
MALACKÝ HLAS  16/2007  1

Dvojtýždenník  •   16/XVII  •  18. 9. 2007  • Do každej domácnosti v Malackách malackyhlas@malacky.sk   •  www.malackyhlas.sk

Severínek 
po novom

4. septembra sa začali stavebné 
práce na ostrovčekoch svetelnej 
križovatky Severínek v centre mes
ta. Podľa Ing. V. Končeka z MsÚ sa 
skončia do troch týždňov. Nástup
né ostrovčeky sa síce nezmenšia, 
ale kompletne sa vymení ich po
vrch. Súčasný asfalt nahradí zám
ková dlažba. Vizuálne tak bude  
križovatka ladiť s opravenou čas
ťou Záhoráckej. Nové riešenie je 
bezbariérové a ráta s vytvorením 
pásov pre nevidiacich a slabo
zrakých. Namiesto asfaltu bude na 
ostrovčekoch dominovať nová ze
leň. 

Zbohom kvetináčom
Z križovatky  zmiznú  aj  nevkusné  be

tónové  kvetináče,  ktoré  často  prevracali 
vandali.  Aj  z  hľadiska  údržby  zelene  sú 
vhodnejšie naplánované pásy zelene. Ich 
výsadbu urobí mesto vo vlastnej réžii. Pá
sy so zeleňou sa vysadia do konca októbRekonštrukcia križovatky Severínek sa uskutočňuje za plnej prevádzky bez obmedzenia premávky. Hotová aj s výsadbou zelene bude 

do konca októbra. Pokračovanie na 2. strane

Pokračovanie na 2. strane

Po 80 rokoch mení Pálfiovský kaštieľ majiteľa. 
Stáva sa ním mesto.

Je „náš”
Bodku za neistotou, kto získa Pálfiovský kaštieľ, urobili františkáni s mestom  
6. 9. podpisom kúpno-predajnej zmluvy. Tomuto aktu predchádzali viac ako 
dvojročné rokovania. V júli 2005 vrátil nehnuteľnosť rádu Bratislavský samo-
správny kraj, ktorý ho do roku 2004 využíval na nemocnicu. Národná kultúrna 
pamiatka chátrala. Najskôr chcelo mesto kaštieľ prenajať. Po tom, čo sa rozho-
dol rád nehnuteľnosť predať, patrilo medzi najvážnejších záujemcov. Odkúpeniu 
kaštieľa predchádzalo schválenie zámeru odkúpenia pamiatky poslancami MsZ 
26. apríla a 50-miliónového  úverového krytia kúpy 21. júna. To, či sa dostane 
kaštieľ na list vlastníctva mesta, nebolo isté 31. 8. Po 6. 9. je jasné, že najvzácnej-
šia pamiatka mesta bude patriť Malačanom.

MH 07 F3

11.  9.  si  v  redakcii  vy
zdvihli  hlavnú  výhru 
– digitálny fotoaparát, 
ktorú do súťaže veno
vala  firma  AVES  elek
tro, zástupkyne víťaza 
Rudolfa Vlka. Výherca 
úlohou  poveril  svoj 
„babinec“.  Manželku 
Danku  sprevádzala 
modelka  z  fotografie 
leta 2007 dcéra Ninka 
(4)  a  jej  sestrička  Ta
tianka  (1). „Výhra  nás 
milo prekvapila. Práve 
sme  boli  vycestovaní 
v  zahraničí,  keď  nám 
prišla sms od babičky 
z Malaciek, že sme zís
kali  fotoaparát,“  pre
zradila  sympatická 
mamička. V pondelok 
ich po návrate domov 
už čakal Malacký hlas 
v  schránke  s  výsled
kami  súťaže.  Ešte  raz 
srdečne blahoželáme. 

Text, foto: lucy

Vlkovci s novým fotoaparátom

Ulice pre ľudí 
Prašnou hlavnou cestou, ktorú lemujú 

šiatre jarmočných predavačov, korzujú  
ľudia. „Tri vjeci za pjet korun,“ vykrikuje že-
nička s nošou na chrbte a láka k sebe tých, 
ktorým vo vrecku štrngá len pár drobných. 
Ulici diktujú život ľudia, sem-tam počuť  
cinkanie zvončeka na bicykli, v diaľke vidieť 
konský povoz. Arómu auta či motorky ne-
cítiť. Také boli Malacky pred 100 rokmi. 
A dnes? 

Jemný zvuk zvončekov nahradilo zúfa-
lé vytrubovanie, ktoré predbieha piskot 
bŕzd. Ľudí zase kolóny výfukov chrliacich 
štipľavý dym. Pri spálení plnej nádrže ben-
zínu „osobáku“ vznikne 150 až 200 kg CO2. 
Môže spôsobovať nielen globálne oteple-
nie, u šoférov obezitu, pocit frustrácie 
a zlosti. Aj napriek tomu pribudne každý 
rok do európskeho vozového parku viac 
ako 3 milióny áut. Rozširujú sa ako mor 
storočia a liek proti neexistuje. Slúžia ľu-
ďom, no na druhej strane im ničia život. 
Svoje o tom vedia obyvatelia z Cesty mlá-
deže, a nielen oni. 

Už od roku 2002 si od 16. do 22. septem-
bra rôznymi podujatiami pripomíname  
Európsky týždeň mobility. S cieľom upozor-
ňovať na dopravné problémy v meste, hľa-
dať riešenia, ako ich odstrániť, a tým zlepšiť 
zdravie a životnú úroveň Európanov. Po-
skytuje ľuďom možnosť na zamyslenie, na 
čo slúžia ulice v našich mestách. Či zmaxi-
malizovať dopravu alebo vytvoriť ulice ako 
miesta stretávania. 

Vyšliapnime v sobotu do mesta bez au-
ta. Generálku Malacky zažili počas cyklis-
tických pretekov pred troma týždňami.  
Asfaltovú cestu lemovali šiatre predavačov 
a my sme aspoň na chvíľu opäť korzovali, 
schádzali sa... Bolo to príjemné a stojí to za 
opakovanie. Inak bude mať neschopnosť 
vzdať sa auta a vyliečiť si v mnohých prípa-
doch z pohodlnosti trvalé následky. Ulice 
sú predsa pre ľudí...

LUCIA VIDANOVÁ

ÚVODNÍK

Malacky musia byť v súlade so zá
väzkami vlády SR k Európskej únii 
odkanalizované do roku 2010. Stih
núť tento termín je aj súčasťou Plá
nu rozvoja verejných vodovodov 
a verejných kanalizácií Bratislavské
ho kraja z apríla 2007, ktorý vypra
coval Krajský úrad životného pros
tredia v Bratislave.

Dobudovanie  stokovej  kanalizácie  je 
jednou z hlavných požiadaviek obyvate

ľov mesta už dlhé roky. Aj preto dala sa
mospráva vypracovať komplexnú projek
tovú dokumentáciu a dokumentáciu pre 
stavebné povolenie. Manažovalo tiež pro
jekt  rekonštrukcie čistiarne odpadových 
vôd, ktorá v súčasnosti svojou kapacitou 
postačuje až do roku 2030. Zostáva „len“ 
získať milióny na odkanalizovanie tretiny. 
Toto bremeno je na pleciach Bratislavskej 
vodárenskej spoločnosti, a. s. Tá  je vlast
níkom a prevádzkovateľom kanalizačnej 
siete v Malackách a môže žiadať o dotáciu 
z ministerstva a eurofondov. 

          Čítajte na 4. strane 

Kanalizácia 
do roku 2010
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MsZ schválilo
• vyradenie zmarených investícií z ma

jetku  mesta:  Projektovú  dokumentáciu 
na vybudovanie káblového rozvodu v su
me  2  043  470,70  Sk  a  Projektovú  doku
mentáciu  na  realizáciu  polyfunkčného 
objektu  na  Mierovom  námestí  v  sume 
419 260 Sk,

•  prenájom  nehnuteľnosti  –  parcely  
č.  3639  –  zastavaná  plocha  o  výmere  
2044  m²,  k.  ú.  Malacky  v  prospech  Voj
techa Kubinu SMON, Stupavská 76, Ma
lacky na dobu neurčitú od 1. 9. za cenu 
750 Sk/m²/rok s výpovednou lehotou šesť 
mesiacov  a  bez  možnosti  predkupného 
práva na uvedenú nehnuteľnosť,

• prenájom nehnuteľnosti – parcela – 
č.  3790/4  –  zastavaná  plocha  o  výmere 
10 564 m², k. ú. Malacky v prospech spo
ločnosti  Eurovalley,  a.  s.,  Radlinského 
2751/1  Malacky  na  dobu  určitú  od  1.  7. 
2007 do 31. 12.  2011 za cenu 203 Sk/m²/
rok,

• správu o čerpaní rozpočtu mesta za 
prvý polrok 2007, ktorú predložil vedúci 
OE Ing. Ladislav Adamovič,

•  spoluprácu  medzi  obcou  Kostolište 
a mestom Malacky pri  realizácii projektu 
cyklochodníka  medzi  obcou  Kostolište 
a mestom Malacky.

MsZ zobralo na vedomie
• správu o kontrole dodržiavania VZN 

č.  5/2000  o  ochrane  ovzdušia  a  poplat

koch  za  znečisťovanie  ovzdušia  za  rok 
2006,  predloženú  hlavnou  kontrolórkou 
mesta Ing. Ľubicou Čikošovou,

• správu o spôsobe obhospodarovania 
mestských  lesov Vampil  podľa  Lesohos
podárskeho plánu pre roky 2007 – 2016, 
ktorú predložila vedúca OPR Ing. Eva So
kolová,

• správu o aktuálnom stave rekonštruk
cie  a  údržby  Zámockého  parku,  ktorú 
predložil vedúci OŽP Ing. František Klíma,

• zámer na riešenie parkovania moto
rových vozidiel v meste s pripomienkami,

•  informáciu o činnosti mestskej polí
cie za  I. polrok 2007, ktorú predložil ná
čelník MsP Mgr. Ivan Jurkovič,

•  informáciu o bezpečnostnej situácii 
v služobnom obvode Obvodného odde
lenia  Policajného  zboru  Malacky  za  ob
dobie  od  1.  1.  do  30.  6.,  ktorú  predložil 
pplk.  Mgr.  Peter  Šišolák,  riaditeľ  OO  PZ 
Malacky,

• návrh projektu realizácie cyklochod
níka  medzi  obcou  Kostolište  a  mestom 
Malacky, ktorý písomne predložil starosta 
obce Kostolište Hubert Danihel,

•  podnet,  prednesený  poslancom 
MUDr. Mariánom Haramiom,  týkajúci  sa 
práce v ZŠ na Záhoráckej ul.

MsZ vyjadrilo
•  podporu  návrhu  projektu  realizácie 

cyklochodníka  medzi  obcou  Kostolište 
a mestom Malacky.

MsZ zrušilo
• uznesenie mestského zastupiteľstva 

č. 26/2006 zo dňa 9. 2. 2006 bod 5, ktorým 
bol schválený finančný dar od Rady Euro
valley, o. z., v sume 9 631 639 Sk na kofina
covanie projektu budovania ciest v Prie
myselnotechnologickom parku Záhorie.

MsZ uložilo mestskému úradu
• vykonať celoplošný prieskum prevádz

kovateľov  malých  zdrojov  znečisťovania 
na území mesta Malacky a zabezpečiť úpl
nú databázu evidencie prevádzkovateľov 
malých zdrojov znečistenia ovzdušia,

•  vyrubiť  dodatočne  poplatky  na  rok 
2007  (za  rok  2006)  tým  prevádzkovate
ľom malých zdrojov znečisťovania, u kto
rých sa prieskumom zistilo, že spĺňajú kri
tériá výberu poplatkov za ochranu ovzdu
šia do 31.12. 2007, 

•  na  základe  schváleného  LHP  pre 
mestské lesy Vampil pre roky 2007 – 2016 
postupovať v súlade so zákonom o verej
nom obstarávaní pri výbere zodpovednej 
spoločnosti,  resp.  firmy na splnenie úloh 
v súlade s plánom hospodárskych opat
rení,

• k 1. 1. 2008 upraviť organizačnú štruk
túru mestského úradu na referáte služieb 
v časti obslužní pracovníci – zeleň, odde
lenia  životného  prostredia  o  troch  pra
covníkov v kategórii R a zvýšené náklady 
zapracovať  do  návrhu  rozpočtu  na  rok 
2008,

zabezpečiť zvolanie  rozšírenej komi
sie, ktorej členmi budú všetci poslanci, za 
účelom prerokovania zámeru plateného 
parkovania v meste za účasti zodpoved
ných pracovníkov MsÚ v Malackách v me
siaci október 2007.

