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SUZUKI SX4 1,5 GLX, 2 airbagy, ABS, elektrické okná, elektrické zrkadlá s vyhrievaním, 
rádio s CD, servoriadenie, centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním, palubný počítač

a mnoho ďalších doplnkov, klimatizácia za príplatok 35.000,- Sk

349 000 Sk
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Do kažDej Domácnosti v malackách  14/Xviii 26. 8. 2008

DvojtýžDenník   •   www.malacky.sk malackyhlas@malacky.sk

úvodník

Pokračovanie na �. strane

najbližšie číslo nájdete vo svojich schránkach už o dva týždne 
– 9. septembra (s uzávierkou príspevkov do 2. septembra).

redakcia

Základným poslaním inkubátora je 
vytvoriť začínajúcim podnikateľom 
štartovacie podmienky v prvých troch 
rokoch. Inkubátor Malacky po tomto 
období „opustili“ prvé inkubované fir-
my. Ako hodnotíte ich šance na uplat-
nenie sa v komerčnom prostredí?

Pozitívne, vyplýva to zo samotnej 
podstaty procesu podnikateľskej inku
bácie, kedy sa snažíme, aby sa firma v po

čiatočnom štádiu čo najviac rozvinu
la, stabilizovala a bola takto pripravená 
do reálneho života. Svetové štatistiky vo 
všeobecnosti preukazujú vyššiu života
schopnosť firiem, ktoré prešli inkubáto
rom. 

Inkubátor Malacky je neziskovou 
organizáciou mesta, ktorá sa rýchlo 
stala samofinancovateľnou inštitú-

Inkubované firmy sú 
životaschopnejšie

Riaditeľ najväčšieho podnikateľského inkubátora na Slovensku – Inkubáto-
ra Malacky, n. o. (4770 m²) – Ing. arch. Valentín Magdolen sa stal predsedom 
SAPTI. SAPTI – Slovenskú asociáciu podnikateľských a technologických in-
kubátorov zaregistrovali koncom júla v Bratislave. Má 11 členov a jej part-
nerom je Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania 
(NARMSP). Viac o výsledkoch aj plánoch po takmer štvorročnej činnosti In-
kubátora Malacky v rozhovore s jej riaditeľom.

Medzinárodné zápasy v Maline
Športová hala sa zaradila medzi kva

litné florbalové haly Slovenska, čo ne

ušlo pozornosti funkcionárov Slovenské
ho zväzu florbalu. Vybrali ju na prvé me

Raketový štart 
florbalového klubu 
IBk Malacky

Pred 3 rokmi sa partia nadšencov naháňala s plastovými hokejkami za 
dierkovanou loptičkou v telocvični základnej školy, dnes klub IBK Malacky 
zastrešuje približne 80 registrovaných hráčov a jednotlivé družstvá sa stali 
účastníkmi celoslovenských i regionálnych líg. „O takomto rýchlom vývoji 
sme na začiatku ani nesnívali,“ hovorí jeden zo služobne najstarších hráčov 
Peter Hoďovský. „Teší nás, že florbal si postupne vybudoval miesto aj v na-
šom meste. Nepopierateľnú zásluhu má na tom určite Mesto Malacky a prí-
spevková organizácia AD HOC. Vytvorili kvalitné podmienky v športo-
vej  hale.“

Na krádež, ktorá sa udiala v noci zo so
boty na nedeľu (9. – 10. 8.), upozornili Ma
lačania neter spisovateľa Ernestínu Chu
dejovú. Tá ju ohlásila mestskej, potom štát
nej polícii. Zlodeji môžu v prípade dokáza
nia viny stráviť za mrežami 3 až 10 rokov.

Rodinní príslušníci sa obávajú toho, že 
busta skončí v zberných surovinách. Cez 
médiá preto vyzvali ich majiteľov, aby  
v prípade takýchto pokusov kontaktovali 
políciu a rodinu. „Ak je ešte busta celá, tak 
by bolo dobré, keby ju vrátili. Určite by od 
rodiny dostali viac, ako by im dali v zber
ných surovinách,“ odkázala zlodejom  
Ernestína Chudejová. 

Prípadu krádeže bez zábran so znakmi 
primitívneho vandalizmu sa venovali via
ceré celoštátne médiá. Správa o krádeži sa 
objavila aj v spravodajskej relácii STV a TV 
JOJ.                  -mh-

Bez
zábran

Ani úcta k osobnosti a dielu slávneho malackého rodáka Ľuda Zúbka  
(12. 7. 1907 – 23. 6. 1969) nezastavila zlodejov pred krádežou vzácnej 
bronzovej busty z mestského cintorína. Pomník z egyptskej žuly s bustou 
stáli rodinu spisovateľa začiatkom 70. rokov do 100 000 korún, morálne 
je však jeho cena nevyčísliteľná. Autorkou vernej podobizne Ľuda Zúbka 
je známa akademická sochárka  Ľudmila Cvengrošová.

Mesto Malacky srdečne pozýva
 na slávnostné odhalenie
národného symbolu – dvojkríža,
ktoré sa uskutoční v pondelok 
1. septembra o 15.00 h v parku 
na Námestí SNP v Malackách.

do PoZoRnoSTIoficiálna 
internetová 
stránka mesta 
je spustená

Viac sa dočítate na 9. strane

Zaklincované
Ruža, ktorú mala Adelka pripevnenú 

na šatách ako ozdobu, bola odrazu pri
pnutá na Štúrovom kabáte. Vo vzťahu 
Adelky k Štúrovi sa čosi zmenilo. Je ve
selá a pospevuje si. A potom nastala 
viedenská revolúcia – jar 1848... Mala
čan Ľudo Zúbek pri písaní historického 
románu Jar Adely Ostrolúckej pracoval 
odrazu s niekoľkými nástrojmi. Vlast
ným umom, historickými faktmi i zod
povednosťou voči čitateľom. Majster  
pera uvážlivo kládol na papier slovo  
po slove, vetu po vete. Hľadal, škrtal,  
posúval dej. Náročnosť vzniku románu 
si vie predstaviť len ten, kto okúsil tvo
rivú prácu. Študenti, ktorí si pripravujú 
referát z literatúry, to majú dnes oveľa 
jednoduchšie. Pripoja sa na internet 
a pomocou vyhľadávačov tvoria rých
losťou guľového blesku. Takúto rýchlosť 
zrejme vyvinul aj zloduch, ktorý ukra
dol jednej augustovej noci bustu z mies
ta posledného odpočinku Ľuda Zúbka. 
Z náhrobného kameňa už tri týždne trčí 
obrovský prázdny klinec.

Adelka Ostrolúcka nakoniec pod
ľahla chorobe a Ľudovít Štúr sa postrelil 
na poľovačke. Románové túžby zostali 
nenaplnené. Kôpke ošúchaných banko
viek zo zberných surovín získaných za 
ukradnuté kanalizačné poklopy alebo 
bronzové busty vzácnych ľudí dávame 
prednosť pred ľudskosťou. 

Zaklincované.
IVANA POTOčňáKOVá
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•	 Kontrolný	deň	na	stavbách,	ktoré	reali
zuje	mesto,	bol	22.	7.	zameraný	na	rekon
štrukcie	Továrenskej	a	Záhoráckej	ulice.
•	 V	ten	istý	deň	sa	uskutočnilo	pracovné	
stretnutie	tímu	MsÚ	a	dodávateľa	redizaj
nu	internetovej	stránky	mesta	pred	spus
tením	testovacej	verzie	stránky.
•	 23.	7.	podpísal	primátor	Jozef	Ondrejka	
zmluvu	so	spoločnosťou	Termming,	kto
rou	sa	pozemky	pod	technickými	zaria
deniami	 stávajú	 majetkom	 obchodnej	
spoločnosti.
•	 So	 zástupcami	 spoločnosti	 A.S.A.	 ro
koval	J.	Ondrejka	23.	7.	Predmetom	ro
kovania	 bola	 príprava	 zmluvy	 o	 spolu
práci	 pri 	vybudovaní	závodu	na	triede
nie	odpadu.
•	 Konateľ	 spoločnosti	 Progres	 Malacky,		
s.	r.	o.,	Ján	Držka	navštívil	primátora	s	in
formáciami	 o	 pripravovanom	 spustení	
internetových	služieb	a	rozšírení	ponuky	
káblovej	televízie	o	program	STV3.
•	 Termín	a	miesto	umiestnenia	národné
ho	symbolu	–	dvojkríža	vzišiel	zo	stretnu
tia	Jozefa	Ondrejku	s	predsedom	Okres
nej	organizácie	Slovenskej	národnej	stra
ny	Alexandrom	Brezom.	Odhalenie	dvoj
kríža	sa	uskutoční	v	pondelok	1.	9.
•	 O	 výsledkoch	 kontroly	 realizácie	 pro
jektu	 Prezentácia	 Dolného	 Záhoria	 na	
veľtrhoch	cestovného	ruchu,	ktorú	vyko
nali	 pracovníci	 ministerstva	 výstavby	
a	regionálnejho	rozvoja,	prišli	29.	7.	infor
movať	 primátora	 Jozefa	 Ondrejku.	 1.	 8.	
odovzdali	oficiálnu	správu	o	výsledkoch	
následnej	finančnej	kontroly,	ktorá	nezis
tila	pochybenia.	
•	 Spoločnosť	CNS,	ktorá	pôsobí	v	inkubá
tore,	sa	zaujíma	o	priestory	v	technologic
kom	centre.	To	má	vyrásť	v	Priemyselno
technologickom	parku	Záhorie.	Rokova
nie	 o	 priestoroch	 medzi	 spoločnosťou	
a	Mestom	Malacky	sa	uskutočnilo	29.	7.
•	 1.	8.	zameral	primátor	J.	Ondrejka	v	rám
ci	kontrolného	dňa	pozornosť	na	dokon
čovanie	fasády	na	ZŠ	Dr.	J.	Dérera,	doráb
ku	obrubníkov	na	Továrenskej	ul.	i	rekon
štrukciu	miestnych	komunikácií.
•	 Rastislav	Tóth	–	garant	štúdia	politoló
gie	 v	 alokovanom	 pracovisku	 Trenčian
skej	univerzity	Alexandra	Dubčeka,	roko
val	4.	8.	s	primátorom	a	zástupcami	Inku
bátora	Malacky	o	podmienkach	otvorenia	
nového	akademického	roka.
•	 Psychologička	M.	Chaloupková	navští
vila	 Jozefa	 Ondrejku	 5.	 8.	 s	ponukou	 na		
realizáciu	projektu	zriadenia	tzv.	sociálne
ho	podniku	v	Malackách.	Jeho	pôsobenie	
by	malo	byť	zamerané	na	prácu	so	skupi
nami	nezamestnaných,	 ich	rekvalifikáciu	
a	 hľadanie	 príležitostí	 na	 uplatnenie	 na		
trhu	práce.
•	 V	ten	istý	deň	dostala	samospráva	po
zitívnu	 informáciu	 o	 finančnej	 podpore	
dvoch	projektov,	zameraných	na	sociálnu	
oblasť.	
•	 O	prenájme	pozemkov	v	areáli	nemoc
nice,	ktoré	sú	v	správe	Bratislavského	sa
mosprávneho	kraja,	rokoval	14.	8.	primá
tor	Jozef	Ondrejka	so	županom	Vladimí
rom	Bajanom.	Prenájom	pozemkov	je	dô
ležitý	 v	 záujme	 prípravy	 funkčného	 vy
užitia	kaštieľa.	
•	 18.	8.	prijalo	mesto	architektonický	zá
mer	rekonštrukcie	vnútrobloku	na	sídlis
ku	Juh.	Po	zapracovaní	pripomienok	z	ob
lasti	dopravy	a	životného	prostredia	bude	
pripravený	projektový	zámer	na	verejné	
prerokovanie.
•	 Zástupcovia	Okresnej	organizácie	Slo
venského	 poľovníckeho	 zväzu	 navštívili	
19.	8.	primátora	mesta	s	prezentáciou	zá
meru	výstavby	poľovníckeho	domu	v	Ma
lackách.
•	 TV	 Bratislava	 nakrútila	 20.	 8.	 reportáž	
o	úsilí	mesta	vybudovať	strednú	odbornú	
školu	 na	 sídlisku	 Juh.	 Realizácii	 zámeru	
prekáža	nejednoznačný	postoj	budúceho	
zriaďovateľa	–	Bratislavského	samospráv
neho	kraja	i	problémy	s	priestormi.
	 														-ipo-

skrátka

SPRAVODAJSTVO

swedwood 
s pokutou

Pokuty	 za	 šesť	 miliónov	 korún	
(199,2tis.	 €)	 udelila	 od	 januára	 do		
júna	 Slovenská	 inšpekcia	 životného	
prostredia	 za	 porušenie	 právnych	
predpisov	v	oblasti	ochrany	vôd.	

Inšpekcia	 uložila	 celkom	 168	 po
kút.	Najvyššiu	pokutu,	400tisíc	korún	
(13,28tis.	 €),	 dostala	Trnavská	 vodá
renská	spoločnosť	za	nedovolené	vy
púšťanie	odpadových	vôd	z	čistiarne.	
Ďalšie	 pokuty	 dostali	 spoločnosť	
Swedwood	 Slovakia	 v	 Malackách		
300tisíc	korún	(10tis.	€),	Oravské	vý
robné	 družstvo	 v	 Dolnom	 Kubíne		
300tisíc	 korún	 (10tis.	 €)	 či	 spoloč
nosť	Slovnaft	v	Bratislave	200tisíc	ko
rún	(6,6tis.	€).	

Pokuty	sú	príjmom	Environmentál
neho	fondu.

Zdroj: SITA

Od úvodných tónov znelky mesta 
po záver trvalo mimoriadne zastu-
piteľstvo 14. augusta iba necelú 
štvrťhodinku. 

Zúčastnilo	sa	ho	16	poslancov	z	cel
kového	 počtu	 18.	V	 rámci	 programu	 si	
vypočuli	len	návrh	VZN	o	výške	príspev
ku	na	čiastočnú	úhradu	nákladov	v	ško
lách	a	školských	zariadeniach	v	zriaďova
teľskej	 pôsobnosti	 Mesta	 Malacky.	 Bez	
diskusie	 akceptovali	 aj	 pozmeňovacie	
návrhy	komisie	školstva	a	sociálnych	vecí	

a	Mestskej	 rady	a	 jednomyseľne	znenie	
nového	VZN	schválili.	

