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Prvé dojmy z príchodu 
na Slovensko sú únava 
a radosť zo šťastného ná
vratu. Niet sa čo čudovať, 
v nohách má 10 000 km! 
„Za tých pár mesiacov 
som videl kus sveta, ale 
v najbližšom čase sa urči
te nikam nechystám. As
poň nie sám,“ dodáva so 
spokojným úsmevom. Je
ho snom je totiž „prebráz
diť“ Južnú Ameriku, na to 
však zatiaľ nie je čas ani 
sponzori. „Som učiteľ, 
a tak mám problém s do
volenkou. Cez letné prázd
niny je tam totiž zima, 
a to nechcem riskovať. Na 
výlet sa vyberiem najskôr 
na dôchodku,“ smeje sa 
odvážny cyklista. 

-sisa-
Foto.: T. Búbelová

Viac si o ceste P. Patscha 
prečítate na strane 5.

Predčasný návrat
Takmer tri mesiace dlhá cesta cyklistu Petra Patscha sa skončila. Do Mala-
ciek dorazil o 4 dni skôr (22. 9.), ako plánoval. „Posledné tri týždne len pr-
šalo, rozhodol som sa teda vrátiť sa skôr,“ hovorí bezprostredne po prícho-
de opálený P. Patsch.

osvetlenie ulíc 
v štádiu 
verejného 
obstarávania

Audit verejného osvetlenia z roku 
2005 a následne spracované dokumenty 
boli podkladmi na vypísanie verejného 
obstarávania na realizáciu komplexnej  
rekonštrukcie. V tohtoročnom rozpočte 
mesto vyčlenilo na rekonštrukciu verejné
ho osvetlenia 20 mil. Sk (663tisíc €) a sú
časne hľadá možnosti financovania z eu
rofondov. Verejné obstarávanie je pripra
vené tak, aby zmluva umožňovala rekonš
truovať po ucelených funkčných častiach 
a umožnila mestu pružne reagovať na vý
zvy eurofondov i možnosti mestského 
rozpočtu.                   -ipo-

kompostáreň 
bioodpadu

Kohézny fond a štátny rozpočet by 
sa v prípade úspešnosti žiadosti 
mali stať zdrojom získania financií 
na výstavbu kompostárne biood-
padu. 

Kompostáreň bude stáť v areáli odpa
dového dvora na Hlbokej ulici. Na posled
nom rokovaní mestského zastupiteľstva 
25. septembra poslanci schválili 5percent
né spolufinancovanie mesta vo výške  
1,2 mil. Sk (41tisíc €). Celkový rozpočet 
projektu je 25 mil. Sk (834tisíc €). 

Projekt rieši redukciu skládkového od
padu a zvýšenie množstva biologicky roz
ložiteľného odpadu. Ekologické naklada
nie s odpadom má priamy vplyv na výšku 
poplatku za vývoz a likvidáciu komunál
neho odpadu pre domácnosti. Výstavba 
kompostárne umožní využitie bioodpadu 
z údržby mestskej zelene i rozložiteľného 
odpadu od obyvateľov mesta, prevádzok 
a služieb.                  -ipo-

Kým 2. októbra doobeda sa pučili od 
smiechu najmenší počas predstave-
nia divadla Piraňa – O Snehulienke, 
večer si vďaka tomu najlepšiemu zo 
„štepkovského“ humoru bránice 
dokonale pomasírovali dospelí. 

„Hrali sme tu už dávnejšie ešte v sta
rom kine Záhoran. Ale s dnešným veče
rom sa to nedá porovnať. Ani po tech
nickej stránke, ani čo sa publika týka,“ 
zdôveril sa po predstavení dramatik, tex
tár, scenárista, herec a zakladateľ RND 
Stanislav Štepka. „Hralo sa nám fantastic

ky. Takú dobrú atmosféru v hľadisku som 
dávno nezažil,“ pokračuje. Kde berie ta
lentovaný umelec inšpiráciu? „V príbe
hoch, ktoré píše život. Zaujímajú ma ne
tradičné príbehy obyčajných ľudí. Najmä 
mojich milovaných Radošincov,“ prezra
dil majster. Divadelníci si z Malaciek od
niesli aj darčeky – tradičný cep a fľašu od 
umeleckej sochárky Libuše Čtverákovej. 
Predstavením RND sa slávnostne otvorili 
„brány“ 1. ročníka divadelného festivalu 
Zejdeme sa na hambálku (2. – 5. októb
ra), z ktorého reportáž prinesieme v bu
dúcom čísle.    -sisa-, foto: S. Osuský

Festival odpálili
salvy smiechu

Vláda SR na svojom rokovaní 1. októbra súhlasila s prevodom majetku, 
ktorý patril pod správu ministerstva obrany, do správy obcí. Mesto Malac-
ky tak získa pozemky pod cestami.

Cesty do majetku mesta
Cena vyše 11tisíc metrov štvorcových je podľa znalca 11,6 miliónov Sk 

(385tisíc eur). Mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo prevod pozemkov uznese
ním č. 31/2008 z 3. apríla tohto roku. Ide o pozemky, ktoré sú využívané ako 
miestne komunikácie. Bezodplatným prevodom tak budú majetkovo vyspo
riadané komunikácie ulíc Rakárenská, Táborisko a časť Továrenskej.           -ipo-

Halierové
vyrovnanie

Na Hviezdoslavovej ulici stálo donedáv
na staré kino. Ošarpané, s vŕzgajúcimi sto
ličkami a zatuchnutým vnútrom. Na jeho 
mieste dnes stojí parádny Kultúrní dome
ček. Je zbytočné opraviť, vynoviť, vymaľovať 
dom, v ktorom nikto nebude bývať. Bolo by 
zbytočné investovať do budovy, v ktorej ne
bude život. Nové sedadlá, reprezentatívne 
pódium i výkonná technika sú len plášťom. 
Pumpou, ktorá tepnami a žilami vlieva ener
giu do najvzdialenejších kútov kina, sú ľu
dia. Ak sa ešte nájde niekto, kto pochybuje 
o životaschopnosti Kultúrního domčeka, is
to nebol na tohtoročnom festivale Zejdeme 
sa na hambálku. Bežný deň človeka bez ma
nierov, filozofické úvahy o bytí, farebné po
stavy z rozprávok i účasť na noblese klasi
kov boli zážitkom. Malackí ochotníci s pro
fesionálnym nasadením v jednom šíku orga
nizovali, hostili aj hrali. Podarilo sa im neuve
riteľné. Život z pódia vyniesli za múry dom
čeka. Bez nároku na halierové vyrovnanie.