MsZ uložilo náčelníkovi mestskej 
polície

•  zintenzívniť  kontrolu  dodržiavania 
VZN o Zámockom parku a sankcionova
nie za jeho porušovanie.

MsZ uložilo riaditeľke ZŠ na Záho
ráckej ul.

•  zaoberať  sa  podnetom,  ktorý  pred
niesol poslanec MUDr. M. Haramia, a pred
ložiť ho aj na rokovanie Rady školy.

MsZ odporučilo primátorovi mesta
• udeliť výnimku podľa platného VZN 

a znížiť nájomné za prenájom pozemku 
č.3639 – zastavaná plocha o výmere 2044 
m², k. ú. Malacky v prospech Vojtecha Ku
binu SMON na 100 Sk/m²/rok,

• udeliť výnimku podľa platného VZN 
a znížiť nájomné za prenájom pozemku  
č.  3790/4  –  zastavaná  plocha  o  výmere 
10 564 m², k. ú. Malacky v prospech Euro
valley, a. s., na 203 Sk/ m²/rok.

MsZ splnomocnilo primátora mesta
• podpísať nájomnú zmluvu uzavretú 

medzi Mestom Malacky a Vojtechom Ku

binom  SMON  na  prenájom  pozemku 
podľa prijatých uznesení,

• podpísať nájomnú zmluvu uzavretú 
medzi Mestom Malacky a Eurovalley, a. s., 
na  prenájom  pozemku  podľa  prijatých 
uznesení. 

 ANTON PAŠTEKA

Bezprostredné reakcie – radosť  
a výzva

„Som rád, že sa nám to podarilo,“ po
vedal  primátor  J.  Ondrejka  krátko  po 
podpise zmluvy. Obrysové plány využi
tia objektu a finančného krytia jeho re
konštrukcie má mesto rozpracované. Fi
nancie  na  rekonštrukciu  chce  získať 
z európskych fondov, spoluprácu prisľú
bil aj Bratislavský samosprávny kraj a nie 
je vylúčený ani vstup partnerov zo súk
romného sektora. 

J. A. Mihály, provinciálny minister rá
du,  v  duchu  ďakoval  Pálfiovcom,  ktorí 
presne pred 80  rokmi kaštieľ  františká
nom darovali. „Držíme mestu palce, aby 
mali z kaštieľa radosť. Nám prinášal len 
starosť,“ zareagoval provinciál.

Exkluzívne
s provinciálom 
(Krátko po podpise zmluvy 
poskytol redakcii rozhovor.)

Už v máji sa malo uskutočniť roko
vanie medzi vami a mestom o podobe 
kúpnopredajnej zmluvy. Ohlásil sa 
však iný záujemca. Vynárali sa rôzne 
špekulácie, môžete priblížiť, čo sa vte
dy stalo?

Potenciálny  investor  sa  ohlásil  len 
deň  pred  tým,  ako  nás  kontaktovalo 
mesto  a  oznámilo,  že  poslanci  zámer 
odkúpenia schválili. Videl sa nám serióz
ny.  Objekt  ho  veľmi  nadchol.  A  vďaka 
tomu,  že  rokovania  sprostredkovávala 
realitná kancelária, ponúkol nám aj vyš
šiu sumu. 

Koľko? Hovorilo sa o 75 miliónoch. 
Približne tak. 
Čo nasledovalo?
Dohodli sme sa, že do 31. augusta mu 

kaštieľ „podržíme“. Z akých príčin sa do
hoda  rozplynula „dostratena“,  neviem.  
Neohlásil  sa. Zrejme si spočítal, aké vy
soké sú náklady na rekonštrukciu a spre
vádzkovanie objektu a aká  je dlhodobá 
návratnosť  investície.  Mali  sme  však  aj 

iných  záujemcov.  Naposledy  sa  jeden 
ohlásil pred dvoma dňami. No s mestom 
sme boli dohodnutí, že ak to nevyjde do 
31. 8., je na rade prvé.

K podpisu zmluvy prišlo už 6. 9. To 
je po predchádzajúcich odkladoch ne
zvyčajne krátky čas. Čo vás k prompt
nému konaniu viedlo? 

Veľmi nás tlačí termín opravy nehnu
teľnosti,  do  ktorej  chceme  investovať. 
Ide o kaštieľ v Žiline, ktorý síce nevyuží
vame,  ale  chceme  ho  zrekonštruovať 
a prenajímať.  Investujeme do neho ce
lých  50  miliónov.  Keďže  ide  rovnako 
o kultúrnu pamiatku, dúfam, že to bude 
stačiť. 

Aká je vaša predstava využitia Pál
fiovského kaštieľa?

Je  to  veľmi  krásny  objekt.  Bol  by 
som  rád,  keby  sa  mu  vrátil  pôvodný 
ráz. Treba  otvoriť  reprezentačné  sály, 
ktoré  boli  necitlivo  popredeľované 
priečkami  a  tiež  zrekonštruovať  nád
herné  štuky,  ktoré  sú  na  niektorých 
miestach zachované. Želám si, aby kaš

tieľ  slúžil  ako  reprezentačný  priestor. 
Istí  záujemcovia  hovorili  o  tom,  že  by 
mohol  byť  využitý  na  sociálne  účely. 
Myslím  si,  že  by  to  bolo  len  pre  bo
hatých.  Som  rád,  že  kaštieľ  získalo 

mesto  a  nie  niekto,  kto  by  s  nehnu
teľnosťou a jej využitím mohol špeku
lovať. 

LUCIA VIDANOVÁ
Foto: S. Osuský

Milí čitatelia, 
ak nám napíšete do 25. septembra 

na adresu redakcie, ktorý príspevok vás 
zaujal, budete mať šancu získať tričko  
a hrnček s logom mesta z novej série 
reklamných predmetov. Tak neváhaj-
te 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 Ďakujeme Malackám za 
nádhernú atmosféru, Európske ume-
nie v športovom drese, Na toto leto 
nezabudnem a iné. 

V tomto čísle odmeníme Margitu  
Antálkovú z Jánošíkovej ulice. Prosíme 
výherkyňu, aby sa ohlásila v redakcii.
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SPRAVODAJSTVO

O čom rokovali poslanci MsZ na zasadnutí 6. septembra?

ra. Podľa Ing. M. Gajdárovej z MsÚ sade
nie  prispôsobia  vzniknutým  podmien
kam. „Vysadíme  také  druhy  rastlín,  kto
rých  konečná  výška  nenaruší  pre
hľadnosť križovatky a také, ktoré dobre 
znášajú priame slnko a suchšie stanoviš
te v prostredí zvýšených emisií. Prestrie
dajú sa tam záhony opadavých, stáloze

lených kríkov, trvaliek, skalničiek a okras
ných tráv. Doplnia sa kameňmi, štrkom 
a kôrou,“ dodala referentka zelene. 

Koľko to bude stáť?
V rozpočte mesta pre rok 2007 na re

konštrukciu križovatky vyčlenili 5 milió
nov Sk. Táto suma sa nevyčerpá. Staveb
nú časť úpravy križovatky robí pre mesto 

firma  Kovostav  98  SK  za  1720  000  Sk. 
„Plánovaná suma je vyššia, lebo sa uva
žovalo o zúžení jazdného pruhu pri no
vom  polyfunkčnom  dome  na  Sasinko
vej. Z dôvodu veľkej  intenzity dopravy 
v pravom odbočení na Záhorácku ulicu 
s tým dopravný  inšpektorát nesúhlasil. 
V prípade, že by sa do rekonštrukcie za
radila aj táto časť, rátali sme s investíciou 
do 3 000 000 Sk,“ povedal V. Konček. 

Stop komplexnej rekonštrukcii 
Mesto malo záujem o komplexné rie

šenie riadenej svetelnej križovatky v stre
de  mesta.  Cesty,  ktoré  sa  v  nej  križujú, 
však  majú  viacerých  správcov.  Okrem 
mesta sú to Slovenská správa ciest, Regi
onálne  cesty  Bratislava. Tieto  inštitúcie 
nenašli vo svojich rozpočtoch dostatok 
prostriedkov,  ktoré  by  do  malackej  kri
žovatky investovali. V prípade, že by pri
šlo k väčšiemu zásahu do stavby križo
vatky, musela by Slovenská správa ciest 
žiadať o stavebné povolenie. Čakanie na 
opravu  by  sa  ešte  predĺžilo.  Mesto  tak 
pristúpilo  k  menšej  rekonštrukcii  vo 
vlastnej réžii. 

Text, foto: LUCIA VIDANOVÁ

Severínek po novom

Dokončenie z 2. strany

Dokončenie z 1. strany

Dokončenie z 1. strany

Je „náš”•  Na zasadnutí Rady Združenia miest a 
obcí záhorskej oblasti v Skalici sa 3. 9. zú
častnil  aj  minister  spravodlivosti  Štefan 
Harabin. Primátorom a starostom objasnil 
motívy,  ktoré  ho  vedú  k  obnove  zruše
ných súdov v Malackách a Skalici.
•  Prevádzke  kanalizácie  v  zóne  C  Prie
myselnotechnologického parku Záhorie 
bolo 3. 9. venované stretnutie medzi pri
mátorom Jozefom Ondrejkom a zástup
cami  Bratislavskej  vodárenskej  spoloč
nosti.
•  So žiadosťou o podporu zámeru zria
denia  odbornej  strednej  školy  v  Malac
kách navštívil 7. 9. primátor Malaciek pod
predsedníčku Bratislavského samospráv
neho kraja Moniku Flašíkovú – Beňovú.
•  Na  pozvanie  primátora  Albertirše 
László Fazekaša sa RNDr. Jozef Ondrejka 
8. – 9.   9.   zúčastnil osláv udelenia mest
ských práv partnerskému mestu v Maďar
sku, v ktorom žije početná slovenská ko
munita. Predmetom stretnutia so zástup
cami samosprávy bola aj koordinácia po
stupu v oblasti hospodárskej spolupráce 
miest. 
•  J. Ondrejka vzápätí odcestoval do Bul
harska, kde sa ako člen pracovnej skupiny 
predsedu Bratislavského samosprávneho 
kraja Vladimíra Bajana 10. – 11. 9. stretol 
so starostom mesta Samkov, predsedom 
Sofijskej  oblasti  i    veľvyslancom  Sloven
skej  republiky  v  Bulharsku  Michalom 
Kottmanom.  Sofijská  oblasť  má  záujem  
o nadviazanie spolupráce medzi oboma 
krajmi.
•  Konzultácia projektu rekonštrukcie ve
rejného osvetlenia v meste a zámer vyko
nať  energetický  audit  verejných  budov 
s cieľom prípravy pilotného projektu boli 
12. 9. hlavnými bodmi stretnutia zástup
cov mesta Malacky a Energy centra Brati
slava.
•  Primátor Jozef Ondrejka a zástupcovia 
Dexia  banky  Slovensko,  a.  s.,  podpísali  
13. 9. zmluvu o poskytnutí úveru vo výške 
50  miliónov  korún.  Samospráva  čerpá 
úver na kúpu Pálfiovského kaštieľa. Leho
ta splatnosti úveru je dvadsať rokov s od
kladom splátky istiny na štyri roky. Podľa 
slov  primátora  čerpanie  úveru  nebude 
mať žiaden vplyv na ďalšie plánované in
vestície mesta.                   ipo 

Fotografia z roku 1936

KúPEný
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Vyberáme: 
„Dopravná situácia na Ceste mládeže 

je neúnosná. Koľko vozidiel nielen z Ma
laciek po nej denne prejde, to si neviete 
ani  predstaviť.  Od  tretej  hodiny  v noci 
až  do  jedenástej  hodiny  večer  počuť 
hluk.  Cesta  je  preťažená,  plná  výtlkov. 
Spod kolies kamiónov vyskakujú z  jám 
kusy  asfaltu,  ktoré  ohrozujú  zdravie 
chodcov.  Pri  otrasoch  ľuďom  praskajú 
ploty,  dokonca  steny  domov  pri  ceste. 

