením. Zá
roveň aj s osobným uspokojením, že sa 

budem môcť podieľať na práci poslan
cov.“ 

Aké problémy trápia občanov váš-
ho volebného obvodu? Ako budete 
v priebehu štyroch rokov presadzo-
vať ich riešenie? – tieto dve otázky 
položila redakcia, tak ako dvom pred-
chádzajúcim poslancom, aj J. Hoff-
mannovi. 

„Vzhľadom  na  to,  že  som  jedno 
funkčné  obdobie  nebol  vtiahnutý  do 

problematiky 3. volebného obvodu, ne
viem sa k  jeho problémom relevantne 
vyjadriť. Chcem však  iniciovať stretnu
tie s poslancami 3. volebného obvodu, 
ktorí pracujú v poslaneckom zbore dlh
ší čas. Iste majú lepší prehľad o tom, čo 
občanov v tejto časti mesta trápi. Spo
ločne tak môžeme postupovať pri hľa
daní riešení problémov,“ reagoval. 

Do  jeho „poslaneckého rajónu“ pat
rila rovnaká časť mesta aj pred ôsmimi 
rokmi (hoci J. Hoffmann býva na Hviez
doslavovej  ulici,  ktorá  spadá  do  4.  vo
lebného  obvodu). „Vtedy  boli  sformu
lované  vízie,  čo  by  sa  mohlo  urobiť.  
Niektoré  sa  už  pretavili  do  činov  
a problémy sa odstránili, iné sa darí na
pĺňať  pomalšie,“  povedal.  „Určite  sa  
chcem zasadiť o to, aby sa konečne nie
čo  spravilo  s  rozostavaným  objektom 
vedľa Obvodného úradu na Záhoráckej. 
Na  pozemku  je  už  rozbujnený  ,lesík‘ 
a nič sa s ním roky nedeje.“

Pri svojom „poslancovaní“ 
chce J. Hoffmann najmä:

•  dohliadať na účelné vynakladanie 
finančných prostriedkov samo-
správy nielen v meste ako celku, 
ale zvlášť v 3. volebnom obvode

•  riadiť sa vlastným svedomím, ako 
najlepšie riešiť problémy občanov 
v 3. volebnom obvode. 

Občania môžu nového poslanca 
kontaktovať na adrese: 
MUDr. Jozef Hoffmann 
Hviezdoslavova 27 
alebo telefonicky po 19.00 h 
na t. č.: 034/772 28 61.

„Priestor okolo novinového stánku na 
Záhoráckej ulici (vedľa základnej umelec
kej školy) kazí výzor celej rekonštruovanej 
Záhoráckej ulice: v daždivom počasí je  
plný mlák, v každom počasí je plný špiny  
a prachu. Kto sa má o tento priestor sta
rať: mesto alebo nájomca novinového 
stánku? Bude sa s ním niečo robiť?”

MiLOŠ KRAJčíR 
zo Záhoráckej ulice 

„Pozemok, na ktorom stojí novinový 
stánok, je v súkromnom vlastníctve. Pri  
realizácii úprav okolo ZUŠ malo mesto  
záujem upraviť aj tento priestor v súlade  
s projektom, ale vlastník pozemku k úpra
vám nedal súhlas. Tento priestor bol preto 
z úprav vyňatý.“ 

ing. GABRiELA REHÁKOVÁ, MsÚ

Ota Divinského nahradil 
Jozef Hoffmann

Osemnásťčlenný poslanecký tím doplnil 26. 7.  po odstúpení Ota Divinského 
(nezávislý) z 3. volebného obvodu MUDr. Jozef Hoffmann (KDH). Výkon uvoľ-
neného poslaneckého mandátu teda prijal podľa predpokladov kandidát, 
ktorý v decembrových komunálnych voľbách získal štvrtý najvyšší počet hla-
sov (160). O. Divinský sa 20. 6. vzdal poslaneckého mandátu.

MUDr. Jozef Hoffmann (KDH)
Vzdelanie:

VŠ, Lekárska fakulta UK Bratislava
Terajšie povolanie: 

dôchodca
Rodinný stav, deti: 

rozvedený, dve dcéry
Záľuby: 

história
Poslancom bude 2. volebné obdobie 
(v 1. období bol poslancom  v rokoch 
1998 – 2002)

„Bývame s manželkou a teraz už aj  
so synčekom v bytovke na Záhoráckej 
ul. 4 prvý rok a môžeme povedať, že 
sme veľmi spokojní. Tiché, útulné 
prostredie a navyše do centra je to na 
skok. Asi jediný taký vypuklý problém 
sú parkovacie plochy pred bytovkou 
54 a 58. Spredu (hneď za úradom prá
ce) tvoria parkovisko provizórne cest
né panely, ktoré tam zanechali sta
vebníci, navyše tak nešťastne uložené, 
že zaparkovať auto bez ujmy je dosť 
zložité. (Nehovoriac o chodníku pred 
vchodom č. 56, ktorý je tak vyspádo
vaný, že po väčšom lejaku je zamedze
ný prístup do bytovky.) Na druhej stra
ne domu je to ešte horšie: Nespevnená 
štrkovopiesková plocha vhodná mož
no tak pre offroad.
Ako som ale spomínal na začiatku, 
okrem tohto problému a tiež bývalého 
staveniska vedľa úradu práce, ktorý 
„nemá“ vlastníka a z ktorého by bol 
možno pekný park, sme s bývaním na 
Záhoráckej spokojní.

Text, foto: ing. MATEJ FARKAŠ

PÝTAME SA ZA VÁS

Položením zatrávňovacích tvárnic vyriešilo mesto nedostatok odstavných plôch pri 
nájomných domoch. Zišli by sa aj k novinovému stánku. Pozemok je však súkromný.

Foto: L. ViDANOVÁ 

POSTREH čiTATEľA

Čo sa bude diať s lesíkom?

Takýto pohľad z balkóna na 3. po-
schodí administratívnej budovy na 
Záhoráckej ulici, v ktorej sídli aj ob-
vodný úrad, má jeho prednosta ing. 
Ladislav Balla. Bude sa niečo diať 
s „lesíkom“, s torzom rozostavanej 
stavby, ktorá už roky hyzdí okolie? 

Odpovedal  na  otázku,  ktorú  si  kladú 
viacerí z nás. 

„Vlastníkom pozemku s rozostavanou 
budovou je Krajský úrad v Bratislave. Ten
to majetok vyhlásil za prebytočný a zo zá
kona  ho  ponúkol  štátnym  rozpočtovým 
organizáciám,“ prezradil. Neskôr by sa mal 
uskutočniť prevod správy k pozemku. Zá
ujemca  o  nehnuteľný  majetok  štátu  je 
však povinný preukázať, že tento nehnu
teľný majetok nevyhnutne potrebuje na 
plnenie úloh v rámci predmetu činnosti 
alebo v súvislosti  s ním, bude ho užívať 
aspoň päť rokov odo dňa jeho nadobud
nutia a zároveň musí preukázať finančné 
krytie na jeho prevádzku. Splniť poslednú 
podmienku  je najzložitejšie. O pozemok 
má záujem aj Katastrálny úrad v Bratisla
ve. Súčasných pár kancelárií v priestoroch 
administratívnej budovy susediacej s po
zemkom,  ktorá  je  v  podielovej  správe 
ÚPSVaR v Malackách a Katastrálneho úra
du v Bratislave, Správa katastra Malacky, 
im kapacitne nepostačuje. 

„Sme  personálne  poddimenzovaní. 
Potrebujeme aj priestory pre rozsiahle ar
chívy. V súčasnosti  sídlime  v budove  na 
Peknej ceste 15, ktorú máme v spoluvlast
níctve s geodéziou. Ak by sme svoj podiel 
odpredali,  presťahujeme  sa  do  budovy 
v Ružovej doline. Peniaze z odpredaja tak 
budeme  potrebovať  na  rekonštrukciu 

priestorov  v  Bratislave,“  prezradila  pred
nostka  Katastrálneho  úradu  v  Bratislave 
JUDr. Blanka Slaninová. „V Malackách by 
sme stavali maximálne dvojpodlažnú bu
dovu. Všetko je to však len vo fáze úvah,“ 
prezradila.  „V tomto roku vo svojej kapito
le rozpočtované prostriedky na investíciu 
do Malaciek nemáme,“ dodala. Dostatok 
finančných prostriedkov je jednou z pod
mienok pre prevod správy. Ktorá zo štát
nych  rozpočtových či príspevkových or
ganizácií ju splní, tá zrejme pozemok zís
ka. Prevod vlastníckych práv k majetku by 
sa mal uskutočniť do 1. októbra. Ak nie, 
k 1. októbru krajské úrady zanikajú a  ich 
majetok prejde na niektorú z následníc
kych organizácií. Tak sa kolotoč ponúka
nia môže začať odznova. 

Text, foto: L. ViDANOVÁ 

POZVÁNKA

Pozývame vás na riadne zasadnutie 
poslancov MsZ, ktoré sa uskutoční 6. 9. 
o 15.00 h vo veľkej zasadačke MsÚ na 
Radlinského ulici. 
V  rámci  programu  budú  prerokované  aj 
tieto  body:  Návrh  odmeňovacieho  po
riadku zamestnancov Mesta Malacky, Ná
vrh  na  schválenie  plateného  parkovania 
v meste Malacky, Správa o spôsobe obhos
podarovania mestských lesov Vampíl pod
ľa LHP 20072016, Správa o aktuálnom sta
ve  rekonštrukcie  Zámockého  parku,  Ná
vrh  rozvoja  sociálnych  služieb  v  Malac
kách a ich finančného zabezpečenia s ana
lýzou obdobia 2001 – 2006, Návrh zmeny 
právnej  formy p.o.m. MsCSS vo väzbe na 
uznesenie MsZ č. 68/2006 a prioritu 9.1.3. 
a i. 
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Aký význam má pre Malacky vy-
tvorenie pobočky vysokej školy?