IVana POTOčňáKOVá 
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MsZ schválilo
• odplatný prevod nehnuteľnosti vo 

vlastníctve Mesta Malacky, parc. č. 
5418/53, záhrada o výmere 115 m² a časť 
parcely č. 5418/60, zast. plocha o výmere 
28 m², celkom 141 m², k. ú. Malacky,  
podľa GP č. 02/2007, za cenu 200 Sk  
(6,64 €/m²), čo predstavuje kúpnu cenu 
28 600 Sk, so zvýšením ceny za vyhotove
nie znal. posudku o 2 800 Sk (92,94 € ) a za 
hodnotu kolkových známok k návrhu na 
vklad, vo výške 2 000 Sk, do bezpodielo
vého spoluvlastníctva manželov Bc. Miro
slava a Jany Kučeravých, trvale bytom Ma
lacky, v celku

• odplatný prevod nehnuteľnosti  
podľa GP č. 091/2008 o celkovej výmere  
279 m² vo vlastníctve Mesta Malacky, za 
cenu 2 574 Sk/m² (85,44 €/m²), podľa znal. 
posudku č. 18/2008, čo predstavuje celko
vú kúpnu cenu 718 176  Sk (23 838,08 €) 
– v prospech COOP Jednota Senica, spot
rebné družstvo, Nám. oslobodenia 12, Se
nica

• odplatný prevod nehnuteľnosti vo 
vlastníctve Mesta Malacky podľa geomet
rického plánu č. 34/2008, celkom 1000 m²,  
v k. ú. Malacky, v prospech – vlastníci by
tov v bytovom dome súp. č. 2492, na Štú
rovej ulici v Malackách za cenu 3 Sk/m² 
(0,10 €), čo predstavuje kúpnu cenu 3 000 
Sk a za úhradu nákladov súvisiacich s ná

vrhom na vklad vlastníckeho práva do ka
tastra nehnuteľností, ktorá ( výsledná ) su
ma sa rozpočíta na jednotlivých vlastní
kov podľa vlastníckeho podielu, prislú
chajúceho výmere bytu v súlade s prí
slušným LV

• odplatný prevod nehnuteľnosti vo 
vlastníctve Mesta Malacky – podľa geom. 
plánu č. 34/2008, celkom 422 m², v k. ú. 
Malacky v prospech – vlastníci bytov v by
tovom dome súp. č. 1176, na Námestí SNP 
v Malackách, za cenu 3 Sk/m² (0,10 €/m²), 
čo predstavuje kúpnu cenu 1 266 Sk 
(42,02 €), ďalej za úhradu nákladov spoje
ných s vyhotovením GP č. 34/2008, vo 
výške 8 820 Sk (292,77 €) a nákladov sú
visiacich s návrhom na vklad vlastníckeho 
práva do katastra nehnuteľností, výsled
ná suma sa rozpočíta na jednotlivých 
vlastníkov podľa vlastníckeho podielu, 
prislúchajúceho výmere bytu v súlade 
s LV

• odplatný prevod nehnuteľnosti vo 
vlastníctve Mesta Malacky – podľa geom. 
plánu č. 104/2008,  o celkovej výmere  
669 m², v k. ú. Malacky v prospech – vlast
níci bytov v bytovom dome súp. č. 2295, 
na Ul. Martina Rázusa v Malackách, za ce
nu 3 Sk/m² (0,10 € / m²), čo predstavuje 
kúpnu cenu 2 007 Sk, ďalej  za úhradu ná
kladov, spojených s vyhotovením GP  
č. 104/2008, vo výške 8 900 Sk (295,43 €) 

a náklady súvisiace s návrhom na vklad 
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľ
ností, v hodnote 2 000 Sk (kolkové znám
ky), výsledná suma sa rozpočíta na jed
notlivých vlastníkov podľa vlastníckeho 
podielu, prislúchajúceho výmere bytu 
v súlade s LV 4840

• odplatný prenájom lesných pozem
kov Vampíl o výmere 231, 27 ha na ob
hospodarovanie podľa schváleného LHP 
na roky 2007 – 2016, v prospech Lesy Slo
venskej republiky, š. p. Námestie SNP č. 8, 
975 66 Banská Bystrica, odštepný závod 
ŠaštínStráže na dobu určitú, a to od 1. 10. 
2008 do 31. 12. 2016 za odplatu min. 
2 137 735 Sk (70 959,80 € ), pričom do 
rámcovej nájomnej zmluvy sa zakompo
nuje povinnosť nájomcu vyžiadať si u pre
najímateľa odsúhlasenie zmluvných part
nerov na odber drevnej hmoty a povin
nosť predložiť výsledky hospodárenia za 
predchádzajúci rok, k rámcovej zmluve sa 
každoročne vypracuje a na posúdenie 
prenajímateľovi predloží zmluva, v ktorej 
sa zohľadnia aktuálne relevantné údaje, 
ako napr. rozsah a povaha odborných 
prác podľa LHP, množstvo a trhová hod
nota na odpredaj plánovanej drevnej 
hmoty, ceny lesníckych prác, inflácia 
a pod. 

• Dodatok č. 1 k Zmluve o výkone sprá
va, na základe, ktorého sa zvyšuje hodno

ta dlhodobého hmotného majetku Mesta 
Malacky, odovzdaného do výkonu správy 
neziskovej organizácii Inkubátor Malacky 
o 529 015 Sk k termínu 1. 10. 2008

• Dodatok č. 4 k Protokolu o odovzda
ní a prevzatí majetku, na základe ktorého 
sa zvyšuje hodnota dlhodobého hmot
ného majetku Mesta Malacky, odovzda
ného do správy ZUŠ Malacky, rozpočtovej 
organizácie mesta o 2 007 931, 86 Sk  
k termínu 1. 10. 2008

• Dodatok č. 3 k Protokolu o odovzda
ní a prevzatí majetku, na základe ktorého 
sa zvyšuje hodnota dlhodobého hmot
ného majetku Mesta Malacky, odovzda
ného do správy ZŠ Dr. J. Dérera na Ul. gen. 
Štefánika v Malackách, rozpočtovej orga
nizácie mesta o 2 140 182 Sk k termínu  
1. 10. 2008

• odplatný prenájom pozemku vo 
vlastníctve Mesta Malacky, parc. č. 2796/2 
a 2796/3 o výmere 5044 m² , v k. ú. Ma
lacky, za cenu 20 €/m²/rok v období od  
1. 1. 2009 na dobu neurčitú v prospech 
Špeciálnej základnej školy a Praktickej 
školy, Pribinova 16/2, Malacky

• odplatný prenájom nebytových 
priestorov vo vlastníctve Mesta Malacky, 
nachádzajúcich sa na Radlinského ul. 

2751/1, na 2. nadzemnom podlaží v prí
stavbe, miestnosť č. 105, o výmere 29 m², 
od 1. 1. 2009 na dobu neurčitú v prospech 
– Spoločná zdravotná poisťovňa, a. s. za 
89,62 € /m²/ rok a príslušnú úhradu nákla
dov na energie (elektrina, teplo, voda) 
a likvidáciu odpadov, s pripomienkou, do 
nájomnej zmluvy vložiť možnosť výpove
de bez udania dôvodov

• odplatný prenájom časti strechy 
a časti nebytového priestoru nad 5. po
schodím budovy Mestského úradu na 
Radlinského ul. 2751/1, zapísanej v LV  
č. 2935, parc. č. 2888/2, v k. ú. Malacky 
v prospech – Slovanet, a. s. , Záhradnícka 
ul. 151, Bratislava a Západoslovenská 
energetika, a. s. , Čulenova 6, Bratislava 
pre umiestnenie technického zariadenia 
za odplatu: 12 000 Sk/rok za obdobie  
od 25. 4. 2005 do 30. 9. 2008 pre ZSE, a. s. , 
50 000 Sk/rok od 1. 10. 2008 na dobu ne
určitú pre ZSE, a. s. , a 50 000 Sk/rok za ob
dobie od 1. 1. 2008 na dobu neurčitú pre 
Slovanet, a. s. 