Okrem kamiónov tu jazdia všetky druhy 
poľnohospodárskych strojov, hlavne do 
Agry M. Viete si predstaviť na tejto ceste 
prejazd  traktoru s valcami?  Je  to niečo 
strašné. Neprehľadná je aj dopravná si
tuácia.  Priamo  pred  mojím  domom 
(Hviezdoslavova 67) som zažil štyri ťaž
ké autonehody. Je potrebné rýchlo ko
nať. 

Neúmerne sa zvýšila premávka aj na 
Hviezdoslavovej  ulici.  Odbočujú  na  ňu 

šoféri smerujúci do Levár, Gajár, Kostoliš
ťa, aby sa vyhli centru. Podpísalo sa to na 
stave  cesty.  Aj kanalizácia  je  tu  asi naj
staršia. Bývam na rohu Hviezdoslavovej 
a Cesty mládeže. Jediný kanalizačný od
tok  je  pred  mojím  domom.  Za  dažďov 
nestačí brať všetku vodu. Pred domom 
vtedy máme aj po kolená vody. 

Treba čo najrýchlejšie zabezpečiť vy
budovanie  obchvatu  okolo  Malaciek 
v smere na Kostolište. A odkloniť odtiaľ
to  nákladnú  dopravu.  Súčasná  situácia 
ohrozuje  naše  zdravie  a  životy.  Ľudia, 
ktorí  tu  bývajú,  si  nemôžu  oddýchnuť, 
nemôžu sa poriadne vyspať. Už sa to ne
dá tolerovať.“ 

ANKETA

SAMOSPRÁVA

Ako sa vám býva v tejto časti 
mesta (4. volebnom obvode)? 
Čo vás trápi či teší?

Anna Šusterová (66), seniorka
„Na Hviezdoslavovej bý-
vame už od roku 1965. 
Žije sa nám tu dobre, len 
cesta je rozbitá. Je však 
prvá na zozname opráv, 
tak zrejme sa v dohľad-
nom čase dočkáme jej 

rekonštrukcie. Neprimeranou rýchlosťou tu 
však jazdia autá aj motorkári. Policajti by 
ich mohli kontrolovať. Sem-tam sa tu obja-
ví aj nákladné auto, hoci je na začiatku uli-
ce zákaz vstupu.“ 

Miroslav Rehák (45), 
samostatný technik
„Na tejto ulici (Kozia,  
pozn. red.) nebývam, ale 
sídli tu naša firma. Čo 
vnímam negatívne? Keď 
sa zvýši prítok vody do 

kanalizačného systému, tak nám vyplavuje 
pivnicu. Po prudkých dažďoch, zrejme prie-
mer kanalizačného zberača nestačí a voda 
nestíha odtekať. V zlom stave sú chodníky. 
Na opačnej strane (k ZŠ Záhorácka, pozn. 
red.) nie je žiadny, tento je rozbitý. Je tu viac 
na oštaru ako osoh. Zimná údržba v týchto 
odľahlejších častiach mesta prakticky ne-
existuje. V meste je aj zastarané dopravné 
značenie. Tu asi pred rokom na náš podnet 
značku vymenili, no zišlo by sa ešte na kri-
žovatku ciest umiestniť zrkadlo. Je tu veľký 
pohyb áut, dopravná situácia je prakticky 
neprehľadná. Nehody tu nie sú ničím výni-
močným.“

Monika Acsová (30), na MD
„Býva sa nám tu dobre. 
Až na to, že z niekdajšej 
tichej ulice, na ktorej 
sme sa ako deti bezpeč-
ne hrávali, je rušná ces-
ta. Je tu hustá premávka 
áut, ktoré často prekra-

čujú rýchlosť. Človek aby sa tu bál pustiť 
dieťa na ulicu. Zišli by sa nejaké dopravné 
obmedzenia. Ulicu by si tiež mali viac vší-
mať policajti. Ak však môžem hovoriť aj za 
ostatných susedov z Kozej ulice, „dobrotu“ 
nerobí ani neďaleká ubytovňa spoločnosti 
AGRA M. Jej obyvatelia často pod vplyvom 
alkoholu v noci rušia nočný pokoj. Trieska-
jú, vyspevujú, dráždia psov pri bránach.“

Eva Čechová (61), seniorka, 
ktorá býva na rohu Kozej ulice 
„Kontajnery stáli inde, no pred cyklistickými 
pretekmi ich premiestnili sem, rovno na trá-
vu. Zrejme tam, kde stáli predtým, sa to tiež 
niekomu nepáčilo. Starám sa tu aj o okolie, 
hoci je verejné. O zeleň. Kosila som tu aj „po-
kolenačky“. Z mesta sem neprídu upratať. 
Ja na to dbám. Pozbieram porozlietanú špi-
nu aj po okolí, vyzametám. No teraz pozri-
te, aký je tu neporiadok za tých pár dní. Sklo 
je v tráve, ženy s kočíkmi sa musia vyhýbať 
skleneným zvyškom na „kvázi chodníku“. 
Bola by som rada, keby sa kontajnery pre-
miestnili. Voľakedy, keď bolo stojisko aj pred 
činžiakmi a chcela som separovať, tak som 
odpad nosila tam.“

Rekonštrukcia nutná
Reagujem na plán rekonštrukcie ciest, chodníkov a parkovísk v Malackách.   

V zoznamoch mi akosi chýba Cesta mládeže. Tam sa asi nikto z mestského za
stupiteľstva pozrieť nebol. Stačí pol hodiny dažďa a na chodníku môžete plávať, 
cesta je úzka, rozbitá, samá diera, niektoré zasahujú aj do polovice vozovky. Za 
dažďa  má  chodec  na  výber:  zmáčať  sa  na  chodníku  alebo  sa  nechať  zmáčať 
ostriekaním autom! Aj my sme obyvatelia mesta a voliči, aj my chceme dôstojné 
podmienky na život! Ani Kukučínova, ani Hviezdoslavova nie sú také rozbité ako 
Cesta mládeže a sú v čele rebríčka na opravu.

VLADIMÍR ŠEFČÍK, Cesta mládeže

U koho sú? 
Pri urnovom háji chýbalo 

aj viac ako šesťdesiat tují. Prí
slušníci  MsP  areál  v  sobotu  
o 21.21 h zamykali. O 6.20 h 
ho  odomkli  s  tým,  že  si  ne
všimli  nič  podozrivé.  Keďže 
výška škody presiahla 8 000 
Sk, prípad ako trestný čin vy
šetruje štátna polícia.  

V tomto roku ide už o dru
hú veľkú krádež zelene. Zrej
me ju vykonala  organizova
ná  skupina,  ktorá  realizuje 
záhrady  alebo  ukradnuté 
dreviny  predáva  iným  reali
zátorom záhrad. Je viac ako 
pravdepodobné, že  tuje vy
sadili na novom mieste hneď 
po krádeži, teda v pondelok 
alebo utorok (3. – 4. 9.).

Všimli ste si niečo podo
zrivé? Ak máte informácie, 
ktoré môžu zlodejov odha
liť, volajte na bezplatnú te
lefónnu linku mestskej po
lície 159 alebo mailujte na 
msp@malacky.sk.

OTRASNÉ

!!!
!!!

!

Zlodeji zelene 
neobišli ani cintorín

„Päť rokov som tu opatrovala buksus, ktorý si manžel prial mať na hrobe. Ukrad
li ho!“ smútila M. Illýová. Aj ona bola jednou z tých, ktorej zlodeji bez chrbtovej kos
ti  z  hrobu  na  novom  cintoríne  na  Ceste  mládeže  cez  víkend  (1.  –  2.  9.)  vytrhli  
zeleň.                           Text, foto: LUCIA VIDANOVÁ

Situácia je na Ceste mládeže neúnosná.
Treba ju bezodkladne riešiť!

Ako občan 4. volebného obvodu na výzvu redakcie zareagoval aj bývalý po
slanec Dalimír Tekel z Hviezdoslavovej ulice. Prezentuje názor viacerých oby
vateľov hlavne z Cesty mládeže a Hviezdoslavovej ulice. Prezradil, že mnohé 
rodiny sú už zúfalé. Ak sa v blízkej budúcnosti nezačne situácia v doprave rie
šiť, chystajú petíciu. Mnohí už hovoria o tom, že ak im mesto nevytvorí dô
stojné podmienky na žitie, prestanú platiť dane. 

Violu Chrupkovú, ktorá pra-
cuje v rámci aktivačných 
prác na meste, sme zastihli 
pri čistení obrubníkov na 
Hviezdoslavovej ulici. Robi-
la to skutočne poctivo, ba 
dokonca už po „pracovnom 
čase“. „Mám rada, keď je čis-
tučko, obetujem tomu aj 
svoj voľný čas,“ dodala. Klo-
búk dole. Zoberme si prí-
klad.

Aktivita je
neoceniteľná

Záplata na záplate

Bežná situácia na Ceste mládeže – všetky druhy motorových vozidiel.
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Na otázky redakcie odpovedá
hovorca spoločnosti BVS, a. s., 
Mgr. Zenon Mikle. 

Odkanalizovanie 1/3 územia Mala
ciek( ktoré je bez kanalizácie) je súčas
ťou projektu Odkanalizovanie regiónu 
Záhorie. Na základe neho môže spo
ločnosť Bratislavská vodárenská spo
ločnosť, a. s. (BVS), ktorej šéfujete, žia
dať o dotáciu z kohézneho fondu EÚ.  
V akej fáze sa projekt nachádza? 

Žiadosť o podporu z kohézneho fon
du pre projekt Záhorie – zásobovanie pit
nou vodou a odkanalizovanie bola v rám
ci programovacieho obdobia 2004 – 2006 
zamietnutá. Projekt tvoria z veľkej časti re
konštrukcie sietí, ktoré podľa Operačné
ho programu pre životné prostredie pre 
roky  2007  –  2013  nebudú  patriť  medzi 
oprávnené náklady. V súčasnosti BVS uva
žuje nad prepracovaním projektu.

Ako projekt odkanalizovanie Mala
ciek rieši? 

Nová podoba projektu by sa mala za
merať na investície, ktoré sú potrebné na 
splnenie požiadaviek Európskej únie (EÚ) 
do roku 2010. Týkajú sa dobudovania ka
nalizačnej siete mesta Malacky. 

Aký je časový horizont realizácie 
projektu? Kedy reálne by mohlo byť 
celé mesto odkanalizované? Čo samot
nej realizácii predchádza? 

V súlade so záväzkami vlády SR k Eu
rópskej únii mesto Malacky musí byť od
kanalizované do konca roka 2010. 

Podľa údajov z ministerstva život
ného prostredia z jesene 2006 je odka
nalizovanie Malaciek súčasťou širšieho 
projektu v hodnote asi 65 miliónov eur 
s predpokladaným časom realizácie 
v rokoch 2006 – 2009. BVS, a. s., vypra
covala vlastnú stratégiu orientácie in

vestičných akcií, ktoré sú harmonizo
vané so záväzkami voči Európskej únii. 
Môžete ju v krátkosti priblížiť? Na 
akom mieste tu figuruje pozícia Mala
ciek na zozname miest čakajúcich na 
odkanalizovanie a s akou výškou in
vestície?