Pôsobenie  vysokej  školy  v  meste  vý
znamne zvyšuje jeho prestíž. Pre Malacky 
by to bol historický okamih. Viac ako ho
nor mesta je to v našom prípade potreba 
obyvateľov. Štruktúra vzdelanostnej úrov
ne  v  Malackom  okrese  patrí  medzi  naj
horšie na Slovensku. Po
čet  ľudí  s  vysokoškol
ským vzdelaním pripa
dajúcich na 1000 oby
vateľov podľa ostatné
ho sčítania obyvateľov 
bol v roku 2001 v okre
se Malacky 64, pričom na Slovensku je to 
93, v Bratislavskom kraji 195 a napríklad 
v  Bratislave  až  350  obyvateľov.  Cestou, 
ako to zmeniť, je aj zlepšiť dostupnosť vy
sokoškolského vzdelania,  teda napríklad 
vytvoriť  podmienky  na  zriadenie  praco
viska vysokej školy v Malackách.

Má vysokoškolský titul pre absol-
ventov okrem splnenia ich osobných 
ambícií aj iný význam?

Určite áno. Je totiž jednoznačné, že ľu
dia s vyšším vzdelaním majú lepšie uplat
nenie na trhu práce a sú pre nich dostup
nejšie lepšie platené pracovné miesta. Ve

ľakrát som sa už stretol s  ľuďmi, ktorých 
pracovný postup zabrzdilo nižšie vzdela
nie napriek tomu, že boli šikovní a schop
ní. Je to nová šanca pre všetkých, ktorí sa 
chcú dostať vyšším vzdelaním k lepšiemu 
zamestnaniu.

Aký je profil absolventa? Kde sa mô-
že po získaní vzdelania uplatniť?

Podľa  vyjadrení  zástupcov  Trenčian
skej univerzity prof. Já
na Garaja a prof. Rasti
slava Tótha absolvent 
štúdia politológie bu
de mať dostatočný te
oretický  základ  po
znatkov z odborných 

politologických  disciplín  (porovnávacej 
politológie,  politickej  sociológie,  dejín 
politických  teórií,  súčasných  trendov  
v politologickom myslení, z problematiky 
organizácie a riadenia spoločnosti, fungo
vania regiónov vnútri spoločnosti a v cez
hraničnej  spolupráci)  na  to,  aby  mohol 
vstúpiť  a  odborne  sa  uplatniť  vo  viace
rých oblastiach života spoločnosti (štátna 
správa,  samospráva,  občianske  združe
nia, masmédiá, medzinárodné organizá
cie ap.). Bude pripravený na to, aby mo
hol samostatne, tvorivo a efektívne riešiť 
problémy, predkladať alternatívy a efek

tívne komunikovať s partnermi doma aj  
v zahraničí. Ďalšou možnosťou uplatne
nia  bude  profesionálna  práca  v  oblasti 
politického poradenstva, vedeckého vý
skumu, politického života a v novinárskej 
práci.

Za akých podmienok bude prebie-
hať štúdium?

V  akademickom  roku  2007/2008  sa 
v Malackách otvorí externé trojročné ba
kalárske  a  dvojročné  magisterské  štú
dium za podmienky dostatočného záuj
mu (okolo 30 záujemcov). Školné za se
mester je stanovené na 17 500 Sk. Vyučo
vať  sa  bude  v  priestoroch  Inkubátora  
v Malackách, ktorý štúdium zabezpečí or
ganizačne.  Odbornú  garanciu  nad  štú
diom má Trenčianska univerzita A. Dub
čeka.                   -mh-

Dokončenie z 1. strany

MH 07 F25

 Kalendár podujatí v meste Malacky
1. 8. o 20.00 h Filmový klub MCK Paríž, Texas (r. Wim Wenders, Nemecko)
2. 8. o 20.00 h Koncertíky na terase Kultúrního domečka
B.T.P – Zlín, trampsko-folková hudba, vstupné 50 Sk
3. 8. 20.00 h Leto v kine, Kvaska CZ 2007, 102 min., muzikál
4. 8. 20.00 h Leto v kine, Kvaska CZ 2007, 102 min., muzikál
5. 8. Rozprávkovo-hudobné nedele v Zámockom parku o 17.00 h, vstup voľný
Zanzara: Ježko a líška
o 18.00 h country so skupinou AMON 
 6. 8. o 16.30 h Letné hudobné pondelky vo františkánskom kostole, vstup voľný, 
Martin Chovanec – akordeón, Ulrich Ulmann – hovorené slovo
7. 8. o 20.00 h Leto v kine, Mr. Bean 2 V.B. 2007, 90 min., MP, komédia
8. 8. o 20.00 h Leto v kine, Mr. Bean 2 V.B. 2007 , 90 min., MP, komédia
9. 8. o 20.00 h Koncertíky na terase Kultúrního domečka, Zlesapočujem, vstupné 
50 Sk
10. 8. o 20.00 h Leto v kine, Vratné fľaše CZ 2007, 100 min., tragikomédia
11. 8. o 20.00 h Leto v kine, Vratné fľaše CZ 2007, 100 min., tragikomédia
12. 8. Rozprávkovo-hudobné nedele v Zámockom parku o 17.00 h, vstup voľný
Žihadlo: Klaun Pepele
o 18.00 h KRiŠTOFOVCi, rodinná skupina hrajúca rómske piesne
13. 8. o 16.30 h Letné hudobné pondelky vo františkánskom kostole, vstup voľný, 
Jaroslav Pehal – bas, Martin Bako – organ, Ulrich Ulmann – hovorené slovo
14. 8. o 17.00 h a 20.00 h Leto v kine, Pasca na žraloka USA 2007, MP, anim. komé
dia
15. 8. o 17.00 h Leto v kine, Pasca na žraloka USA 2007, MP, animovaná komédia
15. 8. o 20.00 h Filmový klub MCK, Káva a cigarety (r. Jim Jarmusch, USA)
16. 8. o 20.00 h Koncertíky na terase Kultúrního domečka, Rolničky, folk, vstupné 
50 Sk
17. 8. o 20.00 h Leto v kine, Atentát v Ambassadore USA 2007, 120 min., dráma
18. 8. o 20.00 h Leto v kine, Atentát v Ambassadore USA 2007, 120 min., dráma
19. 8. Rozprávkovo-hudobné nedele v Zámockom parku o 17.00 h, vstup voľný 
Dunajka: Bál mláďat
o 18.00 h No PERFECT a support, malacká rocková scéna
20. 8. o 16.30 h Letné hudobné pondelky vo františkánskom kostole, vstup voľný, 
D. Šašinová – klavír, čembalo, R. Šašina – kontrabas, U. Ulmann – hovorené slovo
21. 8. o 17.00 h a 20.00 h Leto v kine, Simpsonovci USA 2007, MP, anim. komédia
22. 8. o 17.00 h a 20.00 h Leto v kine, Simpsonovci USA 2007, MP, anim. komédia
23. 8. o 20.00 h Koncertíky na terase Kultúrního domečka, Mária Podhradská so 
skupinou, vstupné 50 Sk
24. 8. o 20.00 h Leto v kine, Dannyho trinástka USA 2007, 122 min., krimikomédia
25. 8. o 20.00 h Leto v kine, Dannyho trinástka USA 2007, 122 min., krimikomédia
25. 8. o 9.00 h Turnaj veteránov 40+ (volejbal), antukové ihriská v Zámockom parku
25. 8. o 10.30 h Aerobic show s Alinom, telocvičňa ministerstva obrany – Juh
25. – 26. 8. o 8.30 h 2-dňový cyklovýlet po myjavských kopaniciach (hrad Branč 
a Čachtický hrad), zraz pred synagógou, SCK Záhorák
26. 8. Rozprávkovo-hudobné nedele v Zámockom parku o 17.00 h, vstup voľný
Zanzara: Klaun Rebus
o 18.00 h EMiNENT, piesne z relácie Repete a imitátor slova českých umelcov Stano 
Repka
27. 8. o 16.30 h Letné hudobné pondelky vo františkánskom kostole, vstup voľný 
Bratislavské dychové tri, J. Ďurdina – hoboj, G. Končer – klarinet, J. Rotter – fagot,  
U. Ulmann – hovorené slovo
28. 8. o 17.00 h a 20.00 h Leto v kine, Mravčia polepšovňa USA 2006, 86 min., 
anim. komédia
29. 8. o 17.00 h Leto v kine, Mravčia polepšovňa USA 2006, 86 min., anim. komé
dia
29. 8. o 16.30 h Ukončenie Kultúrneho leta 2007 vo františkánskom  kostole, 
vstup voľný 
Stadt- und Jugendkapelle Calw (Spolková republika Nemecko),  dychová 
hudba, Peter Blažíček, umelecký vedúci, rodák z Malaciek
29. 8. o 20.00 h Filmový klub MCK, 3-iron (r. Kim KiDuk, Južná Kórea – Japonsko)
30. 8. o 20.00 h Koncertíky na terase Kultúrního domečka, AC+, vstupné 50 Sk
31. 8. o 20.00 h Leto v kine, Saw 3 USA 2007, 107 min., MN, horor

VÝSTAVNé PRiESTORy MCK, ZÁHORÁCKA 1919
12. 8. – 2. 9. Tvorivé leto iV, výstava účastníkov letných výtvarných kurzov
Malacká paleta, výstava prác absolventov výtvarného odboru ZUŠ Malacky, 
otvorené po – pia 10.00 h – 12.00 h, 13.00 h – 18.00 h

Múzeum Michala Tillnera, dospelí 20 Sk, deti 10 Sk, stála expozícia – minulosť 
Malaciek, habánska keramika, lampy, bohaté národopisné zbierky, otvorené ut – pia 
9.00 h – 12.00 h, 13.00 h – 17.00 h, so – ne 14.00 h – 17.00 h

Krypty pod františkánskym kostolom NPPM, vstupné 10 Sk
stála expozícia – história kostola a kláštora, františkánov, Pálffiovcov, krypty, lapidá
rium, výstava fotografií  Významné osobnosti pochované na malackom cintoríne, 
fotograf Peter Blažíček, otvorené ut – pia 9.00 h – 12.00 h, 13.00 h – 17.00 h, so – ne 
14.00 h – 17.00 h 

Knižnica MCK, otvorená júl – august po – pia 10.00 h – 12.00 h, 13.00 h – 18.00 h,
so 10.00 h – 13.00 h
V prípade nepriaznivého počasia sa program presúva do Kultúrního domečka.

