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Ešte pred prázdninami 26. júna 
o 9.00 h sa bude konať riadne za-
sadnutie MsZ. 

Medzi bodmi programu sú návrhy 
– VZN o podnikateľskej činnosti a ur
čení pravidiel času predaja v obchode 
a čase prevádzky služieb na území 
mesta; odmien voleným predstavite
ľom mesta; prevody nehnuteľností; 
záverečný účet mesta za rok 2007; ná
vrhy na kofinancovanie projektov 
a pod. 

Kompletný aktuálny program MsZ 
nájdete na www.malacky.sk.
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Vitajte, 
cyklisti!

Malacky sa prostredníctvom svojej 
turisticko-informačnej kancelárie 
zaradili medzi prvé samosprávy na 
Slovensku certifikované v rámci 
projektu Vitajte, cykliSti!, ktorý  
manažuje nadácia ekOPOliS. jeho 
cieľom je vytvo-
riť sieť turistic-
kých zariadení 
a služieb, ktoré 
sú prispôsobe-
né potrebám 
cyklistov a tým 
podporiť cyklo-
turizmus na Slo-
vensku aj v zahraničí. certifikát pri-
mátorovi Malaciek jozefovi On-
drejkovi slávnostne 13. júna odo-
vzdal akreditovaný hodnotiteľ na-
dácie Milan Hollý. Označiť ná-
lepkou Vitajte, cyklisti! môže svoje  
zariadenie aj spoločnosť agropart-
ner, s. r. o., z Plaveckého Podhradia, 
ktorá sa úspešne uchádzala o cer-
tifikáciu na ubytovanie. 

Vozidlá návštevníkov bývajú zapar
kované na priľahlých komunikáciách,  
v zákrute či zeleni. Uvedené spôsoby 
parkovania spôsobujú ťažkosti miest
nym obyvateľom, najmä z hľa
diska bezpečného prejazdu do 
centra mesta, keďže Jesenské
ho ulica je jedinou komuni
káciou s priamym napojením 
na centrum mesta. Niektoré 
vozidlá museli pri strete vozidiel viac 
ako pol ulice cúvať.

Na základe podnetu poslanca za ten
to volebný obvod Juraja Říhu na komu
nikáciách pribudli dopravné značky za

kazujúce zastaviť v zákrute Jesenského 
ulice. Zákaz platí od značky umiestne
nej pred podchodom komunikácie 
II/503 smerom ku kúpalisku a v opač

nom smere od značky umiest
nenej pri križovatke so Záhrad
nou ul. v smere k podchodu.

Mesto problém chaotického 
parkovania rieši. Podľa informá
cií od vedúcej oddelenia dopra

vy a stavebného poriadku MsÚ v Malac
kách Ing. Gabriely Rehákovej sa v lete 
začne s prípravou projektovej doku
mentácie, ktorá by plochu parkoviska 

Na kúpalisko 
radšej pešo

letné kúpalisko v Malackách sa stáva čoraz obľúbenejším a jeho náv-
števnosť počas sezóny je vysoká. Hneď prvý júnový deň, kedy sa tu  
uskutočnil Deň detskej radosti, bol preň zaťažkávacou skúškou. ak ste 
sa za relaxom vybrali autom, mali ste problém. Súčasná nespevnená  
plocha parkoviska nepostačuje kvalitou ani rozmermi potrebám moto-
rizovanej verejnosti.

KRITICKÝM
PEROM

V lete len 
raz
v mesiaci
Milí čitatelia, 
letná sezóna poznačí pracovný ste-
reotyp väčšiny z nás, prácu redakcie  
nevynímajúc. Váš dvojtýždenník 
nájdete vo svojich schránkach v júli 
a auguste len raz: 22. júla s uzávier

kou materiálov do 14. júla a  26. au-
gusta s uzávierkou 18. augusta. 
Horúcim slnkom zaliate dovolen-
kové a prázdninové dni naplnené 
oddychom, rodinnou harmóniou 
a skvelými dobrodružstvami vám 
želajú redakcie

deň krivých zrkadiel
12. júna sa Malacky pridali k mes-
tám, kde sa uskutočnil 3. ročník 
akcie na podporu ľudí s mentál-
nym postihnutím – Deň krivých zr-
kadiel s podtitulom Poďte s nami 
stavať mosty porozumenia a tole-
rancie. 

Iniciátor podujatia  Združenie na po
moc ľuďom s mentálnym postihnutím 
v Malackách – SVITANIE spolu s viacerý
mi spoluorganizátormi pripravili tento
raz pred budovou MCK na Záhoráckej 
ulici kultúrny program, počas ktorého 
sa prezentovali klienti Vstúpte, n. o.,  

Domu Svitania, n. o., deti zo Špeciálnej 
ZŠ v Malackách. Vystúpili aj deti z CVeČ
ka a hudobná skupina VEGA zo Zohora. 

– Ľudia s hendikepom sú navonok 
iní, ale aj oni majú svoje sny, ciele a túž
by. Navštevujú školy, krúžky, majú svoje 
rodiny. Sú jednoduchí, ale ich vnútro je 
čisté a srdce otvorené. A preto my, kto
rým nám bolo dopriate zdravie, zbú
rajme predsudky a otvorme im svoju 
náruč. Nežime vedľa nich, ale ruka v ru
ke s nimi – toto poznanie si každý, ktorý 
sa aspoň pristavil pri MCK, odnášal so 
sebou.  

text, foto: l. Vidanová  

Podstatné 
je okom
neviditeľné

– Pohľad do krivého zrkadla môže za-
baviť, – píše sa na stránke Združenia na 
pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím 
v Slovenskej republike. – Vidíme sa v ňom 
pokrútení, väčší či menší, širokí či úzki. Jed-
noducho iní než v skutočnosti. No pohľad 
do iného, toho bežného, dobrého zrkadla 
nás uistí, že je všetko v poriadku, a ukáže 
nás takých, ako v skutočnosti vyzeráme. 
Záleží od uhla pohľadu a druhu zrkadla. Aj 
my sme na chvíľočku mohli vidieť seba sa-
mých ako iných. No len pre náš vzhľad sme 
neboli horší ako tých pár sekúnd predtým. 
To, že ľudia s mentálnym postihnutím vy-
zerajú inak, neznamená, že sú horší ako 
väčšina z nás. Stačí zmeniť uhol pohľadu  
a uvedomiť si, že tie najkrajšie veci v nás sú 
voľným okom neviditeľné. Dajú sa len cítiť 
a to len vtedy, keď to budeme chcieť.

 – Dovoľte nám žiť s vami, nie vedľa vás, 
– nemo žiadali deti aj dospelí s hendike-
pom pred MCK. Pochopila som. Zrkadiel-
ko, ktoré som si s radosťou odnášala do-
mov, je iste zázračné. Nevidím v ňom iba 
seba. 

      lUcia ViDaNOVÁ
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Na stav strechy Kostola 
Nepoškvrneného Počatia 
Panny Márie sa podpísal 
nielen zub času (posledná 
čiastočná rekonštrukcia 
bola začiatkom 80-tych 
rokov), ale aj nepriazeň 
počasia. Zaťažkávacou 
skúškou prešla kon-
com júna 2007, kedy sa 
Malackami prehnala ve-
terná smršť. Začiatkom 
júla 2007 zase do veže  
udrel blesk znefunkčnil 
zosilňovače. Istý čas ne-
šlo ozvučenie v kostole 
ani ovládanie zvonov. Fa-
ra musela zainvestovať 
do ich opravy. Strechu 
kostola „nešetrila“ ani 
víchrica Emma začiatkom 
tohto marca. Jej komplet-
ná oprava, ktorá sa začala 
11. júna, bude stáť malac-
kú farnosť viac ako 5 mi-
liónov korún.
 

Rekonštrukcia potrvá tri mesiace. 
Podľa majiteľa firmy, ktorá ju bude reali-
zovať, sa práce začínajú na časti strechy 
smerom od parku a budú postupovať 

dookola. Krov zostane zachovaný, stará 
krytina strechu postupne opúšťa. Pod 
novú krytinu položia remeselníci fóliu, 
ktorá pod starou chýbala. V úvodnej fá-

ze na rekonštrukcii pracuje 
7-členná pracovná čata. 
Čoskoro ju rozšíria ďalší re-
meselníci z Oravy. Opraví sa 
aj strecha na veži, zohnutý 
kríž, umiestni hromozvod, 
vymenia klampiarske prv-
ky. 

Podľa dekana miestnej 
farnosti vdp. Štefana Rusňá-
ka celkové náklady sú od-
hadované na 5,15 milióna 
korún. „Časť financií získa-
vame z verejnej zbierky po-

čas omší vždy prvú nedeľu v mesiaci. 
Arcibiskupský úrad v Bratislave posky-
tol farnosti pôžičku,“ vyjadril sa k finan-
covaniu opravy. Redakcia nebude chý-

bať pri skladaní gule z veže kostola. 
O tom, či v sebe ukrývala posolstvo, bu-
deme čitateľov informovať. 

-ipo-, -lucy-, foto: L. Vidanová

skrátka

SPRAVODAJSTVO

Zebry s novou belobou

Priechody pre chodcov v centre mesta dostávajú nový šat – pracovníci mesta sa 
pustili do obnovy farieb na miestach, kde je chodec chránený. Za jeden deň stihnú 
obnoviť farbu na štyroch priechodoch. V čase vzniku tohto príspevku dostávali čer-
stvú podobu priechody na Bernolákovej ulici a Ul. 1. mája. Hoci niektorí vodiči šom-
rali na dopravné obmedzenia, väčšina z nich rešpektovala pohyb technických pra-
covníkov s náradím a privítala, že priechody budú aj z diaľky viditeľnejšie.

-ipo-, foto: L. Vidanová

rekonštrukcia strechy 
kostola si vyžiada
milióny

stanovisko Bratislavského samosprávneho kraja
k tlačovej správe 

Partnerstvom
k lepšej ceste

Cesta III/50310 Malacky – Rohožník je dnes už šírkovo naozaj nevyhovujúca, ale 
len vo vzťahu k hustote a druhu dopravy, nie k tomu, že je to cesta III. triedy.  
Táto komunikácia nie je stavaná na ťažkú nákladnú dopravu, aká ňou dnes pre-
chádza. Podstatou problému je fakt, že v území sa rozširuje priemyselná výroba 
bez zabezpečenia takej podstatnej súvislosti, akou je dopravná infraštruktúra. Ma-
li s ňou počítať zástupcovia spoločnosti už pri svojich podnikateľských zámeroch 
a participovať na nej. Pôvodný vlastník cementárne zabezpečoval všetku dopravu 
svojich výrobkov výlučne po železnici, na tento účel tam bola aj zriadená železnič-
ná vlečka. Situácia sa zmenila a spoločnosti, ktoré vykonávajú ťažobné práce na zá-
klade povolenia príslušného orgánu, presunuli veľkú časť prepravy svojej produk-
cie na cestnú dopravu, čím neúmerne preťažujú existujúcu komunikáciu. V súlade 
s cestným zákonom (§ 19 ods.1) je povinný stavebnú úpravu pozemnej komuniká-
cie na vlastné náklady zabezpečiť ten, kto ju vyvolal, teda nie BSK. 

