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Mesto Malacky vyhlasuje 
tvorivú súťaž o návrh 
nového loga 
mestského dvojtýždenníka

Malacký hlas
s novým 
logom. 
Aké bude?
Podmienky súťaže: 
•  názov  dvojtýždenníka  (Malacký 

hlas) zostáva nezmenený,
•  logo  musí  harmonizovať  s  erbom 

mesta,
•  súťaž nie je obmedzená bydliskom 

účastníka súťaže ani  inak podmie-
nená,

•  súťažné návrhy predložia účastníci 
súťaže v MsÚ Malacky, Radlinského 
ul. 1,  redakcia Malackého hlasu  (č. 
d. 408) v obálke označenej heslom:  
LOGO – MALACKÝ HLAS;  v  tejto 
obálke bude zalepená obálka, ob-
sahujúca meno a priezvisko auto-
ra/-ov, adresu bydliska s  telefonic-
kým kontaktom a zvlášť pripojený 
písomný súhlas autora/-ov s postú-
pením – v prípade víťazstva v súťa-
ži – autorských práv na Mesto Ma-
lacky, 

•  lehota  na  predloženie  súťažných 
návrhov  je  do 15. januára 2008 
do 15.00 h,

•  konečná odmena autorovi/-om ví-
ťazného návrhu 3 000 Sk je splatná 
do  30  dní  po  vyhlásení  výsledkov 
súťaže výberovou komisiou, meno-
vanou primátorom mesta. 

Tak  neváhajte  a  zapojte  sa!  Možno 
práve váš súťažný návrh zmení vizáž 
novín na niekoľko rokov.

Nešťastný 13. november. Záhrada 
pod vodou, zaplavená studňa, žum
pa, odpadové šachty – taký je vý
sledok neseriózneho prístupu zo 
strany spoločnosti Eurovalley, a. s., 
ktorá pri budovaní ciest do priemy
selného parku zrušila lesné odvod
ňovacie kanály. Voda tak v období 
dažďov zaplavuje a podmýva staré 
hájovne na Pezinskej ulici, ktoré tu 
stoja ešte od Pálfiovských čias. Jed
nu z nich už takmer tridsať rokov 
obývajú podnájomníci Vojenských 
lesov a majetkov SR, š. p., odštepný 
závod Malacky, Krchňavovci.  

Bezmocnosť
„Výrubom  okolitých  lesov,  ktoré 

držali  vlhkosť,  a  zrušením  odtokov 

Zásahy do prírody 
s prvými následkami

Malacké
Benátky?

úVOdNíK

Ježiško 
v „škôlke” 
pred dvadsia-
timi rokmi

Mohlo to byť pred dvadsiatimi rokmi. 
Išiel som s otcom zo škôlky a prechádzali 
sme okolo vtedajšej pýchy mesta (rozumej 
okolo červeného obchodného domu pri 
hlavnej križovatke). Vysvetľoval som mu, že 
darčeky na Vianoce nám nenosí Ježiško. 
Dozvedel som sa to v škôlke a nechápal 
som to. Doma mi rodičia tvrdili pravý opak. 
Bol som trochu smutný a bezradný. Otec  
mi vtedy rozhorčene odvetil niečo nepekné 
na adresu učite-
liek. Až neskôr 
som pochopil, že 
problém s Je-
žiškom bol v jeho 
ideologickej ne-
prijateľnosti pre 
vtedajšiu pokro-
kovú spoločnosť. 

Ďalší problém 
sa tiež týkal škôlky. Po vianočnej besiedke, 
na ktorej som zaspieval Narodil sa Ježišek, 
kúpime mu kožúšek, hrozili učiteľkám ne-
príjemnosti. Disidentom som sa však ne-
stal, o dva roky neskôr prebehla tzv. Nežná 
revolúcia. Revolúcia, o ktorej sa dodnes dis-
kutuje – či niečo zmenila, či mala zmysel, 
dokonca či nebolo lepšie predtým. Ako od-
poveď mi napadajú slová Karla Kryla, ktoré 
povedal dva roky po tejto revolúcii: „Keď na 
vianočnom stole nebudú orechy a manda-
rínky, pretože na ne nezvýšilo, spomeňte si 
na Krista Pána, kde sa narodil a kedy a čo 
mal na Štedrý deň. Bolo tam svetlo a láska. 
Práve v týchto chvíľach by sme si mali uve-
domiť, že môžeme všetci sedieť pri jednom 
stole, že rodičia nie sú vo väzení, že nikto 
z nás nemusí utekať cez hranice, že tu nie sú 
ostnaté drôty.“

MARTIN MACEJKA

1. adventný týždeň 
2. 12. (nedeľa) o 17.00 h, františkánsky kostol 
 Zapaľovanie prvej adventnej sviece
 Mária Eliášová a Violin Orchestra
 koncert opernej speváčky a cigánskej cimbalovej kapely

5. 12 (streda) o 17.00 h, františkánsky kostol
 Spevácky zbor GLÓRIA, Zohor

6. 12. o 17.00 h Mikuláš v Zámockom parku 

2. adventný týždeň 
9. 12. Zapaľovanie druhej adventnej sviece

17.00 h Marcela Laiferová 
 speváčka populárnych repete skladieb

17.45 h Ebed - gospel
18.30 h Heaven´s shore - gospel, keltsko-rocková hudba   

12. 12. (streda) o 17.00 h, františkánsky kostol
 Spevácky zbor Nevädza, Stupava
15. 12. (sobota) Vianočné trhy, Malé námestie

10.00 – 13.00 h  Predvianočné vystúpenia detí 
 z Malaciek a okolia

10.00 – 11.00 h Deti MŠ, ZŠ, OZ Vstúpte
11.15 – 11.45 h Žiaci ZUŠ
12.00 – 13.00 h - Detský folklórny súbor Leváranek

 13.00 – 15.00 h Reprodukovaná hudba
15.00 h Rodina Krištofovcov - rómska muzika
15.45 h Tomáš Václav - muzikály
16.30 h Zlesapočujem - pôvodný slovenský rock            

 priamo zo Žiliny
17.15 h 3ses3, gitarový pop troch mladých dievčat
18.00 h Hudobná skupina Exil – vianočná zábava   

 s Exilom

3. adventný týždeň 
16. 12. (nedeľa) Vianočné trhy, Malé námestie                        

10.00 – 17.00 h Reprodukovaná hudba
 Zapaľovanie tretej adventnej sviece

17.00 h Jadranka - zmes jadranských melódií
17.45 h Los Babraccos, folková kapela

 s pôvodnými pesničkami od Martina Libiča
18.30 h Zuzana Suchánková a Band, jazzovo-soulová 

 vianočná nálada v podaní poprednej  slovenskej soulovej 
 speváčky

19. 12. (streda) o 17.00 h, františkánsky kostol
 Spevácky zbor sv. Ondreja, Vysoká pri Morave

4. adventný týždeň  
23. 12. (nedeľa), Malé námestie
 Zapaľovanie štvrtej  adventnej sviece

17.00 h Skauti prinesú betlehemské svetlo
17.15 h Set Back - príjemná hudba na počúvanie

 cover-verzie známych hitov za sprievodu gitary 
 18.00 h  Alexandra Ďurinová - semifi nalistka súťaže   
 Slovensko hľadá SuperStar

18.30 h Funny Fellows vianočne 
 kapela 20. – 40. rokov v originálnom prevedení 
 s dobovými  nástrojmi a kostýmami 

6. 1. 2008
17.00 h Koncert Tojkráľový
 Spevácky zbor ADOREMUS ocenený  cenou fra angelica

1. adventný týždeň 

Adventné
   Malacky 2007

Bližšie informácie:  www.malacky.sk, Turisticko-informačná kancelária, t. č. 034/772 20 55
Mestské centrum kultúry, t. č.: 034/772 21 10   

Organizátori: Adventné Malacky 2007 
fi nančne podporili: 

Mediálni partneri:

Zmena programu vyhradená.

Od budúceho 
roka budú 
vyššie 
niektoré dane

Na zasadnutí MsZ 15. 11. schválili po
slanci zvýšenie sadzieb miestnych 
daní. Očakávaný príjem do rozpočtu 
mesta po zvýšení je viac ako 30 milió
nov Sk. Tieto príjmy budú použité na 
rekonštrukciu Továrenskej ulice, pod
poru športu, neziskových organizácií 
v meste, rekultiváciu zelene a rekonš
trukciu parkovísk.

Pokračovanie na �. strane

Foto: P. Fusek
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Trojdňová bezpečnostná akcia (13. 
– 15. 11.) Mestskej polície v Malac
kách, zameraná na meranie dodr
žiavania predpísanej rýchlosti 
u vodičov na viacerých úsekoch 
mesta, mala úspech. Laserový ra
dar od zvolenského distribútora si 
mestskí prvýkrát vyskúšali v lete 
bezplatne, teraz ho za 14 280 ko
rún prenajali. Oplatilo sa. 

Extrém – 94 km/h
Hliadka  MsP  merala  každý  deň  pri-

bližne  od  8.00  do  16.00  h.  Pod  drob-
nohľadom boli úseky na Brnianskej ulici, 
Duklianskych hrdinov, Legionárska uli-
ca,  Mierové  a  Kláštorné  námestie,  Šte-
fánikova a Záhorácka ulica  (niektoré aj 
opakovane).  Najviac  priestupkov,  pri 

ktorých udeľovali pokuty do 2 000 ko-
rún, zaznamenali na Duklianskych hrdi-
nov.  Štatistika  uvádza  59  priestupkov 
(44  %  všetkých  riešených).  Na  tomto 
úseku  bol  nameraný  aj  rekord  akcie  - 
rýchlosť 94 km/h na úseku s predpísa-
nou 40-kou. „Konkrétne tento vodič re-
agoval veľmi seriózne, priznal  si chybu 
a  bez  problémov  pokutu  zaplatil.  Na-
opak viac mi prekážalo správanie šofé-
rov nákladných áut a autobusu SAD na 
linke Malacky – Rohožník, ktorému sme 
počas hustého sneženia a na mokrej vo-
zovke v ostrej zákrute namerali 58 km/

h. Autobus bol pritom plný pasažierov, 
takže vodič zodpovedal aj za ich životy 
a zdravie  - nielen  za  svoj,“  povedal To-
máš Chmela z oddelenia výkonu služieb 
MsP.

Vodičom „spadol hrebienok“
Už v tretí deň akcie bolo podľa náčel-

níka MsP I. Jurkoviča zrejmé, že vodiči sa 
začali správať disciplinovane. „Menej kas-
kadérov  za  volantom  vidieť  v  uliciach 
teraz, snáď im to vydrží. Nie je vylúčené, 
že  akciu  v  krátkom  čase  zopakujeme,“ 
dodal. Podľa neho sa vodiči oproti  letu 

správali miernejšie. „Kým pri prvej akcii 
obviňovali našich príslušníkov, že nie sú 
oprávnení riešiť priestupky tohto druhu, 
pri novembrových kontrolách neprotes-
tovali. Väčšinou platili pokuty na mieste. 
Uvedomili  si,  že  pri  riešení  priestupku 
môžu  doplatiť  horšie,“  ozrejmil.  Nasle-
duje tu totiž správa o výsledku objasňo-
vania, výsledky sa ďalej spracúvajú a po-
súvajú sa okresnej dopravnej polícii. Po-
kuta  sa  tak  môže  ešte  zvýšiť  a  ak  ide 
o vážne porušenie dopravných predpi-
sov, šoférovi môžu odobrať dokonca vo-
dičské oprávnenie. Napriek miernejšie-
mu riešeniu na pracovisku MsP boli ulo-
žené  blokové  pokuty  vo  výške  83  400 
korún.  Niektoré  priestupky  sa  ešte  rie-
šia. 