Kalendár podujatí spracovala turistickoinformačná kancelária mesta (TIK).
Prosíme usporiadateľov akýchkoľvek podujatí, ktorí chcú mať svoje podujatie zverej
nené nasledujúcich kalendároch, aby dodávali informácie na nasledujúci mesiac 
vždy do 15. dňa práve prebiehajúceho mesiaca.

KONTAKT: TIK Malacky, tel. 034/772 20 55, info@tikmalacky.sk

AUGUST 2007

(Ne)
ohľaduplnosť?
To nie!

Anna Slezáková (23) z Malaciek zare
agovala na ponosu mamičky z Malaciek 
v minulom Malackom hlase (príspevok 
s názvom Buďme k sebe ohľaduplní. Aj 
na priechodoch..., s. 7), ktorá sa s deťmi 
vyhla kolízii na priechode, kde jej jedno 
auto chcelo zastaviť a druhé doň narazi
lo. Údajne sa rútilo závratnou rýchlosťou. 
„Nie je to tak! V tom druhom aute som za 
volantom sedela ja a vzadu som mala 
malého syna,“ hovorí Anna Slezáková. 
„Predtým som stála na červenú na križo
vatke a práve som sa chystala preradiť 
z druhého prevodového stupňa na tretí, 
keď som zbadala, že Favorit predo mnou 
brzdí pred priechodom pri soche M. R. 
Štefánika. Naša stará Škoda 120 to ne
zvládla. Hoci som išla asi štyridsiatkou 
a brzdila som, nepodarilo sa mi dobrzdiť. 
Vonkoncom nešlo o neohľaduplnosť, ale 
o smolu. Favorit, do ktorého som mierne 
narazila, nemal nijakú škodu, rovnako 
ako ani naše auto. Zamrzela ma po
známka o neohľaduplnosti, pretože 
z môjho pohľadu som rovnako vnímala 
ako neohľaduplné, že nikto zo svedkov 
nehody – a bolo ich dosť – (vrátane ma
mičky na chodníku) sa nezaujímal, či as
poň dieťa v mojom aute nepotrebuje po
moc, či sa nezranilo. Len muži z posádky 
„postihnutého“ auta na mňa naliehali, 
aby som s ním išla aspoň na kontrolné 
vyšetrenie. Za ten záujem im ďakujem.“ 
Očividne každá zo žien má svoj kus prav
dy, no okolnosti sa zvyčajne vyjasnia až 
po vypočutí oboch strán.

TATiANA BÚBELOVÁ 

REAKCiA čiTATEľKy

Vzdelaním k lepšiemu
zamestnaniu

Začiatkom júla sa na ostrove isle of 
Wight vo Veľkej Británii konalo 3. 
stretnutie projektu PLACE (Učenie 
sa ľudí pre aktívne občianstvo v Eu-
rópe). Zúčastnili sa na ňom aj PhDr. 
M. Chaloupková zo Združenia žien 
Slovenska, Klub Malacky a Mgr. art. 
Z. Maďarová-Vychodilová z CVč 
v Malackách. Projekt sa realizuje 
v grantovej schéme GRUNDTViG 2 
– Partnerstvá vo vzdelávaní dospe-
lých. 

Na ostrove s relatívne vysokou neza
mestnanosťou vsadili na zvýšenie atrakti

vity  organizovaním  karnevalov  a  sláv
ností. Počas 3dňového programu sa zú
častnili aj karnevalu Arts Parade (fotogra
fia,  pozn.).  Slovenky  predstavili  part
nerom PLACE malacký projekt a darovali 
im  CD  s  nahrávkou  premiéry  muzikálu 
Strašidelný  zámok  v  podaní  mladých 
hercov  so  zdravotným  postihnutím. 
Nadviazali nové kontakty a objavili ďal
ších záujemcov o projektovú spoluprácu. 
Na Slovensko sa vrátili nabité pozitívnou 
energiou, inšpiráciou a radosťou z tvori
vej práce, ktorou ich napĺňajú mladí učia
ci sa, ale aj skvelá partia partnerov. 

Text, foto: MÁRiA CHALOUPKOVÁ

Stretnutie na Isle of Wight 

Bezodplatný 
prevod akcií 

26. 7. schválili mestskí poslanci bezod
platný prevod 5887 ks akcií BVS, a. s., v no
minálnej hodnote 1000 Sk/akcia na Mesto 
Malacky.  Prevod  majetku  súvisí  so  zme
nou  rozhodnutia  niekdajšieho  Minister
stva pre správu a privatizáciu národného 
majetku SR  (MSPNM) z roku 2002, ktoré 
pri privatizácii Západoslovenských vodár
ní a kanalizácie  rozhodlo o prerozdelení 
akcií  aj  vojenským  obvodom  (VO).  Tie 
však nemajú právnu subjektivitu. Vojen
ský  obvod  Záhorie  sa  tak  nemôže  stať 
vlastníkom 5887 ks akcií, ktoré sú doteraz 
vo Fonde národného majetku. Fond spo
lu s Ministerstvom hospodárstva SR pri
chádza  s  riešením,  podľa  ktorého  majú 
byť nadobúdateľmi akcií  (pôvodne urče
ných VO) okresné mestá, v ktorých sa VO 
nachádzajú. Navrhovanú zmenu rozhod
nutia ešte musí schváliť vláda SR. Mesto 
Malacky  doteraz  vlastní  205 126  ks  akcií 
BVS, a. s.                  -lucy-
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Narodil sa 15. 2. 1972 v Bra-
tislave, kde do roku 1981 
býval. Potom sa presťaho-
val do mamičkinho rodis-
ka – obce Blatné v okrese 
Senec. Tu dokončil základ-
nú školu. Po maturite na 
strednej priemyselnej ško-
le rok pracoval, no už od detstva 
sa pohrával s myšlienkou na kňaz-
ské povolanie. Podal si teda pri-
hlášku na Rímskokatolícku cyrilo-
metodskú bohosloveckú fakultu 
UK. Písal sa rok 1991. V roku 1997 
ho vysvätili za kňaza. Ako kaplán 
prešiel viacerými farnosťami, 6 ro-
kov pôsobil ako farár v Kozárov-
ciach, od 1. júla nastúpil do ma-
lackej farnosti a stal sa správcom 
dekanátu. 
Vdp. Štefan Rusňák. 

1996 – zlomový rok –
cesta ku kňazstvu
„Túžba  po  kňazstve  sa  vo  mne  pre

búdzala  už  od  detstva,“  rozhovoril  sa 
počas našej návštevy dekan, ktorý nás 
prijal aj napriek sťahovaciemu zhonu na 
piaty deň od svojho príchodu do Mala
ciek. „Po  maturite  som  si  ešte  nechal  
rok  na  rozjímanie.  Zamestnal  som  sa. 
A som  vďačný  za  to,  že  som  mal  mož
nosť vidieť, ako žije človek s každoden
nými starosťami. Veľa som premýšľal aj 
nad sebou. Nad tým, aká  je Božia vôľa. 
V roku 1997 som bol vysvätený za kňa
za. A hoci som mal chuť hlbšie sa veno
vať  liturgii,  vstupom  do  pastorácie,  to 
všetko padlo.“ Počas krátkeho obdobia 
Š.  Rusňák  vystriedal  štyri  kaplánske 
miesta. Začínal v Novom Meste nad Vá

hom (1997), nasledovali Zlaté Moravce 
(1998), Skalica  (1999 – 2000) a Pezinok 
(4  mesiace).  V  roku  2001  dostal  faru  
v Kozárovciach. 

Obzretie za Kozárovcami
„Kozárovce boli mojou prvou farnos

ťou.  Je  to veľmi pekná dedina v Levic
kom  okrese.  Za  šesť  rokov  sa  nám  tu  
podarilo zrekonštruovať faru, kostol, po
staviť  lurdský  areál,  vysvätiť  prekrásne 
súsošie  sv.  Michala.  Za  čo  patrí  vďaka 
Pánu Bohu, že nám dával silu, ale aj obe
tavým ľuďom, ktorí sa na tom podieľali. 
Od roku 2006 som vykonával úlohu de
kana levického dekanátu. Je asi taký roz
siahly  ako  malacký.  Má  21  farností. Vo 
februári  sme rozbehli duchovnú obno
vu farností. Každej z nich bol venovaný 
jeden mesiac. Najskôr sme ju predstavi
li, potom sa za ňu modlili, prosili Boha 

o pomoc,“ rozhovoril sa dôstoj
ný  pán  o  aktivitách,  z  ktorých 
niektoré nestihol dokončiť. Pri
šla zmena. 