Hlavným cieľom BVS a jeho investičnej 
politiky je udržiavanie majetku v dobrom 
stave  jeho  rekonštrukciou  a modernizá
ciou. Sekundárne sa tým zabezpečuje aj 
vytváranie  ekonomicky  výhodnej  mož
nosti pre pripojenie nových odberateľov 
pitnej vody a producentov odpadových 
vôd  na  príslušnú  vodohospodársku  in
fraštruktúru. Súčasný vývoj regulácie vy
tvára  tlak  na  znižovanie  tvorby  zisku, 
a tým aj na výšku vlastných zdrojov na in
vestičnú  výstavbu.  To  znamená,  že  len 
v  miere  finančných  možností,  ktoré  sa 
značne  odvíjajú  od  regulačného  rámca, 
bude  sa  BVS  môcť  spolupodieľať  na  za
bezpečovaní realizácie cieľov, ku ktorým 
sa zaviazala Slovenská republika voči EÚ. 
V oblasti kvality pitnej vody je to dosiah
nutie súladu so Smernicou Rady č. 98/83/
ES a v oblasti čistenia odpadových vôd je 
to  zabezpečenie  vyhovujúceho  čistenia 
odpadových vôd v súlade so Smernicou 
Rady č. 91/271/EHS ošetrenou prechod
ným obdobím do roku 2015.

V akom stave je kanalizačná sieť 
v Malackách a aký je harmonogram 
opráv kritických miest na najbližšie ob
dobie?

Kanalizačná sieť v Malackách je prime
raná svojmu veku (50 rokov a menej). Vy
skytujú sa tam lokálne poruchy, ktoré sa 
okamžite opravujú. V rámci opráv každý 
rok  robíme  dodávateľsky  opravy  kanali
začných  poklopov  a  šachtových  stupa
čiek. Investície väčšieho rozsahu sa zatiaľ 
nepripravujú.

Stavebné povolenie na dobudovanie
kanalizácie ešte nevydali

V roku 2004 bola spracovaná dokumentácia pre územné rozhodnutie a bolo 
vydané územné rozhodnutie na výstavbu a rekonštrukciu stokovej siete v spádo
vom území ČOV Malacky. Potom bola spracovaná dokumentácia pre stavebné 
povolenie. 

Vlastníkom stokovej siete, ako aj čistiarne odpadových vôd je Bratislavská vo
dárenská spoločnosť a táto spoločnosť by mala realizovať aj výstavbu novej siete 
a rekonštrukciu existujúcej stokovej  (kanalizačnej) siete. Bol podaný projekt na 
Ministerstvo  životného  prostredia  SR  v  Bratislave  za  účelom  posúdenia,  čo  je   
jeden zo základných predpokladov na získanie peňazí z Európskej únie. Pravidlá  
o poskytovaní finančných prostriedkov na kanalizácie stanovujú, že sa prostried
ky môžu poskytnúť len vodárenským spoločnostiam, ktoré sú vlastníkmi a pre
vádzkovateľmi existujúcich sietí. Zatiaľ Bratislavská vodárenská spoločnosť nepo
žiadala Obvodný úrad životného prostredia v Malackách ako príslušný vodohos
podárky orgán o vydanie stavebného povolenia. 

Ing. GABRIELA REHÁKOVÁ, oddelenie stavebného poriadku a dopravy 

 Kanalizácia do roku 2010

Firma
Fekálne vozidlo

s objemom
(m�)

Cena v Sk s DPH
za odvoz odpadovej 

vody (fekál)

BVS, a. s., Prešovská 48,
826 46 Bratislava 29

11 654,50

TEKOS, spol. s r. o.,
Radlinského ul., Malacky

3,5 949,00 

Vojenské lesy a majetky SR, š. p.,
OZ Malacky, Zámocká 7, Malacky

8 1071,00

DOPRAVIA Závod – Gajda 10 734,00

Agrotrans – Jozef Vala, Kostolište 5 714,00

Odvoz odpadových vôd  zo žúmp na ČOV Malacky zabezpečujú v meste tieto 
firmy (všetky majú s BVS, a. s., Bratislava uzatvorené zmluvy na odvoz a likvi
dáciu  odpadových vôd na ČOV Malacky):

Rekonštrukcia 
ČOV – 2. etapa
K 30. 11. 2007 sa ukončí skúšobná pre
vádzka  zrekonštruovanej  ČOV.  Potom, 
čo BVS, a. s., poskytne mestu hodnotia
cu správu, samospráva požiada obvod
ný úrad životného prostredia o uvede
nie  diela  do  stálej  prevádzky.  Zrekon
štruovaním čistiarne sa vytvoril základ
ný  predpoklad  pre  odkanalizovanie 
zvyšnej  časti  Malaciek.  Jej  kapacita  sa 
zvýšila na 33 000 ekvivalentných jedno
tiek, napojených môže byť 21 000 oby
vateľov. Na malackú ČOV sa môžu na
pojiť aj obce Kostolište a Jakubov. Pe
niaze na jej rozsiahlu rekonštrukciu, kto
rá  sa  skončila  kolaudáciou  diela  29.  9. 
2006, mesto získalo z fondu Phare CBC
GS.  Investícia  dosiahla  výšku  34,5  mil. 
Sk.

V roku 2015 budú musieť mať všetky obce nad 2000 obyvateľov vyriešenú 
problematiku spracovania odpadových vôd. Slovensko bolo vyhlásené za 
citlivú oblasť a prísne európske kritériá nútia investovať do ekologických 
zariadení na spracovanie odpadových vôd. Malackám sa podarilo dosiah
nuť taký stav, že na zrekonštruovanú čističku môžu byť napojené aj obce 
Kostolište a Jakubov. Mesto musí byť odkanalizované do roku 2010.

Kanalizácia sa začala budovať v ro
ku 1956. Odkanalizovaná je len ju
hozápadná časť mesta, deliaca čiara 
je železničná trať.Za ňou je odkana
lizovaná iba nemocnica s časťou uli
ce Duklianskych hrdinov a Hasičská 
záchranná brigáda.

Na kanalizáciu nie sú napojené 
tieto ulice: 
•  pred železničnou traťou: časť Stu-

pavskej ulice od Maliny smerom von  
z mesta, Ul. J. Kubinu, Cesta mláde-
že, časť Družstevnej a O. Kožucha. 

•  za železničnou traťou: Ul. oslobo-
denia, Legionárska, Kollárova, Nad 
Výhonom, R. Dilonga, Hurbanova, 
Lesná, B. Němcovej, J. Kráľa, Hlboká, 
Vysoká, Džbankáreň, časť ulice Duk-
lianskych hrdinov, Rakárenská, Tá-
borisko, Písniky, Jesenského, Sado-
vá, Dubovského, Záhradná, Pezin-
ská, Dielenská a časť Továrenskej 
ulice.

Obyvatelia v neodkanalizovaných 
častiach mesta si likvidáciu odpado-
vých vôd zabezpečujú svojpomocne. 
Obvodný úrad životného prostredia 
v Malackách vydal od roku 1998 do 
2007 kolaudačné rozhodnutia na cca 
30 domových ČOV. Tie boli vybudo-
vané prevažne na Záhradnej, Le-
gionárskej, Stupavskej, Hlbokej ulici 
a Džbankárni. 

Základné štatistické údaje o kana
lizácii Malacky (stav k 31. 12. 2006): 
Dĺžka kanalizačnej siete:       31,9 km
Počet kanalizačných prípojok:  1690
Počet prip. obyvateľov:              14 880
ČOV Malacky v roku 2006 sa vyčisti
la 1 309 425 m3 odpadových vôd.

Zdroj: BVS, a. s.

Aký je systém motivácie občanov 
z neodkanalizovanej časti? 
•   občania  sú  zvýhodnení  na  dani   

zo  stavieb,  a  to  znížením  sadzby   
o 1 Sk/m2

•   od  1.  1.  2007  mesto  občanom  na   
základe smernice poskytuje finanč
ný príspevok vo výške 30 % z pre
ukázateľne  uhradených  nákladov 
za vývoz na ČOV

Dajte si preplatiť 
vývoz žumpy!

V roku 2007 mesto v rozpočte vyčle
nilo na príspevky sumu 1 700 000 Sk. 
Využívajú  občania  možnosť  preplate
nia nákladov? Podľa  referentky odpa
dového  hospodárstva  MsÚ  Ing.  Jany 
Ježkovej si k 11. 9. uplatnilo nárok na 
30 %ný príspevok len 48 domácností. 
„Vyplatili sme im asi 15 700 Sk, čo nie je 
ani  percento  z  rozpočtovaného  obje
mu. Z každej ulice v neodkanalizovanej 
časti si dávajú faktúru preplácať tak dve 
domácnosti,“  dodáva  J.  Ježková.  Naj
viac príspevkov pritom mesto vyplatilo 
práve v letných mesiacoch júl a august, 
spolu 27. 

Chráňme životné prostredie
Časť občanov si svoje odpadové vo

dy  necháva  vyvážať  aj  prepravcami, 
ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu s BVS, 
a. s., Bratislava, a tieto sa potom likvidu
jú mimo ČOV. Hoci je táto likvidácia aj 
o 30 % lacnejšia, je nelegálna a neeko
logická.  Väčšina  obyvateľov  však  má 
urobené trativody a vypúšťa splaškové 
vody do záhrad, kanálov, čím ohrozuje 
životné  prostredie.  Železnice  SR  upo
zornili v auguste 2006 mesto na to, že 
občania na Stupavskej ulici majú vyve
dené  hadice  zo  záhrad  a  vypúšťajú 
splaškové vody vedľa koľají. K podob
ným porušeniam zákona o vodách do
chádza(lo) aj v iných častiach mesta. Za 
vypúšťanie  obsahu  žúmp,  ktorý  je 
v  zmysle  vodného  zákona  nebezpeč
nou  látkou,  môže  príslušný  obvodný 
úrad životného prostredia udeliť poku
tu do výšky 3000 Sk. Najhoršie na nele
gálnej likvidácii odpadových vôd je, že 
sa trvalo znečisťuje životné prostredie.

Stranu pripravila: LUCIA VIDANOVÁ

PUBLICISTI KA
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Centru sociálnych a podporných ak
tivít združenia Svitanie, ktoré sídli 
na Ul. 1. mája v Malackách, šéfovala 
od zriadenia v roku 2005 až do leta 
2007, kedy odišla na vlastnú žia
dosť do dôchodku, PhDr. Jana Pet
rová. Od 1. augusta zastáva pozíciu 
riaditeľky Mgr. Martina Ambrušová 
(23), na fotografii. Mladú absolvent
ku Pedagogickej fakulty UK v Brati
slave, ktorá v máji dokončila štú
dium  na Katedre špeciálnej peda
gogiky, odbor pedagogika mentál
ne postihnutých, oslovila správna 
rada združenia Svitanie. Tá je súčas
ne zakladateľom neziskovej organi
zácie Vstúpte. 

Od 1. 1. 2008 iba Vstúpte, n. o. 
„Neziskovú organizáciu Vstúpte, n. o., 

sme už zaregistrovali na Krajskom úrade 
v Bratislave. Je nástupcom Centra sociál
nych a podporných aktivít združenia Svi
tanie. Zatiaľ fungujeme súbežne pod obo
ma označeniami, od 1. 1. 2008 budeme už 
len Vstúpte, n. o.,“ vysvetľuje M. Ambrušo
vá.  Zmena  má  združeniu  pomôcť  aj  fi
nančne.  Už  v  roku  2008  sa  bude  môcť 
Vstúpte, n. o., uchádzať o 2 % z daní. Nový 
názov je symbolický. „Chceme, aby zdraví 
prijali  pozvanie  do  sveta  hendikepova
ných, a naopak. Nie  je  správne, ak  ľudia 

s postihnutím žijú v izolácii, lebo sú schop
ní zapadnúť do spoločnosti. Chceme ich 
integrovať  do  pracovného,  kultúrneho 
a sociálneho života,“ dodáva riaditeľka. 

