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17. – 20. januára ITF Slovakiatour

Do expozície lákali 
aj na biomrkvu 

Po premiérovej účasti na medzinárodných veľtrhoch cestovného ruchu v Po
znani (PL) a Brne (ČR) Malacky po niekoľký raz vystavovali na domácej pôde. 
Veľtržnú kombináciu 14. ročníka ITF Slovakiatour a 15. ročníka medzinárod
ného veľtrhu gastronómie Danubius Gastro obohatili súbežné podujatia Golf 
a Wellness, Poľovníctvo a oddych, Exposhop a Gastropack. V Incheba Expo 
aréne sa tak zišlo rekordných 880 vystavovateľov z 31 krajín na prenajatej plo
che 37 700 m2 výstavnej plochy. Štvordňové podujatie navštívilo viac ako  
62 000 návštevníkov.
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Vzácnu návštevu vítali v expozícii Záhoria v piatok 18. januára. V sprievode bratislav
ského župana Vladimíra Bajana sa pri Malačanoch pristavila aj prvá dáma SR Silvia 
Gašparovičová. 

Výruby čakajú aj lesy pri 
Veľ kých Levároch, kde je 
plánovaný rozvoj zóny A 
PTP Záhorie na rozlohe 
180 hektárov. Bude tam 
onedlho premávka po no
vých cestách a budú sa lá
kať investori tak ako do 
Malaciek? 
Viac z vystúpenia výkon
ného riaditeľa Eurovalley, 
a. s., Juraja Lettricha na  
3. strane.
          Foto: S. Osuský

V spätnom 
zrkadle

Jarný vánok vo vlasoch, evergreen na 
perách, na tachometri elegantná deväť
desiatka. Kilometre ubiehajú jeden za 
druhým, prázdna široká cesta a nostal
gická krajina zvádzajú k sneniu o voňa
vom jahodovom koláči, koketnej susede 
alebo vyššom plate. Ak zabudnete na 
spätné zrkadlo, čoskoro môže prísť tvrdé 
precitnutie. „Zase ste se kochal, pane 
doktore?“ Famózny Rudolf Hrušínsky 
z legendárneho filmu Vesničko má stře
disková sa vždy so stoickým pokojom 
vyhrabal spod kolesa i z problémov. Nie 
každý musí mať to šťastie. 

Eurovalley nám sľubuje najdynamic
kejšie sa rozvíjajúci priemyselný park 
v Európe, no v spätnom zrkadle vidíme 
len mesačnú krajinu. 

Policajný zbor sľubuje zlepšenie bez
pečnostnej situácie a zrkadielko ukazuje 
iba haldu papierov a administratívy, 
pod ktorou nevidno policajta. 

Samosprávny kraj pritakáva snahám 
o zriadenie strednej školy a do učilišťa 
na sídlisko Juh sa sťahujú lekárske od
borné pracoviská. Pomoc je jednoduchá 
– ak sa spätné zrkadlo zahmlieva, treba 
ho preleštiť.

IVANA POTOČŇÁKOVÁ

ÚVODNíK

Vyhodnotili najlepšie noviny slovenských miest

Striebro pre Malacký hlas
V predposledný januárový deň vyhlásili výsledky druhého ročníka celo
slovenskej súťaže obecných periodík Miestne noviny 2007. Do súťaže sa  
zapojilo 141 periodík, ktoré vydávajú mestá a obce. V kategórii noviny  
mesta a mestskej časti získal 2. miesto dvojtýždenník Malacký hlas.
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Milí čitatelia, 
ak nám napíšete do 12. februára na ad
resu redakcie, ktorý príspevok vás zaujal, 
budete mať šancu získať nový kalendár 
mesta. Tak neváhajte a zapojte sa! Ak 
chceme písať o tom, o čom chcete čítať, 
musíme poznať váš názor. Tak vystrihni
te kupón a napíšte naň, čo vás zaujalo. 
V prvom januárovom čísle to boli prí
spevky Dolné Záhorie sa otvára svetu, 
Karolovi Machatovi k osemdesiati
nám, Saša Štuková právom obhájila 
prvenstvo a iné. 
V tomto čísle odmeníme H. Nágela  
z Bratislavy.
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Diskriminácia pri žiadaní o granty
ovplyvní aj oblasť školstva
Podľa J. Ondrejku bol prevod budo

vy, o ktorú mala samospráva záujem, na 
ministerstvo  zdravotníctva,  nezákonný 
a malo by sa odstúpiť od právnych úko
nov. 

Ďalším hendikepom Malaciek  je vý
razná  diskriminácia  Bratislavského  sa
mosprávneho  kraja  pri  čerpaní  peňazí 
z eurofondov v rokoch 2007 – 2013. Mes
to sa tak nemôže uchádzať o prostried
ky,  napríklad  na  zatepľovanie  budov 
škôl,  modernizáciu  učební,  výpočtovú 
techniku atď. 

„Táto  situácia  ma  mrzí,  treba  hľadať 
riešenia,“ skonštatovala štátna tajomníč
ka, ktorá neskôr v diskusii naznačila, že 
by to mohlo byť zohľadnené pri získava
ní peňazí z kapitoly MŠ na riešenie ha
varijných stavov v školách. 

Ministerstvo chystá 
obsahovú reformu
Neskôr sa hostia stretli so zástupcami 

škôl a školských zariadení okresu Malac
ky v zasadačke MsÚ. B. Obrimčáková im 
prezentovala  chystané  zmeny  v oblasti 
školstva, najmä pripravované zákony. Už 
od septembra chce ministerstvo spustiť 
obsahovú reformu, upraviť predimenzo
vaný  rozsah učiva, podporiť využívanie 
informačných technológií, zaviesť povin
né  vyučovanie  dvoch  cudzích  jazykov 
(prvý od 3. a druhý od 6. ročníka) a pod. 
„Je dôležité navštevovať regióny a zisťo
vať  pripomienky  z  praxe,  aby  sme  ich 
mohli zapracovať,“ dodala Ombrimčáko
vá. Podľa pripravovaného zákona by sa 
mali znížiť maximálne počty žiakov v trie
dach. Napríklad v 1. ročníku ZŠ na 22 zo 
súčasných 28 a na II. stupni ZŠ na 28 žia
kov z 34.           Text, foto: LUCIA VIDANOVÁ

N A D Á C I A
 

vyhlasuje

DRUHÉ 
GRANTOVÉ 
KOLO
na predkladanie projektov s trvalým 
prínosom pre mesto Malacky v oblas
tiach: kultúra, športová a spoločen
skozáujmová činnosť, cezhraničná 
spolupráca, cestovný ruch.

Uzávierka predkladania projektov 
je 29. februára 2008. O dotáciu môžu 
požiadať  neziskové  organizácie  (nadá
cie, združenia, neinvestičné fondy) a fy
zické osoby, ktoré majú trvalý pobyt ale
bo  sídlo  v  meste  Malacky.  Projekty 
v jednom origináli a dvoch kópiách 
zasielajte výlučne poštou, rozhodujú
ci je dátum poštovej pečiatky. Formulár 
žiadosti  v elektronickej  podobe  sa  na
chádza  na  internetovej  stránke  mesta 

www.malacky.sk  v  sekcii  Nadácia  Pro 
Malacky. Možno si ho vyzdvihnúť aj v tu
ristickoinformačnej kancelárii v budove 
inkubátora. 

Maximálna výška podpory pre jeden 
projekt je 50 000 Sk. Žiadatelia, ktorí čer
pali  dotáciu  od  nadácie  Pro  Malacky 
v  prvom  grantovom  kole,  musia  mať 
zúčtovaný predchádzajúci grant. 

O  udelení  dotácie  na  projekty  roz
hodne po vyhodnotení všetkých poda
ných žiadostí Správna rada nadácie Pro 
Malacky. Výsledky grantového kola bu
dú zverejnené v dvojtýždenníku Malac
ký hlas a na internetovej stránke www.
malacky.sk.  

Adresa na zasielanie projektov:
Nadácia Pro Malacky
Radlinského 1
901 01 Malacky

Bližšie informácie o nadácii
 a grantovom kole:
www.malacky.sk
promalacky@malacky.sk
034/796 61 00

Partnerom grantového kola je

Zástupkyňa Špeciálnej školy zo Stupavy využila prítomnosť Bibiány Obrimčákovej v za
sadačke MsÚ v Malackách a odovzdala jej za všetky špeciálne školy v okrese spísané pri
pomienky k pripravovaným zákonom. Počas svojej návštevy Malaciek si štátna tajom
níčka prezrela aj priestory ZŠ na Štúrovej ulici či objekt bývalých kasární na Juhu, kde by 
raz mohla byť stredná odborná škola.

Školstvo na prahu zmien
23. 1. navštívila Malacky štátna tajomníčka ministerstva školstva (MŠ) Bibiána 
Obrimčáková. Sprevádzala ju vedúca odboru financií MŠ Jana Sládečková 
a poslanci NR SR Juraj Horváth a Oľga Nachtmanová. Najskôr ich privítal pri
mátor Jozef Ondrejka, ktorý delegáciu informoval o stave školstva v Malac
kom okrese. Zvlášť upozornil na nedostatok stredných škôl s tým, že Malacky 
majú stále záujem o zriadenie odbornej školy v bývalých vojenských priesto
roch na Juhu. 

V roku 2007 vzniklo na území okre
su Malacky celkovo 189 požiarov, 
ktorými boli spôsobené priame ško
dy na majetku vo výške 11 449 300 
Sk, uchránené hodnoty boli vyčísle
né na 20 310 000 Sk. Pri týchto po
žiaroch nebola usmrtená žiadna 
osoba, 2 osoby sa zranili. V porov
naní s rokom 2006 vzrástol počet 
požiarov o 33, priame škody však 
boli nižšie o 1 820 900 Sk. Počet zra
nených osôb je nižší o 5.

Najčastejšou príčinou vzniku požiarov 
bolo  v  63  prípadoch  zakladanie  ohňov 
v prírode, čo bolo dôsledkom vypaľova
nia trávy občanmi. Na skládkach odpadov 
vzniklo 18 požiarov, fajčenie spôsobilo 14 
požiarov, v 27 prípadoch bol požiar úmy
selne zapálený neznámou osobou. Elek

trický skrat zapríčinil vznik 6 požiarov, pre
vádzkovotechnické poruchy spôsobili 15 
požiarov,  príčina  vzniku  požiaru  nebola 
zistená v 17 prípadoch. 

Z jednotlivých dní v týždni bola najkri
tickejšia nedeľa, kedy vzniklo 30 požiarov. 
Najrizikovejším časový interval požiarnici 
zaznamenali medzi 14.00 a 15.00 h, naj
menej horelo medzi 5.00 a 6.00 h.          js

Počet požiarov v Malackom 
okrese vzrástol

V utorok 12. 2. sa v Inkubátore 
v Malackách (miestnosť č. 609, 5. 
poschodie) uskutoční Informačný 
deň o možnostiach vysokoškolské
ho štúdia v Malackách v akademic
kom roku 2008/2009. Začiatky pre
zentácií sú naplánované na 8.00 h, 
10.00 h. a 14.00 h.
 