10. výročie kňazstva 
– v znamení zmeny
„Pri spomienke na 10. výro

čie kňazstva mi otec arcibiskup povedal, 
že  pôjdem  do  okresného  mesta.  Usta
novil  ma  aj  za  dekana,“  hovorí.  Aké  sú 
prvé  dojmy  a  plány? „Uchvátil  ma  ma
lacký  chrám  Nepoškvrneného  Počatia 
Panny  Márie.  Niečo  v  ňom  duchovne 
žiari a má moc osloviť aj bez toho, aby 
zaznelo  slovo.  Svojím  tichom  a  po

svätnosťou zapôsobí na nejedného člo
veka, ktorý do kostola vojde. Okrem to
ho tu máme dominantu, ktorú bude tre
ba  oživiť  a  viac  spropagovať  –  Sväté 
schody. Tento, ale aj farský kostol potre
bujú  rekonštrukciu.  Od  ľudí  počúvam, 
že ma čaká riešiť množstvo problémov 
a  starostí.  No  na  to  som  tu. Všetko,  čo 
bude  treba,  urobíme  a  budeme  prosiť 
Pána Boha o pomoc. Chce to viac času. 
Obnovu potrebujú nielen kamenné bu
dovy  a chrámy,  ale  aj  živé  stavby  –  ľu
dia.“

Pastorácia na dedine 
a v meste je iná
Š. Rusňák má prvé skúsenosti so Zá

horím už zo Skalice. „Spolu s kaplánmi 
i ostatnými chceme  ľuďom viac priblí
žiť Krista. Služba kňaza medzi veriacimi  
na  dedine  nie  je  tak  časovo  náročná 

ako  v  meste,  ale  ja  som  človek  plný 
očakávaní.  Už  zopár  ľudí  mi  hovorilo, 
že  tu  nenájdem  veľa  ochotných  ,ove
čiek ,́  ktoré  budú  chcieť  pomáhať.  Bu
dem rád, aby toto, čo tu bolo poveda
né od viacerých  ľudí, nebolo pravdou. 
Prajem si tu nájsť ľudí, ktorí sa otvoria. 
Je tu chrámový zbor Vox humana, sú tu 
aj  detičky,  ktoré  spievajú  pri  sv.  omši. 
Miništranti sa musia zase trochu vycvi
čiť  v  liturgickej  oblasti.  Už  som  mal 
stretnutie  so  spoločnosťami,  pôsobia
cimi vo farnosti. Chce to čas, aby sme si 
našli  systém  a  zistili,  ako  sa  jednotlivé 
cirkevné   spoločenstvá  mienia   podie
ľať  na živote  farnosti. 

A čo ma v mojom živote  inšpiruje?“ 
zamyslí sa nad záverečnou otázkou mla
dý dekan. 

„V  blízkosti  Malaciek  je  prekrásny 
chrám  –  šaštínska  Bazilika  Sedembo
lestnej Panny Márie – patrónky Sloven
ska.  A  práve  myšlienka  života  Panny  
Márie ma sprevádza celý život. Dávam 
jej  do  rúk  aj  svoje  poslanie  v  novom  
pôsobisku. A verím, že budem pre ma
lackú farnosť dobrým ovocím a požeh
naním,“ veľkodušne dodáva.

LUCiA ViDANOVÁ
Foto: autorka, archív Š. Rusňáka
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Vdp. Štefan Rusňák, malacký dekan:

„Verím, že tu nájdem ochotných ľudí”

MH 07 B3

21. 6. 1997 – novokňaz Štefan Rusňák na začiatku primičnej slávnosti pred rodičov
ským domom v Blatnom dostáva rodičovské požehnanie. 

Štefan Rusňák pri odovzdávaní obetných darov počas sv. omše, ktorá sa slúži pri kapln
ke vo vinohradníckej oblasti Kozároviec nazvanej Pustá hora každý rok na sviatok sv. 
Urbana (patróna vinohradníkov).

Martin (31), Renáta (31), Alex (2)
Vejmelkovci

„Časť leta chodím z roboty do roboty 
(povedal Martin, ktorý pracuje ako záchra
nár). Na rodinnej dovolenke sme už boli 
v Chorvátsku. Autom. To nám nesmierne 
vyhovovalo aj kvôli malému. Každý deň 
sme boli na inej pláži. Na podujatia Kultúr
neho leta nechodíme. Keď človek príde 
z práce, je rád, že si vyloží nohy. V tomto tep
le sa akosi nič nechce. Na letnom kúpalisku 
sme boli naposledy pred deviatimi rokmi. 
Teraz, keď máme synčeka, radšej mu vylo
žíme bazénik pred dom na dvor. Čakáme 
ďalšie bábätko a ostrému slnku sa všetci 
radšej vyhýbame. Na letnom kúpalisku sa 
tieň ťažko hľadá.“ 

Ján Juríčka (84), senior
„Ja sa už túlam jedi

ne po dome. Som rád, že 
som. Medzi ľudí už veľmi 
nechodím. Viete, pamäť 
mi funguje dobre, ale 
niekedy si odrazu nespo
meniem na najbežnejší 
výraz. Ďakujem však Pánu Bohu, že som eš
te sebestačný. Za mladi som bol v Bulhar
sku aj z podniku v Juhoslávii pri mori. Rád 
som lyžoval v Tatrách, no a keď som do na
šich hôr prišiel v lete, ani by som ich nespo
znal. Do slovenských hôr sme chodievali 
s deťmi. Do zahraničia sme sa väčšinou do
stali len tak, že časť nákladov na dovolenku 
hradil podnik.“

Petra Žifčáková (24), študentka
„Doteraz som praco

vala. Od 27. júla letíme 
na dovolenku do Bul
harska. Radšej chodím 
k moru, keďže hôr si uži
jem dosť. Pochádzam 
totiž z východného Slo

venska z oblasti Slovenského raja z obce 
Dedinky. Tam je veru krásne. Srdečne tam 
pozývam každého, kto má rád túlanie po 
turistických chodníčkoch v lone krásnej prí
rody. Rodičia prenajímajú časť domu turis
tom, volali mi, že majú stále plné. O Sloven
ský raj je záujem. Na podujatiach Kultúrne
ho leta som nebola. V Zámku som prežila 
Prvomájové Malacky aj StreetFest. Minulý 
august som sa do Malaciek sťahovala, tak
že toto je moje prvé „ozajstné“ leto. V Kul
túrním domečku sme ešte s priateľom ne
boli. Ani na letnom kúpalisku.“

Zdeněk (58) a Viera (58) Kubišovci
z Rohožníka, živnostník a dôchodkyňa

„Leto trávim skôr doma, alebo – ak mám 
vycestovať, tak sa vyberiem do Tatier (Zde
něk). Manžel je skôr stále v práci, 30 dní 
v mesiaci (prezrádza pani Vierka). Ak ne
pracuje, tak radi spolu trávime predĺžené  
víkendy. More nás neláka. Odjakživa oddy
chujeme aktívne. Chodíme na turistiku, 
spoznávame krásy Slovenska. Musíme však 
skonštatovať, že našinci veľmi Slovensko 
nepoznajú. Poklady, ktoré máme doma, im 
unikajú. Keď sme v Tatrách, počujeme všet
ky reči, no slovenčinu zriedka.“

Soňa Miškeje (26), administratívna 
pracovníčka

„Leto trávim zatiaľ v práci. Na dovolenku 
sa chystám prvé dva augustové týždne. 
Kde? Ešte neviem, plán nemám. Na letnom 
kúpalisku na Jesenského som nebola. Je 
tam tuším len jeden bazén, však? Ten musí 
byť v takýchto horúčavách plný. Mám rad
šej menej ľudí na prírodnom kúpalisku pri 
Sekuľoch. Ideálnu dovolenku si predstavu
jem v Tunisku alebo v nejakej inej exotickej 
krajine. Zatiaľ som bola v Turecku. Páčilo sa 
mi. Rada by som sa tam ešte vrátila. Upred
nostňujem teda more a pláž. Rada sa slním, 
no pri mori, kde je vlhký vzduch.“

Text, foto: -lucy- 

ANKETA

Ako trávite leto? Boli ste už na dovolenke? 
Ako si predstavujete ideálnu dovolenku? 
Navštevujete podujatia Kultúrneho leta? 
Využívate letné kúpalisko v Malackách?
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Pohorie Belianskych Tatier tvorí výraz
ný 14 km dlhý vápencový hrebeň, tiahnu
ci sa vo východnozápadnom smere,  le
žiaci takmer kolmo na hlavný hrebeň Vy
sokých Tatier. Bod dotyku týchto geolo
gicky odlišných horstiev je turisticky sprí
stupnený  (tajnička č. 1). Činnosť  ľadov
cov  z  pôvodného  zaľadnenia  Belianske 
Tatry takmer nepoznačila. Nenájdeme tu 
pre susedné horstvo také charakteristické 
morény, skalné prahy, terasy či mohutné 
rázsochy. Pozornosť však upúta krása vá
pencových a dolomitových stien so strmý
mi trávnatými svahmi a bohatou vegetá
ciou.  K  dominantám  výraznej  západnej 
časti hlavného hrebeňa (po Široké sedlo) 
patrí Ždiarska vidla. Najvyšší vrchol Hav
ran (2151,5 m) je podobne ako ostatné vr
choly  turisticky nesprístupnený. Pohorie 
je významnou krasovou oblasťou. Z množ
stva jaskýň je turisticky sprístupnená Be
lianska jaskyňa nad osadou Tatranská Kot
lina. Do osady je vhodný prístup aj k jedi
nej  horskej  chate  v  Belianskych Tatrách, 
chate  (tajnička č. 2), ktorá  leží vo výške 
(1290 m) pod Bujačím vrchom. 

Pohorie nezdobí žiadne pleso, no na
priek  tomu  je  považované  za  najkrajšiu  
a prírodne najbohatšiu časť Tatier. Výživ
né vápenaté pôdy tu na rozdiel od Vyso
kých Tatier ponúkajú oveľa rozmanitejšiu 
kvetenu. Za všetky druhy spomeňme naj
typickejší kvet – plesnivec alpínsky  (Le
ontopodium alpinum). 

Prvými  návštevníkmi  pohoria  boli 
pravdepodobne pastieri oviec (14. storo
čie). Od 17. storočia sa v tejto oblasti pá
lilo drevené uhlie a dolovali sa medené  
a iné rudy. 

Prístup na veľkú časť územia Belian
skych  Tatier  je  od  r.  1978  Správou  TA
NAPu  uzavretý.  Hlavným  dôvodom  je 
ochrana vzácnych druhov  flóry a  fauny  
i  prírodného  prostredia  tejto  časti  ná
rodného parku. Turisticky sprístupnené 
sú iba okrajové doliny Zadné Meďodoly, 
Predné  Meďodoly  a  Dolina  siedmich 
prameňov.  Od  r.  1993  je  sprístupnený 
jednosmerný  náučný  chodník  Monko
vou  dolinou,  ktorý  spája  rázovitú  obec 
(tajnička č. 3) so Širokým sedlom a Kop
ským sedlom.