Príklad z domu 
„Krásnym  príkladom  takéhoto  spája

nia je pre mňa úžasný sesterský vzťah mo
jich neteriek Júlie a Márie. Stali sa aj tvá
rami  malackej  kampane  Dňa  krivých  zr
kadiel, ktorý sa uskutočnil v júni. Julka sa 
narodila s Downovým syndrómom. Aj to 
bol hlavný impulz na to, aby som išla štu
dovať  špeciálnu  pedagogiku,“  hovorí. 
Mladá riaditeľka už počas štúdia pracova
la s mentálne postihnutými. „Ako osobná 
asistentka,  dobrovoľníčka  v  rôznych  za
riadeniach aj vo Svitaní, v špeciálnych ma
terských školách... V poslednom ročníku 
na VŠ som sa na plný úväzok venovala de
ťom ako vychovávateľka v Detskom do
move v Malackách,“ vyratúva skúsenosti, 
ktoré môže teraz dobre zúročiť. 

Plány?
„Chceme,  aby  bolo  Vstúpte  takým 

„centrom voľného času“ pre hendikepo

vaných.  Od  jesene  rozbiehame  nové  
terapie.  Rozširujeme  ponuku  aktivít. 
Oslovujeme  dobrovoľníkov,  aby  prišli 
pomôcť. Už dlho spolupracujeme s ma
lackou  keramikárkou  Libuškou  Čtverá
kovou. Do centra  na celý  deň  pravidel
ne  chodí  asi  10  dospelých  klientov.  
Chceme sa zamerať aj na deti predškol
ského veku, aj na školákov,“ plánuje ria
diteľka.  Okrem  odborného  tímu,  ktorí 
po nej dopĺňajú Mgr. Zuzana Blusková, 
Mária  Klamíková,  Mária  Vallová,  v  tom 
majú pomôcť dobrovoľníci. „Tí  sa budú 
klientom  venovať  raz  týždenne.  Máme 
ich zatiaľ šesť a vďaka nim sa budú naši 
klienti  zoznamovať  s  tancom,  záhrad
kárstvom alebo im budeme zabezpečo
vať relaxačné masáže,“ dodáva. 

Vstúpte  má  široko  otvorené  dvere 
pre všetkých. Pre nových klientov, dob
rovoľníkov aj sponzorov. Nechajte sa po
zvať  a  dáte  nový  rozmer  životu  nielen 
hendikepovaným, ale aj sebe. 

Text, foto: LUCIA VIDANOVÁ

V dielňach klienti zanie-
tene pracujú pod vede-
ním známej malackej ke-
ramikárky Libuše Čtve-
rákovej aj jej dcéry na vý-
tvoroch, ktoré čoskoro 
uvidíme na výstave. „Tie-
to výrobky chceme aj pre-
dávať. Veď pocit, že ste 
v niečom úspešní, je dob-
rý pre každého človeka, 
nieto ešte pre postihnu-
tého. Nerobia to len pre-
to, aby si vyplnili svoj voľ-
ný čas, ale má to aj vyšší 
cieľ,“ dodala M. Ambru-
šová, s ktorou sme do 
dielne nahliadli. 

Miľníky 1�-ročnej histórie OZ Svitanie, ZPMP
11. 11. 1992 
– vznik Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Malackách, kto
ré neskôr dostalo názov Svitanie.
15. 10. 1994 
– začiatok spolupráce s partnerskou organizáciou Lebenshilfe z mesta Siegen   
z  Nemecka s najvýznamnejším zahraničným partnerom združenia.
16. 10. 1997 
– otvorenie Domu Svitania v Jakubove.
22. 10. 2005 
–  otvorenie  Centra  podporných  sociálnych  aktivít  Svitania  v  Malackách  na   
Ul. 1. mája.
19. 12. 2006 
– osamostatnenie oboch zariadení Svitania  Domu Svitania v Jakubove i Centra 
podporných sociálnych aktivít Svitania v Malackách. Svitanie sa tak stáva zakla
dateľom  dvoch  neziskových  organizácií    Domu  Svitania,  n.  o.,  v  Jakubove   
a v Centre podporných sociálnych aktivít Svitania v Malackách vzniká Vstúpte,  
n. o.

SLÁVNOSTNÁ VERNISÁž VýSTAVy 

Tvoríme spolu 
sa uskutoční 5. októbra o 17.00 h 
v galérii MCK na Záhoráckej ulici 
v Malackách. 
Ide o spoločný projekt klientov 
Vstúpte, n. o., a detí z výtvarného 
odboru miestnej ZUŠ. Všetci ste  
srdečne vítaní.
Výstava je sprievodnou akciou 
osláv 15. výročia založenia Svita
nia.  

Vstúpte s novou
riaditeľkou

V Malackom hlase (MH 8/2006) sme sa zao
berali témou vystavania „plotu slobody“ – 
líniového oplotenia Bažantnica – Obora, 
o ktorom v tom čase vedel málokto. Kým 
vtedy VLM v Malackách ako dôvod výstav
by uviedli ochranu letiska a poľnohospo
dárskeho pozemku pred zverou, ako aj za
bezpečenie vojenského obvodu, o pár me
siacov sa z pôvodného zámeru vykľula vý
stavba zvernice pre „vyvolených“. Infor
movali sme o tom v MH 12/2006. Ku kon
troverznej  medializovanej stavbe sa vra
ciame opäť. Vďaka príspevku Andreja Ši
mončiča z týždenníka život, z ktorého vy
beráme: 
 

Vyhodené milióny
Plot  uprostred  vojenských  lesov  na  Záhorí  bol 

postavený zbytočne. Zvernicu, ktorú mal ohradzo
vať, už  totiž  rezort obrany nechce. Milióny korún, 
ktoré si výstavba vyžiadala, tak boli doslova prehaj
dákané. Koľko ich v skutočnosti bolo? 

Ešte pred rokom to vyzeralo na parádny biznis. 
Vo vojenských lesoch na Záhorí napriek protestom 
obyvateľov  priľahlých  obcí  denne  pribúdali  nové 
metre  plota,  ktorým  mala  byť  obohnaná  budúca  
2 200hektárová zvernica na chov muflonej a dani
elej zveri. Budoval ju podnik Vojenské lesy a majet
ky a jeho riaditeľ Štefan Drozd netajil, že okrem cho
vu by sa tu zverina mala aj loviť. Všetko je už minu
losť. 

„Zvernica  bola  stavaná  zbytočne,  ministerstvo 
obrany a jeho štátny podnik Vojenské lesy a majet
ky majú vynakladať finančné prostriedky na úlohy 
zverené do ich kompetencie. V prípade, že sa pre
ukáže  nevyužitie  vystavaného  oplotenia,  pristúpi 
sa  k  prijatiu  primeraných  opatrení,“  tvrdí  hovorca 
ministerstva obrany Vladimír Gemela.

Smrteľne nebezpečné!
Stojíme pred vysokou železnou bránou, ktorá  je 

dnes jedným z mála možných vstupov do vojenské
ho lesa. Napravo aj naľavo od nej je tri metre vysoký 
plot, ktorý sa tiahne do nedohľadna. Brána je odom
knutá  a  súkromná  bezpečnostná  služba,  ktorá  tu 
hliadkovala a jej úlohou bolo odtiaľto vyviesť každé
ho „narušiteľa“,  je dávno preč. „Odišli ešte vlani, po 
tom ako minister obrany Kašický zastavil oplocova
nie lesa,“ hovorí starosta obce Kuchyňa Róbert Bujna. 
Pred rokom bol členom petičného výboru, ktorý bo
joval proti stavbe plota. Po nedávnom vyhlásení re
zortu obrany, že zvernica bola stavaná zbytočne a už 
sa s ňou nepočíta, cíti isté zadosťučinenie. „Nemyslím 
si, že by to bola naša zásluha, ale možno sme k zasta
veniu oplocovania prispeli. V každom prípade sa však 

ukázalo, že sme mali pravdu. Bolo nutné vyhadzovať 
toľké milióny na toto?“ ukazuje na plot, kvôli ktoré
mu vyrúbali stovky stromov a ktorý pripravil  lesnej 
zveri niekoľko smrteľných nástrah. Hneď za bránou, 
ktorou sme sa dostali dnu, je napríklad akýsi rošt zo 
železných rúrok prekrývajúci jamu. Ak by naň vbehlo 
zviera, mohlo by sa mu to stať osudné. Medzery me
dzi rúrkami sú totiž také veľké, že sa mu do nich mô
že zakliesniť noha a samo sa nevyslobodí. Nebezpeč
né je aj samotné pletivo s veľkými okami. Aby ho zver 
zaregistrovala,  rozvešali  po  ňom  aspoň  oranžové 
stužky, to však nemusí pomôcť.

 
Čo bude s plotom?

Na tomto všetkom sa však napriek rozhodnutiu o 
zastavení výstavby zvernice tak skoro zrejme nič ne
zmení.  Zástupcovia  ministerstva  obrany  totiž  stále 
dúfajú, že približne deväťkilometrový plot sa bude 
môcť predsa len nejako využiť. „Jediné využitie bude 
také, že to niektorí naši spoluobčania rozoberú a od

vezú do zberných surovín,“ komentuje vývoj nahne
vaný starosta Kuchyne. „Skôr si však myslím, že sa o 
tom teraz na nejaký čas prestane hovoriť, zabudne sa 
na to a oni potom budú potichu pokračovať,“ dodá
va. Hovorca ministerstva obrany Vladimír Gemela to 
však  odmieta. „Neexistuje  dôvod  domnievať  sa,  že 
výstavba  oplotenia  zvernice  bude  pokračovať.  Či 
podnik odstráni už postavené oplotenie po hranici 
vojenského obvodu alebo nie, to je otázka, ktorú tre
ba zvážiť. Rozhodnutie zatiaľ nebolo prijaté,“ hovorí s 
tým, že v tejto otázke ešte nenastal čas na jednoznač
ný záver. 

Koľko to vlastne stálo?
Zaujímavá však nie je len budúcnosť deviatich ki

lometrov železného pletiva a stoviek stĺpikov, ktoré 
ho podopierajú. Nejasnosti sú aj pri financovaní tejto 
„stavby“. Podľa vyjadrenia hovorcu ministerstva obra
ny bola v réžii Vojenských lesov a majetku, závod Ma
lacky, ktorý na ňu vynaložil 12 767 886 Sk. Riaditeľ 
podniku Štefan Drozd pritom už pred rokom hovoril 
o preinvestovaných 14 miliónoch... Ani jedna z tých
to súm však nemusí byť konečná. Za plotom naprí
klad  hliadkovala  súkromná  bezpečnostná  služba, 
ktorá to nerobila zadarmo, nikto nešpecifikoval, koľ
ko stála samotná výstavba plota, koľko prípravné te
rénne  práce  a  podobne.  Odpoveď  na  tieto  otázky 
sme sa však nedozvedeli. Vladimír Gemela nás od
kázal na  riaditeľa podniku Vojenské  lesy a majetky 
Štefana Drozda, s ktorým sa nám však skontaktovať 
nepodarilo. Nie je teda vylúčené, že celý špás s plo
tom  a  zvernicou  na  Záhorí  mohol  stáť  aj  viac,  než 
dnes rezort obrany priznáva. 

Zdroj: žIVOT 35/2007, 
autor ANDREJ ŠIMONČIČ

Redakcia Malackého hlasu len dodáva, že 
s vrcholnými predstaviteľmi VLM, š. p., Malacky 
je skutočne náročné sa skontaktovať. Ing. Juraj 
Piecka opäť nezareagoval na otázky Malackého 
hlasu, ktoré sa týkali výrubov v priemyselnom 
parku.