LUCIA VIdANOVÁ, foto: lucy, msp 

Milí čitatelia, 
ak nám napíšete do 5. decembra 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 Ľudo Zúbek inou optikou, 
Sociálny taxík, Prečo sa rušia ihriská 
na Juhu, Dlhoročný „najproblém“  
a iné. 

V tomto čísle odmeníme Jána Púpa-
lu zo Sadovej ulice v Malackách. Pro-
síme výhercu, aby sa ohlásil v redakcii.

21ZAUJAlo MA V Čísle

✒

JEdNOU VETOU

ZAUJALO VÁS

sPrAVoDAJsTVo

Na mimoriadnom zasadnutí MsZ 
poslanci schválili odpredaj tepel
notechnických zariadení v meste 
spoločnosti Termming, a. s., Brati
slava za 30 miliónov korún. Kúpna 
cena, s ktorou mesto počíta v roz
počte na rok 2008, vychádza zo zna
leckých posudkov a Termming ju 
mestu vyplatí jednorazovo. Schvá
leniu návrhu predchádzala búrlivá 
diskusia. 

Mariána Haramiu zaujímalo, či neprí-
de k zvýšeniu cien za teplo. Tú však re-
guluje Úrad pre reguláciu sieťových od-
vetví,  ktorý  stanovuje  pravidlá  ceno-
tvorby.  Zvýšenie  cien  nepotvrdila  ani 
konateľka  Termmingu  Terézia  Osuská. 
Vladimír  Moravčík  označil  predložený 
materiál  za neodborne spracovaný. „Je 
v  ňom  uvedené,  že  kotolne  má  Term-
ming prenajaté na neurčitú dobu, v sku-
točnosti je však určitá so šesťmesačnou 
výpovednou lehotou,“ povedal. Najviac 

mu  však  chýbalo  zdôvodnenie  odpre-
daja. 

O  tom,  že  takýto  materiál  si  zaslúži 

väčšiu  pozornosť,  bol  presvedčený  aj 
Jozef Mračna. 

Primátor  Jozef  Ondrejka  reagoval 

slovami,  že  výroba  tepla  nevyplýva  zo 
žiadnej  kompetencie  mesta,  a  preto 
predaj v dôsledku ďalšieho progresu te-
pelného hospodárstva podporuje. 

Jozef Bulla vyjadril obavy, že sa nový 
vlastník pokúsi kotolne so ziskom pre-
dať. Aj preto navrhol do zmluvy doplniť 
článok, v ktorom sa obmedzí  možnosť 
ďalšej  manipulácie  s majetkom  na  ob-
dobie najmenej desiatich rokov. 

Rovnako pribudla do uznesenia klau-
zula, že kotolne mesto predá za 30-mi-
liónovú sumu bez pozemkov. 

Druhý návrh poslanca Vladimíra Mo-
ravčíka zvýšiť kúpnu cenu na 50 milió-
nov neprešiel a poslanci pomerom: 

ZA – 9, PROTI – 2, ZDRŽALO SA – 5, 
pôvodný návrh schválili. 

snaha o efektivitu 
a energetickú 
bezpečnosť

Na odpredaj tepelnoenergetic
kých zariadení reaguje generálny ria
diteľ spoločnosti Termming, a. s., Ing. 
Jozef Smolka: 

Naša  spoločnosť  prevádzkovala  tieto 
zariadenia už predtým a za obdobie rokov 
2006 – 2007 do nich investovala asi 60 mi-
liónov  korún.  Keďže  vo  viacerých  kotol-
niach išlo o spoluvlastníctvo medzi Term-
mingom  a mestom,  odkúpenie  majetku 
bolo  len  dovŕšením  krokov,  ktoré  viedli 
k vysporiadaniu majetkových vzťahov.

Efekt  pre  odberateľov  bude  jedno-
značne pozitívny – skvalitňovanie služieb 
a zefektívnenie výroby a dodávky tepla. 
Hlavným  strategickým  zámerom  je  po-
stupné zokruhovanie dostupných kotol-
ní, čo povedie k zvyšovaniu energetickej 
bezpečnosti a možnosti širšieho využitia 
dvoch primárnych palív (plynu a drevnej 
štiepky  prostredníctvom  rekonštruova-
nej K8 Brnianska).

Poznámka: 
Zokruhovanie kotolní je technické riešenie, 

umožňujúce prepojenie jednotlivých systé-
mov, pri ktorom sa jednotlivé kotolne dokážu 
navzájom „zastúpiť“.

Text, foto: LUCIA VIdANOVÁ

MsZ schválilo
•  prevod  nehnuteľností  z  vlastníctva 

Mesta  Malacky  (LV  2935  a LV  3888),  na-
chádzajúcich sa v  liste vlastníctva v k. ú. 
Malacky, a to kotolne K1, K 2, K 3, K 4 a K 8, 
OST  1  až  6,  všetky  tieto  stavby  bez  po-
zemkov  vrátane  hnuteľného  majetku, 
ktorého súpis bude tvoriť prílohu ku kúp-
nej  zmluve,  do  vlastníctva  TERMMING,  
a. s., Bratislava, Bukureštská 2 za dohod-
nutú cenu 30 mil. Sk;

•  VZN  o  miestnych  daniach  a  miest-
nom  poplatku  za  komunálny  odpad 
a drobný stavebný odpad v meste Malac-
ky  pre  rok  2008,  ktorým  sa  niektoré 
sadzby menia a občania s nimi budú po-
drobnejšie oboznámení prostredníctvom 
mestských médií;

•  zmenu  organizačnej  štruktúry  MsÚ 

v Malackách – zvýšenie počtu pracovní-
kov  odd.  životného  prostredia  o  troch 
pracovníkov, s účinnosťou od 1. 1. 2008;

•  správu  o  plnení  a  čerpaní  rozpočtu 
mesta k 30. 9. 2007 s pripomienkou, aby 
pri predkladaní 2. návrhu rozpočtu mesta 
na  rok  2008  bolo  finančnej,  majetkovej 
a  právnej  komisii  predložené  čerpanie 
rozpočtu mesta za 1. – 10. mesiac 2007.

MsZ zobralo na vedomie
• dôvodové správy k  jednotlivým bo-

dom rokovania,
• predložený prvý návrh rozpočtu mes-

ta na rok 2008 s pripomienkami: z bežné-
ho transferu pre MCK odčleniť 350 000 Sk 
na opravu strechy budovy na Záhoráckej 
ul.  1919,  ktorú  má  MCK  v  prenájme  od 
mesta a na vývoz septikov ponechať re-

zervu 1 000 000 Sk a zvyšný 1 000 000 Sk 
presunúť na údržbu mestských komuni-
kácií alebo na kanalizáciu.

MsZ uložilo mestskému úradu
•  do  kúpnej  zmluvy  medzi  Mestom 

Malacky a TERMMINGOM, a. s., Bratislava 
zapracovať ustanovenie o záväzku nado-
búdateľa  nepredať  tento  majetok  tretej 
osobe najmenej po dobu 10 rokov;

• zapracovať systém preplácania 50 % 
nákladov za kvalifikovanú  likvidáciu od-
padových vôd zo septikov v neodkanali-
zovanej časti mesta, ktorý umožní obča-
nom jeho jednoduché využívanie;

• zapracovať s organizačnou zmenou 
súvisiace výdavky do rozpočtu mesta na 
rok 2008. 

           ANTON PAšTEKA

o čom rokovali poslanci MsZ na mimoriadnom 
zasadnutí 1�. 11.?

Termming kúpi mestské kotolne

Aj „autobusár” prekročil 
povolenú rýchlosť

•  7. 11. sa uskutočnilo rokovanie me-
dzi Mestom Malacky a spotrebným druž-
stvom Jednota v súvislosti s vysporiada-
ním  vlastníckych  vzťahov  k  pozemkom 
pod obchodným domom Stred.

•  V dňoch 8. – 9. 11. sa primátor mesta 
Jozef Ondrejka zúčastnil na veľtrhu vyku-
rovacej techniky v Paríži. Cieľom jeho ces-
ty bolo získať prehľad možností efektív-
neho tepelného hospodárenia v budove 
Pálfiovského  kaštieľa,  ktorý  čaká  rekon-
štrukcia.

•  Finančné zabezpečenie chodu mes-
ta na budúci rok bolo predmetom niekoľ-
kých pracovných porád na mestskom úra-
de i zasadnutia mestskej rady 12. 11. Vý-
sledkom  bolo  predloženie  návrhu  roz-
počtu mesta i viacročného strategického 
rozpočtu na mimoriadne rokovanie mest-
ského zastupiteľstva 15. 11. 

•  V dňoch 13. – 14. 11.  sa v Podban-
skom uskutočnilo zasadnutie Rady Zdru-
ženia  miest  a  obcí  Slovenska.  Jedným 
z hlavných výstupov  je úloha pre samo-
správu spolupracovať na majetkovom vy-
sporiadaní pozemkov pod komunikácia-
mi a verejnými budovami, ktoré v rámci 
prenosu  kompetencií  prešli  pod  mestá  
a obce.

•   16. 11. vykonal primátor Malaciek J. 
Ondrejka kontrolný deň na stavbách, kto-
ré v súčasnosti mesto zabezpečuje. Kon-
trola bola zameraná na rekonštrukcie škôl 
a Kláštorného námestia a sprevádzkova-
nie  umelej  ľadovej  plochy  v Zámockom 
parku.

•  Najvyšší kontrolný úrad SR oznámil 
19. 11. ďalšiu kontrolu práce samosprávy, 
ktorá  bude  zameraná  na  realizáciu  pro-
jektu vybudovania kanalizačnej siete 

•  v Priemyselno-technologickom par-
ku Záhorie.

•  20.  11.  sa  uskutočnilo  zasadnutie 
Klubu primátorov a starostov Malackého 
okresu.  Jeho  hlavným  bodom  bola  prí-
prava  na  vysporiadanie  pozemkov  pod 
verejnými budovami.

•  27.  11.  sa  uskutočnilo  mimoriadne 
zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského 
samosprávneho kraja. Na programe bola 
voľba hlavného kontrolóra BSK a dva ná-
vrhy na transformáciu učilíšť v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti BSK. Poslancom sa pred-
stavil 14-ročný huslista Karol Daniš z Bra-
tislavy, ktorý ako prvý Slovák zvíťazil na 
prestížnej svetovej súťaži mladých huslis-
tov Louisa Spohra v nemeckom Weimare. 

•  22.  11.  sa  v  malej  zasadačke  MsÚ 
v Malackách uskutočnilo pracovné stret-
nutie účastníkov medzinárodného veľtr-
hu  cestovného  ruchu  ITF  Slovakiatour 
2008, ktorý sa uskutoční v januári v brati-
slavskej  Inchebe.  Stretnutie  za  Malacky 
koordinovala vedúca oddelenia riadenia 
informácií MsÚ Mgr. Ivana Potočňáková.

ipo
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Ľadová plocha na hádzanárskom 
ihrisku v Zámockom parku „vkroči-
la“ do druhej sezóny. Klzisko má na 
základe zmluvy s mestom opäť 
v prenájme TJ Strojár Malacky za 
mesačný poplatok 12-tisíc Sk. Are-
ál, ktorý v uplynulej sezóne – trva-
júcej do 11. marca, navštívilo viac 
ako sedemtisíc návštevníkov, otvo-
rili 23. novembra. Menia sa ceny? 
Aké sú prevádzkové hodiny? Na čo 
sa môžu korčuliari tešiť? Odpovedá 
štatutár TJ Strojár a manažér pre-
vádzky ľadovej plochy Ing. Pavol 
Oreský.