Dokument	určuje:
•		výšku	 príspevku	 za	 pobyt	 dieťaťa		

v	materskej	škole,	
•		príspevky	 na	 čiastočnú	 úhradu	 ná

kladov	v	ZUŠ,	v	školskom	klube	detí,	
a	v	CVČ,

•		výšku	príspevku	na	čiastočnú	úhra
du	nákladov	a	podmienky	úhrady	v	
školskej	jedálni	podľa	návrhov	riadi
teľov	týchto	zariadení.

	 	 											-tabu-

Mesto	 sa	 dohodlo	 s	 dodávateľom	
stavby	(HANT,	a.	s.),	že	múr	opraví	a	ško
du	 si	 bude	 uplatňovať	 v	 poisťovni,	
v	 ktorej	 má	 stavbu	 poistenú,“	 vyjadril		
sa	 pred	 štvrťrokom	 pre	Týždenník	 pre	
Záhorie	prednosta	MsÚ	Ing.	Dušan	Vav
rinec.	

Situácia	 je	 však	 po	 mesiacoch	 iná.	
Podľa	 informácií	 od	 vedúcej	 oddelenia	

projektového	riadenia	MsÚ	Ing.	Evy	So
kolovej	v	projekte	 rekonštrukcie	neboli	
predmetom	poistenia	základy	múru.	Tie	
boli	podľa	jej	slov	v	padnutej	časti	úplne	
vyvalené.	 Z	 toho	 dôvodu	 bude	 musieť	
na	opravu	tejto	časti	múru	vynaložiť	su
mu	asi	120tisíc	korún	mesto.	

-mh-, foto: Š. Sopóci
Zdroj: Týždenník pre Záhorie č. 33/2008

Odišiel 
malacký 
rodák 

22.	augusta	sa	verejnosť	navždy	
rozlúčila	s	bývalým	ministrom	vnút
ra	 SR	 a	 exriaditeľom	 Slovenskej	 in
formačnej	služby	Ladislavom	Pittne
rom,	ktorý	zomrel	15.	augusta	vo	ve
ku	74	rokov.	Ladislav	Pittner	sa	naro
dil	18.	mája	1934	v	Malackách.	Minis
trom	 vnútra	 SR	 bol	 v	 rokoch	 1990		
až	1992,	v	marci	až	novembri	1994		
a	v	 rokoch	1998	až	2001.	Od	apríla	
2003	do	júla	2006	bol	riaditeľom	Slo
venskej	informačnej	služby.	V	rokoch	
1951	až	1953	bol	väznený	za	údajnú	
protištátnu	činnosť	a	špionáž	v	súvis
losti	s	tzv.	Katolíckou	akciou.	Ladislav	
Pittner	bol	ženatý	a	mal	štyri	deti.

	 	 													Zdroj: SITA
Fotografia z Pamätnej knihy mesta, do ktorej sa malacký rodák zapísal 
pri príležitosti osláv svojich 65. narodenín.

Oprava múru napokon 
na pleciach mesta

Medzinárodná špedičná spoločnoť M-Logistic, s. r. o., 

hľadá	pracovníkov	na	pozíciu	

obchodný manažér
pre oblasť logistiky.
Miesto výkonu práce:		Břeclav	–	Česká	republika
Pracovná náplň:	 	starostlivosť	o	požiadavky	zverených	klientov,	komunikácia	

s	obchodnými	partnermi,	zodpovednosť	za	zverených	klien
tov	

Požadujeme:		 	zodpovednosť,	serióznosť,	komunikatívnosť,	zodpovedajú
ce	vystupovanie,	jazykové	znalosti	výhodou

Ponúkame:		 	možnosť	kariérneho	rastu,	zodpovedajúce	finančné	ohodno
tenie,	práca	v	medzinárodnej	spoločnosti,	zaškolenie,	mož
nosť	pridelenia	služ.	os.	automobilu,	príspevok	na	bývanie

Platobné podmienky:		nástupný	plat	20	000	CZK	+	výkonnostné	odmeny
Termín nástupu:  dohodou
Žiadosť	a	profesijný	životopis	zasielajte	na	
e-mail: miroslav.izak@m-logistic.sk, tel. č.: 0911 85 41 43.

MH 08 F33

Marcová víchrica Emma okrem iných škôd spôsobila aj zvalenie asi 15-met-
rového úseku zámockého múru. V tom čase rekonštruovala objekt 
z prostriedkov Európskej únie, ktoré získalo mesto v grantovom kole, firma 
HANT, a. s. „Stavba ešte nebola skolaudovaná a je evidovaná ako rozostava-
ná investícia.

Spoločnosť BASF Slovensko, s. r. o., 
postaví v Priemyselno-technolo-
gickom parku Záhorie Eurovalley 
tzv. systémový dom pre prípravu  
a vývoj polyuretánových (PUR) sys-
témov. 

Ako	 popredný	 svetový	 dodávateľ	
(PUR)	 systémových	 riešení	 takto	 BASF	
rozvíja	 svoju	 globálnu	 sieť.	 Založením	
dvoch	 systémových	 domov	 v	 Poľsku		
a	na	Slovensku	cez	svoju	dcérsku	spoloč
nosť	 Elastogran	 odpovedá	 na	 potreby		
trhov	v	strednej	a	východnej	Európe.	

Systémový	dom	 je	samostatne	a	 lo
kálne	 fungujúce	 stanovisko,	 ktoré	 sa	
okrem	tradičných	funkcií,	akými	sú	tech
nický	 servis,	 vývoj,	 príprava	 systémov		
a	 ich	odbyt,	špecializuje	aj	na	poraden
stvo	a	starostlivosť	o	zákazníkov.

Spoločnosť	 BASF	 má	 vo	 svete	 viac	
ako	30	systémových	domov,	ktoré	sú	na
vzájom	 zosieťované.	 Na	 Slovensku	 je	
spoločnosť	aktívna	už	niekoľko	desaťro
čí.	 V	 roku	 2007	 mala	 skupina	 BASF	 na	
Slovensku	134	zamestnancov	a	dosiahla	
obrat	vo	výške	315,2	mil.	eur.	

-ts-

Jeden z kľúčových cieľov mest-
skej samosprávy v tomto voleb-
nom období – výstavba kanali-
zácie v tých častiach mesta, 
v ktorých chýba, dostáva jasnej-
šie kontúry. Od začiatku roka sa 
stretáva odborná komisia, kto-
rej úlohou je príprava projektu 
a podpornej dokumentácie. 

Doposiaľ	 mesto	 čakalo	 na	 výzvu	
operačného	 programu	 Životné	 pro
stredie.	Na	svojom	poslednom	zasad
nutí	18.	augusta	už	komisia	reagovala	
na	 výzvu	 zverejnenú	 Ministerstvom	
životného	prostredia	SR.	

V	 rámci	 prioritnej	 osi	 Integrovaná	
ochrana	 a	 racionálne	 využívanie	 vôd	
má	mesto	pred	sebou	ambíciu	podať	

projekt	 v	 stanovenom	 termíne	 uzá
vierky	14.	októbra.

„Je	 pred	 nami	 ešte	 obrovský	 kus	
práce,“	 komentuje	 znenie	 výzvy	 pri
mátor	 Jozef	 Ondrejka.	„Náš	 zámer	 sa	
zhoduje	 s	 operačným	 cieľom	 Odvá
dzanie	a	čistenie	komunálnych	odpa
dových	 vôd	 v	 zmysle	 záväzkov	 Slo
venskej	 republiky	 voči	 EÚ.	Výzva	 sta
novila	prísne	podmienky	mimoriadne	
náročné	na	dokumentovanie	a	dokla
dovanie.“

•		•		•
Zdrojom	 financovania	 programu		

je	 Kohézny	 fond	 (85	 %	 z	 celkových	
oprávnených	 nákladov)	 a	 štátny	 roz
počet	 (10	 %).	 Piatimi	 percentami	 pri
spieva	žiadateľ	z	vlastných	zdrojov.	

-ipo-

BasF postaví 
v Eurovalley 
systémový dom

kanalizácia
v jasnejších kontúrach

rekordne krátke
zastupiteľstvo
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Treba vykonať opatrenia
Dodávateľ prác KOVOSTAV 98 vyriešil 

zatrávnenie prostredníctvom subdodá-
vateľa. Mesto požiadalo firmu vykonať 
také opatrenia, aby práca mohla byť pre-
vzatá, a zároveň upozornilo na povinnosť 
trávnaté plochy udržiavať, až kým nebu-
dú v zodpovedajúcej kvalite. „Firma za-
čiatkom prázdnin údajne ošetrila trávnik 
proti burinám a po postreku sa istý čas 
nesmie kosiť. Burina zatiaľ stihla vyrásť. 
Po upozornení firma trávnik pokosila 

a zatiaľ ho udržiava,“ dodala Ing. Mária 
Gajdárová, zodpovedná za správu zelene.

Trávnatý koberec by sa neujal
Dodávateľ pôvodne ponúkol mestu 

aj možnosť položiť v parku trávnatý ko-
berec, no mesto to odmietlo vzhľadom 
na čas jeho reálneho zakladania (v no-
vembri), ktorý nebol pre tento typ zalo-
ženia trávnika vhodný. Ďalším dôvodom 
bolo, že trávnatým kobercom sa darí na 
slnečných, intenzívne kosených a zavla-

žovaných plochách. Park na Kláštornom 
námestí je však skôr v polotieni a tieni. 
Mesto vopred žiadalo dodávateľa, aby si 
dal odbornou firmou určiť druh trávy 
vhodný pre náš park a zvolenú zmes 
schválilo. Prvé nedostatky pri založení 
trávnika sa však ukázali veľmi skoro 
a mesto na ich odstránení trvá. 

Park sa ešte bude skrášľovať 
Z hľadiska zelene však park zďaleka 

nemá konečnú podobu. Postupne pri-
budnú prvky drobnej záhradnej archi-
tektúry, na odporúčanie záhradného ar-
chitekta sa vysadia nové dreviny a staré 
sa budú sanovať. Upraví sa aj okolie lavi-
čiek a uvažuje sa o využití plochy po od-
stránení verejných toaliet, ktoré si nájdu 
iné miesto. 

 TATIANA BÚBELOVÁ
Foto: S. Osuský

SAMOSPRÁVA  •  ŠPORT

Park na Kláštornom námestí je po čiastočnej rekonštrukcii. Jej pokračova
nie bude nasledovať po spracovaní ďalšej projektovej dokumentácie.  Ma
lačania očakávali, že práve zeleň dovolí vyniknúť kráse parku v centre mes
ta. Ešte začiatkom prázdnin bol však riedky trávnik prerastený vysokou 
burinou. „Prečo sa trávnik neudržiaval?“ spýtali sme sa Ing. Františka Klí
mu – vedúceho oddelenia životného prostredia v MsÚ v Malackách. „Tráv
nik bol založený nekvalitne, preto mesto práce od dodávateľa dosiaľ ne
prevzalo. Prvé reklamácie sme uplatňovali už v apríli,“ povedal nám.

Trávnik na Kláštornom mesto neprevzalo

dzinárodné podujatie na Slovensku zastrešené Me-
dzinárodnou florbalovou federáciou. Kvalifikácia 
majstrovstiev sveta juniorov dopadla na výbornú aj 
vďaka klubu IBK, ktorý sa na organizácii intenzívne 
podieľal. Ocenením za výbornú organizáciu boli 
ďalšie ponuky medzinárodnej federácie na organi-
zovanie svetového šampionátu divízie C či kvalifiká-
cie Európskeho pohára v Bratislave.

Bronzový debut
V IBK Malacky najprv pôsobilo len mužské druž-

stvo. „Podarilo sa nám vzbudiť veľký záujem nielen 
u chlapcov, ale aj u dievčat. Vytvorili sme tri mládež-
nícke družstvá, ktoré v uplynulej sezóne odohrali 
svoje prvé zápasy v Bratislavskej lige. Debut zvládli 
výborne. Mladšie žiačky sa tešili z bronzu, starší žiaci 
zaostali tesne za medailovým umiestnením na 4. 
mieste a mladší žiaci skončili na 7. mieste,“ vymenú-
va člen správnej rady klubu Martin Bača.

Muži absolvovali druhý ročník v 2. slovenskej li-
ge. Uplynulú sezónu hodnotí tréner seniorského 
družstva Oto Divinský. „Nevyšla nám podľa pred-
stáv. Najskôr sme podávali kvalitné výkony, no slab-
šia koncentrácia v závere zápasov priniesla zbytoč-
né prehry. Pod nepriaznivé výsledky sa podpísali aj 
neustále zmeny termínov zápasov a ich nahustenie. 
Záverečné štyri stretnutia sme museli odohrať  
v priebehu dvoch dní.“ 

Malačianka v reprezentácii
Medzi najväčšie úspechy klubu patrí účasť Márie 

Uhrovej v širšej nominácii slovenskej reprezentácie 
junioriek. Mária, ktorá v uplynulej sezóne obliekala 
dres extraligového klubu Fireblades Bratislava, ab-
solvovala s reprezentáciou dva zrazy pred tohtoroč-
nými majstrovstvami sveta. Zúčastnila sa medziná-
rodného turnaja Polish Cup, kde si v drese Sloven-
ska zahrala i proti majsterkám sveta Švajčiarkam.  
„O to viac som cítila zodpovednosť a bola som ner-
vóznejšia. Súper vynikal skvelými prihrávkami, ra-
zantnou hrou dopredu, obratnosťou a rýchlosťou, 
na čo som nebola zo slovenskej extraligy zvyknutá,“ 
hodnotila prvé reprezentačné dojmy. Na druhom 
reprezentačnom sústredení v Nitre sa rozhodovalo 
o konečnej nominácii na MS v Poľsku. „Mária zostala 
v úlohe náhradníčky. Aj napriek tomu sa postarala 
o výbornú reprezentáciu nášho klubu i Malaciek,” 
povedal prezident klubu Peter Ďuriš.