Možno by pomohol naozaj opačný postup – už pri plánovaní investičných zá-
merov podobného typu najprv riešiť dopravnú dostupnosť.

Napriek tomu, keďže máme záujem na vylepšovaní stavu existujúcej cestnej 
siete vo vlastníctve BSK, sme rekonštrukciu a rozšírenie tejto komunikácie zaradili 
medzi svoje priority. Práce si budú vyžadovať investície vo výške cca 50 mil. Sk.

Poznámka redakcie:
Časť tlačovej správy Partnerstvo k lepšej ceste bola uverejnená v minulom čísle Malackého 

hlasu. V jej plnom znení ju nájdete na www.malacky.sk. 

Mesto Malacky podpísalo s dodávate-
ľom zmluvu, podľa ktorej poskytovateľ 
na vlastné náklady zabezpečil kameru 
zodpovedajúcich parametrov a jej inšta-
láciu na dohodnuté miesto. Internetové 
pripojenie takisto bezplatne poskytla fir-
ma Connected, s. r. o., Malacky. Protisluž-
bou pre obe dodávateľské firmy je ex-
kluzivita a reklama na oficiálnej interne-
tovej stránke mesta. Ďalšia údržba ka-
mery zostáva v kompetencii firmy Zvac 
Systems, s. r. o., Malacky.

Ide o profesionálnu IP kameru – mo-
del AXIS 214 PTZ, ktorá je určená pre 
vzdialený monitoring a poskytuje mož-
nosť 10-násobného priblíženia. Je plne 
ovládateľná užívateľom a dovoľuje mu 
ľubovoľnú manipuláciu počas minútové-
ho intervalu. Potom sa vráti do východis-
kovej polohy. Jej prednosťou je výnimoč-
ne kvalitný monitoring aj za zníženej vi-
diteľnosti. Zníženie skutočnej možnosti 
18-násobného priblíženia a obmedzený 
čas manipulácie sú opatreniami v záuj-
me osobnej ochrany obyvateľov a náv-
števníkov mesta.

TATIANA BÚBELOVÁ

Malacky
s novou
web-
kamerou

Mesto Malacky má od 12. júna na 
svojej oficiálnej internetovej 
stránke www.malacky.sk novú 
webkameru. Od 30. novembra 
2007 bola predošlá kamera zru-
šená pre nevyhovujúcu funkč-
nosť. Záujemcovia o poskytova-
nie živého prenosu z ulíc mesta 
prostredníctvom webkamery 
umiestnenej na portáli mesta do-
stali príležitosť predložiť ponuky, 
ktoré by zabezpečili obnovenie 
obľúbenej služby. Z dvoch ponúk 
vyšiel víťazne návrh spoločnosti 
Zvac Systems, s. r. o., Malacky.

• 28. mája sa stretli primátori okres-
ných miest Záhoria, aby určili spoločnú 
stratégiu prezentácie cestovného ruchu 
regiónu a mieru podpory Združenia 
miest a obcí záhorskej oblasti. Následne 
3. júna zasadli koordinační pracovníci 
miest a pripravili základnú štúdiu projek-
tu spoločnej účasti Záhoria na veľtrhu 
cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2009.

• 2. júna odovzdal primátor Jozef On-
drejka ceny víťazom súťaží, ktoré sa usku-
točnili 30. mája pri príležitosti Medziná-
rodného dňa detí.

• V dňoch 4. – 5. júna zasadlo Pred-
sedníctvo a Rada Združenia miest a obcí 
Slovenska. Členom oboch štruktúr je aj 
primátor Malaciek J. Ondrejka. V diskusii 
rezonovala požiadavka na zintenzívne-
nie práce združenia a definovanie jeho 
cieľov.

• Zástupcovia spoločnosti Slovak li-
nes sa 5. júna stretli s Jozefom Ondrej-
kom, aby prerokovali požiadavky na 
zlepšenie dopravy v meste a regióne. Zo 
stretnutia vzišla aj úloha vymeniť na za-
stávkach v meste označenia vsadené do 
betónových podstavcov.

• Predseda Predstavenstva Bratislav-
skej vodárenskej spoločnosti, a. s., nav-
štívil 6. júna primátora mesta v súvislosti 
s prípravou projektu odkanalizovania 
mesta a cenotvorbou služieb spoločnos-
ti.

• V ten istý deň vykonal primátor J. 
Ondrejka kontrolný deň na stavbách, 
ktoré realizuje mesto. Rekonštrukcia Zá-
horáckej ulice pokračuje podľa harmo-
nogramu a práce sa sústreďujú na vybu-
dovanie priebežného chodníka pred sta-
veniskami polyfunkčných budov. Na To-
várenskej ulici sa osádzali obrubníky do 
vjazdov smerujúcich do areálov firiem.

• Na 9. – 11. jún pripravilo Združenie 
miest a obcí záhorskej oblasti školenie 
pre primátorov a starostov zamerané na 
nové rozpočtové pravidlá, verejné obsta-
rávanie a majetok obcí.

• Valné zhromaždenie (VZ) Bratislav-
skej vodárenskej spoločnosti, a. s, sa 
uskutočnilo 12. júna. Spoločnosť do-
siahla v minulom roku zisk po zdanení 
150 miliónov Sk. VZ sa uznieslo, že zisk  
sa použije na rozvoj podľa plánu inves-
tícií.

• Komisia, ktorá sa pravidelne v 2-týž-
dňových intervaloch stretáva k príprave 
projektu odkanalizovania Malaciek, za-
sadala 12. júna.

-ipo- 

k zámockému múru
Chcela by som reagovať na kritiku, kto

rú vyjadrujú niektorí občania vzhľadom 
na obsah Malackého hlasu. Chcem len 
upozorniť, že bez návrhu konštruktívneho 
riešenia býva takáto kritika často zbytoč
ná. Čo ma zaujíma?

Stále zahmlievaná odpoveď na otázku, 
kedy bude dokončený zámocký múr. Kedy 
mal byť dokončený pôvodne a prečo sa 
tak neudialo? Viem, že bolo oznámené  
z mestského úradu, že v roku 2009 bude 
pokračovať 3. etapa projektu (ak sa ne
mýlim). Prečo sa tento termín odložil? 
Kompetentný úradník MsÚ ma ešte v roku 
2007 informoval, že na jar toho istého ro
ku budú oslovovať majiteľov pozemkov, 

pri ktorých sa múr nachádza, a určite sa 
múr bude robiť. Je to teda o zlom infor
movaní občanov? Pretože ďalšia pracov
níčka úradu mi len tak mimochodom po
vedala, že nie sú peniaze. V tom prípade  
by občanov iste zaujímal aj rozpočet a kal
kulácie, výdavky, spôsob opravy múra. 

                 H. B. 
(celé meno čitateľky máme v redakcii)

 
Reakciu čitateľky sme posunuli od-

deleniu projektového riadenia a po-
žiadali o vyjadrenie. Odpovedá vedú-
ca oddelenia projektového riadenia 
Ing. Eva Sokolová:

„Úsek múra na Sadovej a Jesenského 
ulici sa v tomto období nebude rekonštruo
vať. Rozhodujúcim pre zaujatie definitív

neho postoja samosprávy bolo stanovisko 
statika a projektantky. Financie pridele
né  na túto časť múra v rámci projektu pod
poreného EÚ nezodpovedali nákladom na 
realizáciu po odokrytí múra a mesto nemá 
v rozpočte finančné prostriedky na uvede
nú rekonštrukciu z vlastných zdrojov na do
financovanie zvýšených nákladov. Nená
vratné finančné prostriedky na túto časť 
projektu sa nemohli vyčerpať, lebo riadiaci 
orgán nepovolil zmenu, o ktorú sme žiada
li. Žiadosť bola orientovaná len na takú 
časť múra, ktorá by zodpovedala vyčlene
nej čiastke rozpočtu. Mesto preto túto po
ložku rozpočtu projektu nevyčerpá. Bude 
potrebné pripraviť nový návrh na rekonš
trukciu na základe skutkového stavu a z to
ho vyplynie i nový rozpočet.“

VYsYPaNÉ Z OBáLkY
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Od ... do ...
Mestské toalety, ktoré prevádzkuje 

mesto, sú otvorené v pracovné dni šesť 
hodín (8.00 – 14.00 h) a v sobotu štyri 
hodiny (8.00 – 12.00 h). „Tento čas je  

viazaný na pracovný pomer zamestnan
kyne úradu. Nová nastúpila od 1. 5. Od 
februára do konca apríla bola pôvodná 
pracovníčka dlhodobo práceneschop
ná, v tom čase aspoň na pol dňa toalety 

otvárala upratovačka z mestského úra
du,“ vysvetlila Ing. Gabriela Reháková 
z oddelenia dopravy a stavebného po
riadku MsÚ (ODSP), do ktorého správa 
verejných toaliet patrí. 

Verejné WC 
premiestnia

Projekt rekonštrukcie parku na Kláš
tornom námestí, ktorý sa realizoval od 
októbra 2007 do konca mája tohto ro
ka za asi 8,7 mil. (95 % sumy išlo z euro
fondov a 5 % kofinacovalo mesto), ne
riešil úpravu časti verejných toaliet ani 
fontány. Toto chce mesto zabezpečiť 
iným projektom, ktorý sa v súčasnosti 
pripravuje. Ráta sa v ňom s odstráne
ním verejných toaliet z Kláštorného 

námestia a ich vybudovaním v priesto
roch garáže za mestským úradom. 
„Najneskôr začiatkom júla budeme 
mať v rukách projektovú dokumentá
ciu od architekta. Kapacitne budú tieto 

toalety minimálne také veľké ako pô
vodné. Riešený bude aj bezbariérový 
vstup. V rozpočte máme na vybudova
nie nových toaliet vyčlenenú sumu 
650tis. korún. Realizácia by sa teda 
mala stihnúť do konca roka,“ prezradi
la G. Reháková.