Pre verejnosť sa ceny nemenia
„Vstupné pre verejnosť kopíruje to mi-

nuloročné.  Pre deti 20 Sk/vstup a do-
spelých 30 Sk/vstup. Čas je pritom ne-
obmedzený. Plocha bude sprístupnená 
v Po – Pi 14.30 – 19.00 h, So – Ne 14.00 
– 19.00 h.  Ak  si  niekto  zaplatí  vstup 
o 14.00 h, môže sa korčuľovať až do veče-
ra. „Zostali  sme  aj  pri  zľavách  pre  školy, 
ktoré si do 14.00 h v dňoch školského vy-
učovania môžu plochu objednať za 200 
Sk/h,“ hovorí P. Oreský. Po hodinovej pre-
stávke na údržbu (čas sa predĺžil na zákla-
de skúseností z minulej sezóny z 30 na 60 
minút) si môžu klzisko prenajať skupiny. 
Tu sa cena zvyšuje na 1200 Sk/h. Plocha 

môže byť vyťažená aj do polnoci. „Už dnes 
máme  tieto  termíny  takmer  obsadené,“ 
dodáva  manažér  prevádzky.  Dôvod  na 
zľavu vidí len pri členoch TJ Strojár. 

Doplnkové služby
Zisk z prevádzky ľadovej plochy zostá-

va v Strojári a je použitý na rozvoj športu. 
V minulej sezóne išlo o hrubú sumu vyše 
100-tisíc  Sk.  „Ľadovú  pochu  v  zmysle 
zmluvných a záručných podmienok mon-
tuje a demontuje  firma, ktorá  ju dodala. 
Ročne si to vyžiada 600-tisíc Sk z mestské-
ho  rozpočtu,”  prezradil  ekonóm  mesta 
Ing. Ladislav Adamovič. 

V minulosti si návštevníci mohli poži-
čať od prevádzkovateľa korčule, dokonca 
sa  tu  aj  brúsili. „Nevylučujeme,  že  túto 
službu budeme poskytovať aj v tejto se-
zóne. Strojár bude rovnako prevádzkovať 
bufet,“  pripúšťa  P.  Oreský.  Na  webovej 
stránke mesta sa objavili informácie, že sa 
tu  nalieval  alkohol  neplnoletým. „Bufet 
prevádzkoval niekto iný, no mal by dodr-
žiavať  zákon,“  reaguje  Oreský. „Podnapi-
tých na  ľad v žiadnom prípade nepustí-
me.“ O autách parkujúcich načierno až pri 
klzisku  vie.  „Je  to  plne  v  kompetencii 
mestskej polície, my im pokutu udeliť ne-
môžeme.  Sami  sme  mali  povolenie  na 
vstup pre naše dve vozidlá,“ dodáva šta-
tutár Strojára.

Bude aj karneval
V prvej sezóne tu organizovali karne-

val na ľade. „Bola to úspešná akcia, chceli 
by sme ju zopakovať. Ak by mali záujem 
iné inštitúcie o organizovanie iných atrak-
tívnych  podujatí,  nebránime  sa  tomu, 
práve naopak,“ vyzýva na spoluprácu. Na 
webovej stránke mesta sa objavili aj úva-
hy  o  organizovaní  hokejového  turnaja. 
„Sme za, ak turnaj zorganizuje niekto iný. 
Nechceme  byť  zodpovední  za  prípadné 
úrazy,“ vysvetľuje P. Oreský. V minulej se-

zóne tu  riešili pár zlomenín, vykĺbených 
ramien či drobných zranení. Našťastie ne-
mocnica je blízko a lekári dokážu opera-
tívne zareagovať. „Nič vážnejšie sa nestalo 
a dúfam, že tomu tak bude aj teraz,“ do-
dáva. Ploche sa vyhýbali aj vandali. „Zare-
gistrovali  sme  jeden  prípad,  no  klzisko 
bolo strážené. Tento rok budú rozmiest-
nené senzory so systémom napojenia na 
mestskú políciu,“ hovorí dlhoročný funk-
cionár Strojára. 

A čo by si prial? „Aby sezóna trvala čo 
najdlhšie. Aspoň do konca marca. No ne-
závisí to od nás, ale od počasia.“ 

LUCIA VIDANOVÁ, foto: T. Búbelová

Taký  je záver správy ratingovej agen-
túry.  Pri  hodnotení  zavážili  viaceré  sku-
točnosti. Cieľom mesta je zabezpečiť kon-
tinuálny rozvoj všetkých oblastí. Zaktuali-
zovalo  svoj  základný  strategický  doku-
ment  –  Program  hospodárskeho  a  so-
ciálneho rozvoja mesta Malacky na roky 
2007  –  2013,  ktorý  vychádzal  z  nového 
Národného  referenčného  strategického 
rámca Slovenska na toto obdobie. 

Prioritami mesta na uvedené 4-roč-
né obdobie sú: bezpečnosť, bytová vý-

stavba, priemyselný park, kultúra 
a šport, školstvo, doprava, životné pro-
stredie. 

Roky 2006 a 2007 sú rokmi zvýšených 
investičných aktivít mesta. Jedným z naj-
významnejších  projektov  bola Výstavba 
prístupovej  cesty  k  priemyselnej  zóne 
Malaciek, s dotáciou 183 mil. Sk z celko-
vých nákladov projektu 192 mil. Sk. 

K  31.  12.  2006  samospráva  pri  príj-
moch vo výške 461,3 mil. Sk a výdavkoch 
vo výške 313,6 Sk dosiahla výsledok hos-

podárenia vo výške 147,7 mil. Sk, z ktoré-
ho nevyčerpaná dotácia z MH SR na vy-

budovanie  infraštruktúry tvorí 127,4 mil. 
Sk. Reálny prebytok ku koncu roka 2006 

je tak 20,019 mil. Sk. Úverová zadlženosť 
mesta  ku  koncu  roka  2006  medziročne 
klesla na 19 %. V roku 2007 by mala zadl-
ženosť mesta k bežným príjmom dosiah-
nuť 42 %, čo je výrazne pod maximálnym 
zákonným limitom a mesto tak dodržiava 
záväzné ukazovatele  rozpočtového hos-
podárenia.

Koncom  roka  2006  evidovalo  mesto 
krátkodobé záväzky po lehote splatnosti 
vo výške 1 514 tis. Sk, pričom  k 30. 6. 2007 
záväzky  po  lehote  splatnosti  vzrástli  na 
113 596 tis. Sk. Dôvodom je významný in-
vestičný rozvoj mesta  financovaný z ne-
návratných zdrojov financovania. Časový 
horizont poskytnutia zdrojov na úhradu 
záväzkov,  do  ktorých  mesto  vstupuje, 
však nezohľadňuje  lehoty  ich splatností. 
Mesto sa tak oneskorením úhrady dotač-
ných zdrojov od štátu dostáva do omeš-
kania voči svojim dodávateľom.          -mh-

SAMOSPRÁVA

Investície mesiaca
Švédsky  nábytkársky  koncern  Swed-

wood chce pokračovať v rozširovaní a mo-
dernizácii svojich slovenských výrobných 
závodov. V priebehu budúceho roka na to 
vynaloží vyše jednu miliardu slovenských 
korún. Najväčšia časť z nich pôjde do roz-
šírenia fabriky na zošívanie a strihanie ná-
bytkárskych dýh v Majcichove pri Trnave. 
Menšie  investície  budú  nasmerované  aj 
do dvoch nábytkárskych fabrík koncernu 
v Trnave a Malackách. V Trnave koncern 
vyrába drevotrieskový kancelársky náby-
tok a v Malackách drevotrieskový kuchyn-
ský nábytok. V týchto dvoch závodoch na 
rozdiel od majcichovskej fabriky sa nebu-
dú stavať nové haly, ale budú sa tam za-
vádzať modernejšie technológie. Švédsky 
Swedwood je výrobná dcéra predajcu ná-
bytku IKEA. Na Slovensku je skupina Swed-
wood  vôbec  najväčší  výrobca  nábytku  
s  bezmála  polovičným  podielom  na  vý-
konoch  celého  odvetvia.  Investor  tu  za-
mestnáva dovedna 2300 ľudí.

                    Zdroj: TREND

Na Detský čin 
roka nominovaná 
malá Malačianka

Tento rok napísalo o svojich dobrých 
skutkoch vyše 8000 detí z celej SR. Týkali 
sa  záchrany  života,  pomoci  rodine,  ro-
vesníkom,  ľuďom  a  prírode  aj  dobrých 
nápadov.  Expertná  skupina  vybrala  30 
nominácií. Medzi nimi sú aj príbehy detí 
z Bratislavského kraja, jeden dokonca aj 
z Malaciek. Nikola Maaszová, minulý rok 
siedmačka, pomohla staršej žene, ktorú 
zrazilo auto a vodič ušiel.

 „Pomohla som jej vstať na nohy. Pýta-
la som sa jej, či je v poriadku. Odpovedala 
áno,  ale  videla  som  jej  poranenú  ruku.  
Z vrecka som vytiahla vreckovku a ranu 
jej zaviazala, aby nekrvácala.“ Nikola žene 
pomohla dostať sa domov. O tom, ktorý 
skutok  získa  ocenenie  Detský  čin  roka, 
rozhodne detská porota. Výsledky vyhlá-
sia  6.  decembra  v  Primaciálnom  paláci  
v Bratislave.              -sita- (monitoring, SME)

O zeleň sa bude 
starať viac 
zamestnancov

1. januára 2008 sa zvýši počet zamest-
nancov  mestského  úradu  o  tri  funkčné 
miesta. V súčasnosti má osem organizač-
ných  útvarov,  v  ktorých  pracuje  97  pra-
covníkov  –  7  manažérov,  58  technicko- 
-hospodárskych pracovníkov a 32 robot-
níkov.  Dôvodom  zmeny  organizačnej 
štruktúry, ktorú schválili poslanci, je úsilie 
mesta skvalitniť starostlivosť o zeleň nie-
len  v  centre  a  Zámockom  parku,  ale  aj 
v okrajových častiach mesta.                 -mh-

Mesto má vyšší rating
EUROPEAN RATING AGENCY, a. s., zvyšuje ratingové hodnotenie 
mesta Malacky na hodnoty:
Dlhodobý korunový rating     BBB (stabilný výhľad)
Dlhodobý devízový rating   BBB– (stabilný výhľad)  
Krátkodobý rating    S2

Korčuliari, klzisko je už otvorené

Sadzby a predpis daní z nehnuteľností  za 2007 – 2008

Stavby Sadzby – 2007
Sk/m2

Sadzby – 2008
Sk/m2

Stavby na bývanie 3,00 – 4,00 4,00

Stavby poľnohospodárske 4,00 4,00

Chaty, chatky 10,00 10,00

Samostatné garáže 17,00 17,00

Priemyselné stavby 45,00 90,00

Stavby na podnikanie 65,00 – 93,00 90,00

Ostatné stavby 30,00 30,00

Viacúčelová stavba

Pozemky

Orná pôda 0,04 0,04

Trvalé trávne porasty 0,005 0,005

Záhrady 0,70 0,70

Lesné pozemky 0,004 0,004

Zastavané plochy, nádvoria – občania, nepodnikajúce subjekty 0,70 0,70

Zastavané plochy, nádvoria – podnikajúce subjekty 0,70 7,00

Stavebné pozemky 1; 5; 7 1; 7

Ostatné plochy – občania, nepodnikajúce subjekty 0,70 0,70

Ostatné plochy – podnikajúci subjekty 0,70 7,00

Byty

Byty 4,00

Nebytové priestory 90,00

Nebytové priestory – garáže 17,00

Schválené  Všeobecne  záväzné  nariadenie  
o miestnych daniach a miestnom poplatku za ko-
munálny a drobný stavebný odpad prináša (VZN) 
niekoľko zmien. 