OTO DIVINSKÝ, foto: archív IBK Malacky

Raketový štart florbalového
klubu IBK Malacky

Chceš hrať aj ty florbal 
za IBK Malacky? 

Florbalový klub IBK Malacky prijme do svojich radov nových záujemcov o tento dynamicky sa rozvíjajú-
ci šport. Klub hľadá chlapcov i dievčatá vo veku od 8 rokov a taktiež mužov a ženy na doplnenie svojich 
družstiev. Skúsenosť s florbalom nerozhoduje – i keď je vítaná – takisto ako skúsenosť s hokejom, hokejba-
lom či iným kolektívnym športom. 

IBK Malacky sa zaradil medzi rešpektované florbalové kluby na Slovensku. Pre svojich hráčov  
ponúka tie najlepšie podmienky a disponuje kvalitným personálnym i materiálnym zázemím,  
preto neváhajte a staňte sa florbalistom klubu IBK Malacky. Stačí napísať na e-mailovú adresu info@ibkma
lacky.sk svoje meno, vek, bydlisko a športové skúsenosti. Obratom vás budeme kontaktovať. Viac informá-
cií nájdete aj na webstránke www.ibkmalacky.sk.

Dokončenie z �. strany

Mária Uhrová s trénerom Otom Divinským na turnaji 
v Poľsku. 

Jubilejný turnaj 
o Pohár SNP

V sobotu 30. augusta sa na antukových ihriskách  
v Zámockom parku uskutoční jubilejný 50. ročník tur
naja o putovný Pohár SNP, ktorý je súčasťou osláv 
70. výročia založenia volejbalu v Malackách. Na podu-
jatí sa predstavia družstvá z domácich najvyšších súťa-
ží. Prihlásené sú aj družstvá z Rakúska a Česka. Začia-
tok úvodných zápasov je plánovaný o 9.00 h a finále 
by sa malo zohrať o 17.00 h. Po slávnostnom vyhláse-
ní výsledkov, kde budú vyhodnotení aj najlepší hráči 
jednotlivých špecializácií, sa začne asi o 18.00 h kultúr-
ny program. O zábavu sa tradične postará hudobná 
skupina SETBACK. Turnaj sa uskutoční pod záštitou pri-
mátora Malaciek RNDr. J. Ondrejku. Podporujú ho aj 
Slovenská volejbalová federácia a reklamní partneri.

dr

Mesto rozšíri
sociálne služby

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR rozhodlo o podpore dvoch pro-
jektov, ktoré vypracovalo Mesto Malacky. Projekt s názvom Sociálny taxík podporí 
ministerstvo čiastkou 1,2 milióna Sk (39 832 eur). Na ďalší projekt, zameraný na 
rozvoj sociálnych služieb prostredníctvom zriadenia opatrovateľskej služby s den-
ným pobytom, dostane samospráva 0,5 milióna Sk (16 596 eur). Oba projekty bliž-
šie priblížime v niektorom z nasledujúcich vydaní Malackého hlasu.                  ipo

Kým opäť zazvoní
Jednou z priorít mesta je v oblasti 
školstva odstraňovanie moderni
začných dlhov prostredníctvom 
dokončenia fasád budov škôl a vý
meny starých okien za plastové. 
Samospráva na tieto účely vyčleni
la prostriedky aj v tohtoročnom 
rozpočte a na rekonštrukčné práce 
využila obdobie letných prázdnin. 

V ZŠ Dr. Jozefa Dérera nahradili staré 
pivničné okná z dvora a na budove telo-
cvične nové. Tým je výmena okien v ško-

le hotová. Zateplená je už celá budova 
po tom, čo robotníci dokončili fasádu z 
dvora a telocvične. Mesto do tejto školy 
investovalo celkom 5 334 710,80 Sk 
s DPH. Stavebný ruch neobišiel ani ZŠ na 
Záhoráckej. Vymieňajú sa okná na budo-
ve školy, konkrétne v blokoch C, D, E. 
V priebehu školského roka nahradia sta-
ré okná novými aj na telocvični. Predpo-
kladaná výška investície do rekonštruk-
cie školy na Záhoráckej je 8 094 469, 85 
Sk s DPH.         

mh

[Cyklo]
chodník
je červený

Historicky prvý cyklo-
chodník v Malackách vzni-
kol po rekonštrukcii na To-
várenskej ulici. Je súčasťou 
chodníka pre chodcov a zvý-
razňuje ho len meter široký 
červený pruh. Jeho šírka sa 
obmedzila vlastníckym vzťa-
hom – pozemok pri vozovke 
patrí totiž železnici. Medzi 
výškou vozovky a chodníka 
je niekoľkocentimetrový 
rozdiel a na viacerých mies-
tach je jeho trasa prerušená, 
čo vytvára málo bezpečné 
„bubny“. Metrový pás iba 
z jednej strany ulice neu-
možňuje prejazd cyklistov 
bez toho, aby pri vyhýbaní 
nezasiahli do „územia chod-
ca“. Je predpoklad, že väčši-
na z nich bude podľa zvyku 
využívať vozovku. 

Text, foto: L. VIDANOVÁ

Park pred pokosením vyzeral ako lesná lúka. 
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So susedmi
nás spája 106 km hraníc 

a 157 úspešných 

pröjektov.

Program iniciatívy spoločenstva INTERREG III A 
Rakúsko – Slovenská republika 2004 – 2006

Vďaka Programu iniciatívy spoločenstva INTERREG III A  Rakúsko – Slovenská republika 2004 – 2006 bolo 

zrealizovaných 157 projektov v hodnote 297 024 547 Sk s cieľom podporiť podnikateľské aktivity a infraštruktúru 

v prihraničných oblastiach Slovenska a Rakúska.

www.at-sk.net

Tento projekt je spolufi nancovaný z prostriedkov Európskej únie. 
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Aj tento rok sa v MCK v Malackách 
cez letné prázdniny uskutočnil 
výtvarný kurz pre dospelých (od 
28. 7. do 1. 8.). Tradične ho viedli 
profesionálne výtvarníčky a záro-
veň učiteľky ZUŠ v Malackách Ro-
zália Habová a Eva Režná. 

Kurzisti mali možnosť pracovať rôz
nymi plošnými výtvarnými technikami 
od vodových farieb, akryl až po olejové 
farby. Oproti minulým rokom ročník  
nemal presne vymedzený tematický 
okruh. Spomedzi rôznych tém spontán
ne prevládali rastlinné motívy bohato 
zastúpené maľbou na hodvábe a motí
vy s personifikáciou prírodných živlov 
a ročných období. Obľube sa tešila aj 
maľba suchým pastelom, akrylom a ole
jom. Atmosféra kurzu bola výborná 
a uvoľnená. Z ľudí bola cítiť radosť 
z tvorby, výsledky ktorej môžu návštev
níci vidieť na výstave v budove MCK na 
Záhoráckej ulici v Malackách do konca 
prázdnin. 

EliŠKA Kováčová, účastníčka kurzu

V úvodnej etape prác boli osadené 
nové okná, na schodisko sa položila pev
ná protišmyková dlažba a nové dvere  
sú upravené tak, aby cez ne mohol bez 
problémov prejsť aj invalidný vozík. 
V ďalšej etape sa zrekonštruujú sociálne 
zariadenia na bezbariérové. Posledná 
etapa bude spočívať v inštalácii šikmej 
plošiny na hlavné vstupné schodisko. 

Realizáciou projektu urobí Vstúpte,  
n. o., opäť ďalší krok vpred v pomoci 
všetkým, ktorí ju potrebujú. 

Projekt centrum realizuje vďaka pod
pore nadačného fondu TMobile Sloven
sko, a. s., Bratislavského samosprávneho 
kraja, nadácie Pontis, Mesta Malacky, fi
riem – Jozef Hušek, Ľubomír Kozel, Mar
tin Gašpar – Proxone a vďaka všetkým, 
ktorí prispeli vo verejnej zbierke. Ďakuje
me aj tým, ktorí pomáhajú vkladom fi
nančnej hotovosti na účet Vstúpte, n. o., 
či všetkým, ktorí sa akýmkoľvek iným 
spôsobom podieľajú na realizácii projek
tu. 

Pomôcť a zapojiť sa do projektu mô
žete aj vy, a to poskytnutím materiálnej 
pomoci alebo finančnej na účet Vstúpte, 
n. o., Malacky: 0189346266/0900 (Slo
venská sporiteľňa).

ĎAKUJEME!

vstúpte, n. o., 
Ul. 1. mája 15, 901 01 Malacky, 
t. č.: 034 772 62 74, 0918 75 65 48
vstupte@gmail.com

TK Grande Malacky 
pozýva na

Kurz spoločensKých Tancov pre začiaTočníKov 
určený pre dospelých a mládež od 15 rokov,
trvanie kurzu 16 lekcií raz týždenne, cena 1600 Sk (€ 53,11) za osobu

nábor do Tanečnej prípravKy pre deTi 
od 6 do 12 roKov, 
ktoré chcú súťažiť v tanečnom športe, tréningy 2x týždenne

Ďalšie informácie na www.tkgrandemalacky.sk. Prihlášky prijímame od 1. do 22. septembra na telefóne 0903 30 89 88, 
prípadne v utorok o 16.00 h v telocvični cirkevného gymnázia.

vstúpte, n. o. – rehabilitačné stredisko pre ľudí s mentálnym postihnutím v Malackách so sídlom na Ul. 1. mája 
začalo v júni projekt rekonštrukcie budovy a vybudovania bezbariérového priestoru. 

rekonštrukcia vo vstúpte
v plnom prúde

Tvorivé leto v McK v Malackách

Román Johna Harta volanie krvi 
jednou vetou hodnotia ako neobyčaj
ne šťastné spojenie napätia a dobrej li
teratúry. Adam Chase bol 
ako chlapec svedkom ve
cí, aké dieťa nemalo za
žiť. Hoci trauma, ktorú 
utrpel, zanechá v jeho 
vnútri nevyliečiteľné  
rany, na druhej strane 
posilní jeho bojovné
ho ducha. Keď len 
o vlások unikne z ob
vinenia z vraždy a je 
vyštvaný z rodinnej 
farmy, odchádza do 
sivej anonymity veľ
komesta. Po piatich 
rokoch je však do
ma, a nik netuší 
prečo – ani rodina, ani stará láska, ne
hovoriac o úhlavných nepriateľoch 
z minulosti. Ako sa situácia vyvinie.  
Súťažte a možno vyhráte. 

Knihu Kataríny Evy čániovej zí
skava Mária Malá zo Slovenskej ulice  
v Malackách. 

Prosíme výherkyňu, aby sa ohlásila  
v redakcii na Radlinské

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

Ak chcete súťažiť o Ore
chovú slávnosť od K. E. 

Čániovej, pošlite do 2. 9. 
nalepený kupón a možno 

práve 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

číTajTe a vyhrajTe

KupÓn

14
Kníhkupectvo 
Ľubica

Jedného dňa sa vynorí a usídli v duši. 
Spolu s ňou príde hmla, ktorá človeku 
vnúti pocit, že sa stráca vo svete i v sebe 
samom. Že z jeho života nadobro zmizlo 
svetlo. – Úvod na webovej stránke Ligy 
za duševné zdravie SR (www.dusevne
zdravie.sk) hovorí za všetko. Aj my sa 
v redakcii občas stretávame s listami 
ľudí, ktorí volajú o pomoc. Vtedy je naj
lepšie vzdať sa akýchkoľvek predsud
kov či obviňovania a pochopiť, že sú tu 
odborníci, ktorí ich dokážu vyviesť zo 
začarovaného kruhu. Duševné zdravie 
je cieľom, nie normou. 
Kto vám v Malackách môže podať 
pomocnú ruku?

PSyCHologiCKé AMbUlAnCiE 
A PoRAdnE
Phdr. Tatjana Havlíková
Mierové námestie 12
901 01 Malacky
Tel.: 034/772 46 32
email: havlikovatatjana@post.sk
Mgr. oľga Tomišová
Radlinského 2751/1
901 01 Malacky
Tel.: 034/772 31 38
gsm: 0908/301 954
email: olga.tomisova@zoznam.sk

PEdAgogiCKo-PSyCHologiCKá 
PoRAdňA S CEnTRoM 
výCHovnEJ A PSyCHologiCKEJ
Paeddr. dana Kovárová 
Martina Rázusa 30
901 01 Malacky
Tel.: 034/772 42 93
email: kovarovadana@stonline.sk

PSyCHiATRiCKé AMbUlAnCiE
MUdr. Róbert Ölvedy
Legionárska 5265
901 01 Malacky
Tel.: 034/772 67 68
Fax: 034/772 67 68
email: olvedy@airwave.sk

MUdr. Júlia Halmová
Duklianskych hrdinov 34
901 01 Malacky
Tel.: 034/282 97 2 7
email: julia.halmova@nemocnicna.sk

PSyCHiATRiCKá A gERonTo-
-PSyCHiATRiCKá AMbUlAnCiA
MUdr. Jaroslava Struňáková, MPH
Radlinského 2751
901 01 Malacky
Tel.: 0905/43 87 52
email: strunakova.jaroslava@post.sk

pomoc na dosah

Účastníci venovali i tichú spomienku 
Zuzane Krajčírikovej, mladej športovky
ni, organizátorke mnohých podujatí pre 
mládež, ktorá mala hory a prírodu ne
smierne rada, a kde vyhasol aj jej mladý 
život. 

Výstup by mal začať novú tradíciu re
gionálneho výstupu Záhorákov na vr
chol, ktorý jasne vidíme z Malaciek i oko
lia. Naopak, zvrchu je prekrásny výhľad 
na Záhorie. Prvého ročníka sa zúčastnilo 
36 účastníkov. Najmladšou bola Mala
čianka Angelina Uhrincová, ktorá mala 
necelé dva roky a výstup absolvovala 
pohodlne nesená svojím otcom. Naopak 
najstarším účastníkom bol čestný pred
seda MO MS v Devínskej Novej Vsi Jozef 
Slovinec (76). 

Organizátori chcú dosiahnuť, aby sa 

podujatie uskutočňovalo pod záštitou 
mesta Malacky a obce Kuchyňa. Výstup 
by sa uskutočňoval každoročne v augus
te  prvú nedeľu po meninách Zuzany. 
Cieľom je zapojiť do podujatia čo najviac 
priateľov prírody a hôr a vytvoriť ozaj 
tradičný „záhorácky“ výstup.