• budúcu zámenu nehnuteľnosti –  
novovytvorenej parcely č. 5360/7 a výme
re 1888 m² odčlenenej GP č. 406  
4447270/2008 z parcely č. 5360/6 –  
vlastník Mesto Malacky, k. ú. Malacky 

Okresná prokuratúra rozhodla vo 
veci podnetu o preskúmanie zá-
konnosti zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva v Malackách z 26. 
júna a zákonnosti prijatých uzne-
sení na tomto MsZ, ktorý jej do-
ručil 7. júla poslanec Bc. Juraj Ří-
ha. Prokurátor podnet odložil bez 
prijatia prokurátorského opatre-
nia. Len z dôvodu formálneho ne-
dodržania povinnosti oznámenia 
termínu zasadnutia a opätovného 
zverejnenia totožného programu 
v trojdňovej lehote nemožno pod-
ľa prokuratúry považovať celé za-
sadnutie MsZ za nezákonné. 
O svojom rozhodnutí informoval 
poslanca listom z 3. septembra. 
 

Konštatovania prokuratúry
Podľa tohto nezávislého orgánu bo

lo zasadnutie zvolané na 10.30 h for
málne nové, ale reálne obsahovo totož
né so zasadnutím pôvodne zvolaným 
na 9.00 h. Zásada informovania poslan
cov zastupiteľstva a verejnosti o progra
me konkrétneho zasadnutia tak bola  
zachovaná, a to predchádzajúcim po
stupom vzťahujúcim sa na zasadnutie 
zvolané na 9.00 h. Len z dôvodu formál
neho nedodržania povinnosti oznáme
nia termínu zasadnutia a opätovného 
zverejnenia totožného programu v troj
dňovej lehote nemožno považovať celé 
zasadnutie MsZ za nezákonné. Konšta
tovanie takejto nezákonnosti by podľa 
prokuratúry malo za následok nevy
hnutnosť konštatovať aj nezákonnosť 
všetkých prijatých uznesení spolu s vy
plývajúcimi ďalšími dôsledkami, ktorých 
rozsah a závažnosť by boli v hrubom  
nepomere len k striktnému nedodrža
niu ustanovenej formy postupu zvola
nia zasadnutí MsZ. Na základe vyššie 
uvedeného prokurátor rozhodol pod
net odložiť bez prijatia prokurátorského 
opatrenia.

Podnet nebol mierený 
proti primátorovi
Vo svojom stanovisku pre redakciu  

poslanec J. Říha uvádza: „Uvedený záver 
prokuratúry síce rešpektujem, ale ne
stotožňujem sa s ním. Rád by som však 
upozornil, že podnet nebol mierený na 
primátora Ondrejku, ktorý postupoval 
tak, a to zdôrazňujem, ako mu účinný 

zákon umožňoval. Nebolo totiž možné 
položiť otázku pre prokuratúru bez opi
su skutkového stavu, preto sa vec spo
jila s konkrétnym konaním primátora.  
Posúdením otázok týkajúcich sa výkonu 
samosprávy prokuratúrou je inštitút  
bežne využívaný, preto, ak primátor 
mesta túto vec považoval ako ujmu  
jemu vlastnú, vyjadrujem svoje ospra
vedlnenie. Podaním podnetu som rea
goval na pretrvávajúce pochybnosti  
o transparentnosti odpredaja nehnu
teľného majetku mesta medzi občanmi, 
čím som chcel odstrániť prípadné  
spochybňovanie júnového zasadnutia. 
Mrzí ma, že najmä komunikácia v tejto  
veci nebola dobre zvládnutá.“

Primátor RnDr. Jozef Ondrejka:

od začiatku 
som očakával 
takéto závery

• ako vnímate podanie podnetu 
okresnej prokuratúre zo strany po-
slanca J. Říhu?

Každý má právo na podanie podnetu 
na preverenie zákonnosti, teda aj po
slanci. V konečnom dôsledku kontroly 
plánované i neplánované sa na MsÚ  
neustále uskutočňujú, a to na rôznych 
stupňoch. Toto je absolútne v poriadku. 
Ale v tomto prípade ma prekvapilo, že 
menovaný pán poslanec svoju pochyb
nosť ani len nenaznačil tak na inkri
minovanom zasadnutí, ani v týždni po 
ňom, keď som bol ešte v práci. Možno 
by stačilo, keby som mu mohol ukázať 
ustanovenia zákona, o ktoré som sa  
opieral pri zvolaní zasadnutia a bolo  
by po pochybnosti z nezákonnosti.

Na celej kauze ma najviac zaráža  
postup Malackého hlasu. Napriek tomu, 
že som bol obvinený z nezákonného 
postupu pri zvolaní zasadnutia, nedo
stal som možnosť reagovať na podnet 
ani na tendenčný, skreslený až neprav
divý príspevok. Pritom redakcia pozná 
moje mobilné číslo a je schopná ma 
oslovovať úplne s banálnymi vecami 
v porovnaní s touto. Prvá možnosť rea
govať prišla teraz, tri mesiace po júno
vom zastupiteľstve. Tak ako to mám vní
mať?

•  Prokuratúra skonštatovala, že  
z dôvodu formálneho nedodržania po-
vinnosti oznámenia termínu zasadnu-
tia a opätovného zverejnenia totožné-
ho programu v trojdňovej lehote ne-
možno považovať celé zasadnutie 
MsZ za nezákonné. Prokurátor sa roz-
hodol podnet odložiť bez prijatia pro-
kurátorského opatrenia. ako hodnotí-
te tieto závery?

Vôbec ma to neprekvapilo a od za
čiatku som očakával takéto závery.  Len 
by som chcel poopraviť, že oznámenie 
termínu nie je zákonná povinnosť. Tá ho
vorí o návrhu programu a ten predsa  
zverejnený bol. A v konečnom dôsledku 
každý, kto sa na rokovaní zúčastniť chcel, 
tak sa aj zúčastniť mohol. Tým sa naplnila 
nielen litera zákona, ale aj jeho účel.

• Prijme mesto opatrenia (napr. 
zmena rokovacieho poriadku), ktoré 
pomôžu v budúcnosti predísť situácii 
zo zasadnutia MsZ 26. 6.? 

Neviem, akou zmenou rokovacieho 
poriadku by ste dosiahli, aby do tridsať 
minút od začiatku zasadnutia bola prí
tomná nadpolovičná väčšina poslancov. 
To, že niekto nemôže alebo nestíha prísť 
načas, sa jednoducho stáva. To, že z ta
kýchto dôvodov je občas zastupiteľstvo 
nespôsobilé rokovať, sa tiež stáva. Dote
raz, ak si dobre pamätám, sme takúto si
tuáciu vždy riešili tak ako 26. 6. Preto  
si dovolím tvrdiť, že pre Malacky bol sta
novený postup obvyklou praxou.