Podnet vezmú
do úvahy

G. Reháková dáva za pravdu obča
novi (viď. Vysypané z obálky), že toalety 
by mohli byť otvorené aj dlhšie. „Je to 
však otázka financií. Mesto by muselo 
zamestnávať aspoň dvoch zamestnan
cov, ktorí by sa o verejné WC starali. Naj
lepšie by bolo, ak by toalety prevádzko
val súkromník, no vzhľadom na to, že 

nejde o ziskovú činnosť, je to málo prav
depodobné.“ Do mája mesto vyberalo 
za použitie toaliet symbolický poplatok, 
teraz je bezplatné. „Vyzbieraná suma ne
pokryla ani polovicu nákladov, takže 
sme poplatok zrušili. Veď je to služba 
občanom,“ dodala vedúca ODSP. Po vy
budovaní nových toaliet plánujú na zá
klade podnetu občana osadiť aj infor
mačné smerové tabule. 

Musia byť 
v obchodoch 
sprístupnené toalety 
pre zákazníkov? 

MUDr. Klimentová z Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva v Bra
tislave k téme povedala: „Povinnosť  
vybudovať toalety 
pre zákazníkov v ob
chodných centrách 
nie je zakotvená 
v žiadnom zákone 
ani predpise. Snaží
me sa však na inves
torov vplývať v tom zmysle, že takáto 
„služba pre zákazníkov“ je vítaná. Naj
mä v Bratislave sa nám ich darí pre
svedčiť, aby toalety pre zákazníkov 
vo svojich prevádzkach vybudovali.“

Podľa našich zistení obchodné siete 
Billa alebo Lidl bežne toalety pre zá
kazníkov nemajú. Iný postoj k „ľudským 

potrebám“ má Kaufland. V ich predaj
niach, ktoré sú zväčša budované aj na 
väčšom priestore, sa so záchodmi pre 
nakupujúcich počíta a inak tomu ne
bude ani v Malackách. 

Text, foto: LUCIA VIDANOVÁ

Postreh 
zo železničnej 
stanice

Neželajte si, aby ste nutne potrebo
vali použiť WC na železničnej stanici 
v Malackách chvíľu pred príchodom 
vlaku. Kto pozná situáciu, vzdá to vo
pred. Kto ju nepozná, pokúsi sa otvoriť 
dvere na WC. Sú zamknuté a na nich 
dlhý oznam s postupom, čo treba robiť. 
Kým by ste ho prečítali, mohlo by byť aj 
neskoro. Píše sa tam, že kľúče dostane
te vo vedľajšej budove za zálohu 50 Sk. 
Keď tam však prídete, nájdete zatvore
né dvere označené veľkým nápisom – 
vchod je vraj služobný a cudzím je 
vstup zakázaný. Je zamknuté – zvon
čeka niet. Opäť si prečítate, že máte ísť 
hľadať kľúč k výpravcovi (vchod za ro
hom). Ten však povie, že ho nemá a te
lefonuje dozorcovi výhybiek, u ktorého 
ste sa pred chvíľou nedoklopali, aby 
kľúč priniesol. Konečne ho dostanete, 
dáte zálohu a pobežíte na opačný ko
niec stanice na WC. Konečne sa vám 
uľaví a vtedy zistíte, že na ťažko stráže
nom WC vôbec nie je papier...

Text, foto: TATIANA BÚBELOVÁ

Pilotný projekt Záhorie bol spuste
ný 1. januára tohto roka. Na celom Slo
vensku sa do neho zaevidovalo prvých 
štrnásť subjektov so žiadosťou o certifi
káciu, medzi nimi aj Malacky. 

Od 1. mája sa pilotný projekt zmenil 
na národný a certifikácia sa rozšírila po 
celom Slovensku. Po udelení certifikátu 
sa zvyšuje atraktivita lokality v povedo
mí cyklistickej verejnosti. Cyklista alebo 
cykloturista pri  plánovaní cesty či výle

tu podvedome uprednostňuje miesta,  
v ktorých je vítaný. Nadácia Ekopolis sa 
pri tomto ojedinelom projekte inšpirova
la certifikačnými schémami v Nemecku, 
Rakúsku a Švajčiarsku. Vychádzala pria
mo z českého vzoru, kde je nálepkou 
CykLIsTé VíTÁNI označených už viac 
ako 750 zariadení a cieľov.

kATARíNA TRENČANskÁ
Foto: s. Osuský

V Malackách máme vedľa seba tri 
väčšie obchodné domy Lidl, Billa, ob
chodný dom Stred, pri ktorých sa na
chádza veľa iných obchodov (NAY, kve
tinárstvo, železiarstvo atď. – celý stred 
mesta). Do týchto obchodov prídu 
denne tisíce ľudí, ktorí, žiaľ, ak príde na 
nich biologická po
treba, nemajú ju kde 
urobiť. 

Verejné WC je už 
dlhšie zatvorené,  
v blízkych reštaurač
ných zariadeniach je WC len pre ich 
návštevníkov a tak, ak to na niekoho 
príde, robí potrebu, kde sa dá. Horšie 
to majú ženy. A tak aj cudzinec, ale aj 
našinec nemajú v súčasnosti žiadnu 
možnosť použiť verejne dostupné WC. 
Ja osobne chodím na mestský úrad, 
ako je to odporučené v jednej reštau
rácii na dverách WC. Mám smolu, ak je 
po 16.00 h. 

Moje otázky: 
•  Prečo sú verejné záchody zatvore

né?
•  Prečo pri projektovaní takého počtu 

obchodov (Lidl, Billa) sa nemyslelo 
na potreby bežných ľudí? 

•  Buduje sa ďalší obchodný dom Kauf
land, má riešené WC?

•  Nie sú žiadne smerovky, kde sa na
chádza a možno verejné WC vôbec 
použiť?

•  Čo mieni urobiť mesto pre zlepše
nie tohto stavu?

MALAČAN 
(celé meno občana a kontakt na neho 

máme v redakcii)

Oľga Ballayová (58), 
učiteľka
„Pre cyklistov je dô
ležitý technický stav 
ciest, a tým sa v na
šom meste príliš ne
môžeme chváliť. Ma
lacky sú isto príťažlivé aj pre cyklotu
ristov – po otvorení hraníc v televízii 
sledujeme, že aj zahraniční turisti 
k nám mieria na nákupy či pozrieť si 
pamätihodnosti. Sama jazdím na bi
cykli a je to naozaj aktuálny dopravný 
prostriedok – už mi ich niekoľko ukrad
li. Odvtedy jazdím na starom, nezaují
mavom bicykli.“

Viktor Holube (35), 
podnikateľ, Terchová
„Vo vašom meste som 
len druhý deň a je mi 
ťažké povedať, či by 
zaujalo cykloturistu. 
Hádam po týždni... 
Sám jazdím na bicykli i motorke. Váš  
kostol je krásny, ten by som určite ne
obišiel.“

katarína Pančíková 
(32), na MD
„Neviem porovnať 
atraktívnosť Malaciek 
s inými mestami. Jaz
díme viac autom, aj 
preto by som turistu 
vedela nasmerovať skôr na diaľnicu než 
na cyklotrasy. Ak by sa turista pýtal na 
to, čo je v meste zaujímavé, poslala by 
som ho do kostola Nepoškvrneného Po
čatia Panny Márie alebo do Zámockého 
parku.“

Ján kurnát (52), 
vrátnik
„Podľa mňa sú. Je tu 
dosť miesta aj pre 
tých, ktorí sa rozhod
nú použiť namiesto 
dopravného prostried

ku bicykel. Na druhej strane chýbajú cyk
lochodníky. Aj na Záhoráckej ulici sa mo
hol vytvoriť chodník vyhradený pre cyk
listov, ktorý by im umožnil bezproblé
mový prejazd mestom.“

-ipo-, foto: -lucy-

SAMOSPRÁVA

PÝTAME SA
ZA VÁS

Dokončenie z �. strany

AnketA

VysyPAné z obálky

KRITICKÝM
PEROM

Vitajte, cyklisti!

keď to na vás príde
Mestské toalety v parku na kláštornom námestí sú dielom azda spred tridsaťpäť rokov. Neestetickú stavbu, ktorá 
„odkrojila“ z časti zelene, maskuje fontána a rad tují. Turista si ju nemusí ani všimnúť, nevedú k nej žiadne smerové 
tabule. Ak ho zúfalstvo nástojčivej potreby k verejným záchodom dovedie, dvere nemusia byť otvorené. A čo po-
tom? Na túto otázku nenájdeme uspokojivú odpoveď. Mesto pripravuje projekt premiestnenia verejných toaliet 
ešte v tomto roku. O tom, či sa predĺžia aj ich prevádzkové hodiny, sa zatiaľ nehovorí.   

sú Malacky atraktívne
pre cykloturistov?

Milan Hollý (upro
stred) odovzdal 13. 6. 
certifikáty primáto
rovi Malaciek Joze
fovi Ondrejkovi a ge
nerálnemu riadite
ľovi spoločnosti Ag
ropartner, s. r. o., Vla
dimírovi Chovanovi. 
Malacká turisticko 
informačná kancelá
ria rozšírila svoju po
nuku o bezplatnú 
úschovňu bicyklov  
a batožín pre cyklo
turistov, poskytnutie 
základného náradia 
na opravy bicyklov, 
cyklomapy, kontakty 
na opravovne bicyk
lov a na turisticky za
ujímavé miesta. 
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20. – 21. 6. sa otvoria brány Zámoc-
kého parku a začne sa festival plný 
hudby, športu a hlavne zábavy – 
StreefFest Malacky 2008. 
Novinkou budú samostatné pódiá 
na rock-pop a hip-hop. 

StreetFest 
Malacky 
2008 – 
víkend 
plný hviezd
Kým v piatok (20. 6.) sú pripravené 
vystúpenia atraktívnych interpretov, 
sobota bude okrem hudby patriť aj 
športu. Od rána sa bude konať tradič
ný 11. ročník v Streetballe, ktorý je 
zaradený do celoslovenskej Street-
ball Tour 2008 (www.basketland.
sk). Súčasne sa uskutoční aj turnaj  
v mixvolejbale a na futbalovom šta
dióne si diváci môžu pozrieť veľký 
futbalový zápas OVB Západ – Východ. 
Predpredaj vstupeniek na StreetFest 
sa tento rok rozbehol už vo februári  
a dajú sa ešte kúpiť akciové perma
nentky, ale i jednodňové vstupenky 
len na sobotu. Predpredaj je v sieti 
Ticketportal (www.ticketportal.sk)  
a v Malackách sa dajú lístky kúpiť  
v kníhkupectve Ľubica v hoteli At
rium. Bližšie informácie nájdete je na 
www.streetfest.sk. 