AnTon PAŠTEKA

v nedeľu 17. 8. sa konal 1. ročník záhoráckeho výstupu na vysokú. organizá-
tormi boli Miestny odbor Matice slovenskej v Malackách, dom Matice slo-
venskej v bratislave pod záštitou Komisie školstva a sociálnych vecí MsZ 
v Malackách. 

záhorácky výstup
na vysokú

Záujemcovia o výtvarníctvo tvoria v dovolenkovom čase v plnom nasadení.

@
Máte postreh alebo informáciu, ktorá 
môže zaujímať viacerých Malačanov?
Vášmu mailu sa potešíme na adrese: 

malackyhlas@malacky.sk

MH 08 F27
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Inkubované firmy sú 
životaschopnejšie
Dokončenie z �. strany
ciou, kam smerujete zisk zo svojej čin-
nosti?

Samofinancovateľnosť či dokonca zis
kovosť v prípade podnikateľských inku
bátorov býva skôr výnimočná. Mestu 
Malacky sa však podarilo nastaviť para
metre projektu inkubátora (veľkosť inku
bátora, štruktúra priestorov), aby tomu 
tak bolo. Samotná právna forma správ
covskej spoločnosti neumožňuje preroz
delenie zisku, a preto všetky prostriedky 
musia byť opäť vrátené do systému, veď 
stále je čo zlepšovať.

Od otvorenia inkubátora sa podarilo 
dovybaviť inkubátor klimatizáciou, štruk
túrovanou kabelážou, bezpečnostným 
a kamerovým systémom, PC učebňou. Po
kúšame sa skrášľovať i okolie inkubátora.

V roku 2007 otvorila Trenčianska 
univerzita Alexandra Dubčeka v inku-
bátore alokované pracovisko, v kto-
rom môžu záujemcovia získať baka-
lárske či magisterské vzdelanie v od-
bore politológia. Ako je zabezpečený 
nadchádzajúci akademický rok? 

Inkubátor Malacky, n. o., i v tomto ro
ku zabezpečuje priestorovotechnické 

predpoklady na priebeh vysokoškolské
ho štúdia. I napriek tomu, že záujemco
via o štúdium sa môžu prihlásiť do 4. 9. 
2008, už teraz je dostatočný počet pri
hlásených, takže môžeme s istotou po
tvrdiť, že i tento rok sa otvorí nový ročník 
pre záujemcov o štúdium politológie. 

Vo februári tohto roka sa v inkubá-
tore prezentovala Slovenská technic-
ká univerzita s projektom zriadenia 
bezplatného denného štúdia kombi-
novaného s e-learningovou formou. 
Ročník napokon neotvára, prečo?

Aj napriek už spomínanej výhodnej 
forme denného štúdia, kedy výučba ma
la prebiehať iba v piatok a sobotu, sa do
statočný počet záujemcov (25) nenašiel 
– možno v budúcnosti.

Plánujete vybudovať novú pred-
náškovú sálu s kapacitou 80 miest. 
Bude túto akciu financovať inkubátor 
alebo mesto? Bude hotová k novému 
školskému roku?

Stavebné úpravy na novej prednáško
vej sále sú už v plnom prúde, mobiliár je 
takisto už objednaný, takže do začiatku 
akademického roka sa všetko stihne. 
Všetky aktivity Inkubátora Malacky vrá
tane nákladov na vysokoškolské štú
dium financujeme z vlastných prostried
kov.

Sú to takmer už štyri roky, odkedy 
otvoril inkubátor svoje brány. Ako 
hodnotíte uplynulé obdobie?

Spočiatku nás samotných i naše oko
lie sprevádzali určité obavy. Kládli sme si 
otázku, či bolo vhodné stavať taký ob
rovský inkubátor práve v Malackách. Ako 
ukazuje graf, obavy z toho, či sa inkubá
tor „naplní“, sa pomerne rýchlo rozplynu
li. O začiatok podnikania v inkubátore 
bol a je záujem. Inkubátor sa pomerne 
rýchlo zaplnil a stal sa takto samofinan
covateľný, ba produkuje prostriedky 
aj na rozvojové aktivity. Pozitívne je,  
že sa postupne mení i štruktúra firiem 
v ňom. V súčasnosti najväčší podiel na 
prenajatej ploche majú už firmy s vyššou 
pridanou hodnotou najmä zo sektora IT. 

LuciA ViDAnoVá
Graf – Zdroj: inkubátor Malacky

• Ako informovala tlačová agentúra 
TASR do výstavby celoslovenskej sie
te inkubátorov (17500 m2) bola cez 
programy implementované NARMSP 
investovaná suma 602,36 mil. Sk  
(20 mil. eur). Tvoria ju aj finančné  
a nefinančné vklady príjemcov a ich 
partnerov. Významným faktorom 
investícií je dopad na zamestnanosť  
v regiónoch. V priamej súvislosti s pre
vádzkou a činnosťou inkubátorov bo
lo vlani vytvorených 1230 pracovných 
miest v 269 inkubovaných spoločnos
tiach.
• Vznik Inkubátora Malacky iniciovalo 
Mesto Malacky a zrealizoval sa  
v rámci programu PHARE. Od jeho 
otvorenia 26. októbra 2004 v ňom na
šlo uplatnenie vyše 80 klientov. V sú
časnosti poskytuje priestory 29 inku
bátorovým a 18 komerčným firmám.

Pokračuje príjem prihlášok na

Štúdium politológie
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka otvára na alokovanom pracovisku  
v Malackách externé bakalárske a magisterské štúdium v odbore politológia.
2. kolo prijímacieho konania
Prihlášky treba doručiť do 4. septembra 2008 na sekretariát Inkubátora v Malac
kách (osobne) alebo poštou na adresu: 
inKuBáToR Malacky, n. o., Bernolákova 1 A, 901 01 Malacky 
Poplatok za prijímacie konanie: 800 Sk
Banka: Štátna pokladnica
Účet: 7000065375/8180
Variabilný symbol: 10202
Referenčné číslo: 5699687

www.kia-slovakia.sk

*7 rokov/150 000 km na pohonné ústrojenstvo a 5 rokov/150 000 km na celý automobil. Platí pre KIA cee ‘d vo všetkých krajinách EU (+ Nórsko, Švajčiarsko, Island a Gibraltár) Kombinovaná spotreba: 4,7 – 7,4 l/100 km, emisie CO2: 125 – 174 g/km
**Platí pri nákupe cez KIA FINANCE, akontácii 48 935,-  Sk a 84 splátkach. Mesačná splátka zahŕňa DPH, havarijné poistenie aj povinné zmluvné poistenie. Platí pre základnú cenu pro_cee´d 414 700,- Sk R.P.M.N.: 8,0%

VO SVETE KDE 
NIČ NIE JE TRVÁCNE 

JE DOBRÉ MAŤ AUTO 
SO 7 ROČNOU ZÁRUKOU!

TERAZ ZA 7 000,- SK** MESAČNE 
S KOMPLETNÝM POISTENÍM!

Keby všetko bolo dôkladné ako Kia cee´d - auto so 7 ročnou zárukou. 
Popri modernom dizajne, 7 ročnej záruke, vysokom štandarde vybavenia, 

vyspelej technike a komforte vám KIA cee´d ponúka aj vysoký stupeň 
bezpečnosti. Dôkazom je zisk 5 hviezdičiek v testoch Euro NCAP. 

KIA cee´d už od 414 700,- Sk
Made in SlovaKIA

 

Generálny 
partner SOV

Platinový 
partner SFZKIA Motors Sales Slovensko, s.r.o.
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TERAZ noVá cEnA

399.700 Sk

Malačanov, ktorí držia palce cyklo-
dobrodruhovi Petrovi Patschovi 
(56) pri jeho zdolávaní úcty-
hodných 10 000 km za 100 dní, 
iste poteší 

pozdrav 
z Afriky. 

S redakciou sa naposledy telefo
nicky spojil 25. júla práve v čase, keď 

nastupoval na loď do Maroka. „Je ťažké 
udržať sa v psychickej pohode, keďže 
cestujem sám. Je mi smutno najmä za 
Braňom Sýkorom. S ním som absolvo
val nejednu cestu. Boli sme už zohra
nou dvojicou, navzájom sme sa po
vzbudzovali,“ poťažkal si Peter Patsch. 
Od harmonogramu expedície sa vtedy 
veľmi nevychýlil, bol v sklze len troch 
dní. 

Peter Patsch by sa mal ikeapodľa plá
nu na Slovensko vrátiť 25. septembra.

-lucy-



MALACKÝ HLAS  14/2008 �

Svoj návrh zašlite emailom na adre
su: mpodmajerska@region-bsk.sk, 
zstefkova@region-bsk.sk alebo pí
somne na adresu:

Úrad Bratislavského 
samosprávneho kraja
Sabinovská 16
P. O. Box 106
820 05 Bratislava 25

Návrh musí obsahovať životopis 
alebo charakteristiku nominovaného, 
dôvod na udelenie Ocenenia BSK a sú
hlas nominovaného s udelením oce
nenia. 

Návrhy posúdi výberová komisia 
zložená z poslancov BSK. Predseda BSK 

odovzdá ocenenia na slávnostnom za
sadnutí Zastupiteľstva BSK v októbri. 

Viac o oceneniach nájdete na por
táli www.bratislavskykraj.sk v rubrike 
Ocenenia. 
 Redakcia 

Chcete odmeniť osobnosť, ktorá sa výnimočným spôsobom zaslúžila o roz-
voj nášho regiónu? Tak ju nominujte najneskôr do 29. augusta na niektoré 
z ocenení, ktoré každoročne udeľuje Bratislavský samosprávny kraj. 

INZERCIA

Nemocnica napĺňa svoj sľub, že do roku 
2010 kompletne zrekonštruuje priestory 
pre pacientov. V priebehu júla uviedla do 
prevádzky zmodernizované oddelenie 
dlhodobo chorých A.

Oddelenie sa nachádza na 2. poschodí 
traktu B. Disponuje ôsmimi trojlôžkový-

mi izbami, všetky sú vybavené elektricky 
polohovateľnými posteľami a novým ná-
bytkom. Čerstvo natreté steny izieb žiaria 
jasne žltou farbou, teda farbou optimiz-
mu, ktorá pozitívne pôsobí na psychiku 
hospitalizovaných pacientov.

Oddelenie dlhodobo chorých poskytuje 
kvalitnú liečebnú starostlivosť pacien-
tom, ktorých stav nevyžaduje technicky 
náročné diagnostické a terapeutické po-
stupy a ktorým je potrebné zabezpečiť 
dlhodobú liečbu a rehabilitáciu s každo-
dennou lekárskou vizitou. 

Na oddelenie dlhodobo chorých sa prijí-
majú dospelí pacienti s chronickým ocho-
rením bez ohľadu na vek. Dĺžka hospitali-
zácie závisí od stavu pacienta. V oblasti do-
liečenia a potreby rehabilitácie pacienta 
oddelenie úzko spolupracuje s chirurgic-
kým, interným a geriatrickým oddelením
nemocnice. 

„Oddelenie dlhodobo chorých prijíma aj 
pacientov od praktických lekárov pre do-
spelých, ak splnia podmienky hospitalizá-
cie alebo ak si to vyžaduje zdravotný stav 

Bližšie informácie nájdete na: www.nemocnicna.sk, www.medirexgoup.sk alebo sa informujte na tel.: 034/ 28 29 111.

pacienta,“ informuje primárka oddelenia 
dlhodobo chorých a geriatrie MUDr. Te-
rézia Michalíková.

Oddelenie dlhodobo chorých poskytuje 
liečebnú zdravotnú starostlivosť pri akút-
nom zhoršení chronicky prebiehajúcich 
ochorení v týchto oblastiach:

� kardiovaskulárne ochorenia,
� gastroenterologické ochorenia,
� ochorenia respiračného systému,
� ochorenia krvné,
� metabolické ochorenia,
� ochorenia vylučovacieho systému,

Špeciálna ponuka 
z lekárne NEMOCNIČNÁ

Linex kapsuly  
� 16 cps

Vhodné na podpornú liečbu 
pri hnačke, meteorizme a iných 
tráviacich ťažkostiach, pri infek-
ciách bakteriálneho a vírusové-
ho pôvodu v tráviacom trakte 
u dojčiat, detí a dospelých, pri 
terapii antibiotikami.

Obsahuje tri druhy baktérií 
mliečneho kvasenia:

� Lactobacillus acidophilus,
� Bifi dobacterium infantis,
� Enterococcus faecium.

117 Sk 103 Sk
 3,88 €  3,41 €

Nestlé BEBA
� 3 600 g

Detská mliečna kaša s banáno-
vou príchuťou.

305,50 Sk 152,75 Sk
10,14 € 5,07 €

� endokrinné ochorenia,
� cievne ochorenia centrálneho nervo-

vého systému,
� ochorenia pohybového aparátu.

„Rekonštrukciou tohto oddelenia sa nám 
podarilo zvýšiť počet zmodernizovaných 
lôžok na takmer 70 % z celkového počtu 
postelí v nemocnici,“ dodáva výkonný ria-
diteľ nemocnice Ing. Peter Kalenčík.

Chcete viac informácií? Máte iný po-
hľad na nemocnicu? Neviete nájsť od-
poveď na otázku týkajúcu sa nášho za-
riadenia? Dajte nám o tom vedieť na 
marketing@nemocnicna.sk.

Žltá je farba optimizmu
Už názov oddelenie dlhodobo chorých napovedá, že hospitalizovaní pacien-
ti tu musia stráviť veľa dlhých dní. Neraz aj toľko, koľko by sme my zdraví 
možno nevydržali ani na dovolenke s najbližšími príbuznými. Pacienti, ktorí 
sú hospitalizovaní na tomto oddelení nemocnice, sú však trpezliví. Navyše, 
od júla sa im pobyt na tomto oddelení opäť podstatne skvalitnil.