LUCIa VIDanOVá

Poznámka redakcie:
O podaní podnetu na okresnú prokura

túru sme informovali v Malackom hlase 
13/2008. Stanovisko za mesto prokuratúre 
poskytol viceprimátor Ing. Jozef Bulla. Bolo  
totožné s tým, ktoré redakcia po odsúhlasení 
viceprimátorom uverejnila v spomínanom 
Malackom hlase. Primátor J. Ondrejka bol v ča
se uzávierky čísla na dovolenke v  zahraničí.

Audit webstránky mesta
Mesto Malacky ako prevádzkovateľ oficiálnej internetovej stránky www. 

malacky.sk si po redizajne stránky v rámci zmluvnej záruky na akosť dodaného 
diela objednáva vypracovanie odborných posudkov diela tretími, nezávislými 
osobami. Odborné posudky budú zamerané na:

•	prístupnosť webstránky zrakovo postihnutým ľuďom,
•		funkčnosť a naplnenie požiadaviek objednávateľa Výzvy na predloženie 

ponuky na redizajn internetovej stránky mesta Malacky,
•	kontrolu dodržania štandardov pre verejnú správu,
•	technickú dokumentáciu a užívateľský manuál vypracovaný zhotoviteľom.
V prípade zistenia závažných nedostatkov nezávislým audítorom Mesto  

Malacky podľa § 436, ods. 1, písm. d) Obchodného zákonníka v plnom rozsahu 
odstúpi od Zmluvy o dielo, pričom si bude uplatňovať aj náklady spojené s vy
konaním auditu.         -ts-

o čom rokovali poslanci

verdikt prokuratúry známy

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

malackyhlas@malacky.sk

SPRAVODAJSTVO

SkRÁTkA

o lístie bude postarané 
29. septembra mesto Malacky prevzalo a odskúšalo nové zariadenie na zber lístia. 

„Konalo sa už aj zaškolenie obsluhy. Prístroj je určený na zbieranie lístia v Zámockom 
parku a jeho cena je cca 540 000. Sk (17 925 €). Je určený na kosenie trávnatých plôch, 
kultiváciu prerezávaním trávnika a zber lístia,“ informoval Ing. František Klíma, vedúci 
oddelenia životného prostredia MsÚ.        -sisa-

• 22. 9. podpísal primátor Jozef Ondrejka 
na Ministerstve práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR zmluvy na realizáciu dvoch 
projektov zameraných na zlepšenie so
ciálnych služieb v meste. Na Ministerstve 
výstavby a regionálneho rozvoja SR kon
zultoval podmienky štátnej expertízy 
k projektu odkanalizovania mesta.
• Ten istý deň zasadala Mestská rada, po
radný orgán primátora mesta.
• Pracovná porada k pripomienkovaniu 
zámeru rekonštrukcie vnútrobloku na 
sídlisku Juh a parku na Kláštornom ná
mestí s prezentáciou grafického návrhu 
architekta sa uskutočnila 22. 9.
• 23. 9. sa v MsÚ uskutočnili pravidelné 
porady primátora mesta s vedúcimi útva
rov úradu, riaditeľmi príspevkových 
a rozpočtových organizácií mesta. 
• O deň neskôr rokoval primátor J. On
drejka s A. Puškárom zo Stavebnej fakul
ty STU o príprave projektu rekonštrukcie 
Pálfiovského kaštieľa so zameraním na 

využitie na kultúrne a spoločenské účely.
• Kontrolný deň na stavbách, ktoré reali
zuje mesto, bol 26. 9. zameraný na re
konštrukcie mestských komunikácií a čis
totu ulíc.
• 30. 9. prijal Jozef Ondrejka zástupcov 
spoločnosti BASF, ktorá pripravuje v prie
myselnom parku výstavbu systémového 
domu na prípravu a vývoj polyuretáno
vých systémov. Výstavba sa začne ešte  
v tomto roku.
• Spoločnosť Property invest pripravuje 
výstavbu rodinných domov pri Zámoc
kom parku. 1. 10. prišli jej zástupcovia in
formovať mesto o návrhu riešenia odka
nalizovania tejto ulice. 
• 2. 10. sa v MsÚ uskutočnilo rokovanie 
o riešení dopravnej situácie pri prvej 
okružnej križovatke v smere z diaľnice do 
mesta v súvislosti s pripravovanou vý
stavbou Retail parku.
• V ten istý deň zasadalo Predstavenstvo 
spoločnosti Nemocničná, a. s.             -ipo-
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V lete začali rekonštruovať aj po-
vrch viacerých mestských komu-
nikácií v troch etapách. Ku koncu 
septembra dokončili prvú s tým, 
že asfaltový povrch vymenili na 
Olšovského ulici v smere od Ku-
kučínovej, Pribinovej ulici - úsek 
medzi Ul. 1. mája a Kukučínovou 
ulicou a Ul. P. Blahu. Sládkovičo-
va ulica (na fotografii) je celkom 
nová. 

„Museli sme dať urobiť kompletne 
novú vozovku. Pri odstránení vrstvy 
asfaltu robotníci zistili, že pôvodná vo
zovka nemá takmer žiadne vrstvy. Ob
novenie asfaltu, o ktorom sa pôvodne 
uvažovalo, by nesplnilo účel,“ poveda
la Ing. Gabriela Reháková, vedúca od
delenia dopravy a stavebného poriad
ku. Nároky na opravu tejto cesty so vy
žiadali zvýšenie položky v rozpočte o 
720 000 Sk (23 899,62 €), ktoré odsú

hlasili poslanci na poslednom zasad
nutí. 

Do konca novembra majú byť ukon
čené aj ďalšie etapy. 

Najskôr príde na rad Príjazdná ul., 
Rastislavova, Mojmírova, Svätopluko
va, Vlastenecká, Robotnícka a Budova
teľská ulica. V tretej etape Ul. K. Orgo
ňa, A. Veselého, gen. L. Svobodu, kpt. 
Š. Uhra, L. Novomeského, J. Murgaša, V. 
Clementisa, Kukorelliho, a Gabčíka. Re
konštrukcia ciest pozostáva z výmeny 
asfaltového povrchu. Zámerom je aj 
odvod vody z vozoviek vyspádovaním. 
Uzávierky jednotlivých ulíc či ciest po
trvajú vždy najviac jeden deň, a to až 
vo fáze pokládky asfaltových zmesí. 

Rekonštrukcie schválili poslanci MsZ 
a s ich financovaním počíta aj tohto
ročný mestský rozpočet

Po cestách má mesto v pláne ešte 
v tomto roku začať s rekonštrukciou 
chodníkov. 

Obnovený bude na úseku od Cesty 
mládeže k novému cintorínu, na Pezin
skej ulici od železničného priecestia 
smerom k okružným križovatkám. No
vé parkovisko pribudne pri farskom 
kostole a staré obnovia na Hviezdosla
vovej ulici pri materskej škole s tým, že 
vymenia aj asfaltový povrch chodníka 
smerom ku kinu. 