Študentom 3. a 4.  ročníkov gymnázií 
a širokej verejnosti, ktorú organizátori sr
dečne pozývajú, budú prezentovať mož
né formy štúdia zástupcovia Katedry po

litológie  a  sociológie  Trenčianskej  uni
verzity  Alexandra  Dubčeka  (prof.  PhDr. 
Rastislav Tóth a PhDr. Peter Csányi) a zá
stupcovia  Materiálovotechnologickej  
fakulty  Slovenskej  technickej  univerzity 
(STU) so sídlom v Trnave. 

 Prezentácie sú spojené s prehliad
kou inkubátora a priestorov, kde sa 
v súčasnosti vyučuje odbor politoló
gia. Štúdium technického smeru pod 
garanciou STU sa pripravuje od sep
tembra 2008.  

 tabu

Vysokoškolské štúdium 
v Malackách 

•  21.  januára  sa  primátor  Malaciek  
Jozef Ondrejka stretol  s  rektorom Eko
nomickej univerzity v Bratislave Rudol
fom Sivákom, aby ho oslovil s ponukou 
vytvorenia  podmienok  pre  alokované 
štúdium ekonómie v Malackách. EU za
tiaľ  záujem  o  otvorenie  takejto  formy 
štúdia na Záhorí nemá. 

•  Manažéri mestského úradu a riadi
telia  rozpočtových a príspevkových or
ganizácií mesta sa 22. januára zúčastnili 
na prezentácii možností čerpania finan
cií z fondov Európskej únie v súčasnom 
programovacom  období.  Prezentáciu 
pripravilo  oddelenie  projektového  ria
denia MsÚ.

•  25. januára sa v rakúskom mesteč
ku Angern uskutočnila výročná schôdza 
hasičského zboru, na ktorej  sa za part
nerský dobrovoľný hasičský zbor v Ma
lackách zúčastnili I. Šíra, F. Šimoník a zá
stupca primátora mesta J. Bulla. 

•  V  rámci  kontrolného  dňa  na  stav
bách a  rekonštrukciách, ktoré  realizuje 
samospráva,  sa  primátor  mesta  J.  On
drejka 25. januára zameral na zmapova
nie  výtlkov  na  miestnych  komunikáci
ách a dopravné značenie v meste. Návr
hy na doplnenie značenia, vznik nových 
priechodov  pre  chodcov  a  zavedenie 
jednosmernej prevádzky na niektorých 
cestách bude MsÚ adresovať Okresné
mu riaditeľstvu Policajného zboru v Pe
zinku. 

•  Konferencia Viennergy 2008, ktorá 
sa  uskutočnila  28.  januára  v  rakúskej 
metropole, bola zameraná na prezentá
ciu  skúseností s energetickými úspora
mi.  Medzi  vystupujúcimi  bol  aj  nositeľ 
Novelovej ceny 2007 Rajendra K. Pachau
ri  z  Indie.  Na  tému  hospodársky  rast 
v  prostredí  miest  z  nových  členských 
krajín  EÚ  vystúpil  Jozef  Ondrejka,  pri
mátor Malaciek.

•  29.  januára  sa  konali  pravidelné 
mesačné porady primátora s vedúcimi 
oddelení  MsÚ  a  riaditeľmi  mestských 
organizácíí,  tentoraz  zamerané  predo
všetkým na prípravu projektov, s ktorý
mi sa budú Malacky uchádzať o financie 
z eurofondov.

•  MUDr.  E.  Rybjanská  navštívila  pri
mátora  J.  Ondrejku  30. januára  so  žia
dosťou o garanciu upratovania v objek
te  na  Mierovom  námestí,  v  ktorom  sa 
okrem bytov nachádzajú aj ambulancie 
lekárov,  a  s  návrhom  na  vybudovanie 
bezbariérového vstupu do domu.

• 1.  februára na Mestskom úrade vr
cholili prípravy na Ples primátora mesta 
(fotoreportáž  prinesieme  v  nasledujú
com čísle).                 ipo 

Ústnu informáciu o procese odkanalizovania mesta pred
niesol na zasadnutí MsZ vedúci odboru investícií Bratislavskej 
vodárenskej spoločnosti, a. s. (BVS, a. s.), Ing. Martin Tegelhoff. 
Podľa  záväzku  Slovenska  Európskej  únii  má  byť  kanalizácia 
dokončená do roku 2010. „Bol by som veľmi rád, keby sme to 
mohli splniť, len...,“ nepresvedčivo argumentoval M. Tegelhoff. 
Proces môžu spomaliť administratívne prieťahy. Zatiaľ nebola 
zverejnená výzva, ktorá by oprávňovala žiadať BVS, a. s., o fi
nančné prostriedky z EÚ, na ktoré sa spolieha. Niekoľko rokov 
pripravený projekt, ktorý odkanalizovanie rieši, je už neaktu
álny, nezahŕňa perspektívy rozvoja mesta. Treba ho prepraco

vať. Pritom pred niekoľkými týždňami ministerstvo životného 
prostredia  informovalo,  že  žiadateľom  o  financie  môže  byť 
okrem prevádzkovateľa (BVS, a. s.) aj mesto. Primátor J. Ondrej
ka podporuje druhú alternatívu. Projekt podá mesto a pri ko
financovaní požiada BVS, a. s., o pomoc. Zároveň zastupiteľ
stvo schválilo zámer vyhotoviť zmluvy o budúcich zmluvách 
s občanmi v neodkanalizovanej časti. Tým sa zmapuje ich zá
ujem  o  pripojenie  sa  na  verejnú  kanalizáciu  a  môže  to  byť 
podporným argumentom, aby malackú žiadosť ministerstvo 
podporilo. 

lucy

Kanalizácia (ne)bude do 20�0?

MESTO MALACKy VyHLASUJE

otvorené
prijímacie
konanie 
na obsadenie miest príslušníkov  
Mestskej polície Malacky. 

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

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

22 194 Sk
Žiadosti o prijatie so životopisom 
zasielajte do 29. 2. na adresu 
Mestská polícia Malacky
Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky
resp. msp@malacky.sk

Informáciu o kanalizácii si prišli vypočuť aj občania.
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Po dvoch rokoch odmlky sa pred 
poslancov postavil zástupca spo-
ločnosti Eurovalley, a. s., ktorá 
spravuje Priemyselno-technolo-
gický park Záhorie (PTPZ), výkon-
ný riaditeľ Ing. Juraj Lettrich (na fo-
tografii). 

Najlepšie rozvíjajúci sa 
park (?)
„PTPZ je určite najlepšie sa rozvíjajú-

ci park v Európe a na Slovensku,“ suve-
rénne tvrdil pred poslancami. Podľa ne-
ho je 200 ha územia pripravených na 
zastavanie. „

V južnej časti (zóna C) sa buduje gol-
fové ihrisko. Začíname územné konanie 
na Retail Park Malacky (obchodno-ad-
ministratívnu stavbu, pozn. red.), pred-
pokladáme, že v marci budeme mať 
v rukách rozhodnutie na výstavbu. Park 
chcem rozvíjať aj v katastri Veľkých Le-
vár (zóna A), kde rokujeme o odstráne-
ní lesného porastu,“ pokračoval J. Let-
trich. 

„Staronoví“ investori
Akí investori sú už istí? Rozširovať 

areál asi o 5 ha bude spoločnosť Swed-
wood Slovakia, medzi novými figuruje 
spoločnosť Locema (Basso internacio-
nal), VGP (belgická logistická firma) 
a EcoSprings (technologické centrum). 
Túto informáciu priniesla redakcia Ma-
lacký hlas už v novembri, takže mená 
ďalších subjektov sa prítomní nedozve-
deli. „S mnohými rokujeme a pred pod-
pisom zmluvy o tom nemôžeme infor-
movať,“ reagoval riaditeľ. V najbližších 
mesiacoch sa má objaviť výročná sprá-
va spoločnosti. Po prvýkrát od založe-
nia je Eurovalley, a. s., v zelených čís-
lach. Do parku údajne preinvestovala 
už 330 miliónov korún. 

Budeme informovať...
„O všetkom vás budeme informovať,“ 

sľúbil J. Lettrich. Od 31. 1. je to dokonca 
povinnosť spoločnosti, v ktorej má mes-

to majetkovú účasť vyjadrenú jedným 
percentom. Poslanci odhlasovali to, aby 
dvakrát ročne predkladala Eurovalley,  
a. s., informáciu o aktuálnom stave roz-
voja parku. „Webová stránka vašej spo-
ločnosti je najslabšia zo všetkých, ktoré 
som si o priemyselných parkoch pozrel,“ 
ozval sa poslanec Milan Valachovič. Ako 
environmentalista situáciu okolo rozvo-
ja PTPZ ostro sleduje a viackrát sa v mé-
diách vyjadril o negatívnom dopade roz-
voja priemyslu a výrube lesov na príro-
du. Výkonný riaditeľ priznal, že oblasť ko-
munikácie zaostávala, no v tomto štá-
diu pripravenosti územia už môžu začať 
s aktívnym marketingom. O spoluprácu 
pri informovaní verejne požiadala aj ve-
dúca oddelenia riadenia informácií Iva-
na Potočňáková, keďže každá jedna uve-
rejnená veta v mestských médiách o vý-
voji v PTPZ za posledné roky bola tvrdo 
„vydolovaná.“ 

Text, foto: LUCIA VIDANOVÁ

SAMOSPRÁVA
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V ankete na www.malacky.sk so za-
daním Malacká káblovka cez sviatky: od-
povedalo od 3. 1. do 16. 1. 399 respon-
dentov, pričom každý mohol hlasovať iba 
raz. Vyberali si zo štyroch ponúknutých 
odpovedí a hlasovali takto:

• Uspokojila novou ponukou progra-
mov (55 hlasov; 13,8 %)

• Uspokojila programami i kvalitou 
príjmu (48 hlasov; 12 %)

• Výber nových programov nenadchol 
(153 hlasov; 38,3 %)

• Kvalita príjmu stále zaostáva (64 hla-
sov; 16 %)

• Neviem, máme iný druh TV signálu 
(79 hlasov; 19,8 %)

Výsledky naznačujú, že spokojných 
bolo 103 z 399 respondentov, naopak ne-
spokojných buď s výberom programov, 
alebo s kvalitou príjmu 217 responden-

tov. Z 399 opýtaných 79 kvalitu nevie po-
súdiť, pretože má iný druh TV signálu. 

Čo hovoríte na tieto výsledky a aké 
sú vaše čísla? 