Plot slobody zbytočný

Kontakt: Vstúpte, n. o., Ul. 1. mája 15
 Tel.: 034/772 62 74, 0903/57 26 49
 email: vstupte@gmail.com

Foto: archív
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Štiavnické vrchy sú najväčším so-
pečným pohorím Západných Karpát. 
Atraktívnosť územia zvyšujú vodné ná-
drže – (tajnička č. 1). Ich budovanie si vy-
nútil rozvoj baníctva v minulých storočiach 
a slúžili ako zdroj energie i úžitkovej vody. 
Spolu s napájacími a náhonovými jarkami 
a ďalšími vodohospodárskymi zariadenia-
mi tvoria unikátny technický systém.  Dnes 
slúžia hlavne na rekreačné účely, najzná-
mejšie z nich sú Počúvadlianske, Rich-
ňavské, Evičkino, Belianske, Hodrušské 
a Studenské jazero. Najvyšším vrcholom 
Štiavnických vrchov je (tajnička č. 2) (1009 
m). Zvetrávaním a rozpadom pôvodného 
sopečného reliéfu krajiny vznikli skalné ve-
že, steny, ihly a rozsiahle kamenné moria. 

V lesoch sa vyskytuje veľké množstvo cu-
dzokrajných drevín. Súvisí to so založením 
lesníckej katedry v roku 1807, ktorá sa stala 
súčasťou Baníckej a lesníckej akadémie.  
V rámci nej neskôr vznikla botanická záhra-
da, v ktorej boli vysadené dreviny z rozlič-
ných častí sveta. Na niektorých stanoviš-
tiach nájdeme poniklec veľkokvetý a (taj-
nička č. 3) rôznofarebný. Severnejšie rastie 

aj brusnica obyčajná a brusnica čučoried-
ková.

Zo živočíšnej ríše sú hojne zastúpené 
vtáky – orol krikľavý, myšiak hôrny, sova 
obyčajná a mnoho druhov spevavcov. Vy-
skytujú sa tu i vzácne mäsožravé cicavce – 
rys a mačka divá. V opustených banských 
dielach našlo skrýše niekoľko druhov neto-
pierov, napríklad podkovár veľký a malý, 
netopier obyčajný, večernica malá a iné.   
 Územie je bohaté na liečivé minerálne 
vody. Len v kúpeľoch (tajnička č. 4) vyviera 
12 liečivých prameňov. Štiavnické vrchy sú 
ideálnym miestom na trávenie voľného ča-
su. Nachádza sa tu bohatá sieť turistických 
chodníkov, množstvo atraktívnych cyk-
lotrás, sú tu aj termálne kúpele v Sklených 
Tepliciach a termálne kúpalisko vo Vyh-
niach.

VODOROVNE
A  vojenské  nádoby  na  jedlo;  pekne 

obliekam – obrátene; krém B nám patria
ca; pokladnica; síra; druh náboja; oznámil 
úradom C  stred slova kefír; šumivé víno; 
jemnosť; krehký materiál;  španielska vy

chovávateľka  D  dva  polomery;  tajnička 
č. 4; ŠPZ Českých Budejovíc E časť čižmy; 
rovnaké  spoluhlásky;  Rada  národných 
parkov;  ruská  rieka;  bývalý  čs.  hokejový 
brankár  F  štát  v  Ázii;  druh  slona;  kyslík; 
mestečko  na  Ukrajine;  anonym  bez  za
čiatku  G  podmienková  spojka;  prehŕňa 
vlasy;  malý  somár;  tekuté  zlato;  na  to 
miesto. 

ZVISLE 
1 sila 2 tajnička č. 3; draslík 3 orgány 

sluchu;  hnevá  4  zvratné  zámeno;  MPZ 

Slovenska;  ľad  po  nemecky  –  foneticky  
5  tvrdá  samohláska;  obyvateľ  keltského 
územia; podmienková spojka 6 zmenše
né napodobneniny originálov; spojka 7 je 
po nemecky; dusík; zvyšok po ohni 8 rus
ký súhlas; chemický prvok; symetrála 9 dl
há samohláska; tajnička č. 2; rímskych 50 
10  spoluhlásky  slova  ryba;  pulz;  komu  
patriaci? 11 umenie po latinsky; práca vo 
fyzike; lodenica 12 kryt vstupu do kanali
zácie; polomer 13 Peter; nástroj na kála
nie dreva; citoslovce pobádania 14 cito
slovce  bolesti; okresné  centrum;  vrkoč  

15 Slovenská demokratická aliancia; do
mácke meno Ernestíny 16 tajnička č. 1; 
čas vo fyzike 17 štát v USA.

Na pomoc: E Crha;
Pripravil: JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

OPRAVUJEM CHLADNIČKy
A MRAZNIČKy, 
MONTUJEM KLIMATIZÁCIE
Pavol Šišolák, Závod 66�
tel.: 0��/779 9� ��, 090�/7� 06 12
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Ak nám do 25. septembra pošlete 
správne vylúštenie tajničky krížovky spolu 
s nalepeným kupónom, budete mať šan-
cu získať reklamné predmety mesta s bo-
nusom – publikáciou Výchovná rehabi-
litácia od Antona Gútha.

KUPÓn

16

Spomedzi  čitateľov,  ktorí  nám  poslali 
správne vylúštenie tajničky –
1. Tri koruny, 2. Dunajec, 3. Cyprián  
sme  vyžrebovali  Evu Kollovú  z  Ul.  
1.  mája  v  Malackách,  ktorá  vyhráva  
reklamné predmety mesta. 
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SAUnA 
začiatok sezóny 2007 – 2008

SEPTEMBER
Pondelok (17. 9., 24. 9.) 16.00 h – 20.00 
h, muži
Utorok (18. 9., 25. 9.) 16.00 h – 20.00 h, 
ženy

OKTóBER
Pondelok, štvrtok 16.00 h – 20.00 h, 
muži
Utorok, piatok 16.00 h – 20.00 h, ženy

NOVEMBER Až APRÍL
Pondelok, štvrtok 16.00 h – 20.00 h, 
muži
Utorok, piatok 16.00 h – 20.00 h, ženy
Sobota 13.00 h – 16.00 h, muži; 

17.00 h – 20.00 h, ženy 

V štátne sviatky je sauna zatvorená. 

podľa § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve  
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne
skorších predpisov a podľa § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z.  
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľ Základnej školy,
Štúrova 142/A, 901 01 Malacky.

Požadované kvalifikačné predpoklady:
•  odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná podľa Vyhlášky Ministerstva 

školstva SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogic
kých pracovníkov v znení neskorších predpisov 

•  najmenej päť rokov pedagogickej praxe
•  absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady 

Ďalšie požiadavky:
•  občianska bezúhonnosť
•  znalosť súvisiacej legislatívy (právne normy z oblasti školstva – riadenie, hospo

dárenie, kompetencie škôl, výchovnovzdelávací proces a pod.) 
•  organizačné a komunikačné schopnosti
•  základná znalosť problematiky riadenia a ekonomiky
•  riadiace skúsenosti vítané 
•  znalosť cudzieho jazyka vítaná

Požadované doklady na výberové konanie:
•  prihláška na výberové konanie
•  overené fotokópie dokladov o vzdelaní
•  podpísaný štruktúrovaný životopis
•  odpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace
•  vlastný návrh koncepcie rozvoja školy (najviac v rozsahu 4 strán)
•  písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov pre potreby 

výberového konania 

Prihlášku na výberové konanie s priloženými požadovanými dokladmi je potrebné 
doručiť do 28. septembra 2007 do 12.00 h na adresu: 
Mesto Malacky, sekretariát prednostu MsÚ, Radlinského 2751/1, 901 01 Ma
lacky s označením Výberové konanie – riaditeľ ZŠ Štúrova a v ľavom hornom ro
hu Neotvárať!. 

Termín a miesto výberového konania budú uchádzačom, ktorí splnili podmienky  
k účasti na výberovom konaní, oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

Mesto Malacky
vyhlasuje

MH 07 B3

MH 07 MP

Centrum voľného času v Malackách 
prijme do pracovného pomeru 
vitálneho dôchodcu alebo pracovníka 
so zníženou pracovnou schopnosťou 
na miesto

údržbára na polovičný
pracovný úväzok. 

Kontakt: Centrum voľného času, 
M. Rázusa 30, 901 01 Malacky, 
tel. č. 034/772 22 28. 

PONUKA PRÁCE

ŠTÚDIO77
Bratislava 
a Mestské centrum 
kultúry Malacky

vás pozývajú 
na koncert

OTEC a SYn
nEDVĚDOVCI
Franta a Vojta spievajú
Honzove pesničky
29. 9. v Spoločenskom
dome MCK

Vstupné: 200 Sk
Predpredaj: TIK Malacky (v budove in
kubátora)

Pozvánka
na jesennú burzu

Centrum voľného času
a Detské centrum Vánok

vás pozývajú na

Burzu hračiek
a detských kníh (CVČ)
a 
Burzu detského a tehotenského
ošatenia a doplnkov (DC Vánok).

Burza sa uskutoční v Centre 
voľného času na Ul. M. Rázusa 30 
v sobotu 6. októbra 
od 14.00 – 17.00 h.
     

Informácie: 
BURZA HRAČIEK A KNÍH
 Deti predávajú svoje hračky samy ale
bo za pomoci rodičov, určujú si tiež ce
nu  svojho  tovaru.  Príďte  nakupovať, 
predávať alebo sa len pozrieť!
Záujemcovia o predaj sa zaregistrujú
 v CVČ alebo na t. č. 034/772 22 28
do 3. októbra. 
BURZA OŠATENIA A DOPLNKOV
Informácie na t. č: 
DC Vánok, 034/772 69 34 
denne 9.00 – 12.00 h; A. Chamrazová
0908/11 28 10, Králová 0918/79 59 69.                     
Príďte si vybrať z jedinečnej 
ponuky za super ceny!



MALACKÝ HLAS  16/2007  �

Od 28. 8. dO 10. 9. 

Veronika  Stachová  a  Andrej  Mon-
ček;  Barbora  Turnerová  a  Adam 
Osvald;  Zuzana  Lazarová  a  Štefan 
Richweis; Erika Ivanová a Ing. Slavo-
mír Šefčík;  Petra Tančiboková a Mi-
chal Vidovič. 

NIE SÚ MEdZI NAMI:

POVEdALI SI ÁNO:

Od 28. 8. dO 10. 9.

Jozef Vostrovský, 1947, Ma-
lacky; Vendelín Izakovič, 1924, Zá-
vod; František Radič, 1926,  Rohož-
ník;  Štefan Vician,  1922,  Malacky; 
Terézia Siváková, 1934, Malacky.

†

KULTÚRA • SPOLOČENSKÁ KRONIKA • OZNAMY

SpoločenSká kRonIka

Ráno
Skús si ráz privstat pred rozbreskem,
vyber sa v prítmí za dzedzinu,
zázraky zbadáš nevídané,
zázraky, co Ťa ináč minú.
Panenská rosa v zelenéj trávje,
zastudzí,  preč sú drímoty,
blížíš sa k lesu, cícíš jeho náruč,
už blednú noční temnoty...

Sedni si na posed tam na kraj lesa,
posúchaj vtáčí symfóniu,
dúškama vdychuj smolnú vúňu ború,
tí, ci spjá, tú krásu nezažijú.
Cichúčko sedz, až zbadáš srnku,
jak muáďa k první paši vede,
zajíčkú v marci vyláhnútých,
jak panáčkujú pod posedem...

Uvidzíš kaňu krúžit nad obilím,
bažanta vzlétnút spuašeného,
učuješ sojku huasným škrekem,
vetrelca huásit neznámého.
Až naráz šecko kouem scíchne,
v pokori,  bázni, v ponížení
Karpaty v dálce začnú horat,
je tady další rozedňení...

Ked prebereš sa omámený,
zas šecko cvrliká a spívá, bzučí,
 ten zázrak rána už je dokonaný, 
čovjek sa ceuý život učí.
Ohnivá gula spoza kopcú,
rozlévá svjetuo nad Záhorím,
vracáš sa k dzedzine, si trošku  inačí...
Zázrakem rána požehnaný!