PROGRAM
Piatok 20. 6.
18.00 – 18.45  Fleret 
 (www.fleretmusic.cz)
19.15 – 20.00   Slobodná Európa
  (www.slobodnaeuro-

pa.sk)
20.30 – 21.30   Mig 21 
 (www.mig21.cz)
22.00 – 23.00   David Koller 
 (www.davidkoller.cz)
23.30 – 00.45   Chinaski 
 (www.chinaski.cz)
01.15 – 02.15   Tublatanka 
 (www.tublatanka.sk)

Sobota 21. 6. 
Rock-pop stage
15.00 – 15.30  Tormentor 
16.00 – 16.40  Fortunas Favourites – 

Rakúsko (www.fortu-
nafavourites.net)

17.00 – 17.40   Živé Kvety 
 (www.zivekvety.sk)
18.00 – 19.00   IMT Smile 
 (www.imtsmile.com)
19.30 – 20.30   Para (www.para.sk)
21.00 – 22.00   Polemic 
 (www.polemic.sk)
22.30 – 23.30   HEX  (www.hex.sk)
24.00 – 01.00   Mňága a žďorp 
 (www.mnaga.cz)
01.30 – 02.30   vOctober – revival U2 

(www.october.sk)

Hip-hop stage
18.00 – 19.00  Dramatikzzz
19.00 – 20.00  Drvivá menšina 

(www.drvivamensi-
na.sk) 

20.00 – 21.00   Strapo 
21.00 – 22.00   Moja reč 
 (www.mojarec.yw.sk) 
22.00 – 23.00   AMO 
 (www.amo.hip-hop.sk)
23.00 – 24.00   Indy a Wich 
 (www.indyawich.cz)
24.00 – 01.00   IdeaFatte 
 (www.ideafatte.sk)
   -bo-      

O misiách
Trojdňové podujatie sa nieslo vo vo

jenskom duchu, keďže sa uskutočnilo  
s „požehnaním“ ministra obrany SR Jaro
slava Bašku a program zostavovali za
mestnanci komunikačného odboru MO. 
Vo štvrtok 5. 6. novinári besedovali s ve
liteľom Mechanizovanej brigády Prešov 
– brigádnym generálom Ondřejom No
vosadom. Zaujímavé bolo jeho rozprá
vanie o účasti v operáciách medzinárod
ného krízového manažmentu vo Východ
nom Slavónsku, v Kosove a v Iraku. „V jú
ni 2003 som otváral misiu v Iraku. Vrcho
lilo leto, teploty sa vyšplhali aj na 67 °C. 
Od vojakov som vyžadoval prísnu discip

línu, museli byť stále v strehu, lebo ne
pružný vojak = mŕtvy vojak. Možno som 
bol vtedy ich prvým nepriateľom, ale ča
som pochopili. Táto misia bola totiž pre
lomová vo výcviku. Veľa postrehov sa ne
skôr zapracovalo aj do legislatívy a pred
pisov MO SR,“ prezradil O. Novosad.

 
Sadli sme aj do tankov 
Snáď najväčším zážitkom bola návšte

va 2. mechanizovaného práporu v Mi
chalovciach 6. 6. Funkciu hlavného sprie
vodcu na seba prevzal jeho veliteľ pplk. 
Martin Michalko. Doslova v „naminutážo
vanom“ programe predstavil činnosť prá
pora, previedol novinárov komplexom 

budov, zorganizoval ukážku výcviku  
vojsk. Okrem toho si majstri pera mali 
možnosť poťažkať zbrane, obliecť niekoľ
kokilové vojenské vesty a nasadiť prilby. 
Takto vystrojení sa rovno mohli posadiť 
do pristavených vojenských tankov či 
iných vojenských vozidiel. Návšteva mno
hých utvrdila v tom, že profesionalizácia 
armády bola nevyhnutou súčasťou po
kroku a tí, ktorí v jej radoch pôsobia, sú 
patrične hrdí na svoju profesiu a z pohľa
du civilov z nich srší až precízna sebadis
ciplína. 

Hľadanie červených rakov       
Po vojenskom poldni dobre padla  

turistika. Hoci výhľad zo zotavovne na 
Zemplínsku šíravu s rozlohou 35 km2 
(dĺžka 11 km a šírka 3,5 km, najväčšia 
hĺbka 14 m) pôsobil upokojujúco, vydali 
sa žurnalisti za Morským okom. Toto prí
rodné jazero sa nachádza v hlbokých bu
kových lesoch Vihorlatu a je spomienkou 
na vulkanickú aktivitu pohoria. Leží  
v nadmorskej výške 618 m. Jeho dĺžka je 
približne 750 m a hĺbka 25 až 28 m. V ja
zere sa darí kanadským pstruhom a kto 

má šťastie, tak nájde aj červené raky. No 
nevideli sme. 

Novinár(ka) roka
Po túre a besede o systéme komuni

kácie rezortu obrany s médiami a verej
nosťou bola pripravená tradičná sú
ťaž Novinár a novinárka roka. Desať ve
domostných otázok a dve športové dis
ciplíny nakoniec určili za víťaza Ondreja 
Sivčáka z týždenníka My – Nitrianske no
viny. Medzi novinárkami sa najviac darilo 
Anne Lajmonovej z periodika Oravec, 
ktorá obhájila vlaňajšiu prvú priečku. Na
prázdno neodišla ani redakcia Malacké
ho hlasu – redaktorka Lucia Vidanová 
skončila vo vedomostnošportovej súťa
ži tesne za víťazkou. Hostiteľom tradič
ného stretnutia regionálnych novinárov 
bude v budúcom roku slovenský juh – 
ľudia vládnuci peru sa zídu v Komárne.

LUCIA VIDANOVÁ
Foto: I. Potočňáková

36. stretnutie novinárov regionálnej a podnikovej tlače

V Morskom oku hľadali červené raky
5. – 7. júna asi tridsiatka novinárov „narukovala“ do Vojenskej zotavovne na 
Zemplínskej šírave, kde Klub regionálnej a podnikovej tlače Slovenského 
syndikátu novinárov v spolupráci so šéfredaktorom mesačníka Obrana Mgr. 
Pavlom Vitkom zorganizovali už 36. ročník tradičného stretnutia. Svoje za-
stúpenie v radoch tých, ktorí si prišli vymieňať skúsenosti z novinárskej prá-
ce, mala aj redakcia Malackého hlasu. 

Na kúpalisko radšej pešo

Chcete vedieť viac o kozmetike Oriflame
alebo sa stať novým členom? 

Navštívte servisný bod v Malackách.
Sídlo: 

Mestský úrad Malacky, Radlinského ulica 1
Otváracie hodiny: 

Pondelok 11.00 – 15.00 h  •  Streda 14.00 – 18.00 h
Kontakt: 

Martina Červeňová  •  m.cervenova@inmail.sk  •  0903 30 89 38 alebo 0905 40 36 77

MH 08 F17

riešila ako celok. „Parkovacia plocha  
by mala byť spevnená a projektant  
by mohol navrhnúť aj roz
šírenie počtu parkovacích 
miest,“ povedala G. Rehá
ková.

„Možnosti sú však ob
medzené rozlohou využi
teľnej plochy pred letným 
kúpaliskom,“ dodala vedúca oddelenia 
dopravy a stavebného poriadku a pri
pomenula, že pre tento rok situácia na
ďalej zostane nezmenená. Aj preto J. Ří
ha požiadal náčelníka mestskej polície 
o zabezpečenie pravidelnej kontroly  
a usmernenie dopravy pred letným kú
paliskom najmä počas víkendov. Prí
jemnejšou alternatívou pre návštevní
kov z Malaciek je vybrať sa za „vodou“ 
pešo či na bicykli.

Text: -lucy-, -tabu-, 
foto: S. Osuský, J. Říha 

Letnú sezónu na kúpalisku otvorili počas 
Dňa detskej  radosti. 

Ukážka parkovania z 1. júna. 

Otváracie hodiny
letného kúpaliska
jún:
Po – Pia:  14.00 – 19.00 h
So – Ne: 10.00 – 19.00 h

júl - august:
Po – Ne:  10.00 – 19.00 h

KRITICKÝM
PEROM

Vpravooo bok! Pochodooom chod! Po
slúchať na slovo nie je práve novinárskou 
výsadou, no počas návštevy práporu v Mi
chalovciach sa im podarilo „pričuchnúť“ 
k vojenskej disciplíne. Čitatelia od redak
torov skôr očakávajú, že budú triafať do 
čierneho – ukazovať na nedostatky a pra
nierovať tých, ktorí ich zapríčiňujú. Nie  
perom, lež zbraňou triafali novinári aj na 
Zemplínskej šírave. Vanda Prandorfyová 
z dvojtýždenníka Slovenská brána (na 
snímke) by podľa vlastných slov pero za 
zbraň nemenila.
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Certifi kát kvality je pre lekárov 
i pacientov predovšetkým zá-
rukou, že všetky činnosti a po-
skytovaná zdravotná starost-
livosť sú motivované snahou 
vyjsť v ústrety ich požiadavkám 
a potrebám, ktoré sa pravidel-
ne monitorujú a vyhodnocujú. 
Môžu sa tak spoľahnúť, že v ce-
lom reťazci – od prevencie cez 
diagnostiku, liečbu až po ná-
slednú starostlivosť – je prísne sledovaný 
proces realizácie a procesy sú navzájom 
previazané.

Dozorný audit bol už druhým v poradí 
od udelenia certifi kátu ISO nemocnici 
v máji roku 2006, keď Nemocničná, a. s., 
splnila náročné kritériá certifíkácie.

„Obhájenie certifi kátu kvality pre nás ne-
predstavuje len úspech, ale predovšetkým 
ďalší záväzok do budúcna. Všetky činnosti 
sú veľmi dôkladne a pravidelne monitoro-
vané nezávislými odborníkmi a všetky me-
dicínske aj sprievodné postupy sú vyhod- Bližšie informácie nájdete na: www.nemocnicna.sk, www.medirexgoup.sk alebo sa informujte na tel.: 034/ 28 29 111.

Kvalita nemocnice 
potvrdená
Systém kvality podľa normy ISO 9001:2000 v Nemocničnej, a. s., prevádz-
kovateľa Nemocnice v Malackách, člena MEDIREXGROUP, preukázal plnú 
funkčnosť a nenarazil na žiadnu nezhodu. Potvrdil to pravidelný dozorný 
audit, ktorý v nemocnici 26. mája vykonala auditorská spoločnosť.

A nemocnica

3. posch. chirurgické odd.

2. posch. interné odd.

1. posch. geriatrické odd.

prízemie OAIM odd. 

B nemocnica

3. posch. chirurgické odd.

1. posch. odd. dlhodobo chorých

prízemie centrálny pult dolný

Ambulancie:

gynekologická I.

gynekologická II. 

ÚPS interná

gastroenterologická

o ná

traumatologická

kardiologická

ušno-nosno-kr ná

diabetologická

alergologická

kožná

C nemocnica 

3. posch. gynekologické odd.