Ing. Marian Kutaj (M. K.), konateľ: Zatiaľ 
je predčasné hodnotiť. Rozšírený balík 
programov sme mienili skúšobne bez-
platne šíriť do konca decembra, no vyšli 
sme v ústrety odberateľom, aby si ho stih-
li odskúšať. Odfiltrovanie sme naplánovali 
až na 31. január. Doteraz (do 21. 1.; pozn. 
red.) si tento balík predplatilo 80 abonen-
tov a očakávame, že ďalší si ho objednajú 
po odfiltrovaní. Zatiaľ ich nič nenúti, 
programy môžu sledovať bezplatne. Pred-
poklad je asi 300 abonentov.

Podľa čoho ste vyberali nové progra-
my do prémiového balíka? Prečo ste 
neurobili prieskum záujmu o ne u Ma-
lačanov? 

M. K.: Prieskumy v tomto smere je ťaž-
ké robiť. Každý má iný vkus, iný názor na 
to, čo je dobré. Nedá sa vyhovieť všetkým. 
Postupovali sme podľa kritéria, aby bol 
v ponuke zastúpený každý žáner, a vybe-
rali sme programy, ktoré sú v ponukách 
káblových sietí iných miest najčastejšie 
zastúpené a najsledovanejšie. 

A čo kvalita signálu? 
Ján Držka (J. D.), konateľ: Naša štatisti-

ka poruchovosti nezaznamenáva nad-
merné množstvo porúch. Vedieme si evi-
denciu, no veľa sťažností tam nie je. Prob-
lémy sú len pri zlom počasí pri extrém-
nych výkyvoch teplôt, keď treba pre-

stavovať zosilňovače. Kde sú zavedené 
hviezdicové rozvody, tam sa ľudia nesťa-
žujú. Najčastejšie si poruchy spôsobujú 
sami pripájaním iných zariadení k televí-
zoru.

Kde ešte nie sú namontované hviez-
dicové rozvody a kedy budú? 

J. D. : Nie sú namontované jedine na 
Ul. 1. mája. Bývajú tam najmä starší ľudia 
a montáž brzdí ich nezáujem. Opäť bude-
me komunikovať s domovými dôverník-
mi. Len čo potvrdia nadpolovičnú väčšinu 
záujemcov, môžeme začať montovať. 

„Hviezdice“ sa, žiaľ, týkajú len byto-
vých domov, kde nahrádzajú spoločné 

televízne antény, ktoré neumožňovali 
výberovú distribúciu programov. Čo 
čaká abonentov z rodinných domov, 
ktoré sú napojené na zastaranú káblo-
vú sieť? 

M. K.: Kvalitu príjmu mienime vylepšo-
vať digitalizáciou. Digitálna televízia 
umožní aj v rodinných domoch adresnú 
distribúciu programov prostredníctvom 
digitálneho prijímača v každej domácnos-
ti. Je to najprijateľnejší spôsob, ako vyjsť 
v ústrety našim abonentom a zabezpečiť 
im pohodu pri televíznych prijímačoch. 

Káblová sieť bežne slúži aj na po-
skytovanie internetu. Aká je v tomto 
smere budúcnosť Progresu?

M. K.: Naším zámerom je rozšíriť po-
nuku služieb a poskytovať aj pripojenie 
na internet. Odhadujeme, že reálne o tej-
to aktivite budeme môcť hovoriť v 2. pol-
roku tohto roka. Na internet by sme mohli 
napojiť tých, ktorí budú mať zavedené 
hviezdicové rozvody. Aj preto sa ich mon-
táž oplatí.

Na záver už len dve čísla. Koľko prí-
pojok majú káblové rozvody v Malac-
kách k dnešnému dňu (23. 1. 2008) 
a koľko domácností bolo počas rekon-
štrukcie káblovej siete odpojených?

J. D.: V Malackách máme aktuálne 
3290 prípojok a odpojiť sme museli 180 
prípojok, pretože tieto domácnosti si 
chceli ponechať spoločné televízne an-
tény. 

Text, foto:  TATIANA BúBELOVÁ

Káblová televízia
s novými službami

V decembri uplynulého roka prevádzkovateľ káblovej televízie v Malackách 
PROGRES, spol. s r. o., Malacky prekvapil svojich abonentov rozšírenou po-
nukou programov. Okrem základného balíčka so šiestimi a rozšíreného 
s dvadsiatimi programami spoločnosť začala skúšobne vysielať prémiový ba-
líček, ktorý tvorí dovedna 30 programov. V januári naša redakcia skúmala 
spokojnosť s televíznou službou počas vianočných sviatkov v internetovej 
ankete. V súvislosti s jej výsledkami sme sa pozhovárali s oboma konateľmi 
spoločnosti.

Eurovalley sľubuje, 
že začne informovať

31. januára si asi dve stovky pr-
váčikov vyzdvihli svoje prvé vy-
svedčenie. Hoci na ňom neboli 
známky, ale iba slovné hodnotenia, 
aj tak majú pre najmladších žiakov 
veľkú váhu. Nezabudnuteľným bu-
de tento deň pre prvákov zo ZŠ M. 
Olšovského, kde im pripravili k vy-
svedčeniam malú imatrikuláciu. 
Deviataci v pokarnevalovej nálade 
z predchádzajúceho dňa prijali pr-
vákov po polročných skúsenos-
tiach medzi seba za riadnych čle-
nov školy. Spolu s riaditeľkou školy 
im odovzdali šerpy, pamätné listy 
a každému čokoládku z košíčka 
Červenej čiapočky. Deň polročné-
ho bilancovania pred krátkymi 
prázdninami dnes čakal aj na žia-
kov Špeciálnej ZŠ v Malackách. 

-mh- , foto: tabu, archív školy

Hurá, prvé vysvedčenie
máme v rukách
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Riadkovú aj plošnú inzer-
ciu prijímame na e-adrese: 

malackyhlas@malacky.sk

Na podujatí, ktoré sa uskutočnilo 
v sídle Slovenského syndikátu noviná-
rov (SSN), sa zúčastnilo vyše sto šéfre-
daktorov, redaktorov, starostov a hostí. 
Súťaž organizovalo Národné osvetové 
centrum v spolupráci so SSN, Združe-
ním miest a obcí Slovenska, Minister-
stvom kultúry SR a Katedrou žurnalisti-
ky Filozofickej fakulty Univerzity Ko-
menského.

Kategóriu noviny mesta a mestskej 
časti vyhrali noviny Bratislavy Bratislav-
ské noviny, za nimi sa umiestnil dvoj-
týždenník Malaciek Malacký hlas a na 
3. mieste skončil Ružomberský hlas. 
Čestné uznanie porota udelila periodi-

kám Novinky z levickej radnice, Vajnor-
ské novinky, Zvolenské noviny a Ľubov-
nianske noviny. Mimoriadnu cenu mi-
nistra obrany dostal regionálny mesač-
ník Vrútočan. 

V kategórii noviny obce do tisíc oby-
vateľov zvíťazil štvrťročník Čabský spra-
vodajca, najlepšími novinami obce nad 
tisíc obyvateľov sú obecné noviny Rab-
čiansky chýrnik. Čestné uznanie v tejto 
kategórii získal aj štvrťročník obce Ja-
kubov. Medzi regionálnymi novinami 
vyhral týždenník Pohronie, v ka tegórii 
kultúrno-informačných novín zvíťazil 
vlastivedný časopis Záhorie. Čestné 
uznanie sa ušlo aj informačnému spra-
vodajovi Mariatál. 

Zdroj: SITA, -mh-

Dokončenie z 4. strany

Aj vďaka vašim projektom sa máme čím pýšiť

www.strukturalnefondy.sk

V  programovom období 2004 – 2006 sme v Bratislavskom kraji  v rámci Jednotného programového 
dokumentu NUTS II – Bratislava Cieľ 2 doteraz podporili 248 projektov v sume 2,34 miliardy Sk.

Poskytnutá pomoc bola orientovaná na rozvoj malého a stredného podnikania, podporu spoločných služieb pre podnikateľov, na zlepšenie služieb v cestovnom ruchu, 
obnovu i rozvoj obcí a na zachovanie kultúrneho dedičstva.

Program JPD2 pokračuje v období rokov 2007 – 2013 v rámci nového Operačného programu Bratislavský kraj. Aj vy budete mať možnosť požiadať o podporu vašich 
projektov.

Jednotný programový dokument NUTS II – Bratislava Cieľ 2
je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

JEDNOTNÝ PROGRAMOVÝ
DOKUMENT CIEĽ 2

malac hlas 167 240.indd 1 20.12.2007 14:11:19
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VODACH
PVC - izolácie striech,
balkónov, základových
dosiek a bazénov
0907 428 612, vozarikmichal@orangemail.sk

15-ročná

ZÁRUKA

Primátor mesta Malacky RNDr. Jozef Ondrejka

udelí 14. marca 2008 ocenenia

 Pálfiho srdce 
osobnostiam za šírenie dobrého mena nášho 
mesta v rôznych sférach spoločenského života
Na Pálfiho srdce môže byť nominovaný ten:

kto žije v Malackách a dosiahol v rokoch 2006 a 2007 nespochybniteľný ús-
pech na poli vedy, kultúry, športu, osvety, remeselnej zručnosti, v oblasti 
práce s mlá dežou alebo v iných oblastiach pôsobenia. 

Ocenenie môže byť udelené aj posmrtne – in memoriam.

Poznáte vzácne osobnosti nášho mesta? 
Vaše návrhy čakáme do 22. februára 2008

Návrhy osobností, ktoré si podľa Vás zaslúžia Pálfiho srdce, 
očakávame:

• v recepcii MsÚ v Malackách v obálke s nápisom Pálfiho srdce 
• v schránke Malackého hlasu a eM TV (pred vchodom do budovy MsÚ)
• na elektronickej adrese: media@malacky.sk
• telefonicky alebo faxom v redakcii eM TV (034/79 66 174)

Malacký hlas vychádza už osemnásty 
rok. Vydáva ho mesto pre svojich obyva-
teľov. Niekoľkokrát menil formát i grafiku, 
hlavičku aj redakčné sídlo. Vymenili sa re-
daktori, nastala zmena na poste vydava-
teľa. A noviny všetky tieto zmeny ustáli. 
Tento – na prvý pohľad všedný jav – nie je 
na Slovensku samozrejmosťou. Je preja-
vom zrelosti mestskej samosprávy, ktorá 
v každom období v mestskom rozpočte 
rátala s vydávaním informačného média.

Hlásna trúba?
Pre novinára mestských novín nie je 

nič jednoduchšie, ako v každom vydaní 
periodika uverejniť na titulnej strane fo-
tografiu usmiateho primátora a chváliť 
kroky mestského úradu. Táto cesta je pros-
tá a bezbolestná, no nekorektná voči či-
tateľom a v neposlednom rade i daňovým 
poplatníkom. Práve kritérium „pochlebo-
vania mocným“ bolo tým, ktoré posúvali 
periodiká hodnotené v celoslovenskej sú-
ťaži na samé dno poradia. Extrémom sú 
noviny nemenovaného mesta, ktoré v je-
dinom svojom vydaní publikovali osem 
fotografií primátora. Malacký hlas nechce 

ísť touto cestou. Hoci neraz píše diploma-
tickým perom, vyzýva čitateľov na spolu-
prácu a obojstrannú, nie jednosmernú in-
formačnú komunikáciu. Redakcia je vďač-
ná za každý jeden čitateľský podnet a je 
pripravená pomáhať v riešení problémov. 