K najdôležitejším patrí zjednotenie daňových 
pásiem  pre  stavby  na  bývanie  a  pre  stavby  na 
podnikanie. Od nového roka bude pre celé úze-
mie  mesta  určujúca  jednotná  sadzba  dane  zo 
stavieb na bývanie vo výške 4 Sk/m2 ročne. 

Ďalšou  zmenou  v  daňovom  systéme  mesta 
Malacky bude zjednotenie sadzby dane pre prie-
myselné stavby, stavby na podnikanie a nebyto-
vé  priestory  v  obytných  domoch  na  jednotnú 
úroveň 90 Sk/m2  ročne. Zvýšenie sadzby za za-
stavané plochy a nádvoria a ostatné pozemky na 
7  Sk/m2  ročne  sa  bude  týkať  podnikateľských 
subjektov. Daň za psa zmenám nepodlieha. 

Miestny poplatok za zvoz a  likvidáciu komu-
nálneho odpadu sa zvyšuje o 10 % na 438 Sk za 
osobu ročne. Ing. Ladislav Adamovič, vedúci od-
delenia ekonomiky MsÚ: „Predpokladáme, že po 
zmene sadzieb príjmy mestského rozpočtu v bu-
dúcom roku vzrastú o viac ako 30 miliónov ko-
rún.“ 

(VZN nájdete na www.malacky.sk.)
-ipo-

Od budúceho
roka budú vyššie
niektoré dane
Dokončenie z 1. strany
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Píšte vianočné 
a novoročné 
vinše a vyhrajte 
mobíkov
Budúce číslo Malackého hlasu s uzá-
vierkou 3. decembra bude posled-
né tohtoročné. Je tu teda jedinečná 
šanca zablahoželať Malačanom nie-
čo pekné. Neváhajte a adresujte do 
redakcie  priania  do  tohto  dátumu. 
Mailujte  na  media@malacky.sk   
s heslom Prianie do MH. 

Prvých  desať  vinšovníkov  odmení-
me aktuálnym hitom – sadou nále-
piek  s  populárnymi  mobíkmi  zná-
mymi zo SuperStar, ktoré venovala 
spoločnosť T-Mobile Slovensko.

staňte sa spolu-
tvorcami 
mestských novín
Do  redakcie  posielajte  do 31. de
cembra  svoje návrhy na nové  rub-
riky. Podeľte sa so svojimi nápadmi, 
tipmi, námetmi, ako vylepšiť vizuál-
nu aj obsahovú stránku novín. 
Kontaktujte redakciu:
Redakcia Malacký hlas, 
Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky; 
t. č.: 034/796 61 73, 0910/972 147; 
e-mail: media@malacky.sk alebo
vidanova@malacky.sk.

OD 50 000 Sk DO 3 000 000 Sk
EXEKÚCIE, NEDOPLATKY A ALŠIE

ÚVERY NIE SÚ PREKÁŽKOU!

NOVÉ ÚVERY PRE VŠETKÝCH!
DO 24 HODÍN!

KONTAKT: 0918 427 530

MH 07 F31

MH 07 F35

Vianočná súťaž 
s nemocničnou
Chcete vyhrať 
ceny, ktoré 
vám „skrátia“ 
cestu 
za zdravím?

 

Odpovedzte na dve otázky do 5. de-
cembra, súťažte o:
•  poukážku na procedúry fyziat

rickorehabilitačného oddelenia  
Nemocničnej, a. s., v hodnote 450 
Sk;

•  poukážku na nákup voľnopre
dajných liekov a zdravotníckeho 
materiálu v lekárni Nemocničná 
v hodnote 350 Sk;

•  poukážku na procedúry fyziatric
korehabilitačného oddelenia Ne
mocničnej, a. s., v hodnote 250 Sk.

SÚťAŽNé OTáZKy:
Od ktorého roku Nemocničná, a.  s., 
prevádzkuje Nemocnicu v Malac
kách? Na ktorý deň v týždni pripad
ne tohtoročný štedrý večer?

Viac o ponúkaných procedúrach na fy-
ziatricko-rehabilitačnom oddelení Ne-
mocničnej sa dočítate v budúcom čísle 
Malackého hlasu.

Pokúste sa nájsť si trocha 
času  a  nechajte  sa  inšpiro-
vať adventným kalendárom, 
ktorý  pre  vás  pripravili  čle-
novia a priatelia OZ M.L.O.K. 

Prečítajte  si  o  zaujíma-
vých momentoch a hľadajte 

vo  vlastnom  živote  chvíle, 
ktoré sú pre vás dôležité. 

A  takýmto  momentom 
budú možno aj prichádzajú-
ce Vianoce.

     gk

AD: Chýbajú lekári? 
Príspevok uverejnený 
v Malackom hlase 19/2007 

Ako to naozaj 
funguje?

Aj  ja  obdobne  ako „istá  pacientka“ 
som potrebovala navštíviť ortopéda, pre-
tože  môjmu  ortopédovi  v  Bratislave  sa 
zmenilo jeho pracovné zaradenie. 29. 10. 
2007  som  pred  ordináciu  MUDr.  Juraja 
Lukáča neprišla ani o 6.00 h, ani o 7.00 h, 
ale okolo 11.00 h a bez predchádzajúce-
ho telefonovania. Na časenku s číslom 21 
som bola bez problémov, bez objedna-
nia ochotne vyšetrená približne o 13.00 
h. Keby pán doktor nemusel asi na 20 mi-
nút odísť z ordinácie, bolo by to skôr. Po-
čas čakania som sa zaregistrovala u iné-
ho lekára a ním určené röntgenologické 
vyšetrenie som ani nestihla vybaviť, pre-
tože v ortopedickej ambulancii bol už vy-
šetrovaný pacient s číslom 18. 

Rovnakú skúsenosť z tejto ortopedic-
kej ambulancie má aj pani B. P., ktorá z rov-
nakého  dôvodu  navštívila  ordináciu 
MUDr. J. Lukáča v Nemocničnej, a. s., ne-
dávno. 

PS 1: 
Ako zdravotný poistenec považujem 

zrušenie objednávok s priamou platbou 
na  konkrétny  termín  zo  strany  Nemoc-
ničnej, a. s., za správne. 

PS 2:
Oba  články  dopĺňa  foto  jednej  zo 

strán  reklamného  materiálu  Nemocnič-
nej, a. s., ktorého text  je negatívne kon-
frontovaný  s  obsahovým  zámerom 
oboch článkov. Preto pri skutočnosti, že 
2500  slovenských  lekárov  pôsobí  v  za-
hraničí, z toho cca 1000 v EÚ a 1100 v ČR, 
nepôsobia  na  mňa  oba  články  celkom 
objektívne.  Obzvlášť  pri  porovnaní  ob-
jektu  a  vybavenia  Nemocnice  v  Malac-
kách pred príchodom Nemocničnej, a. s., 
a po príchode. Aby mohol mať obyvateľ 
Malaciek aspoň z väčšiny častí mesta Ma-
lacky aspoň taký pocit pohody zo zmeny 
priestorov, aký poskytujú už zrekonštru-

ované  ordinácie  a  chodby  nemocnice, 
bolo  by  naozaj  mesto  Malacky  dobré 
miesto pre život. Zastávam preto názor, 
že k tomu, aby sa tak čo najskôr stalo, by 
prispelo  investigatívne  otvorenie  iných 
tém  a okruhových  problémov  v Malac-
kom  hlase  –  nielen  problém  fluktuácie 
lekárov v Malackách, ktoré s nimi možno 
aj v malej miere súvisia. 

Najskôr som si myslela, že budem tak-
tiež len „istou pacientkou“, ale podpíšem 
sa, aby sa na tieto témy pani redaktorka 
mala koho spýtať.

Ing. NAĎA HRdLOVIČOVÁ

Re: REAKCIA
Materiál  Chýbajú  lekári?  pripravila 

redakcia ako  reakciu na čitateľmi pozi-
tívne prijatú predchádzajúcu tému o ne-
dostatku zubárov v kraji (v MH 17/2007 
–  Zubári  –  problém  viac  než  akútny!). 
Zdravotnícke  témy  sa  vždy  dotýkajú 
väčšiny obyvateľov a sú v každom čase 
výsostne aktuálne. Preto im dostatočný 
priestor  venujú  aj  celoplošné  mienko-
tvorné médiá.

Každý  čitateľ,  ktorý  upozorní  na 
problém, má právo zostať v anonymite, 
ak o  to požiada. A  redakcia  je povinná 
jeho anonymitu zachovať.  (Meno „istej 
pacientky“ máme v redakcii a môžeme 
ju  kedykoľvek  kontaktovať.  Vzhľadom 
na to, že ortopéda J. Lukáča musí nav-
štíviť,  nechcela  sa  dostať  do  názorovej 
konfrontácie, ktorý by prípadne mohol 
ovplyvniť jeho prístup k pacientke. Skú-
senosť pani A. K. pritom nie je jediná, od 
ktorej sa príspevok odvíjal.)

Bezprostredne po vyjdení príspevku 
v novinách kontaktoval redakciu riaditeľ 
malackej nemocnice Ing. Peter Kalenčík. 
V príjemnej a na argumentoch založenej 
diskusii sme sa dohovorili na ďalšej spo-
lupráci. P. Kalenčík priznal, že  registrujú 
nedokonalosti  v  objednávacom  systé-
me,  ktoré  postupne  odstraňujú,  a  dlhé 
čakacie lehoty pacientov, ktoré vyplýva-
jú z nedostatku zdravotného personálu, 
a priebežne  ich  riešia. O vývoji  situácie 
bude Nemocničná, a. s.,  redakciu pravi-
delne informovať. V podstate tak už robí 
na základe dlhoročnej spolupráce s mest-
skými médiami.

LUCIA VIdANOVÁ, 
autorka príspevku Chýbajú lekári?

REAKCIA

ÁNO, n. f., s podporou nadácie Pro 
Malacky sprístupnili 12. 11. verej
nosti tucet originálov od Michala 
Tillnera, ktoré zapožičala Slovenská 
národná galéria. 

Obrazy  sú  vystavené  v  priestoroch 
Múzea M. Tillnera v Mestskom centre kul-
túry na Záhoráckej ulici do 7. 12. denne 
od 10.00 do 17.00 h, v So, Ne od 14.00 do 
17.00  h. Pondelkovú  vernisáž  navštívilo 
zopár nadšencov umenia. Slávnosť spes-

trilo vystúpenie členov detského folklór-
neho  súboru  Leváranek  z Veľkých  Levár 
(na fotografii). 

Správna odpoveď na súťažnú otázku 
z minulého čísla:

Múzeum Michala Tillnera vzniklo 
v roku 1975.  Z  tých,  ktorí  zaslali  do  re-
dakcie správnu odpoveď, sme vyžrebova-
li Máriu Hozovú z Veľkomoravskej ulice 
v Malackách.  Vyhráva  balíček  od  firmy 
Med Pharma SK.  

Text, foto: lucy  

Tillner je „doma”

Potešte (sa) adventným kalendárom

V živote každého jed
ného z nás existujú mo
menty, chvíle, ktoré ne
trvajú dlho, ale sú dôle
žité a poznačia celý ži
vot – niekedy pozitívne, 
inokedy negatívne až 
tragicky, a na ktoré ur
čite počas celého života 
nezabudneme. Existujú 
také aj vo vašom živo
te?