2. posch. odd. dlhodobo chorých

prízemie dialýza

D spojovací trakt

3. posch. opera ný trakt

2. posch. opera ný trakt

prízemie rádiologické oddelenie

Poliklinika

1. posch. centrálny pult horný

Ambulancie:

psychiatrická

anestéziologická

geriatrická

detská ortopedická

ortopedická

klinickej chirurgie

urologická

neurologická I.

neurologická II.

hematologická

detská nefrologická 

praktický lekár

interná

detská neurologická 

EEG

cievna

kardiologická I.

kardiologická II.

endokrinologická

prízemie prijímacia kancelária

magnetická rezonancia

chirurgická amb.

chirurgická pohotovos

lekáre  NEMOCNI NÁ

zdravotnícke pomôcky

bufet

suterén odd. laboratórnej diagnostiky

vchod od vrátnice p úcna ambulancia

Nová poliklinika

2. posch. rehabilitácia

1. posch. riadite stvo Nemocni nej, a. s.

nocované. Považujeme za samozrejmosť 
sledovať taktiež novinky v oblasti medicín-
skej, technickej a v iných oblastiach, ktoré 
priamo súvisia s poskytovaním zdravotnej 
starostlivosti,“ povedal pri príležitosti au-
ditu výkonný riaditeľ nemocnice Ing. Pe-
ter Kalenčík.

Systém kvality prináša okrem iného aj 
možnosť porovnávať sa a zavádzať objek-
tívne pravidlá hodnotenia kvality jednot-
livých zdravotníckych zariadení nielen 
na lokálnej, ale aj na európskej úrovni.

poliklinika

pohotovosť

D

nemocnica

A
B

C

novápoliklinika

Problém s orientáciou?
Prednedávnom sa v malackej nemocnici 
skončilo veľké sťahovanie, slávnostne sa 
otvorilo novozrekonštruované poscho-
die polikliniky a vy sa obávate, že už by 
ste svojho lekára nenašli? Prinášame vám 
orientačný nákres nemocnice aj s ambu-
lanciami a oddeleniami, ktoré potrebu-
jete nájsť.

� LEROS MILLENIUM VITAL 
BETA KAROTÉN

 Ovocný čaj s beta karoténom

– obsahuje komplex prírodných 
antioxidantov

– vhodná súčasť zdravého pitného re-
žimu pred opaľovaním a v priebehu 
opaľovania

 77 Sk 38,50 Sk

Špeciálna ponuka 
z lekárne NEMOCNIČNÁ
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V mesiaci máj 
na dobrovoľnú 
zbierku na Malacký 
kaštieľ prispeli:

Ing. Milan Havran, 200 Sk; OZ Zlatý 
vek – Dubajová, 1000 Sk; Irenej Šulko, 
100 Sk; Anna Kainrathová; 100 Sk, Jozef 
Šelc, 10 000 Sk; Jarmila Frušová, 200 Sk; 
Božena Marková, 200 Sk; Matej Jarábek, 
200 Sk; Jana Isteníková, 300 Sk; Miloslav 
Tomkuliak, 200 Sk; Anna Pagáčová, 100 
Sk; Anna Zetková, 100 Sk; Ing. Zuzana 
Danišíková, 1000 Sk; Mgr. Vladimír Ze
tek, 500 Sk.

Stav konta k 31. 5. 2008: 

52 722,65 sk
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Inkubátor Malacky, n. o., zorgani
zoval trojmesačný bezplatný počí
tačový kurz s názvom Počítač – prí
jemný a užitočný spoločník aj pre 
seniorov, za ktorým 31. mája dalo 
bodku slávnostné odovzdanie cer
tifikátov jeho účastníkom. 

Kurz začalo navštevovať 16 členov 
občianskeho združenia Zlatý vek a ukon
čilo ho 15 z nich. Podľa výpočtu účastní

kov ich súhrnný vek je 1012 rokov a prie
merný vek 67 rokov. Počas 22 odučených 
hodín sa seniori oboznámili s počítačo
vým hardvérom, s operačným systémom 
Windows, textovým editorom MS WORD, 
grafickým editorom – aplikácia Paint, in
ternet explorerom a elektronickou poš
tou. Inkubátor Malacky, n. o., poskytol 
frekventantom počítačovú učebňu a od
borné školenia zabezpečoval RNDr. Jozef 
Ondrejka bez nároku na honorár. 

Záver kurzu bol pre absolventov sláv
nostný. Okrem certifikátu o absolvovaní 
kurzu každý dostal USB kľúč a MP3 pre
hrávač od sponzorov (HSF a Krytstav) 
a občianske združenie Zlatý vek si pre 
spoločné potreby odnieslo nový digitál
ny fotoaparát. Mesto Malacky a Mestské 
centrum sociálnych služieb spríjemnili 
slávnostné chvíle milým občerstvením.

Text: TATIANA BÚBELOVÁ
 Foto: S. Osuský

Dobrodružný román Justina Som
pera Vampiráti – Démoni mora je prí
behom štrnásťročných dvojčiat Grace  
a Connora. Prišli o otca aj o do
mov a majú už len jeden dru
hého. Keď ich však rozdelí búr
ka, ktorá potopí ich loď, začne 
sa veľké dobrodružstvo. Ši
kovný športovec Connor sa 
stane členom veselej, na 
všetko odhodlanej a nebez
pečnej pirátskej partie. Bys
trá a odvážna Grace sa ocit
ne na palube inej lode. Sa
ma, uväznená v kajute a 
obklopená tajomnými 
členmi posádky, postup
ne odhaľuje mrazivé tajomstvo: je 
medzi pirátmi, ktorým nejde o zlato ani 
poklady. Chcú to jediné, čo ich celé stá
ročia drží pri živote – ľudskú krv. Podarí 
sa Grace a Connorovi opäť stretnúť? Sú
ťažte a ak vyhráte, dozviete sa.

Knihu Mariky Studeničovej Elixír 
môjho života získava ???

Prosíme výherkyňu, aby sa ohlásila  
v redakcii na Radlinského 

ul. 2751/1 na 3. poscho
dí, č. d. 407. 

Ak chcete o román Vam
piráti – Démoni mora sú

ťažiť, pošlite do 15. júla na
lepený kupón a možno prá

ve na vás sa usmeje šťastie. 

Kníhkupectvo Ľubica
OC hotela Atrium

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

So 9.00 – 12.00 h

OPrAVuJEM ChLADNIčKy
A MrAzNIčKy, 
MONTuJEM KLIMATIzÁCIE
Pavol Šišolák, Závod 663
tel.: 034/779 94 35, 0903/75 06 12

Mh 08 F7
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Cudzie slová začínajúce 
písmenom K:

kabala – tajné židovské učenie; 
klišé    – dávno známe správanie;
kadáver  – mŕtve telo;
klozet – splachovací záchod;  
kakofónia – zvukový nesúlad; 
knesset – izraelský parlament;
kalanetika – posilňovacie cvičenie;  
kodiak – aljašský medveď;
kenotaf     – symbolický hrob; 
tajnička č. 3 – lodné lôžko;
kertak – kôň Przevalského; 
kokarda – ružica zo stuhy;
kip – menová jednotka Laosu;
krudelita – surovosť;
klan – rod, kmeň;
tajnička č. 2  – piesčitá pôda ;
klerik – študent na RK kňaza;   
kvaker –  protestantský duchovný; 

tajnička č. 1 –  chorobná túžba po ma
lých priestoroch;

kyklop – jednooký bájny obor;

VODOrOVNE 
A stavebný sloh; severské zviera; Fa

rad; vrkoč; najkrajší cit B milenec Fatimy; 
poľovačka; vydávaj rozkazy; pekný, ale 
škrekľavý vták; častica hmoty C ovocná 
záhrada; výrastok na tele; patrón vino
hradníkov; následok ohňa; oslovenie 
muža malými deťmi D symetrála; tajnič
ka č. 1; označenie ruských lietadiel E aker 
po česky – obrátene; starší belgický spe
vák; nemecká predložka; úpal po česky; 
choď po rusky F staršia zbraň; hľadá bez 
systému; dlhá samohláska; predpona sú
visiaca s chrupom; slovenskopoľská rie
ka G Amália; ľudia odkázaní na almužnu; 
chorý po nemecky.

zVISLE 
1 čarodejnica 2 značka cigár; tajnič

ka č. 2 3 zástup; riedky pokrm 4 kypri 
pôdu; pohla; hliník 5 draslík; nádoba  
na kŕmenie dobytka; začiatok abecedy 
6 tenisový úder; poukazuj 7 osobné zá
meno; spojené štáty; otec po maďarsky 
8 síra; pracuje vrtákom; elektráreň Bo

hunice 9 zimný mesiac 10 vápnik; ázij
ský štát; daruje 11 predchodca človeka; 
Národný fond; Ústav experimentálnej 
cenotvorby 12 pokles; stred slova kríž
niky 13 rímskych 50; vychádzka; Kamil 
14 dlhá a krátka samohláska; mihnutie; 
odborová rada 15 Slovenská technická 
univerzita; Verdiho opera 16 tajnička  

č. 3; chumáč trávy so zemou 17 čpa
vok

      Pripravil: JuDr. MArIÁN POLAKOVIč

Kto chce súťažiť o kozmetický balíček v hod
note 500 Sk od spoločnosti Oriflame, nech 
pošle kupón spolu so správnymi odpoveďa
mi do 15. júla a zaradíme ho do žrebovania. 

KUPÓN

12

Spomedzi čitateľov, ktorí nám po
slali správne vylúštenie tajničky –  
1. Jobova zvesť, 2. jašmak, 3. jamb, 
4. jantár – sme vyžrebovali Alžbetu 
Váradiovú z Veľkomoravskej ulice  
v Malackách, ktorá získava perma
nentky na FESTIVAL MLYN 2008. 

MALACKÝ
HLAS
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KrížovKA

ČASOPIS DO KAŽDEJ KABELKY

Metro Media, s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava. 
Tel.: 02/49 20 74 36, fax: 02/49 20 74 38, 

e-mail:marketing@metromedia.sk, www.modernazena.sk

Má Viki Ráková strach zo straty popularity?
Tajomstvo dlhovekosti je odhalené 

– pozor na lacné potraviny!
Schudla 62 kíl! Zázračná premena čitateľky so 

súťažou
Dovoľme si dovolenku – dobré rady pre každého

Vypátrali sme, kto zabil Mozarta
... a množstvo lákavých súťaží
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TAJOMSTVO 
DLHOVEKOSTI

VLASY VÁS PREZRADIA

62KÍL!
SCHUDLA

VLASY VÁS PREZRADIA

DOVOĽME 
SI DOVOLENKU
Dobré rady pre každého

ZÁHADA
KTO ZABIL 

MOZARTA?