Mediálne jašteričky
Ďalšími kritériami, ktoré hodnotila od-

borná porota celoslovenskej súťaže, boli 
grafické spracovanie, profesionalita, jazy-
ková úroveň, kvalita fotografií a kreativita. 
„V hodnotených novinách sme nehľadali 
drahý papier, ale nápad, talent, originali-
tu,“ uviedol člen poroty Pavol Vitko, šéfre-
daktor časopisu Obrana a člen Predstaven-
stva Slovenského syndikátu novinárov. 
Porota ocenila aj nezastupiteľnú úlohu lo-
kálnych médií v mapovaní histórie a upo-
zornila na nevyhnutnosť jednoty obsahu 
a formy. Varovný prst zdvihla nad žánro-
vou klasifikáciou – žánre sú v printo vých 
médiách na vymretie. „Keď si večer zap ne-
me ktorýkoľvek televízny kanál, zistíme, 
že Slovensko je krajinou násilia, opilstva 
a sexuálnych škandálov,“ zamyslel sa pred 
aktom odovzdávania ocenení Milan Muš-

ka, výkonný podpredseda Združenia 
miest a obcí Slovenska.  „Úlohou lokál-
nych médií je aj ukázať, že mestá a regió-
ny žijú normálnym životom s bežnými 
probléma mi a radosťami.“ V porovnaní 
s mediál nymi dinosaurami majú lokálne 
informačné prostriedky – mediálne jašte-
ričky pružne rea govať a prinášať silné in-
formácie z „nášho“ domova.

Kus poctivej práce
Nie riešiť problém, ale pomenovať ho 

a ukázať, ako sa k nemu stavajú zodpo-
vední – to je úlohou lokálnych novín. Zisk 
ocenenia zaväzuje – Malacký hlas bude 
v osemnástom a ďalších rokoch svojej me-
diálnej dospelosti konkrétnejší v pome-
núvaní problémov a dôslednejší v prináša-
ní výsledkov. Za tým, že každé dva týždne 
sa noviny vo farbe objavia v každej pošto-
vej schránke v meste, je kus poctivej prá-
ce: tvorivej, manažérskej, analytickej, ar-
chívnej i strategickej. Výroba novín je na 
ramenách jedného človeka – výkonnej re-
daktorky Lucie Vidanovej. V závere minu-
lého roka vyhlásilo mesto verejnú súťaž 
na novú hlavičku novín. Jej uvedenie do 
života bude sprevádzať nový obsahový 
i for málny šat novín. Malacký hlas chce 
byť ešte lepší.

IVANA POTOČŇÁKOVÁ, 
vedúca redaktorka 

Striebro 
pre Malacký hlas

O poslaní, zodpovednosti i jaštericiach

Noviny na prahu dospelosti

Strieborná medaila pre druhé najlepšie slovenské mestské noviny je v rukách Ma-
lackáho hlasu (zľava): Lucia Vidanová, Zuzana Krútka, predsedníčka Slovenského 
syndikátu novinárov, a Ivana Potočňáková.

MH 08 F9
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Regióny sa prezentujú lepšie
„Po minulé roky ma vždy viac zaujali 

expozície  cestovných  kancelárií,  tento
raz ich predbehla ponuka regiónov. Z ro
ka na rok sa zlepšuje,“ konštatoval jeden 
z návštevníkov stánku záhorských miest 
a  obcí  (Malacky,  Stupava,  Holíč,  Gbely 
a Senica). Mnohí vystavujúci na seba upo
zorňovali prezentáciou  folklóru, ukážok 
zručnosti umeleckých remeselníkov, štý
lovým  usporiadaním  prvkov  expozície. 
Myjava napríklad pútala gazdovským do
mom a stodolou či výstavou dobových 
fotografií.  Malackou  novinkou  bola  po
nuka biomrkvy. 

Čo išlo na „dračku“?
Od Záhorákov odchádzali návštevníci 

najčastejšie  s  celoročným  kalendárom 
podujatí  v  Malackách  a  okolí,  ponukou 
reštauračných  a  ubytovacích  zariadení, 
letákmi, ktoré pripravila  turistickoinfor

mačná kancelária, propagačnými mate
riálmi  dedín  a  najmä  mapami.  Záujem 
vzrástol o cyklomapy a mnohých poteši

la  informácia o projekte Vitajte, cyklisti! 
Prvým držiteľom certifikátu sa práve po
čas ITF Slovakiatour stala Skalica. Certifi
kačná schéma Vitajte, cyklisti! sa pilotne 
testuje na Záhorí a v plnom rozsahu sa 
na Slovensku spustí v máji. 

Dovedna či každý zvlášť?
Tohtoročná ôsma spoločná účasť pod 

patronátom  Združenia  miest  a  obcí  zá
horskej oblasti priviedla región na križo
vatku,  na  ktorej  sa  treba  rozhodnúť:  ísť 
ďalej  (rozumej  nielen  do  budúcich  roč
níkov  bratislavského  veľtrhu,  ale  aj  do 
rozvoja a marketingu cestovného ruchu 
na Záhorí) spoločne alebo každý zvlášť? 
Po opakovanej samostatnej účasti Skali
ce na veľtrhu uvažuje o vlastnej ceste Ho
líč a Senica. Dolné Záhorie (okres Malac
ky – pozn. red.) má vôľu po skúsenostiach 
z veľtrhov v Poľsku a Čechách držať spolu 
a  propagovať  možnosti  cestovného  ru
chu od Podpajštúnskeho regiónu po Stu
dienku a Závod. 

Oklieštené zdroje
Teoretickým predpokladom na rozvoj 

turizmu je nedávno prijatá Stratégia roz

voja cestovného ruchu Dolného Záhoria, 
naopak hendikepom sú priam drasticky 
oklieštené  možnosti  čerpania  eurofon
dov. Severná časť Záhoria, ktorá je súčas
ťou Trnavského samosprávneho kraja, sa 
bude  uchádzať  o  finančnú  pomoc  zo 
všetkých jedenástich operačných progra
mov,  subjekty  v  Bratislavskom  samo

správnom kraji môžu čerpať  len zo šty
roch  programov.  V  každom  prípade  je 
rozvoj cestovného ruchu pre Záhorie veľ
kou  výzvou,  ktorú  buď  premeníme  na 
devízu regiónu, alebo zahodíme.

LUCIA VIDANOVÁ 
IVANA POTOČŇÁKOVÁ

Foto: lucy, ipo

Dokončenie z �. strany

Do expozície lákali 
aj na biomrkvu

15. januára doručili poslední súťa
žiaci do mestského úradu obálky 
s návrhmi nového loga Malackého 
hlasu. Dovedna dvanásť obálok 
skrývalo dvadsaťštyri návrhov až 
do 24. januára, kedy sa stretla 
hodnotiaca komisia s cieľom určiť 
víťaza.

Po postupnom zoznamovaní sa s krea
tívnymi  výtvormi  súťažiacich  sa  porota 
favorizovaných  návrhov  dočkala  až  po 
otvorení poslednej obálky od Igora Hrn
ka z Malého námestia v Malackách. Do 
súťaže poslal šesť verzií návrhu. A dal si 
záležať na každom detaile. Pri výbere naj
lepšieho stačilo zložiť noviny a hlavička 
sadla  na  formát  Malackého  hlasu  ako 
uliata. 

Víťazný návrh sa už „naostro“ použije 
v pripravovanom  čísle.  Redakcia  chystá 
zmeny  v  obsahu  a  v  spolupráci  s  grafi
kom aj malý redizajn mestského dvojtýž
denníka. Z priestorových dôvodov uve
rejňujeme len niektoré z doručených ná
vrhov.                  lucy

Štefan Drexler z Častej zbiera 
monografie miest a obcí už od 
roku 1991. Doma ich má vyše 
sedemsto a pribudne k nim aj 
Malacky 1206 – 2006, ktorú 
mu na ITF Slovakiatour 2008 
darovali. „Na prvý pohľad vy
zerá veľmi dobre, hodnotím ju 
štyrmi z piatich bodov. Pridať 
môžem až po prečítaní,“ zhod
notil knihu krátko po tom, čo si 
ju prvýkrát poťažkal v rukách. 

Tento veselý drôtikár sa remeslu venuje už desaťročia, dokonca je spoluautorom pub
likácií o umení práce s ohybným kovom. Ochotne nám zapózoval so svojím dielkom, 
ale aj pravou biomrkvou. Tá iste prospeje jeho zraku, ktorý je pri takejto mravčej práci 
namáhaný.
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Účasť Záhoria na veľtrhu 
ITF Slovakiatour 2008 
umožnil grant EÚ na reali
záciu projektu Prezentácia 
Dolného Záhoria na veľtr
hoch cestovného ruchu.

O novom logu Malackého hlasu rozhodo
vali: (sprava) grafik novín Peter Jackanin, 
spoluautori loga mesta Stanislav Bellan  
a Vladimír Jurkovič, Jozef Ondrejka (pred
seda komisie), fotograf mestských médií 
Stanislav Osuský a autor vizuálov k „osem
storočnici” mesta, grafik Peter Holenka.  

Súťaž o nové logo Malackého hlasu

Máme víťaza

MH 08 F8

Redakcia Malacký hlas týmto vyzýva čitateľov k spolupráci pri 
tvorbe nových rubrík novín, ktoré by prispeli aj k vylepšovaniu 
obsahu dvojtýždenníka.
Vaše námety posielajte do redakcie na adresu Radlinského 2751/1, 
901 01 Malacky, alebo vhoďte do schránky Malackého hlasu pri 
schodisku do budovy MsÚ, telefonujte (034/796 61 73) alebo mai
lujte (malackyhlas@malacky.sk). 
Napíšte nám, o čom by ste sa chceli v novinách dočítať, čo vám 
v Malackom hlase chýba. Každý dobrý námet odmeníme!
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Bratislavský samosprávny kraj 
v spolupráci s Malokarpatským 
osvetovým strediskom (MOS) 
v Modre, obcou  Šenkvice a Kultúr-
nym a informačným strediskom 
v Šenkviciach vyhlasujú ďalší roč-
ník súťaže spevákov – amatérov – 
Malokarpatský slávik 2008. 

Podmienkou účasti  v  súťaži  je po-
vinnosť zúčastniť sa výberového kon-
kurzu, ktorý sa uskutoční 1. marca v kul
túrnom  a  informačnom  stredisku  (sála 
KD). 

Do finálového galaprogramu postú
pi maximálne 20 interpretov.