LUCIa VIDanOVá
Foto: S. Osuský

v prospech Cecílie Nimschovej, Malacky 
bezodplatne, ktorá vlastní parcelu č. 4603 
– orná pôda o výmere 1888 m² z LV 7355, 
k. ú. Malacky ako jediná dedička po ne
bohom Jánovi a Štefanovi Bilkovičovcoch 
(za účelom výstavby kompostárne pre 
mesto)

• 2. zmenu rozpočtu Mesta Malacky 
na rok 2008, pričom bežný rozpočet je zo
stavený ako prebytkový s príjmami 
275 457 000 Sk a výdavkami 160 066 000 
Sk, kapitálový rozpočet je zostavený ako 
schodkový s príjmami 77 627 000 Sk a vý
davkami 131 622 000 Sk, finančné operá
cie príjmové sú rozpočtované v objeme 
38 928 000 Sk a finančné operácie výdav
kové sú rozpočtované v objeme 4 860 000 
Sk, schodok kapitálového rozpočtu je kry
tý prebytkom hospodárenia z roku 2007 
a z prebytku bežného rozpočtu na rok 
2008 

• projekt Kompostáreň bioodpadov 
v meste Malacky, celkové výdavky na pro
jekt vo výške 25 482 862,85 Sk (845 876,08 
€), spolufinancovanie projektu z rozpočtu 
Mesta Malacky vo výške 5 % z celkových 
výdavkov projektu vo výške 1 274 143,14 
Sk (42 293,80 €), spôsob financovania pro
jektu z hotovostných zdrojov rozpočtu 

mesta a zabezpečenie udržateľnosti fi
nancovania projektu zo strany Mesta  
Malacky po dobu 5 rokov od skončenia 
realizácie projektu

MsZ neprijalo 
• uznesenie k správe o vykonanej ná

slednej kontrole výberu dodávateľa a za
dávania zákaziek s nízkou hodnotou z po
hľadu hospodárnosti a efektívnosti pri  
nakladaní s majetkom mesta, ktorú pred
niesla hlavná kontrolórka Ing. Ľubica Či
košová

MsZ zobralo na vedomie
• správu o čerpaní rozpočtu mesta za 

obdobie január – júl 2008, prednesenú 
vedúcim OE Ing. Ladislavom Adamovi
čom, bez pripomienok

• predloženú informáciu o prijatých 
opatreniach, riešení a usporiadaní vlast
níckych vzťahov v bytovom dome na Sku
teckého ul. 1650 v Malackách, doplnenú 
ústne o vydaných súhlasoch na vyprata
nie niektorých bytov

MsZ odvolalo
• z Rady školy pri Gymnáziu Malacky, 

Ul. l. mája  8 Bc. Juraja Říhu, z Rady školy 

pri Špeciálnej ZŠ a Praktickej škole MUDr. 
Jozefa Hoffmanna

MsZ zvolilo
• do Rady školy pri ZŠ Dr. J. Dérera Mgr. 

Alžbetu Šurinovú, do Rady školy pri ZŠ 
Záhorácka Vladimíra Mihočku, do Rady 
školy pri ZŠ Štúrova Máriu Brázdovičovú, 
do Rady školy pri CVČ Mgr. Antona Pašte
ku, do Rady školy pri ZUŠ Mgr. Dušana 
Šustera, do Rady školy pri MŠ Tatianu Sa
lajovú

MsZ potvrdilo
• v Rade školy pri ZŠ Dr. J. Dérera 

MUDr. Evu Savinovú, Ing. Jozefa Mračnu, 
Bc. Juraja Říhu, v Rade školy pri ZŠ Záho
rácka Mgr. Alžbetu Dubajovú, Ing. Pavla 
Spustu, MUDr. Jozefa Hoffmanna, v Rade 
školy pri ZŠ Štúrova Ing. Máriu Tedlovú, 
Ladislava Časa, Mgr. Branislava Ortha, 
v Rade školy pri CVČ Ing. Jozefa Bullu, 
Mgr. Alžbetu Dubajovú, MUDr. Vladimíra 
Pullmanna, v Rade školy pri ZUŠ Ing. Jo
zefa Bullu, MUDr. Miroslava Fruša, Mgr. 
Vladimíra Zeteka, v Rade školy pri MŠ Ing. 
Vladimíra Moravčíka, MUDr. Mariána Ha
ramiu, Dušana Galoviča

MsZ splnomocnilo primátora mesta
• podpísať nájomnú zmluvu o odplat

nom prenájme lesných pozemkov Vampíl 
medzi Mestom Malacky a Lesmi Sloven
skej republiky, š. p., Námestie SNP č. 8,  
975 06 Banská Bystrica, odštepný závod 
ŠaštínStráže na dobu určitú, a to od 1. 10. 
2008 do 31. 12. 2016 podľa znenia a za 
podmienok  v rámci schváleného  uzne
senia

• podpísať príslušné dodatky k Zmlu
ve o výkone správy neziskovej organizá
cie Inkubátor Malacky a k Protokolom 
o odovzdaní do správy rozpočtových or
ganizácií Mesta Malacky tak, ako boli 
schválené v prijatom uznesení

• podpísať kúpne zmluvy o odplat
nom prevode nehnuteľností v takom roz
sahu, znení a podmienok, ako bolo schvá
lené v prijatých uzneseniach

• podpísať zmluvy na odplatný prená
jom v takom rozsahu, znení a podmienok  
ako bolo schválené v prijatých uznese
niach

• podpísať zámennú zmluvu medzi 
Mestom Malacky a Cecíliou Nimschovou 
na základe prijatého uznesenia

MsZ uložilo riaditeľom inkubátora, 
ZUŠ a ZŠ Dr. J. Dérera 

• upraviť účtovný stav dlhodobého 
hmotného majetku nimi riadených sub

jektov k 1. 10. 2008 tak, ako to bolo schvá
lené v prijatom uznesení mestského za
stupiteľstva

MsZ uložilo mestskému úradu
• zabezpečiť inventúru technických 

zariadení umiestnených na budove MsÚ, 
prípadne aj v niektorých nebytových 
priestoroch budovy, vypracovať a na 
schválenie predložiť dodatok k VZN o pre
nájme nebytových priestorov, zohľadňu
júci aktuálny stav do 31. 3. 2009

• pripraviť a podať žiadosť Mesta Ma
lacky o získanie nenávratného finančné
ho príspevku na realizáciu projektu Kom
postáreň bioodpadov Malacky, zapraco
vať plánované príjmy a výdavky vyplýva
júce z tohto projektu po jeho schválení 
do rozpočtu mesta pri najbližšej zmene 
rozpočtu mesta

• realizovať opatrenia vyplývajúce zo 
správy o následnej finančnej kontrole 
prednesenej hlavnou kontrolórkou Ing.  
Ľ. Čikošovou

• vybaviť  písomne odpovede na pred
ložené interpelácie poslancov Mgr. A. Du
bajovej a Bc. J. Říhu

Poslanci mestského zastupiteľstva sa 
zoznámili písomne aj s informáciou o prí
prave rekonštrukcie verejného osvetle
nia. 

anTOn PaŠTeKa

na zasadnutí MsZ 25. septembra?