Viki Ráková 
a Alexander Bárta
VYDRŽÍ IM LÁSKA V PANELÁKU?

ZÁZRAČNÁ PREMENA 
SO SÚŤAŽOU

Metromedia 53x110 f.indd   1 6/10/08   3:48:44 PM
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V piatok 6. júna sa pod záštitou mi
nistra obrany konala konferencia  
k 40. výročiu tragických udalostí 
z augusta 1968 a ich dôsledkov pre 
novodobú históriu. zúčastnili sa na 
nej predstavitelia ministerstva 
obrany a generálneho štábu Armá
dy Sr, hostia zo zahraničia, členo
via združenia vojenskej obrody Slo
venska a prednášatelia. 

Program sa venoval aj osobnosti Ale
xandra Dubčeka, vojenskej intervencii 
vojsk Varšavskej zmluvy do ČSSR v roku 
1968 či normalizácii v armáde v 70. ro
koch. Hovorilo sa aj o odškodnení bý

valých vojakov z povolania perzekvova
ných bývalým režimom.

Niektoré fakty 
z historických prameňov:
• V roku 1968 došlo v Československu  

k demokratickému reformnému procesu 
(Pražská jar). V dôsledku vojenskej inter
vencie vojsk 5 štátov Varšavskej zmluvy  
v auguste 1968 sa tento reformný proces 
zastavil. Táto vojenská intervencia sa stala 
najväčšou vojenskou operáciou v Európe 
od skončenia 2. svetovej vojny. 

• Vojaci Varšavskej zmluvy od 21. 8.  
do 3. 10. 1968 u nás usmrtili 72 občanov  
a 902 zranili. V Československu sa “dočas

ne” umiestnilo 75 000 sovietskych vojakov 
so zbraňami všetkých druhov vrátane jad
rových, 200 lietadiel a vrtuľníkov, a to v 33 
posádkach a na 4 letiskách. 

• Začala sa aj perzekúcia vojakov z povo
lania a občianskych zamestnancov vojen
skej správy; dochádzalo k čistkám v ozbro
jených silách. 

• V SR sa do 31. 12. 1992 rozhodlo o re
habilitácii 1 170 vojakov z povolania vrá
tane 28 občianskych zamestnancov. K vo
jenskému povolaniu sa na Slovensku vrá
tilo 138 občanov. Týmito opatreniami sa 
čiastočne zmiernili krivdy spôsobené ko
munistickým režimom.

pplk. v. v. FrANTIšEK šIMONíK 

Srdečné poďakovanie patrí našim 
učiteľom – manželom Jarmile a Joze
fovi Ondrejkovcom a sponzorom.

 Keď sme my, seniori, 
vo veku našom pod ich vedením 
školu na kurze počítača 
navštevovali, 
aby sme s vývojom novej doby 
kráčali. 
Do dejín novodobej histórie 
sa zapísali.
Lebo len história praveká 
robí z ľudí človeka.
Za seniorov zo Zlatého veku v Ma

lackách 
JÚLIA SPuSTOVÁ 

Štefanské pečené
SPOTrEBA

500 g hovädzieho mäsa zo stehna, 
50 g masti, 50 g cibule, 2 vajcia, 20 g 
hl. múky, soľ, voda, čierne korenie

POSTuP

Do pozdĺžneho hovädzieho svalu 
urobíme otvor v smere vlákien, do kto
rého vložíme vajcia uvarené na tvrdo 
a olúpané. Otvor zašijeme a mäso ope
čieme na masti. Pridáme postrúhanú 
cibuľu, ešte popražíme, posolíme, oko
reníme, podlejeme vodou a dusíme. 
Pred dohotovením ho dáme odkryté do 
rúry dopiecť. Šťavu zaprášime múkou, 
povaríme, mäso zbavíme nite, pokrája
me a vložíme späť do šťavy. Podávame 
s opekanými zemiakmi, zeleným šalá
tom alebo nakladanými uhorkami.

rECEPT P. voZÁrovEJ

K 40. výročiu bratskej „pomoci“

PoĎAKovANIE

ČíTAJTE A vYHrAJTE

Kvetinárky,
kvetinári
V Malackách otvárame novú predajňu 
kvetín v budúcom OD Kaufland. Do 
tejto predajne prijmeme 3 pracovní
kov a vedúceho predajne. Požadujeme 
prax alebo vyučenie v odbore. Nástup
ná mzda 15 000 Sk (brutto). Nástup  
možný ihneď. Vaše životopisy posielaj
te na email: notebook@stemprok.cz. 
Bližšie informácie na tel.: 0918 41 42 92. 

PrOGrES Malacky, spol. s r. o., od augusta rozšíri káblový distribučný systém 
v komunálnej bytovej výstavbe s vybudovanými hviezdicovými rozvodmi o no
vú dátovú službu: vysokorýchlostný INTErNET bez obmedzenia prenese
ných dát v troch rýchlostiach v cene od 357 Sk s DPH. Bližšie na t. č. 772 22 44.

Do PoZorNoSTI

Seniori – priatelia počítačov
Mh 08 F21



MALACKÝ HLAS  12/2008 �

KULTÚRA • SPOLOČENSKÁ KRONIKA • OZNAMY

Od 12. 5. dO 9. 6. 

Miroslava Kohútová a Radovan Spus
ta; 

PRIPÍJAME NA ZdRAVIE:

NIE SÚ MEdZI NAMI:

Júnoví jubilanti:
80 – Jana Boreková; Má

ria Ščasná; Júlia Žondová, Ju
liana Červenková; Anna Michalovi
čová; Anton Oreský; Božena Oreská; 
85 – Antónia Baluchová; Anna Mathe
son; Júlia Nerádová; Anna Sirotová; 
Cecília Nováková; Anna Chabičovská; 
Leokádia Valentovičová; 90 – Jozefa 
Cigánková; 95 – Jana Jurkovičová

POVEdALI SI ÁNO:

Od 19. 5. dO 9. 6. 

Alžbeta Smrtičová, 1921, 
Závod; František Salay, 1962, Pla
vecký Štvrtok; František Blahovič, 
1920, Plavecké Podhradie; Jozefa 
Oreská, 1915, Malacky; Helena Scha
ringerová, 1944, Záhorská Ves; Mar
tin Dobrovodský, 1956, Bratislava
Petržalka; František Zapletal, 1921, 
Malacky; Anton Režný, 1942, Rohož
ník; Anna Polláková, 1922, Gajary; 
Zita Kohútová, 1927, Sološnica; An
ton Weinreb, 1958, Malé Leváre; Vá
clav Ferenčík, 1950, Malacky; Anna 
Bilská, 1921, Plavecké Podhradie.

†

Spomienka

SpoločenSká kronika

Nech večne kvitnú
ruže na Tvojej tvári,
nech z Tvojich očí 
len láska žiari, 
nech sa Ti splní 
života sen, 
to Ti z úprimného
srdca priať chcem.
Všetko najlepšie k 48. narodeninám 
našej drahej DAne FeJešOVeJ
prajú dcéra Soňa, zať Peter, dcéra Re
náta so Štefanom, syn Ondrej, manžel 
a ostatná rodina. Za všetkých Ťa boz
kávajú vnúčence Patrik, Peťko, Danka 
a Štefko. 

blahoželáme

VÍTAME MEdZI NAMI:

Kristína Čermáková, nar. 
13. 3.; Martin Adamec, nar. 
22. 5.

18. júna si pripo
menieme 4. výročie 
úmrtia našej drahej 
mamičky a starenky 
KORnélie 
TRenČAnSKeJ, 
rodenej Šípovej. 
Za spomienku ďakujú synovia Tóno 
a Andrej a dcéra Elena s rodinami. 

Sobota 5. 7. 

oTVorenie
kUlTÚrneho leTa 
v  Zámockom parku

16.00 – 19.00 h  Detské leto so šašom leom a šašo
línou Ali, detské hry a súťaže s CveČ
kom, maľovanie na tvár, koníčky...

17.00 – 18.00 h Divadlo Piraňa – Indiánske rozprávky
18.00 – 19.00 h Šašovská diskotéka
19.00 – 24.00 h  liVe KOnCeRT – koncert revival sku

pín – Depeche mode revival (CZ),  Ok
tober – U2 revival (SK),  Bond – Duran 
Duran revival (SK) 

i. leTné HuDOBné POnDelKy 
vo františkánskom kostole
(Koncerty vážnej hudby vždy o 16.30 h, vstup voľný)

  7. 7.  Storočnica eugena Suchoňa 
14. 7.  COn SPiRiTO – Lujza ĎURIŠOVÁ, violončelo; 

Miloš SLOBODNÍK, gitara; Ulrich ULMANN, 
umelecké slovo

21. 7.  Čo lásky je v mojom srdci – Eliška TRNOVÁ, 
soprán (ČR); Dana ŠAŠINOVÁ, klavír; Radoslav 
ŠAŠINA, kontrabas; Ulrich ULMANN, umelec
ké slovo

28. 7.  Struny pre dvoch – Jana ČERNÁILLÉŠOVÁ, 
husle; František ČERNÝ, husle; Ulrich ULMANN, 
umelecké slovo

  4. 8.  lechayim (na život), koncert židovských 
piesní – Ervín SCHŐNHAUSER, spev; Igor BÁZ
LIK, klavír; Ulrich ULMANN, umelecké slovo

11. 8.  A ľudia vedeli, čo značí milovať..., hudba 
poézie a poézia hudby pri veršoch Teodora 
Križku; Hilda MICHALÍKOVÁ, umelecký pred
nes; Katarína HANZELOVÁ, organ 

18. 8.  Komorný koncert (program upresníme)
25. 8.  Stretnutie s krásou hudby majstrov – Kata

rína LORENČÍKOVÁ, flauta; Markéta CABAJO
VÁ, flauta (ČR); Eva PÁLENÍKOVÁ, akordeón; 
Ulrich ULMANN, umelecké slovo

ii. leTO V Kine – premietanie filmov 
utorok, streda, piatok, sobota o 20.00 h, film pre deti aj 
o 17.00 h – vstupné 70 Sk