Do  výberového  konkurzu  si  uchá
dzači  pripravia  dve  súťažné  piesne  zo 
žánrovej  oblasti  súčasnej  modernej 
hudby. Pri výbere piesní z hľadiska dra
maturgie  organizátori  odporúčajú  vý
ber jednej piesne v rýchlejšom a druhej 
v pomalom tempe. Treba ich interpreto
vať bez textovej predlohy. Vlastná tvor

ba  je vítaná,  rovnako ako interpretácia 
piesní slovenských autorov. Každý súťa
žiaci  môže  mať  vlastný  doprovod  (po
trebný hudobný nástroj si zabezpečí in
dividuálne, podkladovú melódiu na CD, 
minidisku bez spevu).

Súťaží sa vo vekových 
kategóriách:
I. kategória – 10 – 14-roční 
 (nar. 1997 – 1993)
II. kategória – 15 – 18-roční 
 (nar. 1992 – 1989)
III. kategória – 19 – 30-roční 
 (nar. 1988 – 1977)
IV. kategória – 31 – 50-roční 
 (nar. 1976 – 1957)
V. kategória nad 50 rokov
 neobmedzene

Súťažné finále sa uskutoční 10. má-
ja o 18.00 h v Kultúrnom a informač-
nom stredisku v Šenkviciach. 

Podmienkou účasti vo výberovom 

konkurze  je vyplnenie a odoslanie  
prihlášky do 14. februára na adresu 
Malokarpatské osvetové stredisko, 
Horná 20, 900 01 Modra – Malokar-
patský slávik  a zaplatenie nominač-
ného poplatku 100 Sk.  Doklad  o  za
platení nominačného poplatku (fotokó
piu ústrižku) priložte k prihláške. Prihláš
ku aj poplatok je možné odovzdať osob
ne v MOS Modra.

Bližšie informácie: 
Mária Lederleitnerová,
tel.: 0918 97 10 90,
email: lederleitnerova@moska.sk.

Niektoré cudzie slová 
začínajúce písmenom B:

bard  keltský ľudový básnik;   
bilaterálny   dvojstranný;
tajnička č. 1  tajné hlasovanie;   
bitter   horký (cinzano);
bacon     anglická slanina;   
birr   etiópska mena;
badyán   tropický strom, korenie;
blizard   snehová búrka;
bandura    ukrajinský strunový  

nástroj;
bojkot   odmietanie;
bedeker    knižný turistický sprievod

ca;
bond   dlhopis, záväzok;
bešamel    biela omáčka zo svetlej  

zápražky; 
bonmot   vtipný výrok;
tajnička č. 2    plechová nádoba na PHM;
bonviván   sveták, pôžitkár;

bigotný   slepo veriaci, svätuškár; 
tajnička č. 3   lemovka;
bimetal  dvojkov ;     
budžet   rozpočet;

VODOROVNE 
A lodenica; robil výskum; dusík; po

sekaj;  severské  zviera  B starorímsky 
peniaz; druh krátkej fajky; pracuj v mly
ne;  časť  lode  pod  vodou;  citoslovce 
pobádania  C  polomer;  poznal;  použí
va sa na výrobu zátok; blčia; prvá spo
luhláska  v  abecede  D  mužské  meno; 
tajnička č. 1; múr E ženské meno bez 
konca;  náter;  elektráreň  Bohunice; 
vlastnosť človeka; staršia plošná miera 
F jelenica; doudieral; čas vo fyzike; so
mária; čistiaci prášok G osobné záme
no;  plochá  nádoba;  meno  Banášovej; 
meno  Chačaturiana;  značka  kozmeti
ky.

ZVISLE 
1  pozornosť;  kilogram  2  symetrála; 

jašter  3  draslík;  rybárska  sieť;  rímskych 
500 4 tajnička č. 2; rímskych 501 5 brat 
Kaina; veľké zviera s lopatovitými paroh
mi  6  fúkal;  cestný  priesmyk  v  Malých 
Karpatoch  7  podmienková  spojka;  po
jem duše u starých Egypťanov; automo
bilka pri Žiline 8 rímskych 50; nepriatelia 

šatníkov; rímskych 450 9 nepracujte 10 
práca vo fyzike; druh lotérie; iniciály čes
kého  režiséra  Lipského  11  predchodca 
človeka;  stred  slova  pokúša;  Canadians 
Standarts  Assotiation  12  bývalé  odbo
rárske hnutie;  jestvovala 13 násilné od
vlečenie;  označenie  kamiónov 14 taj-
nička č. 3; ad acta 15 dľžka v geometrii; 
vodný tok; rímskych 1000 16 konkrétna 

mužská osoba; meno moderátorky Parí
škovej 17 severské zviera; obyvateľ Arab
ského polostrova. 

Pripravil: JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

OPRAVUJEM CHLADNIČKy
A MRAZNIČKy, 
MONTUJEM KLIMATIZÁCIE
Pavol Šišolák, Závod ��3
tel.: 034/779 94 35, 0903/75 0� 12
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Kto chce súťažiť o rovnakú cenu, nech  
pošle kupón spolu so správnymi odpove
ďami do 14. februára a zaradíme ho do 
žrebovania.

KUPÓN
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Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali 
správne vylúštenie tajničky – 1. zre-
lý, 2. alias, 3. adlátus, 4. abovo  – 
sme  vyžrebovali  Drahu Kohútovú  
z Malaciek, ktorá získava predplatné 
magazínu Žena. 

MALACKÝ
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SERVIS ČITATEĽOM • INZERCIA

KRížOVKA

Jarné prázdniny 
s CVeČkom

Centrum voľného času pripravilo pre 
školákov  týždeň celodenných podujatí. 
Deti  sa  môžu  prihlásiť  na  jedno  alebo 
viac celodenných podujatí, ktoré sa bu
dú konať od 8.00 do 15.30 h.

PONDELOK 25. 2. 
TVORIVÉ DIELNE V CVČ, PLAVÁREŇ, 
NÁVŠTEVA MÚZEA

UTOROK 26. 2.
CELODENNÝ VÝLET 
DO BRATISLAVy, výstava kameňov 
+ tvorivé dielne – Bibiána

STREDA 27. 2.
PRÁCA S PAPIEROM, FUTBAL

ŠTVRTOK 28. 2.
VÝROBA MASIEK Z PAPIERA, 
NÁVŠTEVA RANČA, JAZDA NA KONI

PIATOK 29. 2.
CELODENNÝ VÝLET DO SKALICE, 
návšteva Záhorského múzea

Poplatok: 200 Sk/deň
V poplatku je zahrnutý obed (okrem 

celodenných výletov), pedagogický dozor, 
vstupné, cestovné, materiálne zabezpe
čenie. 

Záväzné prihlášky s poplatkom treba 
odovzdať v CVČ do 15. 2. 

Kapacita  na  jednotlivé  podujatia  je 
max. 20 detí.

ŠPECIÁL MODERNEJ ŽENY 
VARENIE A GASTRONÓMIA

www.modernazena.sk , e-mail: marketing@metromedia.sk
tel.: 02/49 20 74 30,  fax: 02/49 20 74 38 

Sú „éčka“ naozaj škodlivé?
Koreniny a ich korenie Kto varí za celebrity?

Sója – s chuťou a pôžitkom 
Trendy vo svetovej kuchyni Víno, ktoré neunaví

Tipy na zaujímavé kokteily, dobroty z cestovín, 
tofu, obilnín, rýb i mäsa a množstvo rád 

z každej oblasti

Sú éčka“ naozaj škodlivé?

Š
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TRENDY 
vo svetovej kuchyni
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Celebrity
Kto varí za nich?

VA R E N I E
&  GASTRONÓMIA

Oliver
Jamie

Virtuóz alebo šoumen?

Netradičné 
OBILNINY

TIPY a RADY 
NA ZDRAVÉ VARENIE

MUŽ

GRÁDY 
V HRNCI

FAREBNÉ POTEŠENIE: 
MIEŠANÉ DRINKY

CESTOVINY NIE SÚ LEN 

„PASTA“
ŠKODLIVÉ 
„ÉČKA“?
NEBEZPEČNÝ 
JE HLADNÝ

Víno, 
KTORÉ NEUNAVÍ

Slovák v Číne: 
HADIE MÄSO 
CHUTILO, 
KRYSY 
NEOCHUTNAL
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Michael Connelly je býva
lý  novinár  a  autor  bestsel
lerov  o  detektívovi  Harrym 
Boschovi.  Jeho  román Ad-
vokát zo zadného sedad-
la  sa  nedávno  prepraco
val  na  prvé  miesto  reb
ríčka New York Times. Je 
držiteľom  mnohých  li
terárnych ocenení vrá
tane  Edgarovej  ceny. 
Pôvodne  napísal  Vy-
hliadku  ako  šest
násťdielny seriál pre 
The New York Times 
Magazine,  neskôr  však 
dielo  podstatne  rozšíril  a prepraco
val do knižného vydania. 
Ak ho chcete vyhrať, vystrihnite kupón 
a pošlite do 14. februára do redakcie. 
Možno práve na vás sa usmeje šťastie. 

Slovenskonemecký 
slovník  poteší 

Máriu Rapavú zo 
Skuteckého ulice 

v Malackách. 
Prosíme výherkyňu, 

aby  sa  ohlásili  v  re
dakcii  na  Radlinské

ho ul. 2751/1 na 3. po
schodí, č. d. 407. 

Kníhkupectvo Ľubica
OC hotela Atrium,

telefón: 772 67 34
Po – Pia  9.00 – 17.30 h

So              9.00 – 12.00 h

KUPÓN
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ČíTAJTE A VyHRAJTE

•  1. 2. otvárame nový servisný bod spoloč
nosti Oriflame v budove Mestského úradu 
na  Radlinského  ulici  č. 1 v  Malackách  na  
4. poschodí. Kontakt: 0905 40 36 77 (Marti
na Červeňová)
•  Vyučujem  konverzáciu  v  AJ.  Kontakt: 
0910 17 73 74. 
•  Predám výhodne kvalitné pianíno. Cena 
dohodou. Kontakt: 090319 63 67. 
•  Predám  nepoužitý  el.  bojler  Tatramat  
120  l/380–400 V,  celoliatinovú  (emailova
nú) piecku na tuhé palivo, kufríkový šijací 
stroj Lucznik (s ramenom). 

Kontakt: 0905 64 54 50.

Jahodové rezy
Cesto
4 vajcia, 2 dcl teplej vody, 150 g ole

ja, 250 g kryštálového cukru, 4 kávo
vé  lyžičky  kakaa,  250  g  polohrubej 
múky, ½ prášku do pečiva, tuk a mú
ka  na  vymastenie  a  posypanie  ple
chu

Plnka
1 konzerva  jahôd, 2  lyžice majzé

ny,  250  g  masla,  200  g  práškového 
cukru

Postup
4 žĺtky vymiešame s cukrom, po

stupne pridávame teplú vodu a olej. 
Po  zahustení  pridáme  kakao,  múku 
a prášok do pečiva, ktorý sme už za
miešali  do  múky.  Bielka  vyšľaháme  
na sneh a zľahka zamiešame do masy. 
Vylejeme na plech a pečieme pri mier
nej teplote.