SAMOSPRÁVA

kláštorné námestie 
čakajú ďalšie zmeny

vyjadrite sa
aj vy

Po stavebnej rekonštrukcii Kláštorné
ho námestia pripravuje mesto ďalší pro
jekt na jeho skrášlenie so zameraním na 
revitalizáciu zelene, doplnenie parku vod
nými prvkami, kvetinovými záhonmi. Vy
tvoria sa tu oddychové plochy a priestor 
dostanú aj umelecké plastiky. Architekt 
vyhotovil niekoľko návrhov riešenia ná
mestia, ktoré môžu občania nájsť a pripo
mienkovať aj na webovej stránke mesta 
www.malacky.sk.

Okrem toho sa 22. októbra o 15.00 h 
uskutoční vo veľkej zasadačke mest-
ského úradu verejné stretnutie, na kto-
rom architekt predstaví jednotlivé ná-
vrhy riešenia námestia a odpovie na 
konkrétne otázky občanov, ktorých 
týmto srdečne pozývame.

 -ožp-

Po Zámockej ulici v Malackách 
môžu od 6. októbra prechádzať au-
tá iba v jednom smere. 

„Dôvodom je zlá dopravná situácia 
a problémy s parkovaním áut najmä 
v úseku pri pošte,“ povedal Ing. V. Kon
ček z oddelenia dopravy a stavebného 
poriadku MsÚ. Na zmeny v organizácii 
dopravy upozorňuje dopravné znače
nie, ktoré navrhli zodpovední pracov
níci z MsÚ a schválil dopravný inžinier.

Zámocká ulica je jednosmerná od 

hotela Atrium po Partizánsku ulicu, kto
rá sa stala slepou ulicou. Pri „slimáku“ sa 
však vytvoril priestor na otáčanie vozi
diel. 

O zmene organizácie dopravy boli 
účastníci cestnej premávky a obyvatelia 
mesta vopred informovaní prostredníc
tvom internetovej stránky mesta www.
malacky.sk. Informáciu odvysielala aj 
malacká televízia eM TV.

TaTIana BúBeLOVá
Foto: L. Vidanová 

V zmysle ustanovení zákona 
o obecnom zriadení pozývame všet-
kých občanov volebného obvodu  
č. 5 na stretnutie s predstaviteľmi 
mestskej samosprávy a poslancami 
volebného obvodu č. 5.

Stretnutie sa uskutoční 16. októb-
ra o 17.00 h vo veľkej rokovacej miest
nosti MsÚ na Radlinského ul.

Návrh programu:
Plnenie priorít mesta
Otázky rozvoja volebného obvodu: 

investičná výstavba rodinných do-
mov na Ul. J. Kubinu a Poľnej, Ul. 1. 
mája (sídlisko), projekt kanalizácie 
mesta a iné.

Očakávame vašu účasť a podnety 
pre ďalšiu činnosť.

Ing. VLaDIMíR MORaVčíK, CSc.
Mgr. BRanISLaV ORTH

MUDr. VLaDIMíR PULLMann

5. volebný obvod tvoria tieto ulice: 
Na brehu, Sasinkova, Kollárova, 

Sládkovičova, Ul. J. Kubinu, Kukučí
nova, Olšovského, Vajanského, Legi
onárska, Oslobodenia, Nová, Zámoc
ká, Malé námestie, Nad výhonom, Ul. 
1. mája (sídlisko), M. Rázusa 2383/30

PoZvÁnkA

Po cestách prídu
na rad chodníky

Zámocká ulica
jednosmerkou

Na Hviezdoslavovej ulici je ešte v tomto roku naplánovaná výmena asfaltového povr-
chu parkoviska pri MŠ a chodníka smerom ku kinu. 
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Sobota 27. septembra patrila 
v Malackách prehliadkam pa-
miatok. Bol totiž Svetový deň 
cestovného ruchu. 

A čo si o ňom myslia Malača-
nia? Čo si myslíte o tom, že sa 
v Malackách organizuje deň 
cestovného ruchu? Ako sa 
vám táto akcia páči?

Peter Demeter, 
25 rokov

Keby ste mi o tom 
nepovedali, tak o tom 
ani neviem. Podobné 
akcie ma nezaujímajú. 
Je síce pekné, že sa nie
čo v Malackách deje, ale osobne k takým
to podujatiam vzťah nemám.

Jana Kainová, 
53 rokov

O akcii som nebola 
informovaná. Určite je 
to zaujímavé najmä pre 
turistov, nám Malača
nov to veľa nepovie.

Magda Petrakovičová
Deň cestovného ruchu vnímam klad

ne. Prehliadky sú zaujímavé, ale majú ma
lú propagáciu. Najmä v školách, pretože 
pre žiakov by mali zmysel. Oni by sa mali 
zúčastniť, my starší si už len opakujeme 
vedomosti.

Lenka Brozová, 
22 rokov

Netušila som, že 
v Malackách je dnes 
niečo také. Ale myslím, 
že pre mnohých ľudí je 
to zaujímavé. Keby 
som o tom vedela skôr, možno by som pa
miatky so sprievodcom aj navštívila.

Luboš Januška, 46 rokov
Neviem o tom. Ja cestovný ruch zabez

pečujem na bicykli. Určite je to dobré pre 
turistov a zvýši to kredit Malaciek. Podob
ná akcia by mala byť v každom meste.

Text, foto: -sisa-

AnkETA

Skatepark – 
bikepark

Chcem reagovať na príspevok v Malac
kom hlase Konečne skatepark z 23. 9., ktorý 
ma veľmi potešil. Sama sa pokúšam týmto 
mladým ľuďom pomôcť už veľmi dlho, bo
hužiaľ, bezúspešne. Oslovila som aj riadite
ľa AD HOC V. Mihočka. Vyjadril sa, že osloví 
riaditeľov ZŠ, či by nebolo možné takýto 
park vybudovať pri areáloch škôl, ale zatiaľ 
bezvýsledne. Ponúkla som mu svoju účasť 
na rokovaniach s riaditeľmi. Prisľúbil mi, že 
sa tento problém dostane na prerokovanie 
v mestskom zastupiteľstve – zatiaľ bez vý
sledkov. 

Osobne ma teší pohľad na mladých tí
nedžerov, ktorí sú nadaní a chtiví športu. 
Keď si uvedomíme, koľko štát, a teda nás 
všetkých, stojí liečba jedného drogovo zá
vislého mladého človeka, a to nehovorím 
o rodinnej traume, tak suma, ktorá je po
trebná na realizáciu takého športového  
areálu, je len stotinou tejto sumy. 

Pri každom nákupe v Bille sa pri týchto 
chlapcoch zastavím, oni sa mi radi pred
vedú, čo dokážu. Len si myslím, že to, čo je 
„vybudované“ pod mostom medzi Billou 
a Lidlom, je nedôstojné a vôbec sa nedá  
nazvať bikepark. Vždy sa poriadne rozčú
lim, keď vidím, ako tam spia bezdomovci, 
ktorým vôbec neprekáža, že im nad hlavou 
jazdia bikeri. 

Veľa občanov Malaciek je nevšímavých 
a šomre, čo tu tie decká „lietajú“ a hneď na 
„tých výtržníkov“ zavolajú mestskú políciu. 
Nie sú žiadni chuligáni, len športuchtiví 
chlapci, ktorí dokonca reprezentujú mesto 
Malacky na rôznych športových súťažiach 
v zahraničí. Mám za to, že ak takýto areál 
bude v našom meste vybudovaný, dokážu 
títo sk8/bikeri usporiadať súťaže aj v Malac
kách a takto zviditeľniť naše mesto aj za 
hranicami, či už okresu alebo štátu. 