MaRIán polakoVIč

pochádza zo známej malackej hu-
dobníckej rodiny. Jeho otec kamil 
patril spolu s G. Vachom k zaklada-
teľom dychovky v Malackách. V dy-
chovke však hrával už jeho starý 
otec. lásku k hudbe mal teda od ko-
ho zdediť. po štúdiu na konzervató-
riu hral takmer desať rokov v sym-
fonickom orchestri rozhlasu. V roku 
1982 emigroval do nemecka. V mes-
te Calw od roku 1986 pôsobí ako 
„stadtmusikdirektor“. Rodák z Ma-
laciek peter Blažíček (59). 29. 8. kon-
certoval po 16 rokoch vo františ-
kánskom kostole. krátko po kon-
certe sme mu položili zopár otázok. 

Už 21 rokov vediete mestskú kapelu 
v meste Calw, ako ste sa k tomu dosta-
li? 

Vždy ma to ťahalo k muzike, aj v emig-
rácii. Mesto vypísalo v roku 1986 konkurz. 
Prihlásilo sa do neho 35 kandidátov. Mu-
seli  sme  preddirigovať,  učiť  a  potom  si 
mestská rada vybrala jedného kandidáta 
– mňa. 

príbuzných ste mohli navštíviť až po 
roku 1989. kedy ste sa malackému 
publiku predstavili ako dirigent ne-
meckej kapely prvýkrát? 

V  roku  1991.  Mali  sme  koncertovať 
v Zámku, ale bolo veľmi chladno. Tak sme 
poprosili  pána  farára  Držku,  či  by  sme 
mohli hrať v kostole. Nemali sme síce re-
pertoár prispôsobený   kostolnému kon-
certu.  Mali  sme  hrať  modernú  muziku, 
džez, polku. Ale vyšlo to. Neskôr som po-
čul, že okrem sakrálnej muziky v kostole 
iné koncerty nerobili.  

aký to je pocit postaviť sa pred do-
máce publikum po druhýkrát? 

Skvelý.  Srdečnosť  mojich  rodákov  je 
nenahraditeľná.  Súkromne  chodím  do 

Malaciek aj dvakrát do roka, veď tu mám 
dve sestry a svokru v Kostolišti, manželki-
ných  súrodencov...    Ako  sa  sem  dostala 
kapela? Každý rok robievame zájazdy. Tak 
som si povedal, že tento rok absolvujeme 
turné po Slovensku (28. 8 – 2. 9.). A riadi-
teľka J. Zetková mi ponúkla, či by sme ne-
prišli zahrať do Malaciek. Aj viceprimátor 
Manfred  Dunst  bol  zvedavý,  odkiaľ  po-
chádzam.  Je  tu  prvýkrát.  Pochodili  sme 
mesto, všetko som mu poukazoval. 

čo vás prekvapilo po návrate „do-
mov“?

Zo starého mesta a pekných budov, čo 
sa mali zachovať, tu takmer nič nezostalo. 
Mesto kvasí. Architektúra nie je vykryštali-
zovaná.  Staré  mesto,  kúsok  vynovené. 
Ako napríklad v Nemecku. 

Je život v nemecku a na Slovensku 
iný?

Na Slovensko sa veľmi rád vraciam. Aj 
tu, aj tam sú dobré veci. No v Nemecku mi 
chýba  srdečnosť  našincov.  To  sa  nedá 
nájsť nikde. „Biznis“ Nemcov preoriento-
val. My Slováci sme možno niekedy až prí-
liš dôverčiví. Medzi dvoma ľuďmi sa v prie-
behu krátkeho času môže vyvinúť úprim-
ne dôverný vzťah.  Slovensko mi chýba. Či 
by som sa vrátil? Ešte mám šesť rokov do 
dôchodku. Uvidím, no nevylučujem to. 

Text, foto: lUCIa VIDanoVá

29. 8. vyvrcholilo vo františkánskom 
kostole Kultúrne leto 2007 koncer-
tom Stadt- und Judendkapelle Calw 
(Nemecko). Tento jeden z najstarších 
dychových orchestrov v Nemecku bol 
oficiálne založený už v roku 1665. 
V preplnenom kostole publikum nad-
šene aplaudovalo a v duchu sa hlbo-
ko skláňalo pred hudobným maj-
strovstvom 50-člennej kapely, ktorá 
reprezentuje Calw a Nemecko po ce-
lom svete.

Svetový deň cestovného ruchu aj v Malackách

Poznáte dobre
svoje mesto?

Turisticko-informačná kancelária pripravuje pre obyvateľov, ale aj náv-
števníkov Malaciek ďalšiu akciu, na ktorej by ste nemali chýbať. pri príle-
žitosti Svetového dňa cestovného ruchu budete mať dňa 29. 9. možnosť 
byť účastníkmi jednej zo štyroch prehliadok mesta s kvalifikovaným 
sprievodcom. Jediné, čo musíte urobiť, je prísť v danú hodinu do TIk–u na 
Bernolákovej ulici 1/a (budova inkubátora) v Malackách.

Termíny prehliadok:
10.00 h Veľký mestský okruh 
   (krypty – františkánsky kláštor – kaplnka Svätých schodov – synagóga 

– Múzeum Michala Tillnera)
14.00 h Sakrálny okruh
  (františkánsky  kláštor – krypty – synagóga)
16.00 h Historický okruh
  (františkánsky kláštor – krypty – synagóga – Múzeum Michala Tillnera)
16.00 h  okruh pre lenivých turistov
  (Múzeum Michala Tillnera)

Pre bližšie informácie kontaktujte TIK 
na tel. č. 034 /772 20 55, info@tikmalacky.sk

lUkáŠ VaVRIneC,
turisticko-informačná kancelária

Svetový deň cestovného ruchu 
Pripadá na 27. 9., vyhlásený bol na valnom zhromaždení Svetovej organizácie 

cestovného  ruchu  v  roku  1979  v  Španielsku.  Dátum  je  symbolický  aj  z  toho   
dôvodu,  že  sa  končí  hlavná  turistická  sezóna  na  severnej  pologuli  a  zároveň   
sa začína na južnej zemskej pologuli. Malacky sa zapájajú do osláv tohto dňa po 
prvýkrát. 

Peter Blažíček na Malacky 
nezabúda

Stadt- und Jugendkapelle Calw
– patrí medzi najstaršie dychové orchestre v nemecku. prvé záznamy v Stutt-
gartskej zemskej kronike sú zo 14. storočia. oficiálny termín založenia sa  
datuje 17. júna 1665. 
Stadtkapelle je mestskou inštitúciou, ktorá združuje vyše 100 hudobníkov – amaté-
rov. Predsedom je Oberbürgermeister Manfred Dunst. Za celú prevádzku kapely je 
zodpovedný Stadtmusikdirektor, od roku 1986 Peter Blažíček. Orchester koncerto-
val v Kanade, USA, Rakúsku, Taliansku, Anglicku, Belgicku, Malte, Českej a Slovenskej 
republike. V posledných piatich rokoch zastupoval štyrikrát Nemecko na folklórnom 
festivale v arabskom Sultanáte Oman. Za výnimočné zásluhy jej bola v roku 1970 
Zväzom nemeckých dychových hudieb udelená Pro-Musika-Plakette a v roku 2005 
najvyššie vyznamenanie zemi Baden-Wüttembergu Conradin-Kreutzer-Tafel. Det-
ská kapela má vyše 30 a „Minis“ 15 mladých hudobníkov, ktorí navštevujú hudobnú 
školu.             Viac na www.stadtkapelle-calw.de

Ponosy  rodičov  na  neskorý  začiatok 
rekonštrukcie prístavby v ZŠ Dr. J. Dérera 
nie sú namieste. Prvým dôvodom, prečo 
sa nemohlo začať pracovať cez prázdni-
ny,  keď  sa  nevyučovalo,  bolo  neskoré 
oznámenie o pridelení kapitálových vý-
davkov 5 mil. 300-tisíc Sk na odstránenie 

statických porúch, ktoré mesto žiadalo už 
20. 2. 2007, a to opakovane po tretí  raz. 
K realizácii opráv bolo potrebné staveb-
né povolenie.

Mesto  požiadalo  o vyjadrenie  k pro-
jektu rekonštrukcie všetky povinné orgá-
ny a zároveň si vyžiadalo od stavebného 

úradu súhlas na prípravné práce z dôvo-
du havarijného stavu. V júli sa kompleti-
zovali súťažné podklady a verejné obsta-
rávanie  bolo  vyhlásené  31.  7.  Zmluva 
o dielo s firmou BH STAV, s. r. o., Strečno 
bola  podpísaná  29.  8.  Dodnes  sa  však 
práce nezačali naostro, pretože stavebné 
povolenie ešte nie je vydané. 

Prudké dažde minulý týždeň spôsobili 
zatekanie v priestoroch, ktoré sa majú re-
konštruovať,  no  nesúvisí  to  s  prípravou 
na rekonštrukciu strechy. Fotofokumne-
tácia  dokazuje,  že  pre  praskliny  na  pô-
vodnej  streche  sa  nedalo  čakať  nič  iné. 
„Rekonštrukciu  zvládneme  za  plného 
chodu,“ hovorí riaditeľka školy Mgr. T. So-
póciová. „Dočasne  sme  premiestnili  70 
prvákov  a  60  druhákov  do  odborných 
učební  a  keď  triedy  vyschnú,  budú  po-
kračovať v pôvodných priestoroch.“

Práce náročné na hluk a vymieňanie 
okien v kuchyni sa budú po dohode s fir-
mou  vykonávať  cez  víkendy.  Musia  sa 
podľa  zmluvy  ukončiť  do  30.  11.  2007 
a peniaze sa musia minúť do 30. 12. 2007, 
takže treba istý čas vydržať a tešiť sa, že 
peniaze na opravu vôbec prišli.  Iní  také 
šťastie nemajú.

Text: T. BúBeloVá 
Foto: S. osuský

Opravy „dérerka“ zvládne

V Nemecku bude Petrovi Blažíčkovi domov pripomínať aj darovaná publikácia o Malac-
kách.

Narodeniny 
gymnázia

pred 80 rokmi bolo v Malackách  
založené gymnázium. nieslo názov 
Súkromné gymnázium Rádu sv. 
Františka v Malackách. 

Pod patronátom františkánskej rehole 
pôsobilo do roku 1945, kedy ako dôsle-
dok  poštátnenia  cirkevných  škôl  začalo 
svoje  pôsobenie  štátne  gymnázium. 
V  Malackách  získali  vzdelanie  desiatky 
akademikov,  stovky  vedcov.  Dnes  sa 
k spoločnému predchodcovi hlásia Gym-
názium  Malacky na Ul. 1. mája (GM, štát-
ne gymnázium) i Gymnázium sv. Františ-
ka Assiského (GFA, v roku 1996 nadviazalo 
na  tradíciu  pôvodného  františkánskeho 
gymnázia). Obe gymnáziá pripravujú na 
začiatok októbra sériu aktivít, ktorými si 
pripomenú veľké jubileum.

1. 10. 
Vodácky splav Moravy na úseku Břec-
lav – Moravský Sv. Ján (GM)
2. 10. 
9.00 h Slávnostná akadémia  (GM,  te-
locvičňa)
12.00 h Otvorená škola s programom 
pre verejnosť (GM)
3. 10. 
8.00  –  14.00  h  Športový  a  zábavný 
program študentov (GM)
4. 10. 
10.00 h Svätá omša vo františkánskom 
kostole (GFA)
11.30  h  Slávnostná  akadémia  (GFA, 
kresliareň)
13.00 h Prehliadka Alma Mater (GFA)
5. 10.
Kultúrny program pre študentov školy 
(GFA)
8. 10. 
Športový deň; súťaže o Pohár riaditeľ-
ky školy (GFA)
16. 10. 
Vedecká  konferencia  s  medzinárod-
nou účasťou (GM)

-mh-

Bez komentára
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ŠPORT

„Na začiatok musím povedať, že výš
kové údaje sú zobrané zo štvordielnej en
cyklopédie Světová pohoří od Jiřího Šlég
la a kol. z r.2001. Špecifikom Turecka, ako 
jednej zo strategických krajín NATO, je za
hmlievať geografické údaje. Podľa našich 
výškomerov  sa  tak  znížil  Mt.  Suphan 
o takmer 400 metrov. Ararat zostal, zrej
me z úcty k posvätnej hore, výškovo ne
zmenený,“ vysvetľuje zanietene horolezec 
z Malaciek. 