Plnka
Jahodový kompót precedíme. Do 

šťavy rozmiešame majzénu a uvaríme 
na  hustú  kašu.  Maslo  vymiešame 
s  práškovým  cukrom  a  po  častiach 
doň zamiešame vychladnutú ovocnú 
kašu.  Upečený  a  vychladnutý  koláč 
potrieme tenkou vrstvou krému, po
ukladáme  na polovicu  prerezané  ja
hody, ktoré prikryjeme zvyškom kré
mu.  Povrch  polejeme  čokoládovou 
polevou.

DROBNÁ INZERCIA

RECEPT PANI VOZÁROVEJMalokarpatský slávik 2008

Mesto Malacky vypísalo výzvu na 

redizajn internetovej stránky 
mesta a jej funkčnú zmenu 
z klasickej webstránky 
na portál služieb.  
Podmienky zverejnené 
na www.malacky.sk.
Oprávnené subjekty môžu na výzvu za
reagovať do 28. 2. 2008 (do 10.00 h)!   
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3.  februára  uplynuli 
4 roky od chvíle, keď 
nás vo veku 68 rokov 
náhle  bez  rozlúčky 
opustil manžel, otec, 
dedo a zať 

Ján Kalivoda z Malaciek. Kto ste ho 
poznali, venujte mu, tichú spomienku. 

S láskou spomínajú manželka, 
dcéra a synovia s rodinami.

natália Sušilová, nar. 13. 12. 
2007, Malacky; Štefan Gal

ba, nar. 23. 12. 2007, Malacky; Krištof 
Peťko, nar. 9. 1. 2008, Malacky

PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:

NIE SÚ MEDZI NAMI:

Februároví jubilanti
80 –  Veronika  Gašparová; 
Anna Michálková; Kamil Vin

cek; 85 – Rozália Osuská; 91 – František 
Becáni; 95 – Mária Kuklovská; 98 – He
lena Radičová

VÍtAME MEDZI NAMI:

od 14. 1. do 28. 1. 
Peter adamovič, 1951, Malac

ky;  Mária Komáčková,  1928,  Borský 
Svätý  Jur;  Milan Havlíček,  1941,  Zá
vod;  Mária Bordáčová,  1943,  Veľké 
Leváre;  Ursula Sabolová,  1926,  Zo
hor; Štefan Szelezsényi, 1928, Morav
ský  Svätý  Ján;  Jozef Blažíček,  1934, 
Malacky;  Katarína Stachová,  1929, 
Záhorská Ves;  Mária lorencovičová, 
1912, Malacky. 

†
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Kalendár podujatí v meste Malacky
SPoMienKY

1.  2.  o 16.00  h  Fašiangový karneval,  vstup  voľný,  SD  MCK, 
CVČ
1. 2. o 17.00 h Vernisáž výstavy fotografií, Marián Holenka – 
čas na sny a vízie, Galéria MCK, výstava otvorená do 20. 2.
1. 2. o 19.00 h Ples primátora, hotel Atrium, Mesto Malacky
2. 2. o 10.00 do 20. 00 h Zápas 2. florbalovej ligy, vstup voľný, 
ŠH Malina, FBC Wizards Malacky
2. 2. o 19.00 h votrelec vs. Predator 2, akčný horor, vstupné  
70 Sk, KD, MCK
2. 2. o 19.00 h volejbalista roka 2007, vstupné: 100 Sk, 50 Sk,  
rezervácie na 0907 793 399, Sokolovňa, kontakt: dusan@com
modity.sk, VOTJ
3. 2. o 8.00 h Halová futbalová liga, prípravky, ŠH Malina, ŠK 
Žolík, CVČ
3. 2. o 14.00 h Halová futbalová liga, dorast, ŠH Malina, ŠK Žo
lík, CVČ
3. 2. o 16.00 h Zápas 8. kola nadstavbovej skupiny o 7. – 9. mies
to volejbalovej extraligy mužov, Strojár Malacky – lokomo
tíva Zvolen, vstupné: 20 Sk, 10 Sk, kontakt: dusan@commodi
ty.sk, ŠH Malina, VOTJ
3. 2. o 19.00 h votrelec vs. Predator 2, akčný horor, vstupné  
70 Sk, KD, MCK
5. 2. o 15.00 – 18.00 h Fašiangové posedenie pre seniorov, 
hrá František Růžička SD MCK, OZ Zlatý vek
5. 2. o 15.30 h Karnevalová maska, vstup voľný, CVČ
6. 2. o 15.00 h čo sú fašiangy, MŠ, CVČ
7. 2. o 19.00 h F. G. lorca: Krvavá svadba, DNH, réžia Vlado  
Zetek, I. generálka, KD, MCK
8. 2. o 19.00 h F. G. lorca: Krvavá svadba, DNH, réžia Vlado Ze
tek, I. slávnostná premiéra, vstup na pozvánky, KD, MCK
8. 2. o 19.00 h 54. reprezentačný ples basketbalistov, hotel 
Atrium, BOTJ Strojár Malacky
9. 2. o 8.30 h Halová futbalová liga,  starší žiaci  ročník 1993  
a mladší, ŠH Malina, ŠK Žolík, CVČ
10. 2. o 9.30 h Halová futbalová liga, prípravky, ŠH Malina,  
ŠK Žolík, CVČ
10.  2.  o  14.00  h  Halová futbalová liga,  dorast,  ŠH  Malina,  
ŠK Žolík, CVČ
11. 2. o 14.30 h Babičkina čajovňa, Ul. 1. mája MsCSS, OZ Zla
tý vek
11. 2. a 14. 2. o 16.00 – 18:00 h Zápis do kurzu orientálneho 
tanca – deti, dospelí, začiatočníci, pokročilí, MCK
12. a 13. 2. o 10.00 h Zamestnávanie zdravotne postihnu
tých, Národná galéria, Rázusova 2, Bratislava, SIZAR, Únia ne
vidiacich a slabozrakých
13. 2. o 15.00 h Karnevalové inšpirácie, MŠ, CVČ
13. 2. o 20.00 h FK otesánek, vstupné: členovia 40 Sk, ostatní 
60 Sk, KD, MCK
14. 2. o 10.00 h Zamestnávanie zdravotne postihnutých, Ná
rodná galéria, Rázusova 2, Bratislava, SIZAR, Únia nevidiacich 
a slabozrakých
14. 2. o 16.00 h valentínsky karneval, DC Vánok
14. 2. o 19:00 h F. G. lorca: Krvavá svadba, DNH, réžia Vlado 
Zetek, II. generálka, KD, MCK
15. 2. o 14.30 h Hry po sieti, vstup voľný, CVČ
15. 2. o 19.00 h Gympl, komédia, vstupné 70 Sk, KD, MCK
16. 2. o 8.30 h Halová futbalová liga, starší žiaci ročník 1993  
a mladší, ŠH Malina, ŠK Žolík, CVČ
16. 2. o 19.00 h F. G. lorca: Krvavá svadba, DNH, réžia Vlado 
Zetek, II. slávnostná premiéra, vstup na pozvánky, KD, MCK
17. 2. o 9.00 h  Halová futbalová liga, prípravky, ŠH Malina,  
ŠK Žolík, CVČ
17. 2. o 16.00 h rozprávková nedeľa – Kúzelnícka balónová 
šou, kúzelník Peter Šesták, vstupné 40 Sk, KD, MCK 
17. 2. o 19.00 h Gympl, komédia, vstupné 70 Sk, KD, MCK
18. 2. od 8.00 – 12.00 h Poradenské hodiny, MÚ, Únia nevi
diacich a slabozrakých
18. 2. o 9.00 h otvorenie výstavy pri príležitosti 2. výročia 
otvorenia Múzea M. Tillnera,  tlače a archiválie v zbierkach 
Múzea Michala Tillnera, MCK
18. 2. o 10.00 h a 14.00 h Kúzelnícka balónová šou, kúzelník 
Peter Šesták, organizované pre MŠ a ZŠ, KD, MCK
20. 2. o 14.00 – 17.00 h akadémia iii. veku, posedenie pri hud
be, hrá František Růžička, SD MCK, Klub dôchodcov a Jednota 
dôchodcov v Malackách
20. 2. o 16.00 h ošetrovanie pohlavných, močových orgá
nov u detí, prednáška, doc. Lehotská, DC Vánok 
20. 2. o 20.00 h Kalendár podujatí v meste Malacky, vstupné: 
členovia 40 Sk, ostatní 60 Sk, KD, MCK
21. 2. o 16.00 h verejný žiacky koncert, vstup voľný, synagó
ga, ZUŠ
21. 2. o 19.00 h v ten večer, dráma, vstupné 70 Sk, KD, MCK
22. 2. o 10.00 a 14.00 h lovecká sezóna, anim. rozprávka, or
ganizované predstavenia pre MŠ a ZŠ, KD, MCK
22. 2. o 19.00 h v ten večer, dráma, vstupné 70 Sk, KD, MCK
23. 2. o 9.00 h Halová futbalová liga, prípravky, ŠH Malina,  
ŠK Žolík, CVČ
23. 2. o 10.00 do 20. 00 h Zápas 2. florbalovej ligy, vstup voľ
ný, ŠH Malina, Devínski jazdci 

23. 2. o 18.00 h Strojár Malacky – Slávia Svidník, zápas po
sledného 12. kola volejbalovej extraligy mužov (skupina o 7. – 
9. miesto), vstupné: 20 Sk, 10 Sk, kontakt: dusan@commodity.
sk, ŠH Malina, VOTJ
23. – 24. 2. od 6 do 6 oskarová noc v kine, prehliadka českých 
a slovenských filmov nominovaných na Oscara, permanentka 
na celú noc 200 Sk, vstupné na film 60 Sk, KD, MCK 
o 18.15 h obchod na korze
o 20.35 h ostře sledované vlaky
o 22.35 h ropáci + KolJa 
o 01.05 h Musíme si pomáhat
o 03.20 h Želary 
23. 2. o 19.00 h Som legenda, akčný scifi triler, vstupné 70 Sk, 
KD, MCK
24. 2. o 9.00 h Halová futbalová liga, prípravky, ŠH Malina,  
ŠK Žolík, CVČ
24. 2. o 16.00 h Mária Podhradská a richard čanaky deťom, 
SD MCK, OZ Vánok
24. 2. o 19.00 h Som legenda, akčný scifi triler, vstupné 70 Sk, 
KD, MCK 
25. 2. – 29. 2. o 8.00 – 15.30 h Prázdniny s Cvečkom, týždeň 
celodenných podujatí, CVČ
25. 2. o 14.30 h Babičkina čajovňa, MsCSS, Ul. 1. mája, OZ Zla
tý vek
25. 2. o 19.00 h ander z Košíc a spevácke duo adja,  ...dajak 
bolo, dajak budze..., vstupné 250 Sk, predpredaj v TIKu a v ki
ne, KD, MCK
26.  2.  o  16.00  h  lovecká sezóna,  anim.  rozprávka,  vstupné  
70 Sk, KD, MCK
27.  2.  o  16.00  h  lovecká sezóna,  anim.  rozprávka,  vstupné  
70 Sk, KD, MCK
27. 2. o 20.00 h FK Faunov labyrint, vstupné: členovia 40 Sk, 
ostatní 60 Sk, KD, MCK
28. 2. o 19.00 h Sila srdca, dráma, vstupné 70 Sk, KD, MCK
29. 2. o 17.00 h Portrét zeme, vernisáž výstavy obrazov Miro
slava Buchera, Galéria MCK, výstava otvorená do 20. 3. 
29. 2. o 19.00 h Sila srdca, dráma, vstupné 70 Sk, KD, MCK
 
Múzeum Michala Tillnera, Záhorácka 1919
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
Marián Holenka – čas na sny a vízie, od 1. 2. do 20. 2.
Miroslav Bucher – Portrét zeme, od 29. 2. do 20. 3.