Verím, že keď mesto dokáže nájsť prie
story na vybudovanie nákupných centier 
s obrovskými parkoviskami, dokáže nájsť 
dôstojné miesto aj pre týchto nadaných 
mladých ľudí, na ktorých som ja osobne veľ
mi hrdá. Je to určitý druh umenia, a mali by 
byť zviditeľňovaní, podporovaní a nie zavr
hovaní.

Som ochotná, aj keď, podotýkam, sama 
medzi nimi dieťa ani vnúča nemám, týmto 
mladým ľuďom pomôcť pri realizácii tohto 
projektu.

Bc. MáRIa RUSňáKOVá

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

vYSYPAnÉ Z oBÁLkY

Poslednú septembrovú sobotu 
mali Malačania a návštevníci 
mesta možnosť zúčastniť sa na 
Dni cestovného ruchu na malac-
ký spôsob. 

Po celý deň turistickoinformačná 
kancelária (TIK) organizovala prehliad
ky celého kostolného komplexu, krýpt, 
synagógy a parku na Kláštornom ná
mestí. Podujatie sa u nás konalo dru

hýkrát a účasť bola pomerne vysoká. 
Príjemne prekvapila aj organizátorov. 

Záujemcom o odborný výklad bolo 
k dispozícii sedem kvalifikovaných 

sprievodcov. Okrem rodákov si mesto 
prišli pozrieť aj zahraniční turisti, naprí
klad Nemci a dokonca plný autobus Če
chov, ktorí boli akciou nadšení. Nechýba
la ani skupinka zvedavcov z východného 
Slovenska. Dalo sa vybrať z viacerých 
okruhov. „Najväčší záujem bol o Potulky 
mestom, ktorý zahŕňal prechádzku po 
všetkých pamätihodnostiach mesta,“ ho
vorí Mgr. Viera Adamovičová, referentka 
TIKu.

Spokojní boli očividne aj účastníci pre
hliadok. Sprievodcovia ich totiž zaviedli 
aj na miesta, kam sa bežne nedostanú. 
Prezreli si kláštornú záhradu a niektoré 
miestnosti v „zákulisí“ kostola. Okrem to
ho si vypočuli niekoľko legiend viažucich 
sa na Malacky a mnohým zavrela ústa 
strašidelná historka o duchoch. Ak bu
dete v kryptách kričať, ešte tú noc vás 
navštívia Pálfiovci. Takže pozor!

SIMOna ŠíPOVá, foto: -sisa-, -vera-

deň cestovného ruchu na malacký spôsob

na základe uznesenia MsZ z de-
cembra 2006 sa sformovala komi-
sia na spracovanie návrhu kon-
cepcie športu v meste a správy 
športovísk zriadená za účelom 
zefektívnenia využívania mest-
ských športových zariadení. Pred-
sedá jej riaditeľ aD HOC Vladimír 
Mihočko, ktorého sme sa opýtali: 

Počíta sa v návrhu koncepcie aj 
s priestormi pre športy ako skate-
boarding a biking?

„Komisia sa prioritne snaží nájsť kľúč 
k tomu, ako čo najefektívnejšie využívať 
športoviská aj v spolupráci so školami, 
keďže niektoré sú priamo v ich areáli.  
Ak by tu totiž športovci chceli trénovať, 
je dôležité, aby mali zabezpečený dozor. 
Škola za nich nemôže prebrať zodpo
vednosť. V návrhu koncepcie budeme 
myslieť aj na alternatívne športy ako 
skateboarding a biking. Ich priaznivci  
by mali byť organizovaní a pripravení  
na to, že v prípade vybudovania skate
parku vezmú na svoje plecia záväzok,  
že ho budú udržiavať, zveľaďovať a za
bezpečia tu dozor. Koncepciu by sme 
mali predložiť mestskému zastupiteľ
stvu ešte v tomto roku.“ 



MALACKÝ HLAS  17/2008 �

na dlhú cestu ste sa vybrali úplne 
sám. Bolo to po prvý raz takto osamo-
te?

Prvýkrát nie. V roku 1997 som sa sám 
vybral do SaintTropez. Byť sám ale určite 
nie je výhodné. Okrem toho, že som sa 
niekedy cítil osamelý a chýbal mi ľudský 
kontakt, nemal som pri sebe nikoho, na 
koho by som sa mohol spoľahnúť. 

Za tri mesiace ste prešli 12 krajín. 
Ktorá z nich vo vás zanechala najväčší 
dojem?

Určite Španielsko. Je to nádherná kra
jina s prívetivými a veselými ľuďmi. Okrem 
toho ma najviac nadchli menšie štáty, na
príklad Lichtenštajnsko a Andorra. Nie iba 
upravenými a relatívne bezpečnými ces
tami, ale najmä mentalitou. Veľmi dobre 
bolo aj v Maroku. Okrem toho, že tu bolo 
lacno, boli tu komunikatívni ľudia, čo sa 
s Portugalskom nedá porovnať.

a kde sa vám naopak páčilo najme-
nej?

V Portugalsku sú tvrdí ľudia. Ale prí
rodu majú ozaj nádhernú. Sklamalo ma 
však Francúzsko. Je tu obrovská premáv
ka a cyklistov „domáci“ nevidia veľmi radi. 

ako vyzeral váš deň?
Ráno som vstával okolo pol siedmej, 

aby som najneskôr o ôsmej mohol vyra
ziť. Denne som zvládol približne 150 km. 
Väčšinou som sa naobedoval niekde 
v parku alebo pri supermarkete a okolo 
ôsmej hodiny som si našiel miesto na spa
nie. Väčšinou som si postavil stan na poli 
alebo na pokojnom mieste v lese. Večeru 
som si už uvaril sám. Zvykol som jesť ryžu 
s fazuľou alebo vajíčka, niekedy klobásky. 
Po jedle som zaspal a ráno sa začalo všet
ko odznovu. 

na Slovensko ste prišli o tri dni skôr, 
ako ste plánovali. Prečo?

Mohlo za to počasie, v tieni bolo v Ma
roku okolo + 50 stupňov, a preto som sa 
ponáhľal z horúčav späť do Európy, kde 
som očakával chladnejšiu klímu. V Portu
galsku mi zase cestu znepríjemňoval stu
dený atlantický protivietor. Počasie bolo 
vrtošivé. Vo Švajčiarsku bolo okolo nuly, 
posledné tri týždne expedície pršalo. 
Z tých 97 dní mi do chrbta fúkal vietor asi 

2 dni. Nebolo to nič príjemné, keďže môj 
náklad mal takmer 60 kg. 

Zoznámili ste sa pravdepodobne 
s množstvom ľudí...

Áno, to je pravda. Viackrát sa mi stalo, 
že ma oslovili cudzí ľudia a pozvali ma na 
kávu. Niektorí z nich boli dokonca cyklisti. 
Vďaka tomu som sa dostal aj na pravú 
marockú svadbu. Dve noci som strávil 
v Španielsku u Slovákov, cestou späť som 
sa zastavil v českej rodine. 