1. a 2. 7. o 20.00 h Taková normalní rodinka, ČR, 
kom.
4. a 5. 7. o 20.00 h Čierna krv, dráma
8. 7. o 17.00 a 20.00 h najkrajšia hádanka, rozprávka 
od Zdenka Trošku
9. 7. o 17.00 h najkrajšia hádanka
11. a 12. 7. o 20.00 h Sissi a yeti, rod. anim. komédia
15. 7. o 17.00 a 20.00 h 21 : oko berie, akčnodob
rodružný film
16. 7. o 17.00 h 21 : oko berie, akčnodobrodružný 
film
18. 7. a 19. 7. o 20.00 h indians Jones a kráľovstvo 
krištáľovej lebky, akčný/dobrodružný
22. 7. o 17.00 a 20.00 h Across Theuniverse, muzikál 
23. 7. o 17.00 h Across Theuniverse, muzikál
25. 7. a 26. 7. o 20.00 h Wanted, akčný triler
29. 7. a 30. 7. o 20.00 h Útek do divočiny, dráma
1. a 2. 8. o 20.00 h Sex v meste, rom. komédia 
5. 8. o 17.00 a 20.00 h Ríša hračiek, rozprávka 
6. 8. o 17.00 h Ríša hračiek 
8. a 9. 8. o 20.00 h Han Cock, akčný triler
12. 8. a 13. 8. o 20.00 h udalosť, dráma
15. a 16. 8. o 20.00 h Kopačky, romantický film
19. 8. o 17.00 a 20.00 h lovci drakov, anim.
20. 8. o 17.00 h lovci drakov 
22. a 23. 8. o17.00 a 20.00 h narnia – Princ Kaspian, 
dobrodružný
26. a 27. 8. o 20.00 h Túžba, opatrnosť, špionážny, 
erotický, MP18 
28. 8. – 31. 8. o 20.00 h Batory, dráma

Filmový klub MCK

  
9. 7. o 20.00 h  Kladivo na čarodejnice, Česko, 

1969, čb, réžia: Otakar Vávra
23. 7. o 20.00 h  Samaritánka, Južná Kórea, 2004, 

far., réžia: Kim Kiduk
  6. 8. o 20.00 h  Čas, Južná Kórea, 2006, far., réžia: 

Kim Kiduk

20. 8. o 20.00 h  Solaris, Rusko, 1972, far., réžia: An
drej Tarkovskij

iii. KOnCeRTíKy nA TeRASe 
KulTÚRníHO DOMeČKA (kina) 

Koncerty na počúvanie vždy vo štvrtok o 20.00 h
Nestihli ste všetky koncerty na Prvomájových Ma-
lackách a Malackej hudobnej jari? Tu je repete.
Vstup voľný.

10. 7.  Martin libič a band, podvečer s folkovým   
pesničkárom  (www.pesnickar.sk)

17. 7.  Zuzana Suchánková a band, speváčka, kto-
rá na slovenskej hudobnej scéne patrí v žánri 
soul, blues a jazz k absolútnej špičke. Zamato-
vo sfarbeným hlasom a schopnosťou precítiť 
jazzové a bluesové polohy pripomína popred-
né speváčky svetového soulu. Hudba v jej po-
daní je natoľko živá, že dokáže poslucháča cel-
kom vtiahnuť do svojho vnútorného cítenia. 
(www.zuzanasuchankova.co)

24. 7.  Malačania Malačanom, ľudová hudba Eleny 
Šagalovej – príjemný podvečer s folklórom 

31. 7.  Roc´hann, bretónska hudba – smutné i veselé 
námornícke piesne a známe tradičné bretón-
ske piesne do tanca. Roc´hann potvrdzuje svo-
ju multikultúrnosť nielen svojím zložením, ale 
napríklad aj aranžovaním svojich skladieb, 
okorenených folklórom iných európskych kra-
jín. (www.rochann.m-arq.sk)

  7. 8.  ema Márová a band, podvečer s princeznou 
šansónu, spieva piesne z pera Jakuba Nvotu. 
(www.emamarova.cz)

14. 8.  Thierry and friends, afro reggae
  Hudba Afričana Thierryho Ebama stojí na pra-

vých koreňoch reggae a africkej kultúry. Filo-
zofické texty spievané vo francúzštine, v slo-
venčine a v jazyku lingala spolu s improvizácia-
mi hudobníkov sľubujú nevšedný etno zážitok. 
(www. thierry.muzikus.sk)

21. 8.  Saša Ďurinová a band 
  Malačania Malačanom, koncert semifinalist-

ky Slovensko hľadá SuperStar
 28. 8.  Arccus, world music
  Hudobná skupina Arccus sa venuje interpretá-

cii a hudobnému stvárneniu slovenského fol-
klóru. Hudba a poetika slovenských balád  
v svojráznom kompozičnom podaní je tým sym-
bolickým Arccusom – oblúkom, ktorý spája mi-
nulosť s budúcnosťou. V súčasnosti ako spe-
váčka kapely pôsobí Kristína Pírová, známa zo 
seriálu Susedia. (www.arccus.sk)

iV. ROZPRáVKOVO-HuDOBné neDele
v Zámockom parku
17.00 h  – stretnutie s rozprávočkou
18.30 h  – nedeľné tancovačky – candrbále
Vstup voľný.

13. 7.  Rád červených nosov: Tri prasiatka a vlk
  Podvečer s folklórom: Veselá muzika zo Stu

pavy
20. 7.  Divadlo Babena: O nezbednom dievčatku
  Set Back, hudba na počúvanie i do tanca
27. 7.  Divadlo Žužu: načo máme zúbky
  Juliáles, hrá hudobná skupina Malačana 

Dana Havlíka
3. 8 .  Divadlo Babena: Popletená rozprávka
  Do tanca hrajú Krištofovci zo Zohora
10. 8.  Divadlo Žužu: O statočnom indiánovi
  Zabáva vás Bukasový masív
17. 8.  Divadlo Dunajka: Vareška, var!!!
  Country bál so skupinou Ranč
24. 8.  Divadlo Babena: Ako si mačky kupovali  

televízor
  Do tanca hrá znovuzrodená malacká sku

pina Tenor
31. 8.  Divadlo Piraňa: Snehulienka
  Záver leta bude už tradične patriť malac

kej formácii AC+

V. TVORiVé PRáZDniny v MCK 

letný kurz výtvarného umenia i. – pre deti
max. počet 10 detí – rôzne techniky s výtvarníčkou 
Mgr. art. Libuškou Čtverákovou, „malou“

miesto: Spoločenský dom MCK, 7. – 11. 7. od 9.00  
do 13.00 h, deti: 500 Sk
letný kurz so spevom a divadlom – pre deti
max. počet 10 detí, s Katarínou Danihelovou
miesto: Spoločenský dom MCK, 21. – 25. 7. od 9.00  
do 13.00 h, deti: 500 Sk 
Výtvarný plenér, maľba v prírode v Zámockom 
parku –pre dospelých s výtvarníčkami a učiteľkami 
ZUŠ Malacky Evou Režnou a Rozáliou Habovou
miesto: Zámocký park, 16. – 18. 7. od 9.00 do 14.00 h, 
cena: 700 Sk 
leto v knižnici s pracovníčkami Knižnice MCK
max. počet 10 detí, 21. – 25. 7. od 9.00 do 13.00 h – 
zábavné formy práce v knižnici, súťaže, kvízy, rieše
nie rébusov, stretnutie mladých autorov, práca s kni
hou...
miesto: Knižnica MCK, Záhorácka 1919, cena: 200 Sk
letný kurz výtvarného umenia i. – pre dospelých
rôzne techniky s výtvarníčkami a učiteľkami ZUŠ Ma
lacky Evou Režnou a Rozáliou Habovou 
28. 7. – 1. 8. od 16.00 do 21.00 h
miesto: Spoločenský dom MCK, cena: 1000 Sk 
letný kurz výtvarného umenia ii. – pre deti 
max. počet 10 detí, rôzne techniky s výtvarníčkou 
Mgr. art. Libuškou Čtverákovou, „malou“
miesto: Spoločenský dom MCK
4. – 8. 8. od 9.00 do 13.00 h, deti: 500 Sk
leto v Múzeu Michala Tillnera od 11. 8. do 15. 8.
oboznámenie sa s expozíciou umenie v meste, pra
vek v skamenelinách, chodníček minulosti, ako sa 
hrávali naše staré mamy...
miesto: MCK, Záhorácka 1919 , cena: 200 Sk

Vi. BOnuS Kultúrneho leta 2008 
Terasa v Kultúrním domečku

Pondelky na terase od 19.00 do 21.00 h
Príďte si s nami zahrať a zaspievať len tak pre ra-
dosť! – Gitarová dvorana odvážnych
Utorky na terase od 17.00 do 21.00 h – Veľkí i malí 
hráme spolu spoločenské hry.
Stredy na terase – termíny budú dodatočne v pred-
stihu avizované od 21.00 do 22.00 h – Premietanie 
starých čiernobielych 16 mm filmov 
Štvrtky na terase – koncertíky na počúvanie  
od 20.00 do 22.00 h
Piatok na terase od 17.00 do 21.00 h – maľovanie 
kamienkov pre šťastie

 Vii. VýSTAVy

Výstavné priestory MCK, Záhorácka 1919
4. – 31. 7. Záhorské múzeum Skalica, Móda našich 
babičiek
9. 8. – 2. 9. Tvorivé leto V, výstava účastníkov letných 
výtvarných kurzov, vernisáž 9. 8. o 17.00 h 
ut – pia 8.00 – 12.00 h, 13.00 – 17.00 h, 
so – ne 14.00 – 17.00 h

KnižniCA MCK
Výstava prác absolventov výtvarného odboru 
Zuš Malacky
po – pia 10.00 – 12.00 h, 13.00 – 18.00 h

 Viii. MÚZeuM MiCHAlA TillneRA 

stála expozícia – minulosť Malaciek, habánska ke-
ramika, lampy, bohaté národopisné zbierky
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

 iX.  KRyPTy POD FRAnTišKánSKyM KOSTOlOM 
nPPM

stála expozícia – história kostola a kláštora, fran-
tiškánov, Pálfiovcov, krypty, lapidárium 
Otvorené na požiadanie na tel. č. 034/772 21 10

 X. KnižniCA MCK

Otvorená júl – august 
po – pia 10.00 – 12.00 h, 13.00 – 18.00 h, 
so 10.00 – 13.00 h

ZMenA PROGRAMu VyHRADená!

ORGANIZÁTOR: Mestské centrum kultúry, 
 Záhorácka 1919, 901 01 Malacky
Garant: Mgr. Jana Zetková – riaditeľ
Kontakt:  034/772 21 55, 034/772 21 10, 0903 

80 12 14, 0915 77 42 85
Mail:  riadkulturama@airwave.sk

kUlTÚrne  leTo 2008

Milé deti, ani vy sa už nemôžete doč
kať prázdnin? Aj vás školský rok vy
čerpal natoľko, že si potrebujete ob
noviť sily a nabrať energiu? Ak je vaša 
odpoveď na tieto otázky áno, nene
chajte si ujsť podujatie 

rozlúčka 
so školským rokom 
v CVečku 
alebo Dobrého nie je nikdy dosť 
v sobotu 21. júna o 10.00 h.