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

Pravidelné aktivity
Pondelok Tanečné štúdio Saltatrix, Štúdio mladých DNH, orien
tálne tance
Utorok Tanečné štúdio Saltatrix, anglický jazyk, Pilates, o 16.00 
h Psychoprofylaktická príprava na pôrod so Z. Slobodovou, t. č. 
0908 77 31 82, DC Vánok
Streda Tanečné štúdio Saltatrix, Detské divadelné štúdio, ang
lický jazyk, 
Štvrtok Tanečné štúdio Saltatrix, orientálne tance, Pilates,
Piatok Tanečné štúdio Saltatrix, Divadlo na hambálku
nedeľa o 10.00 h Nábor nových záujemcov KK Záhorák, areál 
klubu
Cvičenie mamičiek pre dobrú kondíciu s Martinou Kanicho
vou podľa dohody na t. č. 0905 47 19 96, DC Vánok

Vysvetlivky:  KD – Kultúrní domeček, MCK – Mestské centrum kultú-
ry, FK – filmový klub, SD – spoločenský dom, ŠH – športová hala, TŠ –
Tanečné štúdio, DNH – Divadlo na hambálku, ZUŠ – základná ume-
lecká škola, CVČ – Centrum voľného času, MsCSS – Mestské centrum 
sociálnych služieb, MÚ – mestský úrad, SPZ – Slovenský poľovnícky 
zväz, KK – kynologický klub

Kalendár  podujatí  spracovala  turistickoinformačná  kancelária 
mesta Malacky (TIK). Prosíme usporiadateľov akýchkoľvek poduja
tí, ktorí chcú mať svoje podujatie zverejnené v nasledujúcich ka
lendároch, aby dodávali  informácie na nasledujúci mesiac vždy 
do 15. dňa práve prebiehajúceho mesiaca. KONTAKT: TIK Malacky, 
tel. 034 772 20 55, info@tikmalacky.sk

Čím  ďalej  od  cesty 
života si,  tým hlbšie 
sú  naše  spomienky. 
Už  je  to  6  rokov  od 
úmrtia  nášho  man
žela, otca, dedka 
MiCHala SiváKa. 

Kto  ste  ho  poznali,  venujte  mu  tichú 
spomienku.        Smútiaca rodina

4. 2. uplynul rok, čo 
nás navždy opustila 
naša mamička, bab
ka a prababka 
veroniKa 
JaSTráBKová. 
Kto  ste  ju  poznali, 

venujte jej, prosím, tichú spomienku. 
S láskou spomínajú dcéry elena, Margita

 a syn Milan s rodinami. 

Čas rýchlo 
plynie

V nedeľu 27. januára sa o 14.00 h v za
sadačke  Mestského  úradu  v  Malackách 
uskutočnila výročná členská schôdza od
bočky Zväzu vyslúžilých vojakov gen. Šte
fánika. Tradične si jej zástupcovia uctieva
jú  kyticou  kvetov  pamiatku  obetí  vojen 
pri pamätníku v meste. Posledné dva roky 
tak robia pri soche gen. Štefánika v cen
tre, ktorej slávnostné odhalenie sa usku
točnilo 30. apríla 2006. Budúci rok, 19. má
ja 2009, si pripomenieme 90. výročie tra
gickej smrti tejto jednej z najväčších po
stáv  slovenských  dejín,  velikána  sloven
ského národa.

Odbočka  Zväzu  vyslúžilých  vojakov 
gen. Štefánika pôsobí v Malackách už ce
lých 75 rokov. Má v súčasnosti 28 členov, 
z toho 7 žien. Radi by sme medzi nás pri
jali „mladú krv“. V našom programe pro
pagujeme  myšlienky  priateľstva,  vlaste
nectva a vojenstva.

FranTiŠeK ŠiMoníK, 
tajomník Zväzu vyslúžilých vojakov 

gen. Štefánika 

Ján Galbavý prišiel za fa
rára do Jablonového v máji 
1838 a pôsobil tu až do svo
jej  smrti.  Okrem  toho,  že 
bol dobrým kňazom, bol aj 
výborným  pedagógom. 
Napísal viacero kníh a škol
ských učebníc. Propagoval 
ovocinárstvo a včelárstvo.

V r. 1843, keď sa na Záho
rí rodili základy spolku Tat
rín (predchodca Matice slo
venskej, pozn. aut.), sa Ján 
Galbavý  stal  jeho  členom. 
Zúčastnil  sa aj významné
ho  stretnutia  bernolákov
cov a štúrovcov, kde pod

poroval myšlienku Ľ. Štúra, 
J. M. Hurbana a M. M. Ho
džu. Bol členom Matice slo
venskej – odboru etnogra
fickogeografického.  Zao
beral  sa  publikačnou  čin
nosťou, pravidelne prispie
val odbornými článkami.

Do  povedomia  národa 
sa J. Galbavý najviac zapí
sal v r. 1848, kedy tajne pri
šiel do Jablonového na fa
ru Ľudovít Štúr. Keďže bol 
naňho  vydaný  zatykač,  tu 
u svojho dobrého priateľa 
sa ukryl a Galbavý mu po
mohol aj pri úteku cez hra

nice.  Takto  ho  zachránil 
pred uväznením. 

J. Galbavý zomrel 16. 1. 
1884 a 19. 1. 1884 bola  na 
cintoríne v Jablonovom po
sledná rozlúčka.

Každým  rokom  si  Jab
lonovčania  pripomínajú 
výročie Ľ. Štúra a od tohto 
roku si chcú pravidelne pri
pomínať  i  výročie  poza
budnutého, no významné
ho národovca – kňaza Jána 
Galbavého,  na  ktorého  sú 
právom hrdí.

jur/ideš, foto: archív 
obce Jablonové

Obyčajné meno – 
neobyčajný človek

Ján Galbavý (1800 – 1884) – kňaz, buditeľ, ľudovo 
výchovný a osvetový pracovník, národný buditeľ 
a publicista. Jeho meno je späté s Jablonovým, 
malou obcou na Záhorí, kde niekoľko desaťročí 
pôsobil a aj zomrel. Jej obyvatelia si ho 16. januára 
pripomenuli slávnostnou spomienkovou svätou 
omšou pri príležitosti 124. výročia jeho úmrtia.
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Tragédia dala impulz k otázkam
Nešťastie, ktoré sa odohralo v Malac

kách na železničnej stanici 28.  januára 
o  19.22  h,  sa  opäť  stalo  impulzom  ku 
komunikácii so Železnicami SR. Priamo 
pred očami priateľa  totiž prišla o život 
18ročná  Bratislavčanka,  ktorú  zrazil  a 
usmrtil vlak EuroCity. Rušňovodič zba
dal pred prechodom vlaku cez stanicu 
ženu na prvej traťovej koľaji. Keď použil 
výstražné  zvukové  znamenie,  žena  si 
čupla  na  koľaj  pred  prichádzajúcu  sú
pravu. Prípad bol vyhodnotený ako sa
movražda,  no  napriek  tomu  zostáva 
pravdou, že nástupištia v Malackách nie 
sú  bezpečné,  celková  úroveň  stanice 
ani zďaleka nezodpovedá jej významu. 
Malacky sú okresným mestom a zasta
vujú tu medzinárodné rýchliky. Je to vý
chodisková i cieľová stanica stoviek ces
tujúcich denne a ako taká by si zaslúžila 
primeranú pozornosť a štandard.

Ľudia sú rozhorčení
Na  nedostatky  poukazujú  aj  sami 

občania. Z  jednej sťažnosti, ktorú sme 
dostali do  redakcie, vyberáme:  „... Šok 
zažijete aj na železničnej stanici. Také ná
stupište, aké majú Malacky, nenájdete 
ani v najhoršom zapadákove. Celé tretie 
nástupište je dlhé roky upravené iba pro
vizórne, vysypané drobným kameňom, 
čo zásadne odporuje bezpečnostným 
predpisom. Pri vystupovaní z vlaku sa 
Vám topánky zabárajú, chôdza je nebez
pečne labilná, hrozí úraz, resp. pád pod 
vlakovú súpravu. Toto pretrváva roky!!! 
My cestujúci to musíme znášať. Situácia 
je kritická najmä cez zimné mesiace, keď 
sa sneh premiešaný s kameňmi stáva ži
votu nebezpečným! Je najvyšší čas upo
zorniť na tento stav riaditeľstvo železníc i 
ministerstvo dopravy.”

Problémy sledujeme 
od roku 2004
Po prvý raz sme oficiálne oslovili Že

leznice Slovenskej republiky (ŽSR) v ro
ku  2004.  Chceli  sme  riešiť  viacero  ne
dostatkov,  ktoré  znepríjemňujú  život 
cestujúcej verejnosti. Vtedy sa podarilo 
dostať na stanicu namiesto hrdzavých 
provizórnych nádob na odpadky aspoň 
niekoľko exteriérových košov a prísľub 
hľadať  riešenia, aby sa pre cestujúcich 
otvorili  toalety.  Dodnes,  ak  by  ste  ich 
náhle potrebovali, tak nestihnete, lebo 
kľúče  vám  vydá  poverený  pracovník 
v susednej budove (ak ho včas nájdete 
a neujde vám vlak) za zálohu 50 Sk. Od
kedy zistíte, že WC sú zatvorené, potre
bujete minimálne 20 minút (ak všetko 
pôjde hladko) na to, aby ste stihli vyba
viť  si  potrebu. Železnice argumentujú 
super  moderným  novým  vybavením 
sociálnych zariadení, ktoré by sa mohlo 

rozkradnúť  či  zničiť.  Nové  vybavenie 
má v skutočnosti už 6 rokov, pri súčas
ných  obmedzeniach  skôr  zastará  mo
rálne, ako sa zničí.