MH 08 F8
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v mesiaci júl 
na dobrovoľnú 
zbierku na Malacký 
kaštieľ prispeli:

Elena Sobeková, 200 Sk; 
Klára Pussová, 500 Sk.
Stav konta k 31. 5. 2008: 

54 001,62 Sk

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

Pomôžeme
kaštieľu?

Ak sa rozhodnete pomôcť malacké
mu Pálfiovskému kaštieľu, môžete vyu
žiť jednu z dvoch foriem:

• vklad v hotovosti do pokladnice 
MsÚ (klientske centrum)

• vklad na špeciálne zriadený účet  
č. 3278257023/5600

Ako poďakovanie za každý finančný 
príspevok darca dostane symbolickú 
tehličku s vyobrazením fragmentu 
mestského erbu. Po preukázaní sa po
tvrdením o vklade na účet dostanete 
tehličku v turisticko–informačnej kan
celárii v budove inkubátora. 

-red-

odmeňme osobnosti 
nášho regiónu
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Okupácia 
v spomienkach 
pamätníkov

Eva Žilavá
Mala som krásnych šestnásť. Hlavu 

zbavenú politiky a chuť užiť si posledné 
dni prázdnin pred nástupom do 2. roční
ka SVŠ. Vnímala som iba prísny zákaz ro
dičov, aby som sa nevzďaľovala od do
mu, vraj Malackami prechádzajú „vojská” 
– Rusi v tankoch. Mama, ktorá prežila 
dve vojny, zastrela okná roletami v prípa
de nejakej zablúdenej strely. Skupinku 
mládežníkov pred bytovkou (samozrej
me aj mňa) premohla zvedavosť pred 
poslušnosťou. Odbehli sme od loptovej 
hry do centra a sledovali, ako ťažké vo
jenské „mašiny” brázdia už aj tak nekva
litné cesty. Kamene vyletovali od zeme  
a občas ktosi odvážny hodil s pokrikom 
do tanku nejaký tvrdý predmet. Spojen
com (označenie z TV spravodajstva) sa 
to nepáčilo, a tak na zastrašenie vojak, 
ktorý obsluhoval hlaveň, začal ňou točiť, 
akoby si vyberal cieľ pomsty. Rádio a TV 
vysielali iba o nutnosti príchodu vojsk 
Varšavskej zmluvy, o úsilí oslobodiť našu 
krajinu. Nikto nechápal – nikto nás nena
padol. Mráz prechádzal po chrbte aj pri 
letných teplotách. Ako študenti sme ris
kovali a v nočných hodinách sme tajne 
lepili protestné plagátiky na výklady i stĺ
py. Strach sme cítili až v krku, keď raz za 
nami vyštartovala hliadka na „gáziku“. 
Šťastie stálo pri nás, lebo sme sa stratili 
v tmavých uličkách. 

Peter B.
V noci, keď prišli spojenecké vojská, 

som polnočným vlakom pricestoval 
z Bratislavy z práce domov. O štvrtej ho
dine ráno bol počuť hluk z vonku a otec 
mi prišiel oznámiť, že nás obsadili Rusi. 
Kolóna tankov stála pozdĺž hlavnej uli
ce. Ľudia boli zmätení. Rýchlo nakupo
vali cukor a iné základné potraviny, lebo 
sa báli, že bude vojna. Poobede som 
cestoval späť do Bratislavy. Pri Devínskej 
Novej Vsi boli zakopané delá a ich hlav
ne mierili na Bratislavu. V časti, kde bola 
trať vsadená do vŕšku, nás pozorovali 
sovietski vojaci so samopalmi v rukách. 
Keď som vystúpil na hlavnej stanici, uvi
del som niečo, čo nikdy predtým ani po
tom nie. Mramorové steny stanice boli 
oblepené nesúhlasnými plagátmi pro
testujúcimi voči okupácii. Pracoval som 
v BEZke na vtedajšej Februárovej ulici. 
Cez prestávku sme z fabriky pozerali, čo 
sa deje. Videli sme, ako sovietsky vojak 
pristavil na druhej strane ulice náhodne 
okoloidúceho a mieril na neho samopa
lom dovtedy, kým nepostŕhal všetky 
protestné plagáty. Na jeden taký nápis 
si pamätám aj v Malackách na bráne 
vedľa hračkárstva na Záhoráckej ulici: 
Lenin prebuď sa, Brežnev sa zbláznil!

Eva Brimichová
Alica Bieliková (rodená Malá), man

želka Ladislava Bielika, autora najzná
mejšej fotografie z augusta 1968 Muž 
s odhalenou hruďou pred tankom, je 
moja sesternica. V čase týchto udalostí 
však boli zosobášení len asi mesiac. O au
gustových udalostiach sme sa nikdy ne
jako podrobnejšie nerozprávali. V tom 
čase som mala ako učiteľka dovolenku 
a starala som sa o 4ročného synovca, 
lebo moja švagriná bola v pôrodnici. 20. 
augusta ju pustili z nemocnice, ale ne
mali sme jej malého ako odviezť. Zostal 
teda u nás dlhšie. Nakúpila som mu pu
dingy do zásoby, keby sa v obchodoch 
minuli. Pamätám sa, ako sa hrával na 
pieskovisku vo dvore, a vždy keď leteli 
nad Malackami lietadlá, dobehol vystra
šený za mnou. Aj deti boli zmätené.

HISTÓRIA

Ustúpili sme sile – nie sme poko
rení! Heslo posledného augusto
vého týždňa pred štyridsiatimi 
rokmi vystihuje náladu šokova
ného československého národa. 
Príchod ruských tankov preňho 
znamenal koniec veľ kého sna. 
Mnohí obyvatelia zastavovali po
stupujúce jednotky a snažili sa 
vojakom vysvetliť, že na inváziu 
nebol žiadny dôvod. 21. august 
1968 je mnohými historikmi 
označený ako najtragickejšia 
udalosť moderných českosloven
ských dejín od druhej svetovej 
vojny. Ako prežívali operáciu Du
naj Malacky? Prinášame zaujíma
vé pohľady pamätníkov.

Príležitosť 1968
Vzácny cyklostylovaný časopis, 

ktorý svojho času vydávali príslušníci 
Vojenského útvaru CO 3016 v Malac
kách (ďalej len VÚ) zo septembra 
1968, zachytáva fakty a hlavne posto
je jeho tvorcov k vpádu okupačných 
vojsk do ČSSR. Jedným z prispievate
ľov bol aj por. František Šimoník. 
V tom čase ako mladý 25ročný vojak 
zastával funkciu predsedu mládežníc
kej organizácie. Nikdy nezmenil svoj 
názor na to, že udalosti z augusta 
1968 boli násilným vmiešaním sa do 
našich vnútorných záležitostí a ne
vzdal sa ani náboženstva. Z vojska te
da musel k 1. 8. 1974 odísť, do jeho 

služieb sa vrátil po 16 rokoch 1. 6. 
1990. Ľudí s podobným osudom boli 
na Slovensku stovky.  

„Idite damoj“
„Sovietske vojská obsadili les za po

tokom pri kasárenskom areáli. Oboj
stranne sme sa pozorovali,“ spomína  
F. Šimoník. „Ľudia s okupáciou nesúhla
sili, v meste sa objavili viaceré protest
né nápisy typu „idite damoj“. Pamätám 
si, ako kupujúci v obchode od preda
vačky pýtal jedného ,okupanta‘. Hneď 
vedela, že má na mysli kyslé rybičky,“ 
pousmeje sa pamätník. Záhorácky hu

mor niektorých neopúšťal ani pri po
hľade na tankovú kolónu, ktorá stála  
na Stupavskej ulici. Postupne sa však 
nálady začali meniť a „slabší“ poľavili. Aj 
u vojska. Medzi základné hodnotiace 
kritériá vtedy patrila oddanosť strane 
a vláde, presadzovanie politiky KSČS. 
Kto ich nespĺňal, bol neoprávnene pre
pustený. Okrem F. Šimoníka museli 
odísť ďalší jeho spolupracovníci: pplk. 
Štefan Marušák, mjr. Blažej Šťastný,  
kpt. MUDr. Ján Matejovič, npor. Jozef 
Strezenický, rtm. Jozef Králik. K pôvod
nému povolaniu sa po prevrate vrátili 
traja. 

„Náplasť“
Po zmene politického režimu po no

vembri 1989 všetci prenasledovaní ča
kali, že budú za krivdy odškodnení. Po  
dlhoročnom prehadzovaní si „horúceho 
zemiaka“ bol prijatý zákon NR SR  
č. 547/2005 Z. z. o odškodnení obetí 
okupácie Československa vojskami 
ZSSR, NDR, PĽR, MĽR a BĽR s účinnosťou 
od 10. decembra 2005. Od 1. júna 2006 
vstúpil do platnosti aj zákon NR SR  
č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom 
odboji. Vláda takto vyjadrila úctu mu
žom a ženám, ktorí s nasadením vlast
ných životov, osobnej slobody a pripra
vení k najvyšším obetám bojovali za 
vlasť, bránili hodnoty slobody a de
mokracie. 

LUCIA VIDANOVÁ
Foto: archív

anketa

Pripomíname si 40. výročie augustových udalostí

Ustúpili sme sile – 
nie sme pokorení!

text rezolúcie uverejnenej v 7. čísle 
časopisu malackých vojakov Príležitosť:

My príslušníci Vojenského útvaru CO 3016 v Malackách, zhromaždení na verejnej 
straníckej schôdzi, sme prijali túto rezolúciu:

Sme rozhorčení porušením suverenity nášho štátu okupáciou piatich armád Var-
šavskej zmluvy a miešaním sa do našich vnútorných záležitostí. Toto konanie je v roz-
pore s medzinárodným právom a prieči sa zásadám socialistického internacionaliz-
mu. Plne podporujeme nastúpenú cestu obrody socializmu v januári tohto roku za-
čatú KSČS. Stojíme pevne a neochvejne za ÚV KSČS v čele so súdruhom Dubčekom, za 
našou vládou v čele so súdruhom Černíkom, ako i za Národným zhromaždením v če-
le so súdruhom Smrkovským a za vrchným veliteľom československých ozbrojených 
síl a prezidentom republiky súdruhom Ludvíkom Svobodom.

Žiadame preto o urýchlený odchod okupačných jednotiek z nášho územia a zá-
roveň o plnú náhradu škôd nimi spôsobených nášmu hospodárstvu. Naše problémy 
a ťažkosti sme schopní vyriešiť sami.
Malacky 21. augusta 1968                                                  príslušníci VÚ CO 3016

Rezolúciu v tomto znení žiadame postúpiť: ÚV KSČS, vláde ČSSR, Veľvyslanectvu 
SSSR, PĽR, MĽR, BĽR, NDR, Československému rozhlasu a televízii.

Okupanti priateľmi? Nikdy! Aj takýto nápis na budove po vstupe do  
areálu VÚ v Malackách bol tichým protestom. Vojaci sa fyzicky nenapá-
dali. Aj šéfredaktor Príležitosti Blažej Šťastný ich vo svojom príhovore vy-
zval: „Obraciam sa na vás, aby ste sa, až prídete do styku s okupantmi, 
správali disciplinovane, dôstojne, odmietavo, chladne, ignorovane, ale 
bez akýchkoľvek provokácií.“

• 18. augusta na rokovaní v Moskve 
schválilo 5 zainteresovaných krajín Var
šavskej zmluvy plán invázie do Česko 
Slovenska. Pre akciu, označenú ako 
operácia Dunaj, vyčlenili jednotky o sile 
27 divízií (12 tankových, 13 motostre
leckých, 2 výsadkové) a 1 leteckú armá
du, o celkovej sile 200 až 750 000 voja
kov s 800 lietadlami, 2 až 6 300 tankami 
a 2 000 delami a raketometmi. Tieto sily 
ako celok výrazne prevyšovali počtom 
Československú ľudovú armádu. Ope
rácie sa zúčastnilo asi 28 000 poľských 
vojakov. Účasť východonemeckých  
vojsk je sporná, zúčastnili sa pravdepo
dobne iba okrajovo, alebo boli rýchlo 
stiahnuté. Operácia sa začala 20. au
gusta 1968 o 23.20 h a velil generál  
I. G. Pavlovskij.

• V priebehu invázie bolo zabitých 
pri potýčkach s intervenčnými jednot
kami alebo v dôsledku nehôd prišlo o 
život 108 Čechov a Slovákov. Pri preja
voch odporu a niekoľkých útokoch na 
invázne sily zahynulo 11 sovietskych 
vojakov, ďalších 87 bolo hospitalizova
ných. Okrem toho zahynulo 85 vojakov 
pri leteckých a dopravných nehodách.

• Do 4. novembra 1968 opustili Čes
koSlovensko armády Poľska, NDR, Ma
ďarska, a Bulharska. Časť sovietskych 
jednotiek po okupácii zostala na území 
ČeskoSlovenska až do roku 1991. Pod
ľa odhadov tu bolo na 33 lokalitách dis
lokovaných okolo 150 000 osôb.

Z histórie

Známy plagát z Prahy z 21. augusta 1968 ako protest  
proti okupácii. Zdroj: www.wikipedia.sk
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SAMOSPRÁVA

Zameranie na služby
Internetová stránka mesta, ktorá bola po dvoj-

týždňovom testovaní oficiálne spustená 15. augus-
ta (nedostatky vo funkčnosti a obsahovom naplne-
ní riešilo mesto podpisom dodatku k zmluve, ktorý 
obsahuje sankcie postihujúce dodávateľa), prináša 
novospracované faktografické údaje o meste i nie-
koľko noviniek. Hlavnou je menu orientované na 
cieľové skupiny: 

Mesto, Občan, Podnikateľ, Návštevník. 

Ústretovým krokom voči používateľom – Mala-
čanom je kompletný prehľad služieb poskytova-
ných mestským úradom, formuláre a tlačivá v elek-
tronickej podobe či možnosť adresného kontaktu 
s odbornými pracoviskami MsÚ cez službu Otázky 
a podnety. Stránka prináša v komplexnej podobe 
výstupy mestského zastupiteľstva. Ich súčasťou je 
prehľad účasti poslancov na zasadnutiach MsZ 
a výpisy hlasovania k jednotlivým bodom progra-
mu zasadnutí. K novým prvkom patrí aj zverejňo-
vanie výziev verejného obstarávania. Práve po 
týchto informáciách volali užívatelia stránky v jej 
predchádzajúcej podobe.