VODOROVNE
A  patriaca  mame;  chudák;  prestáva 

byť  riedkou  B krásna časť Slovenska; na 
toto miesto; MPZ Španielska; výrastok na 
hlave zvierat; tajnička č. 3 C hlavné mesto 
Peru; dielo K. Čapka; domácke meno Iza
bely obrátene; bývalý čínsky vodca; klesá 
D stred slova ideál; tajnička č. 1; obilnina 
obrátene  E hliník;  fyzikálna  veličina;  ve
decký názov peria; dusík; steblo trávy; fir
ma  na  likvidáciu  odpadu;  spoluhlásky 
v slove  len F príklad; tajnička č. 2; druh 
liečivého  kaktusu  G  Africký  pohár  náro

dov; denné  jedlo;  rúbal; prvý muž sveta; 
utajuj. 

ZViSLE
1 mesto na východnom Slovensku nad 

riekou Bodva 2 prací prášok; zinok 3 mat
ka;  mesto  na  Ukrajine  4  domácke  meno 
Ivany; pohrebná hostina; kyslík 5 tu máš §; 
vlhči; olovo 6 spojka; vták – pojedač zdoch
lín; odporovacia spojka 7 odnímaj; postup
nosť  8  písmeno „m“  foneticky;  kvalita  9 
vrúbkovanie pneumatiky; sodík 10 plošná 
miera; zabezpečoval 11 príslušník rómske
ho  národa;  kaktus  z  rodu  aloa  12  vodík; 

plaz; telocvičná poloha 13 teraz; domácke 
meno Olympie; vápnik 14 Nemecká soci
álnodemokratická strana; bodavý hmyz; 
rímskych  1000  15  ťarcha;  ženský  hlboký 
hlas 16 súčasný španielsky tenista; samo
hlásky v slove moja 17 štátnej.

Pripravil: JUDr. MARiÁN POLAKOVič

Ak nám do 21. augusta pošlete správne vy
lúštenie tajničky krížovky s nalepeným ku
pónom, budete mať šancu získať knihu od 
Edity Sipeky Moje báječné ženy s bonusom 
Výchovná rehabilitácia od Antona Gútha.

KUPÓN

14

Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali 
správne vylúštenie tajničky – 1. Poprad, 
�. Havran, �. Ždiarska Vidla – sme vy-
žrebovali Vincenta Hosťoveckého z Rad-
linského ulice, ktorý vyhráva reklamné 
predmety spoločnosti T-Mobile Sloven-
sko, a. s. 
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KRíŽOVKA

•  Umývam  okná  v  domácnosti  v  Malac
kách  a  okolí.  Kontakt:  0911/50  41  18, 
034/772 42 20. 
•  Kúpim  osobné  autá  typu  Lada  (všetky 
druhy), pojazdné aj nepojazdné. Kontakt: 
0902/54 85 10, email: lashin@volny.cz
• Predám motocykel SUZUKI 600 BANDIT, 
r. v. 1997, 15000 km, čierna metalíza, 100 % 
stav, STK do 2/2009, 2 ks prilba + bohaté 
príslušenstvo.  Súrne.  Cena:  119  000  Sk, 
DOHODA. Kontakt: 0908/75 71 45.

MH 07 F16

DROBNÁ iNZERCiA

 BURZA detského ošatenia a hračiek
Milé mamičky a ockovia,
ponúkame vám možnosť predať či kúpiť detské ošatenie a hračky pre svoje  
ratolesti. Ak máte doma nejaké vrecia obnosených, ale ešte stále nositeľných 
vecí, či zháňate niečo pre svoje rýchlo rastúce šidielka, neváhajte a príďte na 
burzu do priestorov Letného ringu Aliho Reisenauera.

KEDy:  v sobotu 11. augusta od 9.00 do 11.30 h
KDE:    Letný ring A. Reisenauera (vedľa Gymnázia na Ul. 1. mája)
Prihláste sa najneskôr do 9. augusta na t. č. 0905/94 95 08. 
Ponúknuť  môžete  detské  aj  tehotenské  oblečenie,  hračky,  kočíky,  autosedačky   
a pod. Predávať môžete na poskytnutých stoloch za poplatok 250 Sk. Nezabudnite 
označiť jednotlivé veci cenou! Pre kupujúcich je vstupné dobrovoľné. 

Ocenenia BSK – 
nominácie 
do konca augusta

Odmeňte obyvateľov Bratislavské-
ho samosprávneho kraja, ktorí sa vý-
znamným spôsobom zaslúžili o jeho 
rozvoj oceneniami BSK. Bratislavský 
samosprávny kraj  udeľuje už päť ro-
kov Výročnú cenu Samuela Zocha, Pa-
mätný list predsedu BSK a čestné ob-
čianstvo BSK.

Ocenenia BSK môžu získať obyvatelia 
BSK, ktorí sa významným spôsobom za
slúžili o spoločenský a ekonomický rozvoj 
BSK, o jeho reprezentáciu doma i v zahra
ničí a o rozvoj a priateľstvo medzi národ
mi a regiónmi. Čestné občianstvo BSK sa 
udeľuje len zahraničným občanom. 

Ocenenia udelí predseda BSK Vladimír 
Bajan na základe rozhodnutia Výberovej 
komisie. Poslanci BSK na zasadnutí zastu
piteľstva  minulý  mesiac  schválili  novelu 
„Štatútu ocenenia BSK“, na základe ktorej 
môže návrh na ocenenie podať ktorýkoľ
vek  obyvateľ  kraja  sám  alebo  prostred
níctvom občianskeho združenia. Návrhy 
sa podávajú predsedovi BSK prostredníc
tvom  Kancelárie  predsedu  BSK,  a  to  pí
somne (poštou, emailom alebo osobne) 
do konca augusta. Návrh musí obsahovať 
životopis  alebo  charakteristiku  nomino
vaného,  dôvod  na  udelenie  ocenenia 
a tiež súhlas nominovaného s udelením. 

Vyhlásenie a udelenie ocenení sa usku
toční na slávnostnom zasadnutí Zastupi
teľstva BSK pri príležitosti Dní BSK a Eu
rópskeho  týždňa  miestnej  demokracie 
v októbri t. r.. 

Viac o oceneniach BSK nájdete na 
www.bratislavskykraj.sk.                  -ts- 

Koncom júna sa na pôde Gymnázia 
na Ul. 1. mája v Malackách pod zá-
štitou Slovenskej debatnej asociá-
cie a vedenia školy uskutočnil tretí 
ročník Malackej osmičky, turnaja 
v debatovaní za účasti najlepších 
gymnázií na západnom Slovensku.

Tím Malaciek 2 zastúpený Mirom Ju
zom, Martinom Damašekom a Veronikou 
Blaškovičovou skončil v semifinále a tím 
Malaciek 1 v zložení Nikola Telárová, Bar
bora Hegyiová a Marie Bullová vo  finále 
porazil  tím z Evanjelického  lýcea z Brati
slavy.

Malacký  tím  sa  zúčastnil  štyroch  kôl 
základnej časti v rámci západného regió
nu. Tri s prehľadom vyhral a v jednom ob
sadil druhé miesto. V celoslovenskom fi

nále,  kde  sa  okrem  Malaciek  zúčastnilo 
ďalších 15 tímov, reprezentovali Jitka Bar
teková, Eva Chmelíková a Marie Bullová. 
V tvrdej konkurencii skončili napokon tes
ne pred bránami semifinále na 5. mieste. 
Gymnázium malo svoje zastúpenie aj na 
turnaji GJH Open, kde tím reprezentova
ný prevažne nováčikmi získal 2. miesto.

Tohtoročná bilancia Debatného klubu 
Gymnázia Malacky  (7 turnajov – 4 víťaz
stvá, 2 druhé miesta a jedno piate) je mi
moriadne úspešná a je dôkazom toho, že 
pri systematickej práci, podpore a vôli jed
notlivcov  sa  stále  rodia  významní  ľudia, 
ktorí to v živote môžu dotiahnuť ďaleko.

Video s debatami aj malackého tímu si 
môžu  záujemcovia  pozrieť  na    webovej 
stránke www.sda.sk.

PETER PÁPAy, foto: archív gymnázia

ZÁPLAVA LETNÝCH KVETíN, ByLiNKy, TRVALKy
Kvetiny vrcholiaceho leta, špeciálna prehliadka liečivých, aromatických a koreninových 
rastlín, trvalky, okrasné dreviny – to všetko ponúkne v 2. polovici augusta medzinárod
ná záhradnícka výstava FLÓRA OLOMOUC. Letná etapa najväčšej českej kvetinovej ak
cie sa návštevníckej verejnosti otvorí v dňoch 16. až 19. augusta na Výstavisku Flora Olo
mouc od 9.00 do 18.00 h. Viac informácií na t. č.: 420/585 726 111, www.flora-ol.cz

-pr-

V dňoch 2. 7. – 6. 7. sa konal v Cen-
tre voľného času denný tábor na-
zvaný Cesta do praveku.

Deti počas  týždňa v pravekých ode
voch  lovili mamuty, maľovali na kame
ne, súťažili v pravekých športových dis
ciplínach. Zúčastnili  sa  i niekoľkých  vý

letov.  Vo  zverníku  ich  sprevádzal  jeleň 
Mišo, nové poznatky získali v Prírodoved
nom múzeu v Bratislave, na  ranči Abe
land sa povozili na koníkoch.

 Deti prežili  týždeň plný hier,  súťaží, 
nových  kamarátstiev.  Hravou  formou 
získali  i nové vedomosti a učili sa tímo
vej práci.                Text, foto: -cvč-

Malackí skauti – členovia 69. zbo-
ru generála M. R. Štefánika – sa 
pustili do obnovy červeného kríža 
a revitalizácie  jeho okolia (sme-
rom na Studienku v katastri mes-
ta).

Samotný  kríž  najskôr  stabilizovali  
a spravili aspoň provizórne odvodnenie 
z kamenia. Časť kríža, ktorá bola zakopa
ná v zemi bola totiž takmer celá uhnitá  
a hrozilo zrútenie,  resp. zlomenie kríža. 
Dobrovoľníci  celý  kríž  zbavili  hrubých 
povrchových  nečistôt  a  natreli.  Doma 
zhotovili  a  natreli  časti  plota  na  pred
záhradku, ktorú umiestnia okolo kríža.