Adventný kalendár si mô
žete kúpiť v TIKu na Berno
lákovej ulici za 50 Sk.

PUBlICIsTI kA

Centrum voľného času pozýva deti a rodičov na podujatie 

VIAnoCe V CVeČkU, 
ktoré sa uskutoční 9. decembra o 14.00 h. 

Príďte si spríjemniť predvianočný čas zdobením medovníkov, výrobou vianoč-
ných ozdôb a venčekov z tradičných aj netradičných materiálov.

Tešíme sa na vás a s radosťou privítame nové nápady.
Vaše CVeČko

MCK pripravuje na 10. 12. 

lennon Day.
8. 12. uplynie 27 rokov od tragickej smr-
ti J. Lennona. Koncert odohrá skupina 
Brouci Band Beatles revival. Po koncer-
te bude premietanie filmu yesterday. 
Vstupné v predpredaji 199 Sk (v TIK-u 
a kine), pred koncertom 220 Sk.

dO POZORNOSTI
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sme tento rok už druhýkrát vytopení,“ la-
mentovala postihnutá rodina. Pritom len 
v lete rekonštruovali dom, robili omietky 
za takmer 30-tisíc Sk. Fekálie im tiekli po 
dvore,  studňa  bola  rovnako  zaplavená 
a tak zostali bez pitnej vody. Operatívne 
pri kalamite ešte v podvečer 13. 11. za-
siahli VLM, ktoré so strojom vykopali ry-
hy, aby začala voda odtekať do lesa. Inak 

by zaplavila aj interiér domu. Krchňavov-
ci 13. 11. kontaktovali aj Obvodný úrad 
životného  prostredia  v  Malackách,  aj 
spoločnosť Eurovalley. „Na „obvode“ sľú-
bili, že niekoho pošlú, no neposlali. A zá-
stupca  Eurovalley  výraznú  snahu  po-
môcť  nám  neprejavil.  Vraj  si  to  máme 
odstrániť  svojpomocne.  No  povedzte 
ako?“ bezmocne krútili hlavami Krchňa-
vovci.

Situáciu je nutné riešiť 
komplexne
Lesy tu plnili funkciu „špongie“, vodu 

zadržiavali  a  dávkovali  podľa  potreby. 
Dnes sú preč a prírodný živel si robí, čo 
chce. Ochranári tvrdia, že by s celoploš-
ným  odlesňovaním  nikdy  nesúhlasili. 
Proti krokom vyšších orgánov, ktorý sa 
opieral o nariadenia vlády podporujúcej 
vznik  Priemyselno-technologického 
parku Záhorie (PTPZ), namietať nemoh-
li.  Už  sa  ukazujú  prvé  následky  zmeny 
prostredia. „V  lete  nám  pri  hájovňach, 
v priestore parku sú dve, poklesla hladi-
na spodnej vody. Teraz došlo k masívne-
mu zaplaveniu domov. Situácia sa určite 

bude v období dažďov alebo napríklad 
pri topení snehu opakovať. Podmáčaná 
je väčšia časť územia. Tento problém sa 
netýka nás,  treba ho  riešiť  komplexne. 
Určite oslovíme predstaviteľov Euroval-
ley, a. s., a budeme hľadať riešenia,“ po-
vedal riaditeľ Ing. J. Piecka.

Čo na to eurovalley?
Vyjadrenie hovorkyne HB Reavis 

(96 %ný akcionár  Eurovalley) Želmíry 
Rácovej: 

Priemyselno-technologický park Euro-
valley  je v súčasnosti v štádiu realizácie. 
Prvá etapa, ktorou sa vybudovali základ-
né prvky infraštruktúry, ako i ďalšia inten-
zívna výstavba si vyžiadali dočasnú zme-

nu  pomerov  v  danej  lokalite.  Zvýšenie 
hladiny podzemnej vody, ako aj dočasná 
zmena prietokov povrchových vôd vznik-
li  pravdepodobne  v  kombinácii  vplyvu 
pokračujúcej  stavebnej  aktivity  a  klima-
tických  podmienok.  Na  zmiernení,  resp. 
odstránení    negatívnych  dopadov  sta-
vebnej činnosti spol. Eurovalley už spolu-
pracuje okrem iného aj s Vojenskými les-
mi a majetkami SR. Spoločne aj s budúci-
mi  užívateľmi  území  sa  budú  usilovať 
o minimalizovanie negatívnych dopadov 
budovania parku na okolie vrátane me-
novaných  objektov.  Predpokladáme,  že 
stavebné práce, a teda aj negatíva z nich 
vyplývajúce budú ukončené v horizonte 
piatich rokov. 

Text, foto: LUCIA VIdANOVÁ

Dokončenie z 1. strany

ZásAhy Do PríroDy s PrVýMI násleDkAMI

Malacké Benátky?

PUBLICISTIKA

Kde sídli Eurovalley, a. s.? 
Podľa Obchodného re-
gistra SR na Radlinského 
2751/1. V liste zaslanom 
Krchňavovcom figuruje 
adresa na tri spôsoby.

Nebohý pán Krchňavý bol dlhoročným zamestnancom VLM a spoločnosť mu sľubovala predkupné právo aj na záhradu, kto-
rú roky užívali. 1. 10. 2007 sa však nájomníci z listu zo 16. 10. dozvedeli, že vlastníkom sa stala spoločnosť Eurovalley, a. s.
Pozemky im odpredal Slovenský pozemkový fond (SPF). VLM sú správcom len nehnuteľností, po roku 2002 prešla správa na 
pozemky klasifikované ako orná pôda práve na SPF. 

„Priemyselno-technologický park má 
celkovú  rozlohu  560  ha. Takmer  35  ha 
odkúpili  investori,  ako  Swedwood  Slo-
vakia  (Ikea),  Locema  (Basso  internacio-
nal),  VGP  (Belgická  logistická  firma) 
a spoločnosť EcoSprings (technologické 
centrum). 

V súčasnosti Eurovalley, a. s., so svoji-
mi partnermi a dcérskymi spoločnosťa-
mi pracuje na vytvorení podmienok pre 
vstup  ďalších  investorov.  Nie  je  teda 
pravdou, že 60 % územia priemyselno- 

-technologického parku bolo odpreda-
ných súkromným subjektom. 

V  rámci budovania voľnočasovej zó-
ny D bolo 110 ha prenajatých investoro-
vi Kamaro trading, s. r. o., za účelom zria-
denia golfového ihriska.”

Akú rolu tu zohráva Milan Vaškor 
a dušan Prokop, ktorých mená sa v tej
to súvislosti často spomínajú? A akú 
spoločnosť EURO VALLEY GOLF Záho
rie, s. r. o., ktorej konateľmi sú ich deti?

 Menovaný Milan Vaškor už viac ako 
rok  nefiguruje  v  orgánoch  spoločnosti 
Eurovalley, a.  s., a nie  je zainteresovaný 
v spolupracujúcich či dcérskych spoloč-
nostiach. 

Dušan Prokop nie je a nebol súčasťou 
orgánov spoločnosti Eurovalley, a. s. Tak-
tiež konštatujeme, že medzi spoločnos-
ťami Eurovalley, a.  s., a Euro Valley Golf 
Záhorie,  s.  r.  o.,  neexistuje  žiaden  ob-
chodný a ani iný vzťah.

Hovorí sa, že do projektu PTPZ vstú
pila spoločnosť J&T. Je to pravda?

Reaguje hovorca J&T Maroš Sýkora:  
„Nekomentujeme to. S týmto projek-

tom nemáme nič spoločné.“ 

Sú známi investori v PTPZ? údajne 
je už asi 60 % jeho územia v osobnom 
vlastníctve. 

Odpovedá hovorkyňa HB Reavis Žel-
míra Rácová: 

Fámy sa dokážu šíriť neuveriteľnou rýchlosťou. Veď koľkokrát 
ste počuli z úst ostatných: počula si, že... Je to pravda, či nie je to 
pravda. Často sa však i s nepravdou stotožníme. Aj to bol jeden 
z podnetov, prečo sme uviedli do života rubriku s príznačným 
názvom JEdNA PANI POVEdALA. Jej cieľom je vyvrátiť, či po
tvrdiť to, čo sa dostalo do našej redakcie alebo vám do uší.
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Chránená krajinná oblasť Záhorie 
je  prvou  vyhlásenou  nížinnou  chráne
nou  krajinnou  oblasťou  na  Slovensku. 
Pozostáva z dvoch častí – severovýchod
nej a západnej.

Severovýchodná  časť  je  ovplyvnená 
veternými  procesmi  súvisiacimi  s  pre
nosom  piesku.  Reliéf  tvoria  presypové 
valy, vetrom zvlnené pokrovy, bachrany, 
oblé presypy a duny polmesiačikovitého 
tvaru.  Záhorská  nížina  vďaka  svojmu 
umiestneniu križuje horské celky na tra
se sever – juh, čím tvorí dôležitú migrač
nú  trasu  pre  sezónne  ťahy  vtákov.  Sú
časný teplotný kontrast medzi studený
mi  medzidunovými  zníženinami  a  vy
hriatymi  pieskovými  nánosmi  pod
mieňuje bohatú druhovú pestrosť  rast
lín,  kde  sa  striedajú  druhy  horské,  po
zostatky z chladnejších období,  s druh
mi  typickými  pre  teplé  a  suché  stano
vištia.

Živočíchy sú zastúpené hlavne druh
mi viažucimi sa na teplé a suché stano
vištia, ako sú (tajnička č.1) a dudok. Bo
rovicové porasty s bohatstvom hmyzích 
predátorov sú potravinovou základňou 
pre lelka, škovránka stromového a neto
piere.  Západná  časť  CHKO  predstavuje 
krajinu  modelovanú  činnosťou  veľkej 
rieky s riečnymi terasami a širokou rieč
nou nivou. 

Zaplavované nivné  lúky so zachova
nou bohatou kvetenou nemajú v súčas

nosti svojou rozsiahlosťou na Slovensku 
obdobu. Lúky sú harmonicky rozprestre
té v susedstve s lužnými lesmi, ktoré sú 
drevinovým zložením blízke pôvodným 
lesom. Členité hranice lesov s lúkami sú 
husto  pretkané  sieťou  starých  ramien, 
riečnych jazier a sezónnych mokradí. Tie
to  tri  hlavné  prvky  krajinnej  štruktúry 
spolu  vytvárajú  pestré  a  pravidelnými 
záplavami  aj  dynamické  prostredie  a 
vhodné  životné  podmienky  pre  veľkú 
škálu rastlinných a živočíšnych druhov. 

Z rastlinstva veľmi pôsobivo vyznieva 
niekoľko  štvorcových  kilometrov  veľký 
koberec vzácnej  rastliny nazývanej pla
mienok (tajnička č. 2). Zo živočíchov sú 
najcharakteristickejšie  skupiny  viažuce 
sa na vodu, ako kôrovce, mäkkýše, ryby, 
obojživelníky  a  množstvo  druhov  vod
ného vtáctva. V poslednom období udá
va  nový  charakteristický  ráz  brehovým 
lužným  lesom aj navrátivší  sa  (tajnička 
č. 3).