Odpovede, ktoré dostávame od ho
vorkyne  ŽSR,  sú  však  často  vzdialené 
skutočnosti  a vidno,  že  o problémoch 
našej stanice sa hovorí „z diaľky“ – stav a 
možné riešenia sú  tlmočené prostred
níctvom  iných osôb a návrhy predkla
dané bez skutočnej znalosti miestnych 
pomerov. Upozornili sme na hrdzou ro
zožrané kvetináče, ktoré ŽSR prisľúbila 
vymeniť. Zatiaľ ich len odstránila. O ošar
paných zábradliach v sťažnosti z mája 
2007 tvrdila, že sa každý rok natierajú, 
čo nie je pravda. Natreli sa až vlani – a to 

veľmi naoko, na starý náter. Prekrytý ná
ter sa už olupuje a hrdza opäť vykúka 
na povrch. 

Staničný rozhlas počuť len 
vonku – je to bezpečné?
Železnice  SR  v  máji  2007  priznali 

chybu a prisľúbili nápravu: 
„Počas realizácie vnútorných omietok 

v priestoroch pre cestujúcich boli odstrá
nené vonkajšie rozvody pre hodinové za
riadenie a reproduktory pre staničný roz
hlas. Nakoľko nové rozvody neboli pred
metom stavby, urýchlene zabezpečíme 
realizáciu rozvodov pre informovanosť 
cestujúcich. Do tejto doby bude uprave
ný staničný rozhlas tak, aby jeho počuteľ
nosť bola dostatočne zabezpečená.“ 

Doteraz  sa  však  nič  nezmenilo 
a v odpovedi na opätovné interpelácie 
z 31. 1. 2008 sa prekvapivo dozvedáme 
toto:  „ŽSR  vykonali  dňa  31.  januára 
2008 v železničnej stanici (ŽST) Malac
ky mimoriadnu prehliadku s nasledujú
cim  výsledkom:  Staničný  rozhlas  bol 
preskúšaný  a  vyhovuje  všetkým  nor
mám ŽSR. Je dobre počuteľný aj v ča
kárni. 

Vyjadrenia  si  navzájom  odporujú 
a problémy sa naoko zametajú pod ko
berec.  Dokedy?  Rozhlas  predsa  plní 
i  výstražnú  funkciu  a  preventívne  má 
upozorňovať  cestujúcich  na  bezpeč
nosť napríklad pred daným prechodom 
rýchlikov cez stanicu. 

Rekonštrukcia hudbou 
budúcnosti
Pracovníci železničnej stanice v Ma

lackách síce nechcú hovoriť nahlas, no 
raz  medzi  riadkami  a  inokedy  otvore
nejšie  priznávajú  zanedbanosť  stanice 
a potrebu jej modernizácie aj v záujme 
zvýšenia bezpečnosti. Apelovali sme na 
ŽSR, aby sa k možnej  rekonštrukcii ná
stupíšť a koľajísk vyjadrili konkrétnejšie. 
Posledné  stanovisko,  ktoré  sme  získali 
od  ŽST  31.  januára,  hovorí:  Čo sa týka 
nástupíšť v ŽST Malacky nejde o ideálny 
stav (zo strany ŽSR nie sú porušené žiadne 
normy), tento stav sa však nedá odstrániť 
údržbou, na to je potrebná modernizácia 
(myslíme na  úpravu osových vzdialenos
tí koľají v celej ŽST Malacky, vybudovanie 

podchodov). Modernizácia v tejto stanici 
sa uskutoční najskôr po roku 2013. V roku 
2007 sme vykonali opravné práce, ktoré 
zmiernili zlý stav nástupíšť (pozn. red.: na
priek dennému cestovaniu autorka tohto 
príspevku nezaregistrovala kedy a akým 
spôsobom) . Keďže sa v roku 2008 vykoná 
rekonštrukcia nástupíšť v ŽST Bratislava
Lamač, zvažujeme možnosť, že získaný 
materiál použijeme v ŽST Malacky. Sú to 
dlažobné kocky o rozmeroch 50 x 50 x 10 
cm. Zamestnancom ŽST Malacky bolo 
nariadené vykonať mimoriadnu údržbu 
nástupišťa (úprava frakcie štrku). 

Čo dodať? Cestovanie bude čoraz 
drahšie, no cestujúci, staraj sa! Zniče
né lodičky ti nerefunduje železnica 
ani zamestnávateľ, čas stratený meš
kaním vlakov takisto. A dávaj si dobrý 
pozor, lebo za vlastnú bezpečnosť si 
napokon vždy zodpovedný ty sám! Čo 
s tým má spolovice nefunkčný rozhlas 
či nevhodné nástupištia? 

 Text, foto: TATIANA BÚBELOVÁ
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PUBLICISTIKA

Vo februári 2008 budú otváracie hodi
ny turistickoinformačnej kancelárie 
z technických príčin tieto:

Deň Dátum Čas
Pondelok 4. 2. 9.00 – 13.00 h
Utorok 5. 2.  9.00 – 13.00 h
Streda 6. 2. 9.00 – 13.00 h
Štvrtok 7. 2. 9.00 – 13.00 h
Piatok 8. 2. 9.00 – 13.00 h
Sobota 9. 2. 10.00 – 14.00 h
Nedeľa 10. 2. zatvorené
Pondelok 11. 2.  12.00 – 14.00 h
Utorok 12. 2 12.00 – 14.00 h
Streda 13. 2. 12.00 – 14.00 h
Štvrtok 14. 2. 12.00 – 14.00 h
Piatok 15. 2. 12.00 – 14.00 h
Sobota 16. 2. 10.00 – 14.00 h
Nedeľa 17. 2. zatvorené
Pondelok 18. 2. 9.00 – 13.00 h
Utorok 19. 2. 9.00 – 13.00 h
Streda 20. 2. 9.00 – 13.00 h
Štvrtok 21. 2. 9.00 – 13.00 h
Piatok 22. 2. 9.00 – 13.00 h
Sobota 23. 2. 10.00 – 14.00 h
Nedeľa 24. 2. zatvorené
Pondelok 25. 2. 12.00 – 14.00 h
Utorok 26. 2. 12.00 – 14.00 h
Streda 27. 2. 12.00 – 14.00 h
Štvrtok 28. 2. 12.00 – 14.00 h
Piatok 29. 2. 12.00 – 14.00 h
Sobota 1. 3. 10.00 – 14.00 h
Nedeľa 2. 3. zatvorené

Za  pochopenie  ďakujeme  a  tešíme  sa  
na Vašu návštevu.

OZNAM

VySyPANÉ Z OBÁLKy

Vážená redakcia 
Malackého hlasu,
reagujem na to, čo mňa zaujalo – ne

zaujalo, respektíve sklamalo alebo mi pre
kážalo v Malackom hlase 2/2008. Vaše no
viny čítam pravidelne, hlavne posledné dve 
strany (šport).

Z týchto novín som však veľa nevyčítal. 
Na 7. strane bol cestovný poriadok a k to
mu ešte Ander. Prehodím list na poslednú 
stranu a začnem čítať. Samá atletika. Nič 
proti atlétom a atlétkam. Skrátka hmla 
v noci. Pripadá mi to, akoby v Malackách 
neexistovali žiadne iné športové oddiely 
a neboli tu iní športovci, nekonali sa žiadne 

športové podujatia (zápasy). Píšem vám to 
preto, lebo som si vedomý, že nie som jedi
ný, kto zdieľa podobný názor. 

Aj tak vám prajem všetko dobré a veľa 
tvorivého elánu. Teším sa o dva týždne na 
ďalšie vydanie Malackého hlasu.

JOZEF VIKTORíN
zo Záhoráckej ulice v Malackách

Vážený pán Viktorín,
ďakujeme za váš kritický názor. Je pre 

nás dôležitý v ceste za hľadaním kompro
misu medzi tým, čomu dávať v novinách 
priestor na úkor iného, aby sme uspokojili 
väčšinu našich čitateľov. 

Uverejnenie prehľadného grafikonu 
spojov mestskej hromadnej dopravy 
(MHD), ktorá je začlenená do medzimest
ských liniek, iste uvítala tá časť obyvateľ
stva (najmä starší občania), ktorí sú na 
MHD odkázaní. Za posledné štyri roky sa 
grafikony na stránkach Malackého hlasu 
objavili len dvakrát a mnohých (hlavne 
tých, čo si stránku odložia) to potešilo. 

Podujatie, na ktorom sa vyhlasovali 
výsledky ankety o najlepších atlétov AC 
Malacky zo ZŠ Záhorácka, bolo jedno 
z najlepších, akých sa redakcia zúčastnila. 
Malacká atletika je na špičkovej úrovni 
a jej odchovanci nás možno raz budú re

prezentovať aj na olympiáde (napríklad 
Alexandra Štuková). Môžu sa podobnými 
úspechmi pochváliť aj iní športovci? Ak 
o nich viete, budeme radi, ak nám svoje ti
py a námety napíšete. Radi im venujeme 
priestor v novinách. Prípadne, ak máte 
vzťah k písaniu, môžete byť naším pravi
delným športovým dopisovateľom. Teší
me sa na spoluprácu. 

LUCIA VIDANOVÁ, 
redakcia Malacký hlas

P.S.:  V budúcom čísle Malackého hlasu sa za
se dočítate o galavečere malackých volej
balistov, ktorý sa uskutočnil 2. februára.  

Každý, kto denne cestuje za prácou či štúdiom, určite vníma sprievodné ja
vy cestovania inak ako ten, kto ich pozná len z rozprávania iných. To, čo si 
pri sporadickom cestovaní ani nevšimnete, v pravidelných dávkach nesku
točne prekáža. Malačanom už dlho leží v žalúdku ich železničná stanica. Jej 
budova je síce od roku 2002 zrekonštruovaná, no stále je veľa nedostat
kov, ktoré by sa pri dobrej vôli dali odstrániť. Horšie je to s tým, čo nielenže 
nepomáha skultúrniť cestovanie, ale aj ohrozuje bezpečnosť cestujúcich. 
A dovolať sa riešenia je ťažké... 

Cestovanie nie je slasť

Aj drobné vylepšenia pri
chádzajú veľmi pomaly. 
Donedávna tento pohľad 
špatili hrdzou rozožrané 
kvetináče na zábradlí. V zi
me či v lete z nich vykúkali 
suché pahýle čohosi, čo sa 
kedysi v nepolievanej tvr
dej zemine pokúšalo rásť. 
Rovnako ako veľký hrdza
vý nápis BUFET, ktorý pa
mätal ešte časy dávneho 
socializmu, aj „hrantíky 
s kvetmi“ zmizli po našich 
intervenciách až vlani v le
te. Zábradlie je natreté 
a vymaľovala sa aj výdaj
ňa cestovných lístkov. Čo 
v nej však veľmi chýba, sú 
hodiny. Tie nie sú ani v ča
kárni a v oboch miestnos
tiach chýbajú reprodukto
ry, ktoré by zabezpečili po
čuteľnosť hlásení stanič
ného rozhlasu.
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