Text, foto: P. Fusek

Malackí debatéri majú 
za sebou úspešnú sezónu

Najúspešnejšie malacké debatérky zľava Jitka Barteková, Marie Bullová a Eva Chmelí
ková. 

Pravek v CVeČku

Malackí skauti obnovili
Červený kríž

TiP NA VÝLET
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Od 3. 7. do 23. 7. 
Stanislava Zelenská a Miroslav Mračna; 
Lenka Kubášová a Andrej Mráz; Petra Iš
toková  a  Miroslav Valent;  Ing.  Katarína 
Ondrejková a Ing. Roman Kuklovský; Zu
zana Pučeková a Juraj Ondrejka; Renáta 
Hanzlíková a Marek Chvíla; Ing. Silvia Her
zová a Martin Žák; Lívia Ambrová a Zsolt 
Csente; Jana Michálková a Pavol Regina; 
Barbora  Stančiaková  a  Ľubomír  Peťov
ský; Zuzana Klasová a  Ivan Grbál, Dag
mar Kubíčková a Ing. Josef Szalai; Alena 
Kuľhavá a Pavol Kratochvill, Monika Ra
dičová a Štefan Gazdagh, Kristína Černá 
a Michal Slezák

PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:

NIE SÚ MEDZI NAMI:

August 2007:
80 – Oto Kadlíček;  Jozef Šrú
tek;  Jozef Tulek; Valéria Vavrí

ková; 85 – Margita Kosinohová; Štefánia 
Poláková;  Ľudmila  Tichá;  Július  Vavro; 
Augustín Žilavý; 97 – Rozália Gašparová; 
Štefan Luknár

POVEDALI SI ÁNO:

Od 3. 7. do 23. 7. 
Paulína Orlíková, 1912, Studien

ka; Emília Fribertová, 1934, Marianka, 
Františka Ambrová,  1924,  Rohožník; 
Jaroslav Štuk, 1956, Gajary; Ján Vrab
lec,  1946,  Suchohrad;  Otto Nimsch, 
1923,  Malacky;  Ján Furucz,  1924,  Pla
vecký  Štvrtok;  Júlia Samková,  1933, 
Borský  Peter;  Engelbert Škuta,  1941, 
Sološnica;  Mária Šimková,  1935,  Kúty 
Anna Zvarová, 1926, Zohor; Herta Ma
ďarová, 1925, Pernek; Lidia Wolfsber
gerová,  1945,  Malacky;  Juraj Korbeľ, 
1925, Malacky; Ján Jursa, 1928, Malac
ky; Helena Mrázová, 1931, Malé Leváre; 
Eduard Bartal,  1946,  Moravský  Svätý 
Ján; Emília Planková, 1926, Gajary; Jit
ka Hoďovská, 1941, Malacky.

†
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Na toto leto
nezabudnem. 
Fotografie zasielajte do 31. augusta na 
adresu  redakcie  Malacký  hlas,  Radlin
ského 2751/1, 901 01 Malacky, prineste 
osobne do budovy MsÚ, kancelárie č. 
407, alebo vhoďte do schránky redak
cie na MsÚ.
Fotografie  dodávajte  v  rozmeroch   
13 x 18 cm. Tie, ktoré budú zachytené 
digitálnym  fotoaparátom,  prineste  aj 
v elektronickej verzii, alebo zamailujte 
na malackyhlas@malacky.sk. Nezabud
nite pripísať kontaktné údaje aj telefón
ne číslo, kde fotografia vznikla, nápadi
tý podtext  (max. 5 riadkov). Najkrajšie 
fotografie budú po vyhodnotení vysta
vené vo vestibule MsÚ. Víťaznú zverej
níme na stránkach Malackého hlasu.

Víťaz súťaže získa digitálny fotoa
parát OLYMPUS X710 a pamäťovú 
kartu (512 MB) s puzdrom na fotoa
parát ako bonus.

„Mŕtvi nemajú lakte, bolo by veľmi 
smutné, ak by sme ich v podobných 
súťažiach na spomienkových sláv
nostiach nezodvihli,“ povedala Ele
na Bertocini,  jediné dieťa slávneho 
malackého rodáka Ľuda Zúbka. Bo
lo to pred viac ako dvoma rokmi po 
tom, čo sa na počesť spisovateľa za
čala usporadúvať súťaž v prednese 
poézie a prózy pod názvom Zúbko
ve pramene. E. Bertocini žije v ta
lianskej Pise a na Orientálnom in
štitúte Neapolskej univerzity učí 
svahilčinu. 12. júla by sa jej otec  
dožil 100 rokov. Na počesť literáta, 
ktorý odpočíva na malackom cinto
ríne, ako si vždy prial, zástupcovia 
mesta v deň výročia bez veľ kole
pých gest položili kvety k hrobu. 
Mŕtvi nemajú lakte...

Oprášené spomienky
„Ľudo bol vážny, veľmi seriózny pán,“ 

spomína na svojho švagra Vilma Zubek. 
„Manžel Karol o ňom hovoril, že bol pr
vým  Malačanom,  ktorý  bol  oficierom 
a zároveň prvým v meste, kto kúpil rodi
čom rádio. Bolo ich dovedna deväť detí, 
Ľudo bol najstarší z chlapcov.“ Na strýka 
Ľuda spomína aj neter Erna Chudejová: 
„S Elenkou sme vyrastali ako sestry. Keď 
bývali vo Sv. Jure pri Bratislave, chodie
vala som k nim na prázdniny. Strýko nás 
často brával na výlety do Bratislavy. Keď 
sme  chceli  ísť  električkou,  povedal,  že 
najskôr sa prejdeme a naspäť sa môže
me zviesť.  Mal veľmi rád prechádzky. Aj 
do  prírody. V  Malackách  rád  chodieval 
do  Zámockého  parku.“  Pani  Erna  neza
búda ani na to, ako museli pred strýkom 
hovoriť  spisovnou  slovenčinou. „Po  zá
horácky  by  sme  si  netrúfali.  Mali  sme 
pred ním rešpekt. Vyžarovala z neho váž
nosť a dôstojnosť.“

Aký bol otec?
„Bol veľmi serióznej, pokojnej a mie

rumilovnej povahy. Nerád sa hádal. V na
pätej  atmosfére,  kedy  už  očakával  vý
buch  emócií,  sa  radšej  zodvihol,  vybral 

na prechádzku a vrátil sa až vtedy, keď sa 
situácia upokojila,“ spomína Elena Berto
cini pre Malacký hlas v rozhovore spred 

dvoch rokov. „Môj otec bol veľký gavalier. 
Vždy som podľa neho posudzovala ostat
ných mužov. Bol pre mňa tým najväčším 
vzorom, nie preto, že bol mojím otcom, 
ale preto, akým bol človekom.“ Jeho veľ
kou vášňou boli  jednoznačne knihy. Za
pĺňali všetky kúty domu. Rád chodil po 
antikvariátoch a knihy dával aj ako dar
čeky.  Na  desiate  narodeniny  dostala 
Elenka desať kníh. „Potom len čítala a čí
tala. Vždy mala knihu v ruke aj cez prázd
niny,“  spomína  jej  sestrenica Erna.  Aj  ju 

strýko obdaroval nejednou knihou. „Ho
dinky som dostala výnimočne až na pro
móciu,“ usmieva sa. 

Nečakaný koniec 
Ľudo  Zúbek  sa  z  tohto  sveta  vytratil 

potichu a nečakane ako 62ročný v roku 
1969. „Operovali mu črevá, úspešne. O pár 
dní  sa  jeho  stav  skomplikoval  a  druhá 
operácia  sa  už  nepodarila,“  spomína  so 
smútkom v hlase dcéra Elena. „Otec milo
val deti, no vnučiek (Patrície, Tiziany a Do
nattely) si neužil. „Najstaršia Patrícia mala 
asi 10 mesiacov, keď...  Mama bola na náv
števe v Taliansku a čakali sme i otca. Na
miesto  neho  prišiel  telegram  s  informá
ciou, že je v nemocnici a musia ho opero
vať. Mama sa sotva stihla vrátiť na Sloven
sko. Ani sme si neuvedomili, že to bolo ta
ké vážne. Mal ešte toľko plánov. Stále pri
pravoval generačný román, ktorý potom 
nikdy  nenapísal.“  Len  málokto  vie,  že  Ľ. 
Zúbek bol i vášnivým fotografom. Bol veľ
kým estétom, cestovateľom, znalcom his
tórie  a  literatúry,  spisovateľom  a  najmä 
príkladným človekom. Jeho spôsob pre
javu bol čistý,  jasný, prirodzený a nevyu
melkovaný.  Ako  zaznelo  i počas  Zúbko

vých prameňov z úst švagrinej Júlie Zúb
kovej: „Jeho odchodom utrpela slovenská 
literatúra ťažkú stratu. Ten vzácny a dobrý 
človek  bol  naozaj  zaslúžilým  umelcom. 
Zostal nám však kus jeho poctivej a s úp
rimným  srdcom  urobenej  práce.”  Na  ta
kýchto veľkých  ľudí nesmie národ zabú
dať.

LUCiA ViDANOVá
foto: archív E. Chudejovej, lucy

Vybrané pasáže z archívu
MH 9/2002, 8/2005

Pred sto rokmi sa narodil Ľudo Zúbek

ĽUDO ZÚBEK
Narodil sa 12. júla 1907 v rodine murára a vzdelanie zís
kaval v Malackách a Bratislave. Po ukončení štúdia na 
obchodnej  akadémii  pracoval  v  bankách  ako  úradník 
(Bratislava, Malacky, Skalica, Zohor, Hlohovec, Piešťany), 
v rokoch 1932 – 1946 pracoval v Slovenskom rozhlase,  
v rokoch 1946 – 1947 na Povereníctve informácií. V roku 
1947 sa stal riaditeľom novovzniknutého vydavateľstva 
Tatran a v rokoch 1948 – 1956 bol jeho vedúcim redak
torom. Od roku 1957 sa aktívne venoval literárnej činnos
ti a za svoje dielo bol v roku 1967 ocenený titulom zaslú
žilý umelec. Na večnosť odišiel nečakane 23. júna 1969. 