VODOROVNE 
A  vyrobená  z kujného  nerastu;  vrch 

v Slovenskom rudohorí; lesný plod B vý
lučok žliaz; bývalý čínsky vodca obráte
ne; spojka; ovocná záhrada; žal C polo
mer; zhluknutie ľudí; Závod valivých lo
žísk;  spodok  nádoby  obrátene;  bývalý 
Krajský národný výbor;  jestvujete; prvá 
spoluhláska v abecede D koncovka rus
kých priezvisk; tajnička č. 2;  citoslovce 
pobádania E borovicový les; časové ob

dobie;  jeden  z  názvov  Káhiry;  listnatý 
strom; otrok F oznám úradom; tajnička 
č. 1; lano so slučkou na konci G rádiolo
kátor; domácke meno Beáty; spojka; zá
bavný podnik; mužské meno (Wilde). 

ZVISLE 
1 kus; pán sveta z Verneho románu 2 

starý v angličtine; vzácna tekutina 3 väč
šie  množstvo;  zástup  4  bývalý  okresný 
národný  výbor;  on  po  nemecky;  moja 
osoba  5  valuta;  prudká  zmena;  iniciála 
mena herca Redforda 6 dlhá samohlás
ka; omotaj; vykurovacie teleso 7 násyp; 
označenie slovenskej meny; samohlásky 
v slove hate 8 spoluhláska „m“ foneticky; 
neskorá tráva 9 kuchynské náradie 10 sy
metrála; dokonči prácu 11 kôrovec; čín
ske ženské meno; popevok 12 rímskych 
1000;  časové  úseky;  odoberaj  13  pod
mienková spojka; vsunutie; kyslík 14 se
verské zviera; tlak krvi; označenie scény 
Lasicu a Satinského 15 určitý; pohrebná 
hostina obrátene 16 odmietnutie; orga
nizácia v USA zameraná na vesmírny vý
skum 17 hliník; tajnička č. 3.

Pripravil: JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

KUPÓN

21KNíhKUPectvo ĽUbica

Ak nám do 5. decembra pošlete správ
ne vylúštenie tajničky krížovky spolu s na
lepeným kupónom, budete mať šancu 
získať kolekciu troch audio kaziet s ná
rodnou gréckou hudbou. Tie do súťaže ve
noval Vincent Hosťovecký. 

KUPÓN

21

Spomedzi  čitateľov,  ktorí  nám  poslali 
správne vylúštenie tajničky – 1. Šimon
ka, 2. Opál, 3. Herľanský gejzír  – sme 
vyžrebovali Máriu Gelingerovú, ktorá 
vyhráva  celoročné  predplatné  maga
zínu Žena. 
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ČítAJtE A VyHRAJtE

13. novembra sa v Gymnáziu sv. Františka Assiského uskutočnil Deň otvorených dverí, ktorého sa tento rok zúčastnilo viac ako sto deviatakov zo základných škôl z Malaciek  
a z okolia. Po úvodnom stretnutí s riaditeľkou gymnázia Mgr. Martou Šimkovou v spoločenskej miestnosti nasledovala prehliadka priestorov školy vrátane jednotlivých učební, kde 
sa vyučovalo. Prítomní mali možnosť pozrieť si ukážky práce s rôznymi pomôckami, i multimediálnymi. V chemickom laboratóriu videli pokusy, ktoré ukazovali študenti z krúžku 
chemického pokusníctva. V učebni informatiky zase zaujala okrem prezentácie školy bohatá školská fotogaléria. Deviataci si zo školy odnášali propagačné materiály o škole, ale aj 
nedávno vydanú publikáciu o histórii františkánskeho gymnázia.                    text, foto: M. Macejka

Deň otvorených dverí vo františkánskom gymnáziu

Základná organizácia a Okresné centrum SZTP v Malackách ďakujú všetkým darcom  
2 % z podielových daní. Finančné prostriedky budú použité na sociálnorehabilitačné po
byty pre telesne postihnuté deti a dospelých, na športové aktivity v rámci mesta a okresu 
Malacky. Za našich zdravotne a telesne postihnutých členov všetkým darcom za ich pod
poru srdečná vďaka.           VIERA JANEČKOVÁ, predsedníčka ZO SZtP a OC SZtP

POĎAKOVANIE

Chcete schudnúť?
100 % garancia výsledkov. 
www.chudnete.sk/overene

MH 07 F29

• Predám odstavčatá, cena 75 Sk/kg, od
ber  ihneď. Bohumil Gajdár, Veľké Leváre 
269, tel.: 779 45 67.
• Predám strešný nosič Thule na H–Civic, 
párkrát  použité  celoliatinové  kachle  na 
pevné palivo (5,6 kW). Tel.: 0905 64 54 50

DROBNÁ INZERCIA

Pozývame vás na seminár venovaný téme
 

SOCIÁLNE UČENIE CIRKVI 
28. novembra o 16.00 h vo veľkej zasadačke MsÚ na Radlinského ulici v Malackách. 
PROGRAM:  16.00 h – otvorenie seminára, moderátor Štefan Rusňák 
  16.05 h – vystúpenie otca biskupa Mons. Františka Rábeka
Ďalší hostia:   thDr. Anton Solčiansky, PhD. – sociálna náuka cirkvi očami Svätého 

písma, ktoré je myšlienkami sociálnej spravodlivosti a solidarity hlbo
ko preniknuté. „Čokoľvek ste urobili...“ (...neurobili).

  thLic. Marek Krošlák  –  princíp  solidarity,  solidarita  ako  dialóg  so 
všetkými, fenomén pôstu ako odriekanie so solidárnym obsahom.

  17.30 h –  vystúpenia zástupcov štátnych orgánov, samosprávy, miest
nej správy a i. 

  19.00 h – záver seminára

Blížia sa Vianoce a štedrejšie bolo 
aj  kníhkupectvo  Ľubica,  ktoré  
sa  rozhodlo  urobiť  radosť  ma
lým  aj  veľkým.  Súťažiť  môžete  
o detskú knihu Listy od Félixa 
a tých, ktorí majú me
dzery  v  kuchár
skom umení, mož
no poteší kniha  re
ceptov Vysoká ško
la varenia  pre  pre
trvávajúce  problémy 
opakovane od vydava
teľstva IKAR. 
Kriminálny  román  od  P.  Tempela  Pre
kliate pobrežie získava  Mária Pušká
čová zo Záhoráckej ulice v Malackách. 

Prosíme výherkyňu, aby 
sa ohlásila v redakcii na 

Radlinského ul. 2751/1, 
3. p., č. d. 407. 

Ak chcete o knihy súťažiť, 
pošlite do 15. 12. nalepe

ný kupón a možno práve 
na vás sa usmeje šťastie. 

   Kníhkupectvo Ľubica
 OC hotela Atrium, tel.: 772 67 34
Po – Pia   9.00 – 17.30 h

    So   9.00 – 12.00 h
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Zázra náterapia

SME NA STOPE VRAHA
RNDr. Ján Sedlák, CSc.
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Dozviete sa v ňom o:
• o tom, kedy sa vek stáva rizikom • zázračnej terapii z Brazílie

• pekných prsiach, ktoré môžu byť hrozbou pre zdravie 
• spásonosnej detoxikácii • očkovaní proti obezite

 • ľanovom semene ako zázračnej zbrani
• spôsobe boja proti vráskam 

• a mnoho cenných rád, ktoré môžu zmeniť váš osud

... a to všetko v časopise, ktorý je tu pre všetkých, ktorí si vážia zdravie!

tel.: 02/49 20 74 30, e-mail: marketing@metromedia.sk

ABSOLÚTNA NOVINKA NA TRHU

Časopis, ktorý jednoducho musíte mať!
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Od 5. do 20. 11.
Elena Kovárová a Tibor Matejov;

nIe sÚ MeDZI nAMI:

VíTAMe MeDZI nAMI:

Patrik Prstek, nar. 7. 11. 2007 
v Bratislave; Adam Boškovič, 
nar. 8. 11. 2007 v Bratislave

PoVeDAlI sI áno:

Od 5. do 20. 11.
Karol Augustovič, 1927, Ma-

lacky;  Ján Sláma,  1936,  Malacky;  
Jozef Krištof,  1927,  Zohor;  Otília 
Matúšková,  1931,  Malacky;  Katarí
na Haramiová,  1928,  Zohor;  Alojz 
Hrubý, 1947, Gajary; Mária Vlková, 
1934, Studienka; Margita Krebsová, 
1926,  Malacky;  Helena Tillnerová, 
1948, Malacky; Magdaléna Zajíčko
vá, 1922, Plavecký Štvrtok.

†

kUlTÚrA • sPoloČenská kronIkA • oZnAMy

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Na  nakrútenie  videoklipu  k  piesni  si 
Taktici vybrali malacký Pálfiovský kaštieľ. 
Jeho vlhké podzemné priestory vytvárajú 
atmosféru ako vystrihnutú z predstáv tvor-
cov klipu. „Nejde o žiadnu smutnú či clivú 
pieseň o nešťastnej  láske,“ hovorí spevák 
Dano Miženko (34). „Skôr je to veselá sati-
ra o bezhraničnom vplyve bulváru.“ 

Kameraman  Julo  Liebenberger  býva 
z Malackách a práve on prišiel s myšlien-
kou situovať domáce prostredie osame-
lého bežca do útrob kaštieľa. 

Kapelník Taktikov Milan Kaliňák je hr-
dý na to, že sa po rokoch podarilo vzkrie-
siť  legendu sedemdesiatych  rokov: „Za-

kladateľ Taktikov Vlado  Kolenič  nás  ko-
ordinuje z USA a je spoluautorom súčas-
ného  repertoáru.“  Z  pôvodnej  zostavy 
skupiny v nej dnes hrá už len bubeník Jú-
lius  Csiba.  Zhoda  priezviska  kapelníka  
a  aktuálneho  ministra  vnútra  nie  je  ná-
hodná.  Pomáha  priezvisko  v  kariére? 
„Ako kedy – občas je skôr príťažou,“ sme-
je sa M. Kaliňák. 

Pieseň  Tajné  kvapky  na  lásku,  ktorá 
svoju obrazovú podobu získala v druhý 
novembrový víkend v podzemí kaštieľa, 
sa bude uchádzať o priazeň poslucháčov 
v pesničkových súťažiach. 

Text, foto: IVANA POTOČňÁKOVÁ 

V kaštieli sa zrodila satira na agresívny bulvár

Tajné kvapky na lásku
„Čo s blonďavým Boučkom? Prečiarkneme ho? Počkaj, urobíš to fixkou pria
mo na kameru a necháme to v zábere.“ Posledné úpravy interiéru, pridupľova
nie neporiadku v simulovanej izbe osamelého muža a nastavenie techniky.  
O chvíľu sa začne nakrúcanie videoklipu k piesni Tajné kvapky na lásku, ktorú 
má skupina Taktici na svojom ostatnom cédečku s názvom Imidž je nanič, keď 
ležíš na cintoríne. Spieva sa v nej o zasiahnutí Amorovým šípom a obdive 
k modle, ktorou je známa televízna moderátorka. Výstrižky z novín, farebný 
portrét obklopený sviečkami na nočnom stolíku i demonštratívne fixkové 
gesto smerom k jej exmanželovi hovoria jasnou rečou. Kontroverzná Marian
na poplietla hlavu zasnenému chlapíkovi.

Majstrom okresu sa stal Tomáš Cha-
bada pred Štefanom Mrkvom a Marti-
nom  Fockom.  U  dievčat  zvíťazila  Ale-
xandra Jursová, druhú priečku obsadila 
Lenka  Matúšková  a  tretiu  Pavlína  Ja-
notková. Všetci zo ZŠ Dr. J . Dérera.