Ukážte svoje fotografie
Ďalšou novinkou je možnosť vytvárať si vlastné 

fotogalérie. Túto službu umožňuje registrácia na in-
ternetovej stránke www.malacky.sk. Po zvolení 
témy môže fanúšik fotografovania pridať do galérie 
fotografie podľa vlastného uváženia bez priamej zá-
vislosti od redakcie. V záujme ochrany pred publiko-
vaním nevhodných fotografií prejde galéria potvr-
dzovacím procesom. Ak fotografie nie sú v rozpore 
s dobrými mravmi, sú na oficiálnej stránke mesta 
uverejnené.

Za inzerciu ani korunu
Ústretovým krokom mesta voči podnikateľom 

a živnostníkom je okrem špecializovanej sekcie Pod-
nikateľ aj on-line Katalóg firiem. Profit pre podnika-
teľov je v podobe bezplatnej reklamy na oficiálnej 
stránke mesta, ktorá má vysokú návštevnosť. Podľa 
prvých ohlasov privítali prehľadnú databázu rôz-
nych oblastí podnikania aj užívatelia – nepodnika-
telia. Jedinou podmienkou využívania Katalógu fi-
riem je registrácia zadávateľa na stránke mesta. Tá 
nikoho nestojí ani korunu. 

Určená podnikateľom
Okrem spomínanej bezplatnej prezentácie po-

núka stránka v samostatnej sekcii potenciálnym in-
vestorom a jestvujúcim podnikateľom užitočné in-
formácie, ktoré im pomôžu zorientovať sa v ekono-
mických podmienkach mesta. Po úvodných úda-
joch o makroekonomických ukazovateľoch je k dis-
pozícii preklik na portál informačne podporujúci za-
čínajúcich podnikateľov www.akopodnikat.sk. 
Okrem iného v sekcii nájdete aj aktuality o vývoji 
v priemyselných parkoch, ktoré sa v okolí mesta roz-
víjajú, či získate prehľad o samosprávnych strategic-
kých dokumentoch. Nechýba ani podsekcia, ktorá 
sa venuje pripravovaným investičným projektom 
mesta, iná informuje o projektoch z fondov EÚ či 
procese verejného obstarávania. 

Neradi vybavujete? 
Pomôžeme vám

Mnohí z nás trpia pri predstave vybavovania na 
úradoch. Každý nemá záľubu v hrabaní sa v pred-

pisoch, zákonoch, a preto ani nevie, čo má v akej 
životnej situácii urobiť, aby uspokojil seba i reguly 
práva a poriadku. 

Menu Občan prináša sekciu Ako vybaviť s pre-
hľadnou ponukou služieb klientskeho centra a od-
delení MsÚ. Pomôckou pre každého sú podmien-
ky vybavenia služby a postup, ktorý treba pri vy-
bavovaní dodržať. Takisto sa dozviete výšku správ-
nych poplatkov, ktoré treba zaplatiť, či informácie 
o nutných dokumentoch, ktoré treba doložiť. Pre-
hľadný elektronický zoznam služieb na interneto-
vej stránke je jednou z jej najužitočnejších služieb. 

Živý organizmus
V čase sprevádzkovania testovacej stránky vy-

zvalo mesto užívateľov na zasielanie pripomienok 
a podnetov, ktoré prispejú ku skvalitneniu tejto 
elektronickej vizitky Malaciek. Poďakovanie patrí 
všetkým, ktorí prišli s konštruktívnymi námetmi. 
On-line komunikácia redakcie s dodávateľom za-
bezpečovala, že všetky sa dostali k tvorcovi strán-
ky. Podobne ako pri technických či umeleckých 

dielach platí: sto ľudí, sto chutí. Výsledok po spri-
pomienkovaní nájdete na www.malacky.sk. 

Internetová stránka ako produkt je živým orga-
nizmom. Vo svojej novej podobe je v maximálnej 
miere administrovateľná. Ambíciou mesta je, aby 
bola priateľská k užívateľom a zároveň administrá-
torom. Zároveň má byť fórom, na ktorom sa bude 
konštruktívne diskutovať. Aj s týmto cieľom priná-
ša niekoľko interaktívnych možností na vyjadrenie 
vlastného názoru (Diskusné fórum, Otázky a pod-
nety, komentáre k Aktualitám). Citlivou a často 
zneužívanou nevýhodou internetovej komuniká-
cie je anonymnosť. V snahe predísť osočovaniu, 
urážkam na cti a následnému podávaniu trest-

ných oznámení zrušilo mesto ako prevádzkovateľ 
tzv. Knihu návštev, ktorú časť užívateľov nerešpek-
tujúc pravidlá zneužívala práve so spomenutým 
zámerom.

Nová vizitka mesta je na svete. Jej dodávateľom 
je na základe verejného obstarávania spoločnosť 
OXIDE, s. r. o. Tvorcovia privítajú každý postreh, 
ktorý prispeje k jej obsahovému alebo systémo-
vému skvalitneniu. 

 -tabu-, -lucy-, -ipo-
 

Oficiálna internetová stránka mesta je spustená

Vizitka s novou štruktúrou,
obsahom i poslaním

V prvom polroku tohto roka avizovalo mesto prípravu redizajnu internetovej stránky mesta. Ako obsahovo bohaté médium so širokým poten-
ciálom dosahu a pôsobnosti je webstránka vizitkou nielen samosprávy, ale mesta ako takého. Osemnásťtisíc obyvateľov jej prostredníctvom  
vysiela o sebe do sveta informáciu.

PODNIKATELIA!
Dajte o sebe vedieť 
a ľudia Vás nájdu! 
Silu reklamy 
a vysokú 
návštevnosť 
oficiálnej stránky 
mesta Malacky 
po prvý raz  môžete využiť 
vo vlastný prospech. 

KATALóg
fIrIEM 
na www.malacky.sk 

jE bEZPLATNýM 
PrIESTOrOM 
pre Vašu reklamu.
Neváhajte 
a zaregistrujte sa 
EšTE DNES.
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SERVIS ČITATEĽOM • INZERCIA

Cudzie slová začínajúce písmenom M:
- macellum  - tržnica v starom Ríme;
- mediátor  - sprostredkovateľ;
- made in - vyrobené v... ;
- megalit - kamenný pamätník; 
- tajnička č. 3  - čarodejníctvo;
- melanóza - nadbytok pigmentu;
- magistrála  - hlavná, významná trať;
- tajnička č. 1 - zverinec;
- magistrát  - mestský úrad;
- mikádo  - dámsky účes;
- magot  - severoafrická opica;
- mílius  - úlisný človek;
- machorka  - nekvalitný hrubý tabak;
- minuskula  - malé písmo;
- malnutrícia - zlá výživa;
- monetárny - menový, peňažný;
- mandát - poverenie zastúpením; 
- mutabilita - premenlivosť; 
- markitánka  - prostitútka;
- tajnička č. 2 - kvalitný humus;

VODOROVNE
A kostrový pohybový úpon; Zoltán 

po domácky; rímskych 1000; trávnatá 
púšť; nádoba na popol po kremácii B 
spoluhlásky slova tam; pažba zriedka-
vejšie; mestečko vo Fínsku; úsilie; Kraj-
ská rada C nápoj námorníkov; borovi-
cový les; potreba kulturistu; ťažko pra-
cujú; predložka s 3. p. D potreba roľníka; 
tajnička č. 1; značka českých náklad-
ných vozidiel E arabský slovesný člen; 
bývalý čínsky vodca; používaj nôž; MPZ 
Španielska; Otília domácky; znoj; tak po 
nemecky F rímskych 50; druh medvedí-
ka; športové náradie skokana do výšky; 
tajnička č. 3; dusík G starší belgický 
spevák; odpočíval; začiatok abecedy; 
druh obilniny; sezónna práca roľníka.

ZVISLE 
1 zniesla – vydržala 2 rímskych 5; 

tajnička č. 2; práceneschopnosť 3  
podmienková spojka; mimoriadna 
udalosť; olejnina 4 tenisový úder; me-
no Zagorovej 5 prudká zmena; česká 
politická strana 6 obor po česky; on po 
nemecky; skratka „a podobne“ 7 pope-
vok; vytŕčala 8 kyslík; cesta po latinsky; 
kosil 9 časť košele 10 síra; majúce akú 

kvalitu?; orgán zraku 11 technické služ-
by; veľký oheň obrátene 12 koniec po 
anglicky; dvojhláska; mestský obvod 
13 skupenstvo vody; driek 14 hlas so-
vy; značka firmy 15 staroegyptský boh 
Slnka; užívaj tekutinu; označenie nie-
ktorých kamiónov 16 iniciála krstného 
mena herečky Kinskej; vápencové po-

horie; značka kozmetiky 17 štát v USA. 
NA POMOC: B Vaa

Pripravil: JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

Kto chce súťažiť o kozmetický balíček 
v hodnote 500 Sk od spoločnosti Oriflame, 
nech pošle kupón spolu so správnymi od-
poveďami do 3. septembra a zaradíme  
ho do žrebovania.

KUPÓN

14

Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali 
správne vylúštenie tajničky – 1. lumi-
niscencia, 2. lipican, 3. lebel, 4. lek –
sme vyžrebovali Emíliu Trávnikovú 
z Textilnej ulice z Kútov, ktorá získava 
predplatné magazínu Žena. 
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MH 08 F13

Predám SEAT TOLEDO 1,9 TDI, r. v. 
1996, 154 000 km, klíma, ťažné, zimné 
pneumatiky, bordová metalíza, treba 
vidieť, cena dohodou. 

Kontakt: 0905/806 140.

Hľadáme floristov/-ky 
do predajne v Malackách. Pre túto 
predajňu prijmeme aj vedúcu pre-
dajne a pracovníčky. Ponúkame mo-
dernú prevádzku, samostatnú a kre-
atívnu prácu. Oficiálnu mzdu (neo-
bálkový systém), školenie a zázemie 
silnej spoločnosti. Záujemcom s pra-
xou ponúkame výhodné mzdové 
podmienky. Životopisy posielajte na: 
office2@stemprok.cz. 
Kontakt: 0918 41 42 92.

Chcem poďakovať neznámej panej, 
ktorá 14. júla našla moju stratenú peňa-
ženku a priniesla ju s kompletným obsa-
hom do banky. Som šťastná, že aj dnes 
sa ešte nájdu takí ľudia.

KATARíNA DOLEŽALOVÁ z Malaciek 

COOP Jednota Senica, SD, Námestie oslobodenia 12, 905 47 Senica 

prijme s nástupom ihneď:

predavačky/pokladníčky
sídlisko Juh v Malackách

predavačky/pokladníčky
pre ostatné prevádzky okresu Malacky

Požiadavky: 
SOU, vyučený v odbore, prípadne príbuznom odbore, prax vítaná, 

komunikatívnosť, organizačné schopnosti, zodpovednosť, 
vysoké pracovné nasadenie. 

Informácie na telefónnom čísle 
034/690 90 26, 27.

MH 08 F20

OPRAVUJEM CHLADNIČKy
A MRAZNIČKy, 
MONTUJEM KLIMATIZÁCIE
Pavol Šišolák, Závod 663
tel.: 034/779 94 35, 0903/75 06 12

MH 08 F7

ČASOPIS DO KAŽDEJ KABELKY

Moderná žena, Račianska 66, 831 02 Bratislava
Tel.: 02/49 20 74 36, e-mail: marketing@modernazena.sk

www.modernazena.sk

 Aké starosti prežíva úspešný herec Jozef Vajda?
 Viete aké pomôcky potrebuje vás prváčik? 

Poradíme vám!
 Koža je zrkadlo našej psychiky

 Je mýtus o krvilačnej Bátoryčke pravdivý?
 Extra dávka čitateľských príbehov

 Hrajte o exkluzívne ceny 
vo veľkej letnej súťaži
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SCHUDLA

Alžbeta Báthory
NEVINNÁ 
VRAHYŇA?
Skutočná 
pravda o nej

ZÁZRAČNÁ PREMENA 
SO SÚŤAŽOU

MYLNÉ DIAGNÓZY
ZHUBNÁ ŽIVOTOSPRÁVA

Jozef VAJDA
ROKY ma NETRÁPIA

VEĽKÁ LETNÁ SÚŤAŽ
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SO SÚŤAŽOU
ZÁZÁZRZRAČNÁ PREMEN
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a OMLADLA
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a OMLADLA
19
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NA NA

!

EROTICKÝ
VEČIEROK

PRIZNANIE

VAROVNÉ SIGNÁLY  

ŠOKUJÚCE  
ODHALENIE 
a iné skutočné príbehy

MYLNÉ DIAGNÓZY

BAROMETER ZDRAVIA
KOŽA

Metromedia 53x110 f.indd   1 11.8.2008   12:14:17

PoĎAKovANIE

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 e-mail: notebook@stemprok.cz. 
Kontakt: tel. číslo  0918 41 42 92. 

MH 08 F21

MH 07F25

HľADÁME

spolupracovníka 
s praxou v oblasti 
poisťovníctva 
a finančného 
poradenstva.
Požiadavky: 
  min. SŠ s maturitou, prax min.  

2 roky, zodpovedný prístup k prá-
ci, skúsenosti s MS Windows, MS 
Excel,  Internet.

Termín nástupu: 
 dohodou
Druh pracovného pomeru: 
 DIČ – živnosť
Kontakt:  
 Pavel Madro,
 t. č.: 0911/22 22 10, e-mail: 
 madropavel@pannonsafe.eu. 

Firma 
ARCELOR MITTAL CONSTRUCTION
SLOVAKIA, s. r. o., prijme 

do hlavného pracovného pomeru 
pracovníkov so skúsenosťami
v strojníckej výrobe, práca 
s CNC strojmi na nožniciach, 
ohraňovacom lise. 

Nástup od 1. 9. 2008. 
Kontakt: 0915 57 12 00, 
e-mail: michalka@arcelormittal-con-
struction.sk.