DiELO
Patril k tvorcom slovenského historického biografické
ho románu a zaslúžil sa o rozvoj slovenskej rozhlasovej 

hry pre deti a mládež, ale i dospelých. Písal prednášky, 
fejtóny, reportáže, cestopisné pásma a romány, povied
ky, rozhlasové hry pre deti a mládež a romány. Venoval 
sa tiež literatúre faktu. Prekladal z maďarskej literatúry  
a českej  literatúry. Upravil  tiež dielo Dômyselný rytier 
don Quijote de la Mancha a časť z románu V. Huga Be
dári pod názvom Cosette.

Z najznámejších próz:
Prózy pre dospelých 
1938 –  Ján Kupecký, životopisný román o slovenskom 

maliarovi 
1956 –  Doktor Jesenius, životopisný román o Jánovi Je

seniovi 
1956 –  Skrytý  prameň,  historickoživotopisná  novela  

o Majstrovi Pavlovi z Levoče 

1962 –  Zlato  a  slovo,  historický  román  o  kolonizácii 
amerických území Španielmi 

1965 – Farebný sen, nové dielo o Jánovi Kupeckom 
1971 –  Štvrtá stena, posmrtne vydaný román o absol

ventke herectva (napísaný bol už v roku 1962) 

Prózy pre deti a mládež  
1949 –  V službách Mateja Hrebendu, historický román  

o slovenskom vydavateľovi a kolportérovi 
1952 – Murársky chlieb, autobiografické dielo 
1957 –  Jar Adely Ostrolúckej, dievčenský román o Ľu

dovítovi Štúrovi a Adele Ostrolúckej 
1967 –  Rytieri bez meča, 15 portrétov svetových auto

rov literatúry 
1969 – Ríša Svätoplukova, dielo o národných dejinách 

Zdroj: www.wikipedia.sk

Z rodinného albumu. Zľava brat Ernest, sestra Ružena, maminka Terézia, sestry Matilda 
a Mária a vedľa nich Ľudo Zúbek. Okrem brata Ernesta všetci odpočívajú na malackom 
cintoríne. 

Spisovateľ s milovanou manželkou Máriou. Zvykol jej hovoriť „Jahôdka“. Ich harmonic-
ké manželstvo bolo vzorom pre celú Bratislavu. „Môj otec i na verejnosti rád ukazoval, 
ako si svoju ženu váži a ako ju veľmi ľúbi,“ spomínala spisovateľova dcéra Elenka. „Ma-
ma starostlivo prepisovala otcove rukopisy. Bola zároveň jeho prvá kritička, keď som 
bola staršia, pridala som sa i ja.“

Malá slepá ulička Sládkovičova ešte dýcha históriou. Domy sa síce postupne prerábajú, 
utešený dojem však zjemňujú ovocné stromy, ktoré lemujú dnes už asfaltovú cestu. Na-
šli sme tu aj dom, v ktorom roky bývali Terézia a Ján Zúbkovci spolu so svojimi deviatimi 
deťmi  (päť chlapcov a štyri dievčatá). Syn Ľudo sa im narodil 12. 7. 1907 ako prvý. „Veľ-
mi dobre si na nich pamätám. Boli to výborní susedia,“ spomína Vlasta Nemečková (84) 
na fotografii. „Dom Zúbkovci istý čas prenajímali autoškole. Pred pár rokmi ho kúpila 
naša rodina, dnes si ho vnuk prerába na bývanie. Pamätná tabuľa príde opäť na svoje 
miesto,“ vysvetlila nám. Pani Vlasta pozná celú Zúbkových rodinu. „Od spisovateľovej 
dcéry Elenky som dostala Svahilské poviedky aj s venovaním. Veľmi mi to pripomenulo 
príbehy z filmovej série Slovácko sa nesúdi,“ usmiala sa čiperná osemdesiatnička, ktorá 
pochádza práve zo Slovácka z obce Bzenec a dodnes nezaprie moravský prízvuk. Pove-
dala nám aj to, že jej manžel František bol spolužiakom brata Ľuda Zúbka Karola, ktorý 
zomrel pred piatimi rokmi vo Viedni.  

Oči ste zavreli, odišli, odkiaľ sa nevracia, 
spomienky ostali, sviece svietia stále vám.

30. 7. uplynuli 2 roky od smrti našej 
mamičky Márie a 2. 8. uplynie 27 rokov 
od smrti drahého otca Jozefa Michal
kových z Veľkých Levár. 

S  úctou  a  vďakou  spomínajú  deti, 
vnúčatá  a  pravnúčatá.  Kto  ste  ich  po
znali, venujte im spomienku.

FOTOSÚťAž

SPOMiENKA
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ŠPORT

motných občanov  mesta. To je  dôležité! 
Ak tomu dobre rozumiem, chcete 

sprístupniť mestské športoviská širo-
kým masám občanov. 

Je dôležité pracovať s mládežou a umož
niť im pohyb na kvalitných športoviskách. 
Dôležité je i viesť k športu deti v predškol
skom veku. Máme tu i predstaviteľov „no
vých“ športov, ako hokejbal a ďalších a im 
chceme tiež umožniť využívať športoviská 
v meste. Výkonnostní športovci v meste ne
športujú len na jednom mieste, ale využíva
jú ich niekoľko. Netvrdím, že športoviská sú 
využívané neefektívne. Múdrejší budeme 
z prieskumu, ale prvoradou úlohou je efek
tívne využívať športoviská a sprístupniť ich 
viacerým.

V dotazníku je pozoruhodná časť, 
kde sa zaujímate o štarty klubu v súťa-
žiach. Aký to má dopad na problemati-
ku zefektívňovania využívania športo-
vísk?

Veľký. Mesto umožní využívanie športo

vísk najmä tým klubom, ktoré najviac re
prezentujú mesto Malacky, či už na Sloven
sku alebo v zahraničí, a ktorí pracujú s mlá
dežou.

čiže existuje nejaký kľúč, podľa kto-
rého posudzujete výkonnosť športov-
cov v meste?

Samozrejme, musí existovať. Prvoradá 
je reprezentácia mesta v medzinárodných 
súťažiach, ako sú majstrovstvá sveta, Eu
rópy alebo olympiáda. A potom ideme niž
šie, do národných sfér. 

Komisia školstva a sociálnych vecí 
žiadny kľúč nepozná. Fakty, ako maj-
strovstvá sveta alebo Európy, len zo-
hľadňuje. Ako to?

Nechcem zasahovať do kompetencií tej
to komisie. Môj subjektívny názor je, že sa 
treba starať najmä o športovcov, ktorí re
prezentujú mesto v čo najvyšších výkon
nostných súťažiach. 

Bude to takto posudzovať i komisia, 
na čele ktorej ste vy?

Nechcem predbiehať, ale myslím si, že 

táto komisia i pripravený materiál vznikli 
práve preto, aby sa zefektívnilo využívanie 
športovísk a aby dostali „zelenú“ najmä tí 
výkonnostne najlepší. 

V dotazníku sa uvádza aj problema-
tika financovania športových klubov. 
Veď toto rieši komisia školstva a sociál-
nych vecí.

Aj bude. Náš spracovaný materiál bude 
nápomocný pre komisiu školstva a sociál
nych vecí. S tým súvisí i financovanie špor
tových klubov. Vďaka dotazníkom budeme 
mať zmapovanú členskú základňu v jed
notlivých kluboch, finančné náklady na 
chod klubu a ďalšie zásadné poznatky, kto
ré sa uplatnia pri rozdeľovaní dotácií. 

Premýšľali ste o tom, že oddiely si 
môžu finančnú nákladovosť napísať, 
akú chcú?

Áno, keď si niekto napíše, že má náklad 
pol milióna korún za rok, tak mesto mu  
môže prispieť len tou čiastkou, ktorú má. 

Ale aj tak sa mu vyplatí, ak si v do-
tazníku „prilepší“, aby dostal viac pe-

ňazí. Rátate aj s takými nepríjemnos-
ťami?

Spoliehame sa na športovú etiku. A keby 
predsa aj chcel niekto podvádzať, tak v ko
misii školstva a sociálnych vecí sedí väčšina 
ľudí, ktorí sú kompetentní tieto problémy 
posúdiť. 

čo znamená posledný bod v meto-
dike komisie – návrh právnej formy pre 
fungovanie správy športových zaria-
dení v meste? 

Keď zvládneme všetky predchádzajúce 
body, bude uvažovať mestské zastupiteľ
stvo o právnej forme. Dnes máme rôzne ne
ziskové organizácie, príspevkové organizá
cie atď. Mestské zastupiteľstvo vyberie tú 
právnu formu, ktorá bude v danom období 
pre mesto najvhodnejšia. Ukáže budúc
nosť. 

V Malackách máme však i športovis-
ká, ktoré mesto prenajalo niektorému 
športovému oddielu, napr. futbalový 
štadión v Zámockom parku. Týkajú sa 
tieto „reformy“ i tohto športoviska?

Áno, náš cieľ je, aby sa všetky športovis
ká v meste postupne dostali pod komplex
nú správu. Umožní to nielen efektívne vy
užitie športovísk, ale aj ich spravovanie 
a napomáhanie rozvoja športu v Malac
kách.

Skúsme si zobrať príklad. Športovec 
kondične trénuje na dráhe, potom vy-
klusáva na trávniku futbalového šta-
dióna, ide do posilňovne, večer skočí 
do bazéna alebo ide do sauny. Využíva 
množstvo športovísk. Všetky tieto špor-
toviská si kluby môžu vypísať do for-
mulára?

Áno, športovisko je totiž miesto, kde sa 
uskutočňuje tréningový proces. Všetky va
rianty, ktoré ste vymenovali, sú súčasťou 
tréningov, takže i regenerácia. 

A čo športoviská, ktoré nespadajú 
pod žiadny oddiel, ale sú súčasťou rôz-
nych detských ihrísk, napr. basketba-
lové koše na sídliskách. i tie bude riešiť 
vaša komisia?