Jazero veľkosti Luxemburska
  Za  3,5  dňa  cesty  Maďarskom,  Srb

skom,  Bulharskom  a  Tureckom  sa  po 
3200 km dostávame k  jazeru Van. Je  to 
slané,  bezodtokové  jazero  veľkosti  Lu
xemburska. Nachádza sa neďaleko hra
níc s Iránom. Kedysi bolo jazero omnoho 
väčšie. No v dávnych časoch ho zasypala 
láva pri výbuchu sopky Nemrut Dag na
chádzajúcej  sa  na  jeho  brehoch.  Soli 
a kyseliny z tohto výbuchu sa rozpustili 
vo vodách jazera Van.

Korytnačky na svahoch sopky
 Ako aklimatizačnú túru sme si zvolili 

výstup  na  štvortisícovku  Mt.  Suphan, 
ktorá  je  údajne  druhým  najvyšším  vr
cholom Turecka.  Podľa  už  hore  uvede
ných skutočností sme zistili, že je možno 
až treťou najvyššou horou na území tej
to krajiny. Zdolali sme ju za 2 dni. Museli 
sme totiž kvôli získaniu  lepšej aklimati
zácie prespať vo výške 3000 m n. m. Sop
ka bola zaujímavá tým, že okolo hlavné
ho krátera mala niekoľko vrcholov, z kto
rých bolo veľmi ťažké zistiť, ktorý je naj
vyšší. Každopádne aklimatizácia splnila 

svoj účel. Pri výstupe aj pri zostupe nás 
na svahoch vyhasnutej sopky prekvapil 
výskyt suchozemských korytnačiek.

Dogubayazit
 Vraciame sa k jazeru Van a pokraču

jeme ďalej,  stále bližšie k  iránskym hra
niciam.  Vojenské  kontroly  sa  množia. 
Dôvodom je blízkosť hranice, ale aj to, že 
sa nachádzame na území obývanom ná
rodom Kurdov  v Kurdistane. Nakoniec 
sa  zastavujeme  v  meste  Dogubayazit, 

ktoré  je  východiskom  k  najvyššej  hore 
Turecka  Araratu (po turecky Agri Dag)  
posvätnej hore, kde podľa Biblie pristál 
pri potope sveta Noe so svojou archou.

Veľké kamenné lavíny
 Odpočinok, návšteva miestnych pa

mätihodností  a  vybavovanie  formalít 
pred výstupom nám zabrali 2 dni. V so
botu 1. 9.  ráno nasadáme na korbu ná
kladného auta a cez dedinku Eli  sa do
stávame do výšky 2200 m n. m. Odtiaľ sa 
začína náš pochod do C 1 do nadmor
skej výšky 3200 m. Na lúke s roztrúsený
mi  lávovými  balvanmi  je  anglický  tráv
nik. Ten tu vytvorili pasúce sa kone, ktoré 
sem nosia náklady. Po lúke sa dá chodiť 
bosými nohami, len sa musí dávať pozor, 
aby človek nešliapol do konského trusu.

V nedeľu vystupujeme do C 2 do výšky 
4100 m n. m. Tu už  je  to so stanovaním 
horšie. Na kamennom mori je málo vhod
ného miesta. Z bočného krátera Araratu 
sa semtam uvoľňujú veľké kamenné laví
ny a zanechávajú za sebou kúdol prachu. 
Zatiaľ máme stále pekné počasie.

15 Slovákov s mačkami na nohách
V pondelok vstávame krátko po pol

noci. Počasie sa pokazilo. Vrchol je ukry
tý v mrakoch a fúka silný vietor. O 1.00 h 
vyrážame na cestu. Strmými, sutinovými 
svahmi sa dostávame do 4500 m n. m., 
kde sa začína ľadovec. Obúvame si mač
ky a v hmle pokračujeme ďalej. O 5.15 h 
sme na vrchole. Na chvíľu sa ukázalo aj 
slnko a vykresľuje tieň Araratu na obla
koch pod nami. Je poriadna zima, ktorú 
znásobujú nárazy vetra. Rýchlo  robíme 
zopár  fotiek  a  začíname  zostupovať. 
O 7.00 h sme v tábore C 2, balíme stany 
a  pokračujeme  v  zostupe  až  do  výšky 
2200 m n. m., kde na nás čaká nákladiak. 
Spolu na vrchol vystúpilo 17 ľudí z našej 
výpravy, 15 Slovákov a dvaja Moravania, 
takže  expedíciu  môžeme  pokladať  za 
medzinárodnú.

  Nasledujúci  deň  v  popoludňajších 
hodinách opúšťame Kurdistan a  tou  is
tou cestou sa vraciame späť na Sloven
sko. Nechali sme za sebou 6700 km, kto
ré sme najazdili.

MILOŠ KUCHÁREK, foto: archív M. K. 

Miloš Kuchárek zdolal
vrchol posvätnej hory  

Po roku a pol sa známy malacký horolezec Miloš Kuchárek, člen oddielu tu
ristiky TJ Strojár Malacky, zúčastnil ďalšej zaujímavej expedície. O tom, že 
sa 25. 8. – 7. 9. chystá dvojtýždňová expedícia na Ararat (5156 m n. m.) a Mt. 
Suphan (4434 m n. m.), sa dozvedel v marci na internete. Ani na chvíľu ne
zaváhal a so 17člennou partiou, v ktorej Záhorákov zastupovali okrem ne
ho aj dvaja bratia z Lozorna, prijal výzvu pokoriť posvätnú horu. Podarilo 
sa. Z jeho cestopisu vyberáme:

Miloš Kuchárek na vrchole Araratu. Zdolať tento cieľ ho lákalo už od 2003, kedy sa stal 
prístupný verejnosti. Vplyvom politickej situácie na turecko-iránskych hraniciach môžu 
totiž Ararat čoskoro opäť uzavrieť. 
Cestu mohol uskutočniť aj s finančným prispením oddielu turistiky TJ Strojár. 

Pohľad na palác z 13. storočia, ktorý sa týči nad mestom Dogubayazit. Mesto leží asi 35 km od iránskych hraníc.

Celoslovenskou tlačou preletela za
ujímavá  správa  –  zápas  s  úradujúcim 
majstrom KOSIT 2013 Košice odohrajú 
basketbalistky Slovana 17. novembra v 
športovej hale Malina v Malackách. „Vy
hoveli sme žiadosti tamojších funkcio

nárov o spropagovanie ženského bas
ketbalu.  Ak  budú  mať  bratislavskí  fa
núšikovia záujem, pripravíme pre nich 
autobusovú  prepravu,“  informovala 
prezidentka  klubu  Beáta  Kozmonová. 
Basketbalistky Slovana Bratislava chcú 

hrať v extralige o 5. až 6. miesto a uspieť 
v Stredoeurópskej lige. Slovan predsta
ví v extralige historicky najvyššiu hráč
ku  v kádri má totiž 202 cm vysokú Pet
ru Gergelyovú, ktorá má len osemnásť 
rokov.

Novembrové stretnutie v Malackách 
komentujú  slovenské  médiá  ako  pro
pagáciu  basketbalu  v  našom  meste  a 
nevšednú príležitosťou vidieť „na vidie
ku“ najlepší slovenský tím.

                mh

Zahrať si s ligistkami zo Slovana bolo pre kadetov basketbalového oddielu TJ Strojár 
Malacky veľkou výzvou. Piateho septembra im boli v ŠH Malina dôstojným súperom. 
Družstvá kadetov, žiačok a minibasketbalistiek sa v dňoch 7. – 9. septembra zúčastnili 
na medzinárodnom turnaji Ostrava cup 2007, na ktorom pod deravými košmi bojovalo 
82 družstiev zo štyroch krajín.                     Foto: ipo

Slovanistky nastúpia proti 
majsterkám v Malackách

Malackí 
volejbalisti 
bodovali 

48. ročník tradičného turnaja o Po
hár SNP vo volejbale mužov na an
tuke 1. 9. opäť ponúkol kvalitnú 
účasť. Okrem dvoch družstiev do
máceho Strojára a tímov z bratislav
skej ligy boli ťahákom najmä obhaj
ca minuloročného víťazstva z Nitry 
a účastník rakúskej najvyššej súťa
že Sokol Viedeň, ktorého na lavičke 
povedie v sezóne 2007/2008 repre
zentačný tréner SR V. Přidal.

Hralo sa v dvoch skupinách, z ktorých 
do semifinále postúpili oba malacké tímy, 
Nitra  i  Viedeň.  Príjemným  prekvapením 
bolo  víťazstvo  nášho „Bčka“  nad  Rakú
šanmi. Vo finále Malacky jednoznačne po
razili  Nitru  vo  dvoch  setoch.  Súboj  o  3. 
miesto vyhrali opäť domáci, aj keď kvali
tou hry zaostávali za stretnutím v skupi
ne. Sklamaním bolo vystúpenie B tímu  
majstra SR z Nového Mesta nad Váhom.  
Výsledky:

 
Skupina A: 

1.  Malacky  B,  2.  Sokol,  3.  Remidon,  
4. Nové Mesto B

Skupina B: 
1.Malacky A, 2. Nitra, 3. VKP B, 4. Loko

motíva
dr

Dôvera sa 
nevypláca
73ročného pána z Malaciek 13. 9. na 
ulici oslovil neznámy muž a dve ženy 
s tým, že sú od elektrikárov a má pre
platok  elektriny  2  000  Sk,  ktorý  mu 
chcú vyplatiť. Starý pán  ich odviedol 
k sebe do bytu, kde mu žena dala ban
kovku v hodnote 5 000 Sk a chcela vý
davok. Peniaze vybral zo skrine v spál
ni a dal ich žene, s ktorou sa v obývač
ke začal rozprávať. Počas rozhovoru si 
nevšimol, že muž vošiel do spálne a zo 
skrine odcudzil 47 000 Sk. 

Polícia varuje občanov pred dô
verou v neznámych ľudí. Akékoľvek 
preplatky energií sa nepreplácajú 
zamestnancami v hotovosti u vás 
doma. O preplatkoch informujú do
dávatelia občanov písomne. Podo
zrenie na falošných zamestnancov 
dodávateľov energií nahláste na te
lefónne číslo 158.             ts

BURZA
DETSKÉHO 
AŽ TÍnEDŽERSKÉHO 
OŠATEnIA, HRAČIEK 
A ŠPORTOVýCH
POTRIEB
Milé mamičky a tatinkovia,
ponúkame vám možnosť predať či kúpiť 
detské až tínedžerské ošatenie pre svoje 
malé i väčšie ratolesti, hračky a športové 
potreby. Ak máte doma nejaké vrecia 
obnosených, ale ešte stále nositeľných 
vecí, či zháňate niečo pre svoje tak rých-
lo rastúce šidiel ka, neváhajte a príďte na 
burzu do priestorov Letného ringu Aliho 
Reisenauera.

Kedy: 
v sobotu 29. septembra od 9.00 – 12.30 h 

Kde: 
v priestoroch Letného ringu Aliho Rei se-
na uera (dvor Boxing Clubu – Robotníc-
kej telovýchovnej jednoty vedľa Gymná-
zia, Ul. 1. mája 108, Malacky)

Chcete niečo predať? 
Prihláste sa najneskôr do 27. 9. telefonic-
ky t. č.: 0905 949 508 a dohodnite si re-
zerváciu. Ponúknuť môžete dojčenské, 
tínedžerské aj tehotenské oblečenie, 
hračky, dojčenský tovar, kočíky, autose-
dačky, športové potreby a pod. Predávať 
môžete v letnom stánku na nami po-
skytnutých stoloch za poplatok 250 Sk.
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