MH 08 F31

MH 08 F30

MH 08 F32

oZNAM PrE 
DArCov KrvI

16. septembra sa v Mestskom cen-
tre kultúry na Záhoráckej ulici v čase 
od 8.00 do 11.00 h uskutoční odber 
krvi. Darcovia si so sebou musia pri-
niesť občiansky preukaz.              -sčk-

vÝZvA 

MsÚ MALACKy,
klientske cen-
trum – životné 
prostredie, ako 
prevádzkovateľ 
pohrebísk v Malac-
kách, v zmysle zá-
kona č. 470/2005 
Z. z. o pohrebníc-
tve a o zmene a do-
plnení zákona č. 
455/1991 Zb. o živ-
nostenskom pod-
nikaní v znení ne-
skorších prepisov 
vyzýva nájomcov 
hrobových miest 
na mestských cin-
torínoch v Malac-
kách Ul. 1. mája  
a Cesta mládeže, 
ktorí nemajú uza-
tvorenú nájomnú 
zmluvu na hro-
bové miesto, aby 
si splnili záko-
nom stanovenú 
povinnosť. 
Nájomnú zmluvu 
za hrobové miesto 
musia prísť podpí-
sať na Mestský 
úrad v Malackách 
do klientskeho 
centra – životné 
prostredie. Je po-
trebné si priniesť 
doklad o zaplatení 
hrobového miesta 
a občiansky preu-
kaz.
                -kc-

MH 07F28 MH 07F29
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Kalendár podujatí
1. 9. UKONČENIE LETA, sútaže pre deti, vatra, ľudová veselica, 
areál štadióna, tel.: 034/773 40 56, e-mail: obeckostoliste@
stonline.sk, obec Kostolište
2. 9. Otvorenie tanečnej sezóny Tanečného štúdia MCK – 
SALTATRIX (podľa rozvrhu), MCK
3. 9. o 15.00 h Otvorenie divadelnej sezóny Detského di-
vadelného štúdia DNH, KD
3. 9. o 20.00 h Adamove jablká, Adams aebler, Dánsko, 
2005, far., réžia: Anders Thomas Jense, vstupné členovia  
40 Sk, ostatní 60 Sk, KD, MCK
4. 9. o 17.00 h Náhodné stretnutie, Tina Gálová – maľba, ka-
mene a Slavo Bachorík –maľba, sklo, vernisáž výstavy, MCK
4. a 5. 9. o 19.00 h Vtedy v Brugách, dráma, komédia,  
107 min., vstupné 70 Sk, KD, MCK
6. 9. o 14.00 h ECCE TERRA, preteky malotraktorov do vr-
chu, amfiteáter Borník, Stupava
6. 9. o 9.00 h Klubová výstava bieleho švajčiarskeho ovčia-
ka, areál klubu, vstup voľný, Kynologický klub Záhorák
6. 9. o 19.00 h Temný rytier, akčný triler, 152 min., vstupné 
70 Sk, KD, MCK
6. – 7. 9. o 9.00 h 5. regionálny zraz cykloturistov Záhorie 
a Jablonica, trasy: podľa rozpisu KST Senica, SCK Záhorák
6. – 7. 9. o 8.00 h Artemis Cup 9. ročník turnaja amatér-
skych neregistrovaných tenistov vo dvojhre, na dvorcoch  
TK Strojár Malacky v Zámockom parku, TK Strojár Malacky
7. 9. o 15.00 h Marianská púť, celoslovenská akcia, bližšie 
info: 02/65 93 52 26, Farský úrad Marianka
7. 9. o 19.00 h Temný rytier, akčný triler, 152 min., vstupné  
70 Sk, KD, MCK
9. 9. o 14.00 h Stretnutie s lekárom, MUDr. Erika Stanislavo-
vá, Klub dôchodcov MsÚ
9. 9. Otvorenie kurzov anglického jazyka, MCK
10. 9. o 20.00 h Umenie plakať, Kunsten at græde i kor, 
Dánsko, 2006, far., réžia: Peter Schønau Fog, vstupné členo-
via 40 Sk, ostatní 60 Sk, KD, MCK
12. 9. Zdravá výživa s ochutnávkou, zeleninové pochúťky, 
Klub dôchodcov a ZOJDS
12. a 13. 9. o 19.00 h U mne dobrý, komédia, 102 min., 
vstupné 70 Sk, KD, MCK 
13. 9. – 14. 9. o 9.00 h Cyklovýlet okolo Neziderského jaze-
ra (SK-AT), trasa: medzinárodná cyklotrasa z Bratislavy cez 
Kitsee a Gattendorf k Neziderskému jazeru (AT), SCK Záho-
rák
14. 9. o 19.00 h U mne dobrý, komédia, 102 min., vstupné  
70 Sk, KD, MCK 
16. 9. o 17.00 h Otvorenie kurzov orientálneho tanca, Spo-
ločenský dom MCK
17. 9. o 15.00 h Kultúrne stretnutie spojené s besedou 
a prednáškou, Únia nevidiacich a slabozrakých, MsÚ
17. 9. o 20.00 h PROJEKT 100 – Svätá hora La montaña 
sagrada, The Holy Mountain, Mexiko/USA, 1973, far., réžia: 
Alejandro Jodorowsky, vstupné členovia 40 Sk, ostatní 60 
Sk, KD, MCK
18. 9. o 18.00 h Stretnutie s históriou, prezentácia novej 
knihy „90 rokov organizovaného športu v Malackách roky 
1994 – 2004“, Spoločenský dom MCK
18. 9. o 19.00 h Divadelné predstavenie: Manželské hry,  
KD, bližšie info: 034/658 82 09, 0905 58 51 90, e-mail: kultur-
nydom@centrum.sk, obec Rohožník
18. a 19. 9. o 19.00 h Dostante agenta Smarta, akčná ko-
média, 110 min., vstupné 70 Sk, KD, MCK
18. 9. Ukončenie leta v Zámockom parku, pre členov ZZP 
Viktória, ZZP Viktória
19. 9. o 16.30 h 25. roč. večerného behu zdravia, behu vďa-
ky SNP, Komisia školstva a sociálnych vecí MsZ, MSD, CVČ, 
AC Malacky
20. 9. o 11.00 h 3. roč. memoriálu Jakuba Habadu, medzi-
národný turnaj v jude žiactva, ŠH Malina, TJ Strojár Malacky, 
oddiel juda
20. 9. o 9.00 h DEŇ DZINÍ, tradičná oslava príchodu jesene  
s celodenným zábavným programom, info: 034/779 03 33,  
e-mail: starosta@obeclab.sk, Kultúrna komisia a obecný 
úrad obce Láb
20. 9. o 14.00 h Spomienka pri 120. výročí narodenia Mar-
tina Benku, kultúrny program, vstup voľný, tel.: 034/773 40 
56, e-mail: obeckostoliste@stonline.sk, obec Kostolište
20. a 21. 9. o 16.00 h Kung fu panda, animovaná rod. roz-
právka, 88 min., vstupné 70 Sk, KD, MCK
20. 9. o 19.00 h Amorov úlet, komédia, 90 min., vstupné  
70 Sk, KD, MCK
21. 9. o 9.00 h Cyklovýlet na Kamzík, trasa: Malacky – Stu-
pava – Kačín – Hrubý vrch –Snežienka – pod Hrubým vr-
chom – Malý Slavín – pod Dračím hrádkom – Borinka – Ma-
lacky (70 km), SCK Záhorák
21. 9. o 19.00 h Amorov úlet, komédia, 90 min., vstupné  
70 Sk, KD, MCK
24. 9. o 20.00 h Darjeeling s ručením obmedzeným, The 

Darjeeling Limited, USA, 2007, far., réžia: Wes Anderson, 
vstupné členovia 40 Sk, ostatní 60 Sk, KD, MCK
25. 9. o 19.00 h Miroslav Donutil – Cestou necestou, vstup-
né: 300 Sk, ŠH Malina
25. a 26. 9. o 19.00 h Neuveriteľný Hulk, akčný, 112 min., 
vstupné 70 Sk, KD, MCK
26. – 28. 9. Memoriál L. Petrivalského 2008 (Malacký rebrí-
ček 2008), turnaj registrovaných tenistov TJ Strojár Malacky 
vo dvojhre
26. 9. o 17.00 h Múzeum M.Tillnera, Martin Benka – verni-
sáž výstavy, MCK
27. 9. od 8.00 h do 12.00 h Jesenná zberateľská burza, 
vstupné: dospelí 10 Sk, deti do 15 rokov zdarma, v ŠJ ZŠ Dr. 
J. Dérera, KF ZSF 52 – 32, MCK, CVČ, ZŠ Dr. J. Dérera Malac-
ky
27. 9. o 9.00 h Gulášmajster spod Vysokej 2008, bližšie info.: 
034/658 82 09, 0905 58 51 90, e-mail: kulturnydom@cen-
trum.sk, obec Rohožník
27. 9. Deň bosoriek, sprievod v maskách spojený s kultúr-
nymi akciami, obec Vysoká pri Morave
27. 9. Otvorenie týždňa regionálnej gastronómie, bližšie in-
fo: 02/ 65 93 43 12, e-mail: msks-stupava@msks-stupava.sk, 
Stupava
27. 9. o 19.00 h 1. kolo extraligy mužov, ŠH Malina, Strojár 
Malacky, VKP Bratislava
27. 9. o 17.00 a 19.00 h Superhrdina, akčná kom./paródia,  
85 min., vstupné 70 Sk, KD, MCK
28. 9. o 9.00 h 2 x cez Malé Karpaty na vinobranie do Pezin-
ka, trasa: Malacky – Lozorno – Košarisko – Sv. Jur – Pezinok 
– Pezinská Baba – Pernek – Malacky (80 km), SCK Záhorák 
28. 9. o 15.00 h Kvetinová show s floristkou Silviou Dani-
helovou, KD
28. 9. o 19.00 h Superhrdina, akčná kom./paródia, 85 min., 
vstupné 70 Sk, KD, MCK

Knižnica MCK
Otvorená:
Po – Pia 10.00 – 12.00 h, 13.00 – 18.00 h, 
So 10.00 – 13.00 h
Výstava absolventských prác žiakov výtvarného odboru 
ZUŠ Malacky

Múzeum Michala Tillnera
Otvorené:
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
Výstava: Tlače a archiválie v Múzeu Michala Tillnera
Stála expozícia – minulosť Malaciek, habánska keramika, 
lampy, bohaté národopisné zbierky
 
Galéria MCK
9. 8. – 2. 9. Tvorivé leto V – výstava účastníkov letných vý-
tvarných kurzoch
4. – 28. 9. Náhodné stretnutie
Tina Gálová – maľba, kamene 
a Slavo Bachorík – maľba, sklo
Otvorená: 
Ut. – Pia 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 h, 
So – Ne 14.00 – 17.00 h, vstup voľný

Krypty pod františkánskym kostolom
Otvorené na požiadanie, tel. č.: 034/772 21 10, 
vstupné 10 Sk
I. Stála expozícia – história kostola, františkánov, Pálfiovcov, 
krypty, lapidárium
II. výstava fotografií – Významné osobnosti pochované na 
malackom cintoríne, fotografie P. Blažíček

Mestské centrum kultúry Malacky 
je poberateľom kutlúrných poukazov! 

Vysvetlivky:
KD – Kultúrní domeček, MCK – Mestské centrum kultúry,  
FK – filmový klub, VO TJ – volejbalový oddiel Telovýchovnej 
jednoty, SCK – Slovenský cykloklub, ŠH – športová hala,  
MSD – Mladí sociálni demokrati, OZ – občianske zduženie, 
SZTP – Slovenský zväz telesne postihnutých

Kalendár podujatí spracovala Turisticko-informačná 
kancelária mesta Malacky (TIK)
Prosíme usporiadateľov akýchkoľvek podujatí, ktorí chcú 
mať svoje podujatie zverejnené v nasledujúcich kalendá-
roch, aby dodávali informácie na nasledujúci mesiac vždy 
do 15. dňa práve prebiehajúceho mesiaca.

KONTAKT: 
TIK Malacky, tel. 034/772 20 55, tik@malacky.sk
www.malacky.sk

KULTÚRA • SPOLOČENSKÁ KRONIKA • OZNAMY

Od 14. 7. do 18. 8. 
Mária Blechová a Peter Mráz; Mo-
nika Gašparová a Rastislav Stroš; 
Martina Zámečníková a Ing. Martin 
Sloboda; Zuzana Halasová a Peter 
Michalisko; Brigita Búdová a Ste-
phen Philip Hamzij; Katarína Luk-
nárová a Peter Sabo; Katarína On-
drejková a René Belko

PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:

NIE SÚ MEDZI NAMI:

Augustoví jubilanti:
80 – Mária Bielanská; Au-
gustín Brimich; Jozef Rak; 

Alžbeta Štanglerová; 85 – Božena Ko-
manová; 90 – Mária Živnerová

POVEDALI SI ÁNO:

Od 14. 7. do 18. 8.
Pavol Ambra, 1942, Kuchyňa; 

Antónia Mikulášková, 1921, Lozor-
no; Ján Kovárik, 1929, Malacky; Amá-
lia Matúšková, 1919, Lozorno; Jozefa 
Gapčová, 1945, Plavecký Štvrtok; Au-
gustína Zvaríková, 1935, Malacky; 
Václav Malík, 1958, Šaštín-Stráže; 
Magdaléna Voržáčková, 1927, Ku-
chyňa; Eduard Jankovič, 1952, Ku-
chyňa; Vlasta Ruttkayová, 1937, Mar-
tin (*1937); Mária Beňová, 1922, Bíl-
kove Humence; Karol Filo, 1921, Ma-
lacky; Matilda Nováková, 1923, Pla-
vecké Podhradie; Anna Klímová, 
1924, Jakubov; Milan Lančarič, 1935, 
Malacky; Jarmila Luňačková, 1927, 
Malacky; Ing. Ján Posypanka, 1926, 
Bratislava; Žofia Límová, 1923, Zá-
horská Ves; Anton Rečný, 1951, Ma-
lacky; Jindrich Kožuch, 1928, Malac-
ky; Ing. Anton Kohút, 1928, Malacky; 
Štefan Sopko, 1942, Malacky; Ber-
nardína Gombárová, 1921, Malacky; 
Jozef Vavrek, 1953, Malacky; Jozef 
Letovanec, Bratislava-Petržalka; Va-
leria Zapletalová, 1959, Gajary; Pe-
ter Knotek, 1931, Závod; Sidónia Hav-
líková, 1948, Zohor; Anna Michálko-
vá, 1928, Malacky; Zdenka Sentine-
ková, 1955, Studienka.