Aj tieto veci riešime. Budú zakompono
vané do zoznamu športovísk a budeme 
uvažovať nad ich rekonštrukciou.

Zhováral sa JAKUB VALACHOVič

Mesto chce zefektívniť používanie športovísk

AEROBIC 
SHOW 
s Alinom
4 hodiny super cvičenia 
pre všetky vekové kategórie 
25. 8. (sobota) o 10.30 h 

TELOCVičŇA MO SR – SíDLiSKO 
JUH V MALACKÁCH
(vedľa pohostinstva Furmanský dvor)

PROGRAM:
10.30 – 11.30 h 
KiCK BOX AEROBiC – s Adrikou 
12.00 – 13.00 h
BODy STyLiNG – so Zorkou

TANEčNÁ SKUPiNA LiFE 

13.30 – 14.30 h
DANCE AEROBiC – s Luckou
15.00 – 16.00 h
TAE-BO – s Alinom

Adrika Bittnerová:
diplom SCAF Kick – Box aerobic, diplom 
Step aerobic, finalistka Miss aerobic SR 
2005, šiesta na Grand Prix body fitnes, 
Šurany 2005, tretia M SR fitnes 2000
Zorka Novotová:
Step diplom, diplom Indoor cycling, Ae
robic inštruktor III. triedy
Lucka Polláková:
diplom SCAF Kick – Box aerobic, diplom 
Body styling, IFAA – licencia B, finalistka 
Miss Rajo active 2005
Ali Reisenauer:
bývalý reprezentant SSR a ČSSR v boxe, 
tréner II. výkonnostnej triedy v boxe, naj
úspešnejší tréner v roku 2001 v SR, oce
nený ministrom školstva, osobnosť roku 
2001 – Pálfiho srdce za výsledky v tréner
skej činnosti, TAEBO precvičuje 5 rokov

Aerobiková show je určená pre všet-
ky vekové kategórie a pre všetkých, 
ktorí majú radi zdravý štýl života. Cvi-
čiť môžete v ktorúkoľvek hodinu. Po 
každej hodine cvičenia bude krátka 
prestávka na občerstvenie. V sprie-
vodnom programe vystúpi tanečná 
skupina LIFE z CVČ v Malackách

Pre cvičiacich
Vstup 160 Sk na mieste; 120 Sk v pred
predaji v OD Stred v Malackách v pre
dajni foto na 1. p., t. č.: 0904/53 96 68,  
v Boxing Clube RTJ v Malackách, Ul. 1. 
mája 108, počas tréningov
Diváci: 10 Sk

šampionát  cestovala  s  Jánom  Beňom, 
druhým reprezentantom z Malaciek.

Začiatok veľkého sna
Streda bola prvým „akčným“ dňom na

šich  bežcov.  J.  Beňa  sa  postavil  na  štart 
osemstovky,  v  ktorej  predviedol  bojový 
výkon, ale doplatil na taktickú chybu. 200 
metrov pred cieľom, keď sa preteky lámali, 
zostal „trčať“ v klbku pretekárov a napriek 
enormnému úsiliu nepostúpil do ďalších 
bojov.  „Janko  mal  za  súperov  bežcov 
s  osobnými  rekordmi  pod  1:50.  Jeho 
umiestnenie  je  napokon  výrazne  lepšie, 
ako sa na začiatku predpokladalo,“ vravel 
tréner  oboch  našich  bežcov  Petr  Filip.  
S. Štuková v prvom rozbehu na 400 met
rov  jasne kraľovala a pohodlne postúpila 
do semifinále. Jej čas bol opäť hlboko pod 
55 sekúnd. Otázka bola, či nastolené tem
po dokáže potvrdiť v semifinále. 

3 x pod 55 a bronz
Obavy boli zbytočné. V semifinále za

behla Sandra najrýchlejší čas zo všetkých 
pretekárok!  Informácia  zaúčinkovala  ako 
bomba – i v Antarktíde sa možno chvíľami 
triasli ľady. Malacká pretekárka sa dostala 
do boja o medaily a mohla vo finále zohrať 
„dôstojnú“ úlohu. Realita však opäť vyšla 
inak, lepšie! „Zvolili sme taktiku, podľa kto
rej Sandra mala bežať rozbeh i semifinále 
takmer na doraz,“ prezradil P. Filip. Vo finá
le sa do vedenia dostali dve hlavné favorit
ky na zlato, Ukrajinka y. Baraleyová a Jamaj
čanka L. McDermottová. Za nimi prebiehal 
tuhý boj o bronz. Majsterkou sveta sa stala 
ukrajinská  šprintérka  pred  pretekárkou 
z Karibiku. Nás však najviac zaujímala naša 
finišujúca bojovníčka. V samotnom závere 
prešprintovala všetko, čo  jej stálo v ceste 
a získala bronz. Prvý historický kov z maj
strovstiev  SR  do  17  rokov  pre  Slovensko 
a prvý historický medailový úspech pre AC 
Malacky na majstrovstvách sveta. „Bronz si 
iste zaslúžila, podala tri skvelé a vyrovna
né výkony,“ žiaril spokojnosťou P. Filip. Pri
dávame  sa  ku  gratulácii  a  držíme  palce 
i ďalej!       JAKUB VALACHOVič

Medzinárodné úspechy
Alexandry Štukovej

2006   Halové  majstrovstvá Veľkej  Bri
tánie  do  17  rokov  v  Briming
hame 1. miesto 300 m 

2006   Svetová  gymnaziáda  v  Solúni   
1. miesto 400 m 

2006   Majstrovstvá  sveta  juniorov 
v Pekingu 30. miesto 400 m 

2007   Majstrovstvá sveta do 17 rokov 
v Ostrave 3. miesto 400 m

 Bronz s cenou zlata
Malacká „superatlétka“ (prvá sprava) na stupienku víťazov. 

Horúci piesok letného kúpaliska  
v Malackách patril počas víkendu 
14. – 15. júla beachvolejbalu. Konal 
sa tu už 10. ročník turnaja CASPER 
Beach Volley Action, ktorý bol opäť 
zaradený do série majstrovstiev 
Slovenska. 

Zúčastnilo sa ho 16 dvojíc v mužskej  
a  8  dvojíc  v  ženskej  kategórii.  Hralo  sa  
o  celkovú  dotáciu  15  000  Sk  a  putovné 
poháre. Víťazkami v ženskej časti sa stali 
bývalé hráčky Strojára Malacky Z. Snop
ková s D. Ďuržovou, ktoré v dramatickom 
finále porazili obhajkyňu minuloročného 
víťazstva Turnerovú so spoluhráčkou Gör
čovou.  Malacká  dvojica  Pozorová  –  Mi
chalovičová skončila nakoniec na 4. mies

te,  keď  v  poslednom  zápase  prehrala  
s duom Budajová – Opatovská. 

O  víťazoch  mužského  turnaja  sa  roz
hodovalo  až  v  nedeľu  počas  najväčších 
horúčav. V dramatických semifinálových 
zápasoch sa zrodilo najväčšie prekvape
nie turnaja, keď najvyššie nasadení Brati
slavčania Kimijan so Sujom podľahli Gyu
rovszkemu zo Šale a Namešanskému zo 
Žiliny 1:2. V druhom čisto bratislavskom 
semifinále  sa  takisto  rozhodovalo  v  tre
ťom  sete,  v  ktorom  Guľa  s  Tomášikom 
viedli už 14:10 a jedna lopta ich delila od 
finále,  no  nakoniec  sa  radovali  M.  Patúc 
s M. Šmahelom. 

Zápas  o  3.  miesto  sa  pre  vyčerpanie 
hráčov neodohral. Najlepšie domáce dvo

jice Haringa – Sloboda a Lízala – Hovorka 
skončili na 5. – 6. mieste.

Výsledky: ženy – semifinále Pozoro
vá/Michalovičová  –  Snopková/Ďuržová 
1:2 (16, 18, 11); Turnerová/Görčová – Bu
dajová/H. Opatovská 2:1 (14, 18, 13); o 3. 
miesto Pozorová/Michalovičová – Buda
jová/H. Opatovská 0:2 (16, 22); o 1. mies-
to  Snopková/Ďuržová  – Turnerová/Gör
čová 2:0 (21, 20); 

muži – semifinále Kimijan/Suja – Na
mešanský/Gyurovszky  1:2  (19,  19,  15); 
M.  Patúc/Šmahel  –  J.  Tomášik/Guľa  2:1  
(11,  16,  18);  o 3. miesto  sa  nehralo;  
o 1. miesto Namešanský/Gyurovszky – M. 
Patúc/Šmahel 2:0 (16, 14).

 DUŠAN RUSŇÁK
Foto: Fero Fiľakovský

Najlepší „mariášisti”
sú z Malaciek

Slovenský zväz mariášových klubov usporiadal v  bratislavskej Redute Majstrov
stvá Slovenska v mariáši družstiev pre rok 2007. Spomedzi 41 družstiev si palmu ví
ťazstva odniesli práve Malačania. Trojčlenné družstvo v zložení Jozef Kočíšek (kapi
tán družstva), Ján Vaškor a Ferdinand Baláž si odnášali domov pohár za prvé miesto, 
členovia družstva menšie poháre a medaily a nechýbala ani finančná odmena. To, že 
to turnaj nebol hocijaký, potvrdzuje i štartovná listina, v ktorej figuruje 123 hráčov 
z Bratislavy, Hlohovca, Žiliny, Košíc, Martina, Nitry, Krupiny, Trenčína, Sniny, Vysokých 
Tatier, Dolného Lopašova a ďalších miest Slovenska. Druhé miesto v turnaji získali 
kartári z Hlohovca a bronzová priečka patrila Košičanom. Malačanom sa v tomto ro
ku darí  i v kategórii  jednotlivcov, napríklad Ferdinand Baláž vyhral  turnaje v Gbe
loch, Petrovej Vsi, Brodskom, Ivan Kočíšek v Kuklove, Ján Vaškor v Skalici. 

ANTON PAŠTEKA

10. ročník CASPER
Beach Volley Action

Najúspešnejší s víťaznou trofejou
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