  V  krajskom  kole  vytúžený  postup 
na  M  SR  Malačanom  unikol.  Chabada 
skončil  štvrtý,  majstrom  kraja  sa  stal 
Dominik Csiba zo Školy pre mimoriad-
ne nadané deti a gymnáziá na Teplickej 
ulici v Bratislave. Medzi chlapcami bo-
jovali  siedmi  súťažiaci,  ktorí  hrajú  me-
dzi  dospelými  majstrovské  súťaže 
a  patria  medzi  najlepších  na  Sloven-
sku..

  U  dievčat  Alexandra  Jursová  pri 
svojom  prvom  štarte  na „veľkom“  tur-
naji skončila na veľmi dobrom 5. mies-
te a titul majsterky získala Katarína Ro-
žárová z Gymnázia na Tomášikovej ulici 
v Bratislave. Aj tu už prvé dve dievčatá 
majú  za  sebou  štart  v  majstrovských 
šachových súťažiach.

  Majstrovstvá  okresu  Malacky  boli 
prvým podujatím súťaže o Pohár CVČ, 
do ktorého sa započítajú i súťažné tur-
naje v Rohožníku. V januári sa uskutoč-
ní  turnaj  vo  Veľkých  Levároch.  Súťaž 

vyvrcholí v máji 35. ročníkom Putovné-
ho pohára MDD v Malackách.

ANTON PAšTEKA 

Sychravé popoludnie pri pexese

Šachisti z „dérerky” najlepší
V októbri sa v Rohožníku uskutočnili majstrovstvá okresu žiakov a žiačok 
v šachu v kategórii jednotlivcov, ale aj družstiev. Suverénne si počínali mla
dí šachisti zo Zš dr. J. dérera v Malackách, ktorí vyhrali súťaž družstiev  
v oboch kategóriách (u chlapcov bez straty bodu pred Zš M. Olšovského 
a Zš Studienka). Medzi dievčatami rozhodlo stretnutie Zš dr. J. dérera so Zš 
Rohožník, ktoré Maliačanky vyhrali 3:0. Napriek tomu, že mali víťazné druž
stvá postúpiť do krajského kola, reprezentovať okres budú len dvaja naj
lepší jednotlivci. 

 kalendár podujatí v meste Malacky
1. 12. o 16.00 a 19.00 h Maharal – tajomstvo talizmanu, dobr.  film, KD, vstupné  
70 Sk, MCK
1. 12. o 18.00 h Malacky – Púchov, volejbal, extraliga muži (11. kolo), ŠH Malina,  
VO TJ Strojár Malacky
2. 12. o 10.00 do 20.00 h Zápas 2. florbalovej ligy, ŠH Malina, TJ Sokol Gajary
2. 12. o 16.00 h Benefičný koncert, KD, Svitanie – ZPMP Malacky
2. 12. o 19.00 h Maharal – tajomstvo talizmanu, dobr., KD, vstupné 70 Sk, MCK
5. 12. o 10.00 h Prevencia AIdS, beseda, CVČ  
5. 12. o 20.00 h FK dieťa, L´Enfant, KD, vstupné: členovia 40 Sk, ostatní 60 Sk, MCK
6. 12. o 14.30 h Vystúpenie muzikálu Anjeli, výber, Bratislava, CVČ 
6. 12. o 19.00 h Ten, kto dáva bacha, triler, KD, vstupné 70 Sk, MCK
7. 12. o 14.00 h Vystúpenie dramatického krúžku ZTP, Istropolis, CVČ 
7. 12. o 16.00 h Ten, kto dáva bacha, triler, KD, vstupné 70 Sk, MCK
7. 12. o 17.00 h VI. vianočná výstava, vernisáž výstavy Art clubu 2002, MCK
7. 12. o 20.00 h Vianočný rockový dvojkoncert REQUIEM a BONd, KD, MCK
8. 12. o 15.00 h Mikulášsky večierok, zasadačka MsÚ, ZZP Viktória
8. 12. o 18.00 h Malacky – Svidník, volejbal, extraliga muži (12. kolo), ŠH Malina,  
VO TJ Strojár Malacky
8. 12. o 19.00 h Kliatba domu slnečníc, horor, KD, vstupné 70 Sk, MCK
9. 12. o 16.00 h Rozprávková nedeľa – divadlo Haff: Mikuláš a hviezdička, KD, 
vstupné 40 Sk, MCK
9. 12. o 19.00 h Kliatba domu slnečníc, horor, KD, vstupné 70 Sk, MCK
9. 12. o 14.00 h Vianoce v CVeČku, CVČ 
10. 12. o 10.00 h a 14.00 h divadlo Haff: Mikuláš a hviezdička, Stretnutie s Táliou 
pre MŠ a ZŠ, KD, MCK
10. a 11. 12. o 14.00 h darčeky z novinového papiera pre šKd, CVČ
10. 12. o 19.00 h Lennon day, koncert Brouci band Beatles revival, bonus – po kon-
certe film yesterday, KD, vstupné: 199 Sk v predpredaji, 220 Sk v deň koncertu
10. 12 o 20.30 h FK Yesterday, KD, vstupné: členovia 40 Sk, ostatní 60 Sk, MCK
11. 12. o 10.00 h Prvá pomoc u malých detí s p. Novákom, prednáška, DC Vánok
11. 12. o 17.00 h O dvanástich mesiačikoch, KD, TŠ Saltatrix, MCK
12. 12. o 15.00 do 18.00 h Čaj o tretej pre seniorov, DJ Palo, SD MCK, OZ Zlatý vek
13. 12. o 15.00 do 18.00 h Vianočné posedenie s Luciou, posedenie pre seniorov, 
hrá DJ Palo, SD MCK, OZ Jednota dôchodcov a Klub dôchodcov
13. 12. o 19.00 h Iba na objednávku, komédia, KD, vstupné 70 Sk, MCK
14. 12. o 16. 00 h Stretnutie s Mikulášom pre zdravotne postihnuté deti a mládež, 
SD MCK, SZTP a ZZS
14. 12. o 19.00 h Iba na objednávku, komédia, KD, vstupné 70 Sk, MCK
15.  12.  o  10.00  do  20.00  h  Zápas 2. florbalovej ligy,  ŠH  Malina,  Stars  Malacky   
15. 12. o 18.00 h Malacky – Humenné, volejbal, extraliga muži (13. kolo), ŠH Malina, 
VO TJ Strojár Malacky
15. 12. o 16.00 h škaredé káčatko a ja, rozprávka, KD, vstupné 70 Sk, MCK
 o 19.00 h Tajnosti, komédia/dráma, KD, vstupné 70 Sk, MCK
16. 12. o 14.00 h Vianočný koncert, KD, vstup voľný, MŠ Malacky
16. 12. o 16.00 h škaredé káčatko a ja, rozprávka, KD, vstupné 70 Sk, MCK
 o 19.00 h Tajnosti, komédia/dráma, KD, vstupné 70 Sk, MCK
16. 12. o 19.00 h Koncert Heleny Vondráčkovej, ŠH Malina, A. Makarová
17.- 18. 12. o 17.00 h O dvanástich mesiačikoch, KD, TŠ Saltatrix, MCK
18. 12. o 16.00 h Vianočný koncert, synagóga, vstup voľný, ZUŠ
19. 12. o 16.00 h Generálka vianočného programu, KD, vstup voľný, CVČ 
20. 12. o 18.00 h Orientálny večer, KD, Klub orientálnych tancov pri MCK
21. 12. o 17.00 h Čaro Vianoc, kultúrny program, KD, CVČ 
21. 12. o 18.00 h Malacky – Nitra, volejbal, extraliga muži  (14. kolo), ŠH Malina,   
VO TJ Strojár Malacky
21. 12. o 19.00 h Zimný Streetfest, ŠH Malina, vstupné v predpredaji 299 Sk od 30. 
11.  do  20.  12.  bude  cena  lístka  350  Sk,  na  mieste  bude  stáť  lístok  399  Sk,  cena   
V. I. P. vstupenky 999 Sk, B. Orth 
25. 12. o 14.00 h Malacký pohár vo futsale, ŠH Malina, D. Radovič
25. 12. o 15.00 h Jasličková slávnosť, františkánsky kostol, vstup voľný, ZŠ cirkevná
26. 12. o 16.00 h Memoriál Jozefa Klassa, futsal, ŠH Malina, oldboys

Poznámka: Podujatia Adventných Malaciek nájdete na 1. strane. 

Múzeum Michala Tillnera, Záhorácka 1919, MCK
Ut – Pia 9.00 – 12.00 h, 13.00 – 17.00 h, So – Ne 14.00 – 17.00 h, Vstupné: dospelí 20 
Sk, deti 10 Sk
Galéria MCK, Záhorácka 1919
Ut – Pia 9.00 – 12.00 h, 13.00 – 17.00 h, So – Ne 14.00 – 17.00 h, Vstup voľný
Krypty pod františkánskym kostolom
Otvorené na požiadanie, tel. č.: 034/ 772 21 10, Vstupné 10 Sk
I. Stála expozícia – história kostola, františkánov, Pálfiovcov, krypty, lapidárium
II. výstava fotografií – Významné osobnosti pochované na malackom cintoríne,
fotografie P. Blažíček
Knižnica MCK
Otvorená: Po – Pia 10.00 – 12.00 h, 13.00 – 18.00 h, So. 10.00 – 13.00 h
Ľudova čitáreň – výstava venovaná životu a tvorbe malackého rodáka, spisovateľa 
Ľuda Zúbka
Malacká paleta – výstava výtvarných prác žiakov ZŠ

PRAVIdELNé AKTIVITY
Pondelok Tanečné štúdio Saltatrix, Štúdio mladých DNH, orientálne tance
Utorok TŠ Saltatrix, anglický jazyk, Pilates, 
Streda TŠ Saltatrix, Detské divadelné štúdio, anglický jazyk, 
štvrtok TŠ Saltatrix, orientálne tance, Pilates,
Piatok TŠ Saltatrix, Divadlo na hambálku
Nedeľa o 10.00 h Nábor nových záujemcov KK Záhorák, areál klubu

dECEMBER 2007

Kalendár podujatí spracovala turisticko-informačná kancelária mesta Malacky (TIK). 
KONTAKT: TIK Malacky, tel. 034/772 20 55, info@tikmalacky.sk

krupicový nákyp
sPoTreBA
200 g krupice, 40 g masla, 80 g práš-
kového cukru, 10 g hrozienok, 20 g 
masla na vymastenie, 1 l mlieka, vo-
da, soľ, citrónová kôra, 2 vajcia

PosTUP
Do vriaceho mlieka s vodou prisypeme 
za stáleho miešania krupicu, soľ a po-
varíme na kašu. Maslo vymiešame 
s cukrom, žĺtkami a postrúhanou cit-
rónovou kôrou, pridáme vychladnutú 
kašu, umyté hrozienka a z bielkov tuhý 
sneh. Všetko zľahka premiešame, dá-
me do vymastenej nádoby a upečieme. 
Podávame s kompótom.

Sychravé jesenné počasie venoval ŠKD pri ZŠ na Štúrovej ulici zábavnému súťažnému 
popoludniu. Tri oddelenia si súťažne zahrali pexeso. Hra vyžaduje veľkú pozornosť, dob-
rú pamäť a sústredenosť. Deti však naplno zaujala. Víťazi za svoju šikovnosť získali pek-
né ceny a ostatní účastníci sladké odmeny.                  Vychovávateľky šKd

RECEPT PANI VOZÁROVEJ

Oznamujeme všetkým spoluobčanom, 
známym a priateľom, že 24. 10. nás na-
vždy opustila naša mamička a babička 
MARGITA NOVOTOVÁ, rodená Pro
kopová.