†

SpoločenSKá KroniKa

blahoželámeSepTember 2008

VÍTAME MEDZI NAMI:

Tomáš Jaklovský, nar.  
20. 7.; Michal Gajarský, 
nar. 8. 8. 

9. 8. by sa dožil 80 ro-
kov MILAN HABA, 
hudobník a dlhoroč-
ný pracovník ČSAD 
Malacky.
Spomína syn Milan 
s rodinou

20. 8. si pripomína-
me 20. výročie úmr-
tia nášho drahého 
manžela, otca, star-
kého 
ĽuDOVíTA KRáLA. 
S láskou a úctou spomínajú manžel-
ka, deti s rodinami. Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku.

SpomienKY

8. 1. a 22. 8. uplynulo 30 rokov, čo nás 
navždy opustili drahí rodičia 
MáRIA A JOZEF BINčíKOVCI. 
S láskou spomínajú dcéra, vnúčatá 
a pravnúčatá so svojimi rodinami. 
Kto ste ich poznali, venujte im tichú 
spomienku.

10. 8 uplynulo 30 rokov, čo nás na-
vždy opustil RuDOLF NOVáK a 10 ro-
kov, čo nás opustila HELENA NOVá-
KOVá, obaja z Malaciek. 
Kto ste ich poznali a mali radi, venujte 
im tichú spomienku. 
S láskou spomínajú dcéra Blanka, sy-
novia Rudo a Dušan s rodinami. 

„Odišiel si náhle ako ranná rosa pri  
východe slnka.“
So žiaľom ďakujeme 
všetkým známym, 
priateľom a priate-
ľom muzikantom za 
prejavy smútku a 
kvetinové dary pri 
poslednej rozlúčke 
s drahým 
ŠTEFANOM SOPKOM, 
ktorý nás navždy opustil 6. 8. 
Smútiaca manželka a celá smútiaca 
rodina. 

poďaKovania

16. 8. oslávila druhé 
narodeniny
TATIANKA
VLKOVá. 
Milá Tatianka, praje-
me Ti k Tvojim dru-
hým narodeninám 

všetko najlepšie. Maminka, tatinko, 
sestrička Ninka, babka, dedko, staren-
ka a všetci, čo Ťa majú radi. 

Stíchol dom, záhrada i dvor, 
už nepočuť jeho kroky v ňom. 
Odišiel a v srdci nám bolesť zanechal,
bez rozlúčky to nikto z nás nečakal. 
Ťažko je bez neho, 
smutno je nám všetkým, 
už nič nie je také, ako bolo. 

Ďakujeme všetkým 
príbuzným, priate-
ľom, známym a býva-
lým kolegom za po-
slednú rozlúčku 
s MIROSLAVOM
MóROM, 
ktorý nás navždy opustil 6. mája vo 
veku 68 rokov. 
Za kvetinové dary a slová sústrasti 
všetkým úprimne ďakuje smútiaca  
rodina.

Slovenský zväz záhradkárov, 
Koordinačný výbor Malacky 
pod záštitou primátora mesta 
RNDr. Jozefa Ondrejku

pozýva všetkých záujemcov na 

mestskú výstavu 
ovocia
a zeleniny, 
ktorá sa uskutoční 
19. septembra od 14.00 do 19.00 h  
20. septembra od 9.00 do 18.00 h
 

v priestoroch Základnej školy na Šte-
fánikovej ulici v Malackách. 
Odber exponátov sa uskutoční 
18. septembra od 16.00 do 21.00 h. 
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ŠPORT • OZNAMY

19. júla sa na hádzanárskom ihrisku v Zámockom parku uskutočnil už  
10. ročník Turnaja generácií. Zúčastnilo sa ho sedem družstiev.

Športová hala Malina v Malackách 
má novú palubovku. Jej obnova 
bola načasovaná na leto, keď nie  
je športová sezóna. 

Palubovku naposledy opravovali pred 
ôsmimi rokmi a odvtedy bola už dosť po
škodená. Zlé dosky dodávateľská firma 
POPAKO z Banskej Bystrice vymenila, 
plochu dvakrát vybrúsila, napustila špe
ciálnym lakom a opäť brúsením vyhladi
la. Potom nasledovalo farebné vyznače
nie ihrísk.

Volejbalové ihrisko spĺňa aj medziná
rodné normy, čo umožní konať medziná
rodné turnaje. Farebne ohraničené sú aj 
hádzanárske, futsalové, florbalové a bas
ketbalové ihrisko. Nad basketbalovými 
košmi sú nainštalované nové digitálne 
časomiery. Opravy v hodnote 680 000 Sk 
(22 571, 86 eur) hradilo mesto zo svojho 
rozpočtu. Rekonštrukcia trvala 14 dní 
a rovnaký čas bolo aj mimo prevádzky. 
Palubovka je športovcom k dispozícii od 
15. augusta. 

-tabu-, foto: S. Osuský

volejbalisti 
s novým 
trénerom 

V sezóne 2008/2009 povedie extra
ligové družstvo mužov Strojára Ma
lacky Boris Sládeček, otec reprezen
tačného nahrávača Michala Sládečka 
a bývalý tréner Interu Bratislava. Vo 
funkcii nahradil Jozefa Schreibera, kto
rý bude mať pod palcom mládežnícke 
družstvá. Začiatok letnej prípravy je 
naplánovaný na pondelok 4. augusta. 
Informácie o kádri prinesieme neskôr. 

                -dr-

Medzinárodný 
úspech
trojbojárov

Tohtoročné leto je pre malackých si
lových trojbojárov mimoriadne úspeš
né. 26. júla sa v  rakúskom Ebetali usku
točnila súťaž päťčlenných družstiev 
v silových disciplínach (ťahanie auta, 
prenášanie sudov, ľudský fúrik, slalom 
s veľkou pneumatikou, preťahovanie 
lanom). Zúčastnilo sa jej 25 družstiev. 
Členom víťazného družstva bol aj silo
vý trojbojár z Malaciek Lukáš Krajčír. 

Ďalší úspech vybojoval Denis Tan
gelmayer, ktorý v piatok 8. augusta  
v Bratislave na Majstrovstvách Európy 
v tlaku v ľahu na lavičke v kategórii do 
100 kg obsadil s výkonom 245 kg krás
ne 4. miesto. 

             -zk-

Plážoví 
futbalisti 
nesklamali

9. augusta sa uskutočnili v Beach 
aréne v Bratislave 2. majstrovstvá Slo

venska v plážovom futbale. Závereč
nému turnaju predchádzali tri kvalifi
kačné kolá. Po víťazstve nad BSC Žilina 
3:1 a Ajaxom Báb 3:0 Malačania vyhrali 
skupinu. Vo štvrťfinále sa stretli s VIP 
Zvolen, na ktorý nestačili a prehrali 2:4. 
Malačania tak prišli o semifinálovú 
účasť a obsadili piate miesto zo 42 
mužstiev Slovenska. Majstrom Sloven
ska sa stal Botel Garcia po víťazstve nad 
Reklamnými Žralokmi 3:2. V zápase 
o tretie miesto uspelo mužstvo BSC Ži
lina nad VIP Zvolen 3:1. Malacky repre
zentovali hráči: Kuklovský, Kovárik,  
Greif, D. Mihál, Zváč, M. Nemčovič, Mi
kula, D. Kožuch, Dufek, Horváth, Mi
chalovič, Kain, Hyža, Červenka, Ciprys 
a realizačný tím v zložení manažér M. 
Spišák, X. Silerová a F. Hlavatý. 

-fh-

Šimková – 
dvojnásobná 
majsterka 
Slovenska

Na Majstrovstvách Slovenska v atle
tike mužov a žien, ktoré sa uskutočnili 
júni v Nitre, vybojovali pretekári AC 
Malacky tri cenné kovy. O dve zlaté me
daily pre Záhorákov sa postarala Bar
bora Šimková v šprintérskych disciplí
nach na 100 a 200 m, bronz vybojoval 
Ján Beňa v behu na 800 m. 

Vo finálovej „osmičke“ dosiahla  
B. Šimková výkon 11,83 s, čo je aj hod
nota jej nového osobného rekordu 
(dovtedy 12,01 s). Utvorila tak najlepší 
slovenský výkon roka a zaradila sa na 
desiatu priečku slovenských historic
kých tabuliek. Neohrozene zvíťazila aj 
vo finále 200ky výkonom 24,82 s. Ján 
Beňa (vekom ešte junior) si v behu na 
800 m mužov v novom osobnom re
korde 1:51,95 s zase dobehol pre cen
ný bronz. 

-zb-

Malina s novou 
palubovkou

SkRáTka Zo ŠPoRTu hádzanársky 
Turnaj generácií

V súbojoch, ktoré rozhodovali Ing. Ru
dolf Hacaj a Mgr. Anton Pašteka, diváci 
videli akcie, za aké by sa nehanbili ani pr
voligoví hádzanári. Prvenstvo napokon 
získalo družstvo V.I.P. (Roško, Havlík, 
Spuchlák, Gajdár, Konček, Planka, Ko
nečný, Rigotti a Suchánek), ktoré malo 
na svojom konte len víťazstvá a dve re
mízy. Strieborné družstvo s názvom V naj
lepších rokoch porazili víťazi 15 : 9. Tretiu 
priečku si vybojoval tím 96. 

Turnaj spestrilo stretnutie malackých 
nádejí – malých hádzanárov, ktorí začali 
trénovať v závere uplynulého školského 
roka pri ZŠ na Štúrovej ulici. Po niekoľko

ročnej prestávke budú mať v novej sezó
ne malackí žiaci opäť zastúpenie v kraj
skej súťaži prípraviek a mladších žiakov. 
Družstvo sa stále formuje a mládež me
dzi sebou na začiatku školského roka ra
da privíta aj ďalších záujemcov o hádza
nú z iných malackých škôl.

Posedenie po skončení turnaja sprí
jemnila hudobná skupina Set Back. Spo
mienky na chvíle strávené na hádzanár
skom ihrisku nebrali konca a tak sa všetci 
rozchádzali vo večerných hodinách do
mov s myšlienkou opäť sa stretnúť o rok.

ANTON PAŠTEKA
Foto: Anita Rošková

Pózovanie víťazného družstva V.I.P.

Pozývame vás na 9. ročník tenisového turnaja vo dvojhre 
neregistrovaných amatérskych tenistov 

aRTeMIS cuP 2008, 
ktorý sa uskutoční 6. – 7. 9. v areáli TK Strojár Malacky  
v Zámockom parku v Malackách. 

Usporiadateľom súťaže je Tenisový klub Strojár Malacky. Na dvoch antukových 
dvorcoch sa stretne maximálne 32 štartujúcich. 

V prípade záujmu o účasť v turnaji sa môžete prihlásiť do 2. 9. osobne 
u vrchného rozhodcu turnaja R. Janka na adrese: Záhorácka 83, Malacky. Pred
tým ho telefonicky kontaktujte na t. č.: 0904/20 12 10. Súčasťou záväznej prihlášky 
je predloženie občianskeho preukazu a zaplatenie turnajového vkladu (200 Sk).

Časový rozvrh turnaja bude zverejnený po žrebovaní 3. 9. o 18.00 h na dvor
coch TK Strojár Malacky. Turnaj sa začína úvodnými stretnutiami v sobotu 6. 9.  
o 8.00 h. Finále je plánované na nedeľné popoludnie.

Ing. JÁN gELINgER, predseda TK Strojár Malacky

Biely švajčiarsky ovčiak klub Sloven
sko vás v spolupráci s Kynologickým 
klubom Záhorák Malacky pozýva na 

špeciálnu výstavu 
bieleho 
švajčiarskeho 
ovčiaka 2008, 
ktorá sa uskutoční 6. septembra 
v areáli kynologického cvičiska na 
Ul. Janka Kráľa v Malackách.
Program
 7.30 h    Príjem psov 
 9.15 h    Otvorenie výstavy 
 9.30 h    Posudzovanie 
14.00 h   Súťaže a odovzdávanie cien 
15.30 h   Bonitácia
Víťazom sa budú udeľovať tituly 
CAJC, CAC, víťaz špeciálnej výstavy 
mladých, víťaz špeciálnej výstavy, 
BOB. Vstup zdarma.

do PoZoRnoSTI

pripravuje
• 31. 8. (NE) Tour de Záhorí&Karpaty 
– cez Košarisko na Biely kríž a Malý 
Slavín; odchod – synagóga o 9.00 h; 
trasa: MA–Lozorno–Košarisko–Biely 
KrížZbojníčka–Malý Slavín–pod Dra
čím hrádkom–Lozorno–MA (70 km); 
kratšia trasa: MA–Lozorno–Košaris
ko–pod Dračím hrádkom–Borinka–
Stupava–MA (50 km)
• 6. – 7. 9 (SO–NE) 5. regionálny zraz 
cykloturistov Záhorie – Jablonica, 
trasy podľa rozpisu KST Senica
• 13. – 14. 9 (SO–NE) Cyklovýlet oko-
lo Neziderského jazera (SK–AT); od
chod – Most SNP (BA) o 9.00 h; trasa: 
medzinárodnou cyklotrasou z Brati
slavy cez Kitsee a Gattendorf k Nezi
derskému jazeru (AT)
• 21. 9 (NE) Cyklovýlet na Kamzík; 
odchod: synagóga o 9.00; trasa: MA–
Stupava–Marianka–Kačín–Hrubý 
vrch–Snežienka–Kamzík–pod Hru
bým vrchom–Malý Slavínpod Dra
čím hrádkom–Borinka–MA (70 km)
• 28. 9. (NE) Dvakrát cez Malé Kar-
paty na Vinobranie do Pezinka; od
chod: synagóga o 9.00 h; trasa: MA–
Lozorno–Košarisko–Sv. Jur–Pezinok–
Pezinská Baba–Pernek–MA (80 km)

Bližšie informácie 
na www.sckzahorak.szm.sk, 
email: sckzahorak@gmail.com.
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