 
Môžete sa tešiť na burzu hračiek 
a detských kníh, výstavu fotografií 
z činnosti krúžkov CVČ a veselé šan
tenie pri hrách a súťažiach.
Tešíme sa na vás v areáli CVeČka.

poZVánka
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Tohtoročné Športové hry malackej 
mládeže, ktoré sa uskutočnili 30. 
mája medzi žiakmi malackých zá-
kladných škôl priniesli opätovné 
víťazstvo deťom zo ZŠ na Záhorác-
kej ulici. 

Z ôsmich športových súťaží zvíťazili 
v štyroch – v atletike chlapcov 1. – 2. roč., 
v atletike dievčat 1. – 2. roč., vo futbale 
chlapcov 3. – 4. roč. a vo volejbale diev-
čat 8. – 9. roč. Dve víťazstvá si pripísali 
žiaci zo ZŠ na Štúrovej ulici – vo vybíjanej 
dievčat 3. – 4. roč., v hádzanej chlapcov  
8. – 9. roč. Po jednom víťazstve získala ZŠ 
Dr. J. Dérera, a to v basketbale chlapcov 
5. – 7. roč. a ZŠ M. Olšovského v basket-
bale chlapcov 5. – 7. roč. 

Po druhý raz v 37-ročnej histórii sa sú-
ťaže neuskutočnili v Zámockom parku, 
ale v jednotlivých školách. Tento variant 
sa javí ako výhodnejší. Na druhej strane 
chýba atmosféra na tribúne pri atletic-
kých pretekoch, no kvalita dráhy v Zá-
mockom parku a v ZŠ na Záhoráckej ulici 
sa nedá porovnať. Organizátori aj lepšie 
vyriešili vyhlasovanie výsledkov a odo-
vzdávanie diplomov a cien. Kým v minu-
losti na záver už na štadióne v Zámoc-
kom parku boli už len „skalní“, na vyhla-
sovaní výsledkov v Spoločenskom dome 
MCK sa 2. 6. tiesnila plná sála žiakov ví-
ťazných družstiev a kapitánov ďalších 
ocenených kolektívov. Z rúk primátora 
mesta RNDr. Jozefa Ondrejku a predsedu 
komisie školstva a sociálnych vecí Mgr. 
Antona Pašteku si najlepší prevzali dip-
lomy, sladkosti, víťazné družstvá lopty 
a, samozrejme, víťazná škola – ZŠ Záho-
rácka ul. si z rúk primátora prevzala na 
rok do svojho držania Putovný pohár pri-
mátora mesta Malacky. Na druhom mies-
te skončila celkovo ZŠ Štúrova ul. a tretie 
miesto patrilo ZŠ Dr. J. Dérera. 

O kultúrny program počas vyhlasova-
nia výsledkov sa postaralo CVČ v Malac-
kách.

AnTon PAŠTekA, foto: S. osuský

VýSledky
Atletika chlapci 1. – 2. r.: 1. ZŠ Zá-

horácka; 2. ZŠ Štúrova; 3. ZŠ M. Olšov-
ského; atletika dievčatá 1. – 2. r.: 1. ZŠ 
Záhorácka; 2. ZŠ Štúrova; 3. ZŠ M. Olšov-
ského; futbal chlapci 3. – 4. r.: 1. ZŠ Zá-
horácka; 2. ZŠ Dr. J. Dérera; 3. ZŠ Štúro-
va; vybíjaná dievčatá 3. – 4. r.: 1. ZŠ 
Štúrova; 2. ZŠ Záhorácka; 3. ZŠ M. Olšov-
ského; basketbal chlapci 5. – 7. r.: 1. ZŠ 
Dr. J. Dérera; 2. ZŠ Štúrova; 3. ZŠ Záho-

rácka; basketbal dievčatá 5. – 7. r.:  
1. ZŠ M. Olšovského; 2. ZŠ Záhorácka;  
3. ZŠ Štúrova; hádzaná chlapci 8. – 9. 
r.: 1. ZŠ Štúrova; 2. ZŠ Dr. J. Dérera; 3. ZŠ 
Záhorácka; volejbal dievčatá 8. – 9. r.: 
1. ZŠ Záhorácka; 2. ZŠ Dr. J. Dérera; 3. ZŠ 
M. Olšovského.

Putovný pohár 
primátora mesta 2008 
1. ZŠ Záhorácka  30 bodov
2. ZŠ Štúrova  24 bodov
3. ZŠ Dr. J. Dérera  18 bodov
4. ZŠ M. Olšovského  16 bodov

Ďalší titul 
pre Denisa 
Tangelmayera

7. júna sa v Bánovciach nad Bebra-
vou konali Majstrovstvá Slovenska v tla-
ku na lavičke žien, telesne postihnutých 
a mužov. Malacky mali zastúpenie v ka-
tegórii do 100 kg, v ktorej s osobnou 
hmotnosťou 93 kg s výkonom 230 kg 
zvíťazil jasne Denis Tangelmayer, keď 
pretekára na druhom mieste porazil 
o 22,5 kg. K titulu majster Slovenska pre 
rok 2008 pridal ešte krásne 3. miesto 
v súťaži bez rozdielu kategórií. Preteká-
ra finančne a organizačne zabezpečova-
la výprava – JUDr. Ing. Štefan Hrebík, 
Dávid Krajčír a tréner Mgr. Zdenko Kraj-
čír.

-zk-

Strelecké
majstrovstvá
okresu 

Majstrovstvá okresu v streľbe (malo-
kalibrový trojboj) sa uskutočnili 1. júna 
na strelnici Športovo-streleckého klubu 
v Malackách. Každý účastník strieľal 3 x 
10 striel (srnec, líška, diviak). Zúčastnilo 
sa na nich 45 strelcov z 12 poľovníckych 
združení (PZ) okresu Malacky. 

Celkové poradie jednotlivcov: 
1. Daniel Jurovič; PZ Malačan, 279 b.; 

2. Stanislav Haramia, PZ Podhoran Ku-
chyňa – Pernek 271 b.; 3. Jozef Jurkovič, 
PZ Malačan, 267 b., 4. Jozef Glajšek, PZ 
Plavecký Mikuláš; 262 b., 5. Martin Bil-
kovič, PZ Malačan, 260 b. 

Celkové poradie družstiev: 
1. PZ Malačan, 806 b.; 2. PZ Podhorák 

Kuchyňa – Pernek, 749 b.; 3. PZ Plavecký 
Mikuláš; 710 b. 

-mm-

Šachisti 
z Lábu
porazili
Malacky

Po druhýkrát v 35-ročnej histórii 
Putovný pohár Mdd v šachu ne-
zostal v Malackách, ale putoval do 
ZŠ v lábe. 

V roku 2004 sa podobný kúsok po-
daril lábskej dvojici Chovan, Galajda 
a v tomto roku dvojici zo ZŠ Láb B J. Du-
fekovi a Slobodovi. Druhé a tretie miesto 
obsadili družstvá zo ZŠ Dr. J. Dérera v zlo-
žení Adamkovič, Fock a Matúšková, Beitl.

Na tohtoročnom šachovom turnaji 
štartovalo 26 žiakov zo 7 škôl. Z nich mi-
mo súťaž štartovali žiaci zo ZŠ Štefanov, 
pričom Róbert Vrba z tejto školy sa stal 
absolútnym víťazom. Oficiálnym víťazom 
sa stal Jakub Dufek zo ZŠ Láb B pred Fili-
pom Kubejom zo ZŠ Láb A a Lenkou Ma-
túškovou zo ZŠ Dr. J. Dérera B. Táto diev-
čina sa stala i najlepšou šachistkou na tur-
naji pred Natáliou Kubejovou zo ZŠ Láb 
A. Organizátori, ktorými boli ZŠ Dr. J. Dé-
rera, MCK a Klub zdravotne postihnutej 
mládeže v Malackách vyhodnotili aj naj-
lepších šachistov z I. stupňa ZŠ. Najlepším 
bol Dominik Beitl zo ZŠ Dr. J. Dérera pred 
Michalom Repkom zo ZŠ Veľké Leváre A. 
Tretí skončil najmladší účastník turnaja, 
ešte škôlkar Andrej Cvečka, ktorý hral za 
CVČ v Malackách, kde pracuje šachový 
krúžok určený pre všetkých záujemcov 
o šach z radov detí a mládeže. CVČ krúžok 
otvorí aj v nasledujúcom školskom roku 
a mladí šachisti medzi sebou radi privíta-
jú ďalších záujemcov o túto peknú hru.

AnTon PAŠTekA

Chceš hrať
fLorbaL?

Florbalový klub FBC Wizards 
Malacky hľadá nových hráčov  
a nadšencov tohto dynamického 
športu, ktorí by doplnili, posilnili 
a oživili kolektív. 

V blížiacej sa sezóne 2008/2009  
sa klub už po tretíkrát zúčastní 2.  
slovenskej florbalovej ligy mužov. 
Okrem toho absolvuje aj mnoho tur-
najov a podujatí. 

Skúsenosti nerozhodujú. Stačí, 
ak máš minimálne 15 rokov, chuť 
hrať, reprezentovať a rozvíjať me-
no klubu. Tréningy sú jeden- až 
dvakrát do týždňa v ŠH Malina 
v Malackách. Bližšie informácie na 
t. č.: 0908 60 70 08, 034/772 62 49 
alebo e-mail ozmh@centrum.sk. 

-pš-

KrÁTKo Zo ŠPorTU

Víťaz sa nezmenil

pozývame vás
na oslavy
pozývame vás
na oslavy
p ý

mediálny partner

Peter Patsch sa opäť zaprie do pedálov
Známy záhorácky cyklista, ktorý má 

za sebou už jedenásť dobrodružných 
cykloexpedícií a v nohách viac ako 80-ti-

síc km strávených v sedle bicykla, Peter 
Patsch (56) sa po dvojročnej prestávke 
vydáva opäť na cestu. Tentoraz si sám 

trúfa na cykloturistickú expedíciu SLO-
VAKIA – MAROCCO TOUR 2008. Z Ma-
lých Levár, kde v súčasnosti býva, šliap-
ne do pedálov 18. 6. a naspäť by sa mal 
vrátiť 25. 9. Spraví asi 10 000 km za 100 
dní. „Po Hodvábnej ceste, ktorá merala 
15 000 km, je to druhá najdlhšia trasa. 
Čaká ma kopcovitý terén, musím prejsť 
Alpy a Pyreneje a časť pohoria Atlas. Ale 
teším sa na to, že bližšie spoznám 12 
krajín. O tejto ceste som už roky sníval 
a teraz sa mi dúfam sen splní,“ teší sa 
dobrodruh. 
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