Smútiaca rodina

OZNÁMENIE

PrIPíJAMe nA ZDrAVIe:

december 2007:
80 –  Anna  Hallonová; Vác-
lav Kalanka; Štefan Lučenič; 
Františka  Norisová;  Mária 

Prokešová; 96 – Ján Vilem; 98 – Šte-
fánia Eliašová 
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ŠPorT

Viac ako stovka účastníkov zo Slo
venska i Českej republiky sa 10. 11. 
zúčastnila Malackej desiatky, cest
ného behu, ktorý bol aj v tomto ro
ku zaradený do celoslovenskej be
žeckej ligy. desiatka bola už druhý 
raz súčasťou súťaže Grand Prix Zá
horie.

V 24. ročníku podujatia štartovalo cel-
kom 108 pretekárov, po dlhšom čase ne-
boli obsadené dve kategórie, a to žiačky 

a  juniorky. Organizátori sa museli  trocha 
popasovať  s  problémom,  ako  nahradiť  
atletickú  dráhu,  ktorá  je  v  rekonštrukcii. 
Nezabudlo sa tiež na tých najmenších zá-
ujemcov o beh a súčasťou Malackej de-
siatky boli vložené preteky Malacký kilo-
meter.  V  šiestich  kategóriách  štartovalo 
vyše štyridsať mladých adeptov behu.

Cenu  pre  najrýchlejšieho  pretekára, 
ktorým sa stal Miroslav Hlúpik z AŠK Gra-
fobal  Skalica,  venoval  predseda  Matice 
slovenskej Jozef Markuš. O jediné zlepše-

nie traťového rekordu sa postaral Jaroslav 
Šmýd  z  BK  Hodonín  v  kategórii  mužov  
50- až 59-ročných (35:38 min). Mária Krč-
márová z BBS Bratislava sa stala už 11. raz 
víťazkou  týchto  bežeckých  pretekov 
v Malackách. Z Malačanov najlepšiu kon-
dičku potvrdil Jakub Valachovič z AC Ma-
lacky (34:39 min.). 

 Malacká desiatka bola  i záverečnými 
pretekmi  Grand  Prix  Záhorie,  ktorá  sa  
konala pod patronátom Združenia miest 
a obcí záhorskej oblasti a jej hlavným roz-
hodcom  bol  v  tomto  roku  Ján  Dobiáš 
z Borského Mikuláša. Ocenenie troch naj-
lepších v 7 kategóriách sa uskutočnilo po 
skončení vyhlasovania výsledkov malac-
kých pretekov, ktorým predchádzali pre-
teky v Hlbokom, Plaveckom Štvrtku, Šaš-
tíne, Borskom Mikuláši, Senici, Smrdákoch 
a v Gbeloch. Budúci, v poradí už tretí roč-
ník tejto bodovacej súťaže na Záhorí bu-
de  mať  až  10  pretekov,  pribudnú  Rado-
šovce – 30. 8. a Silvestrovský beh v Senici, 
ktorým sa Grand Prix 2008 začne už 31. 
decembra 2007.

ANTON PAšTEKA, foto: S. Osuský

MAlACká DesIATkA 
2�. ročník

Žiaci: 1. Dušan Tomič, Galanta, 57:04 
min.

Juniori: 1.  René  Valent,  MAC  Rača, 
37:34 min.; 2. Jozef Orth, Mirdžes, Galan-
ta, 39:32 min.; 3. Eduard Blažo, Horné Ore-
šany, 43:19 min.

Muži 20 – 39roč.: 1. Miroslav Hlúpik, 
AŠK Grafobal Skalica, 32:34 min.; 2. Milan 
Fedák  ZťS  Martin,  33:  56  min.;  3.  Patrik 
Portášik, AŠK Grafobal Skalica, 34: 02 min.

Muži 40 – 49roč.: 1. Ján Moravec, ŠKP 
Skalica, 33:30 min.; 2. Peter Portášik, AŠK 
Grafobal Skalica, 35:01 min.; 3.  Jozef Po-
lák, OU Hul, 35:07 min.

Muži 50 – 59roč.: 1.  Jaroslav  Šmýd, 
BK Hodonín, 35:58 min.; 2. Jozef Chrenka, 
AŠK Grafobal Skalica, 37:18 min., 3. Miro-
slav Mikula, Radošovce, 37:56 min.

Muži 60 – 69roč.: 1. Ferdinand Husár, 
Trenčín, 39:41 min.; 2. Jiří Kaňa, AŠK Gra-
fobal Skalica, 40:12 min.; 3. Viliam Novák, 
Bratislava , 40:36 min.

Muži nad 70 rokov: 1. Daniel Paško, 
Tatrakon Poprad, 51:32 min.

Ženy 20 – 34roč.: 1. Zuzana Nováč-
ková, STU Bratislava, 37:27 min.; 2. Denisa 
Vyzváryová, STU Bratislava, 40:15 min.; 3. 
Erika  Štefeková,  AŠK  Grafobal  Skalica, 
43:45 min.

Ženy 35 – 49roč.:1. Zuzana Stoličná, 
Bratislava, 49:13 min.; 2. Katarína Mocko-
vá, Bratislava, 51:19 min.

Ženy nad 50 rokov: 1. Mária Krčmáro-
vá, BBS Bratislava, 49:47 min.

Najmladší pretekár: Dušan  Tomič, 
Galanta, nar. 26. 6. 1994

Najstarší pretekár: Daniel  Paško, 
Tatrakon Poprad, nar. 17. 5. 1935

Najrýchlejší Malačan: Jakub Valacho-
vič, AC Malacky, 34:39 min. Cenu pre naj-
rýchlejšieho Malačana venovala AD HOC 
Malacky.

Najrýchlejší pretekár: Miroslav  Hlú-
pik, AŠK Grafobal Skalica, 32:34 min. Cenu 
pre najrýchlejšieho pretekára venoval Dom 
Matice slovenskej v Bratislave.

Malacký kilometer 
Najmladšie žiačky: (r. 1996 a mladšie, 

počet účastníkov 19) 1. Dominika Dérero-
vá, ZŠ Borský Sv. Jur; 2. Michaela Gašparo-
vá, ZŠ Záhorácka; 3. Monika Filípková, ZŠ 
Kuklov

Najmladší žiaci: (r. 1996 a mladší, po-
čet účastníkov 19) 1. Michal Lőrinczi, ZŠ 
Záhorácka;  2.  Rudolf  Selecký,  ZŠ  Borský 
Sv. Jur; 3. Martin Roško, ZŠ Bratislava

Mladšie žiačky:  (r.  1994-1995,  počet 
účastníkov 9) 1. Romana Sekáčová, ZŠ Zá-
horácka; 2. Monika Baňovičová, ZŠ Záho-
rácka; 3. Claudia Hladíková, ZŠ Záhorácka

Mladší žiaci:  (r.  1994-1995,  počet 
účastníkov 4) 1. Marco Adrien Drozda, ZŠ 
Záhorácka; 2. Gabriel Palkovič, ZŠ Borský 
Sv. Jur; 3. Daniel Lukáček, ZŠ Záhorácka

Staršie žiačky:  (r.  1992-1993,  počet 
účastníkov  2)  1. Veronika  Harculová,  AC 
Malacky; 2. Eva Cellaryová, Borský Sv. Jur

Starší žiaci: (r. 1992-1993, počet účast-
níkov 1) 1. Martin Koch, ZŠ Záhorácka

GrAnD PrIX ZáhorIe 
2007, 2. ročník 

Muži do 39 rokov: 1.  Branislav  Čer-
nák, Myjava, 90 b; 2. Aleš Farkaš, AŠK Gra-
fobal  Skalica,  77  b;  3.  Jaroslav  Moravec, 
AŠK Grafobal Skalica, 55 b

Muži do 49 rokov: 1.  Peter  Portašík, 
AŠK Grafobal Skalica, 115 b; 2. Ján Mora-
vec, ŠKP Skalica, 80 b; 3. Peter Tomič, Miri-
džes Galanta, 77 b

Muži do 59 rokov: 1. Ján Lukáč, ŠKP 
Skalica, 127 b; 2. Jozef Chrenka, AŠK Gra-
fobal  Skalica,  115  b;  3.  Miroslav  Mikula, 
Radošovce, 108 b

Muži do 69 rokov: 1.  Jiří  Kaňa,  AŠK 
Grafobal  Skalica,  95  b;  2.  Michal  Janota, 
AŠK Grafobal Skalica, 72 b; 3. Jozef Slobo-
da, Joging Trnava, 68 b

Muži nad 70 rokov: 1.  Anton  Hajro, 
BK 2000 Kľačany, 55 b; 2. Vojtech Orth BBS 
Bratislava, 25 b; 3. Milan Varga, Slovkon-
cert Bratislava, 15 b

Ženy do 35 rokov: 1. Erika Štefková, 
AŠK Grafobal Skalica, 143 b; 2. Jana Am-
merová, AK Hodonín, 40 b; 3. Zuzana No-
váčková, STU Bratislava, 20 b

Ženy nad 35 rokov: 1. Anna Portáši-
ková, AŠK Grafobal Skalica, 103 b; 2. Eva 
Budinská,  OU  Poluvsie,  40  b;  3.  Zuzana 
Stoličná, Bratislava, 35 b

2�. ročník Malackej desiatky

najrýchlejším 
Malačanom 
Jakub Valachovič

VÝSLEdKOVé LISTINY

Chceš sa stať 
tenistom?
Tenisový klub Strojár Malacky pozýva 
chlapcov a dievčatá, ročník narode
nia 2001, a ich rodičov na výber detí 
do tenisovej prípravky TK Strojár Ma-
lacky. Výber sa uskutoční v telocvični 
Zš štúrova 1. decembra o 11.00 h. 
Treba  si  priniesť  športové  oblečenie 
a  vhodnú  obuv,  ktorá  neznehodno-
cuje palubovku.

MH 07 F3

Hoci s vyplazeným jazy-
kom dobehol Jakub Va-
lachvič, externý spolu-
pracovník Malackého 
hlasu, do cieľa ako prvý 
Malačan.

do športovej haly Malina v Malac
kách sa basketbalový súboj Slovan 
Bratislava – KOSIT 2013 Košice do
stal 17. 11. nielen zásluhou „domá
ceho“, teda bratislavského tímu. Ini
ciatíva vyšla síce z jeho radov, ale 
dejisko privítal aj majstrovský klub. 
S malackými funkcionármi má viac 
ako štandardné vzťahy. 

Prejavilo sa to aj v peknom skutku, kto-
rému  mohlo  počas  prestávky  zatlieskať 
plné hľadisko. A to vtedy, keď generálny 
manažér majstrovského klubu Daniel Jen-
drichovský a kapitánka tímu Ivana Jalčo-
vá ako predstavitelia košického záujmo-

vého  združenia  Weal  for  commom  (Pre 
spoločné  dobro)  odovzdali  malackej  
14-ročnej  basketbalovej  nádeji  Nikole 
Schreiberovej symbolický šek na 20-tisíc 
Sk, čo bude jej basketbalové štipendium. 

SLOVAN  –  KOSIT  45:105  (9:40,  19:58, 
28:82). Hoci Košice prišli do Malaciek bez 
chorej Michulkovej, predsa sa predpokla-
dy splnili do bodky. Majster dominoval od 
prvej do poslednej chvíle. Niekoľko zaují-
mavostí:  prvý  (trojbodový)  kôš  Slovana 
padol až v 5. min na 3:14; Košice viedli v 7. 
min  28:3;  zo  slovanistiek  strieľala  šestky 
iba Smuteková v 34. min, na 39:100 upra-
vila  trestným  hodom  Jurčenková  v  38. 
min.                    Zdroj: šport, foto: S. Osuský

ligový basket v Maline
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