Určite máte veľmi veľa dobrých skú-
seností. čo tie zlé?

Boli aj také. Keď som vo Švajčiarsku 
prespával v nepoužívanej saune, zavolali 
na mňa policajtov. Tí boli dosť agresívni 
a chvíľami som sa začínal báť. V Maroku 
ma zase chceli vyhodiť z kempu, hoci som 
zaplatil viac, ako pýtali. 

na bicykli ste prešli Tunisko, Japon-
sko, Island, Škandináviu, Chorvátsko aj 
Britské ostrovy. V čom bola výprava do 
Maroka iná?

Bol som bez priateľov. A neprialo mi 
počasie. A čo nebýva práve zvyčajné, ne
mal som žiadne technické problémy. Ani 
jeden defekt! Len malé problémy s rade
ním rýchlostí. Na výprave ma trochu za
skočil hornatý terén, ako aj spomínaný 
protivietor. 

Po celý čas ste nemali chuť sa na 
všetko vykašľať a vrátiť sa domov?

Samozrejme, že som mal aj takéto 
chvíľky. Najmä, keď bolo zlé počasie. Tiež 
som len človek a býva mi smutno. Ale oto
čiť sa znamená vrátiť sa tou istou cestou. 

To nikdy nerobím. Okrem toho, bola by to 
zbabelosť a hanbil by som sa.

SIMOna ŠíPOVá
Foto: archív P. Patscha

Pred vstupom do kráľovskej hrobky.
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Po 97 dňoch sa Peter Patsch vrátil na Slovensko. Schudnutý, s opálenou 
tvárou a 10 000 km za sebou. Skončila sa totiž ďalšia z jeho cyklistických 
expedícií Slovakia – Morocco tour 2008, na ktorej prešiel Rakúskom, Ta-
lianskom, Francúzskom, Švajčiarskom, Lichtenštajnskom, Španielskom, 
Gibraltárom, Marokom, Portugalskom, andorrou, nemeckom a, samozrej-
me, Slovenskom. 

Svetobežník zo Záhoria
PUBLICISTIKA  •  INZERCIA

MOnTáž SaDROKaRTónOV
MaLIaRSKe PRáCe

0907 42 86 12
MH 08 F35

Slávnostné vyhodnotenie 30 súťaž
ných prác klientov zo 121 zariadení na 
Slovensku sa konalo za prítomnosti pred
staviteľov mesta, Združenia na pomoc ľu
ďom s mentálnym postihnutím, autorov 
i pracovníkov zo sociálnych zariadení na 
celom Slovensku. K najvzácnejším hos
ťom patrila garantka podujatia PhDr. Jana 
Kresáková, generálna riaditeľka sekcie 
menšinových a regionálnych kultúr Mi
nisterstva kultúry SR, ktoré akciu podpori
lo aj finančne.

Medzi ocenenými bolo i niekoľko jed
notlivcov z Malaciek a blízkeho regiónu. 
Cenu za kolekciu keramických a výtvar
ných prác získal Karol Hlavenka (ŠZŠ a PŠ 
Malacky; 20 rokov). Obrovskú radosť z oce
nenia za výtvarnú prácu prejavila aj Petra 
Nováková z Jakubova (26 rokov). Úspe
chu a cene sa potešil aj Róbert Ralbovský, 
ŠZŠ a PŠ Malacky; 14 rokov). 

Členmi hodnotiacej komisie boli: ke
ramikárka Libuša Čtveráková, Mgr. Jana 
Detvajová, Ing. Iveta Hlavenková, CSc., 
akad. maliarka Katarína Kuzmová, Mgr. 
Lucia Pálková a Mgr. Adriena Pekárová. 
Zúčastnené práce sú vystavené v Galérii 
MCK až do 26. októbra.

OZ Svitanie v Malackách zorganizova
lo celoslovenské podujatie na profesio
nálnej úrovni aj vďaka podpore Mesta 
Malacky, MCK, CVČ a sponzorom, ktorým 
v závere slávnosti Ing. Iveta Hlavenková, 
CSc., vyjadrila verejné poďakovanie. 

Text, foto: TaTIana BúBeLOVá 

vernisáž
Martina Benku

Od posledného septembrového ví
kendu môžu návštevníci Múzea Michala 
Tillnera obdivovať skromnú výstavu diel 
Martina Benku vytvorených na Záhorí. 
V piatok 26. septembra otvorili vernisáž 
folklórna skupina Leváranek a Miroslav 
Juza. V príhovore spomenul, že M. Benka 
bol síce rodákom z Kostolišťa, zomrel ale 
v malackej nemocnici. Súčasťou výstavy 
je aj prezentácia kníh o významnom 
umelcovi, ako aj kníh, ktorých je autorom. 
Výstava sa koná do 28. novembra, obsa
huje však zarážajúco málo originálov. 
Okrem jedného obrazu a busty maliara sú 
pôvodné len známky a jedna minca. Or
ganizátori však veria, že hosťov to neod
radí. 

-sisa-

Príjemným prekvapením bolo pre Petra Patscha stretnutie s krajanom v Maroku.

Svitanie hostiteľom výtvarného salóna
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím SVITanIe v Malackách 
prekračuje svojou pôsobnosťou hranice nášho mesta. Dostala sa mu totiž česť 
usporiadať už 13. ročník výtvarného salóna Združenia na pomoc mentálne 
postihnutým SR. Podujatie s bohatou tradíciou po prvých bratislavských roč-
níkoch putuje po mestách Slovenska, aby sa priblížilo k tým, ktorí možno ma-
jú problémy vyjadriť sa inak, no ich výtvarný prejav je plný citu a osobitého 
vnímania sveta. 

v septembri 
na dobrovoľnú 
zbierku na kaštieľ 
prispeli:
Rodina Hájovská, 300 Sk; Anna Vilé
mová; 200 Sk; Jana Gallová 100 Sk.

Stav konta k 30. 9. 2008: 

65 508,35 Sk (2174,48 €)
Za náŠ kaštieľ  Vám ďakujeme.
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Cudzie slová začínajúce 
písmenom P:
 paralela  – rovnobežka;
 pista  – stopa, dráha;
 paradox – nezmyselné tvrdenie;
 tajnička č. 3 – zubný povlak; 
 tajnička č. 1 – španielska stena;  
 plezír – rozptýlenie; 
 parlér – rečník, hovorca;  
 podagra – dna prstov nôh;
 pasant  – chodec, okoloidúci; 
 pofidérny  – pochybný; 
 paternita  – otcovstvo;   
 polinóza  – senná nádcha;
 pedikuluis  – voš;
 tajnička č. 2  – prístav;
 penológia – náuka o výkone trestu; 
 postmortálny – posmrtný;
 pendlovky  – kyvadlové hodiny;  
 potaš – žieravina;
 periféria – okraj, obvod; 
 preambula – úvodná časť; 

  piedestál   – podnožie sochy; 
– prelát   – vyšší cirkevný úradník;

 
VODOROVne
a nosí sa vo vlasoch; obytný príves; 

druh cukríkov B 1000 kilogramov; vla
sový parazit; spoluhlásky v slove pobe
ží; zelenina; ustúpila C papagáj; strach; 
výstražný pokrik pri spúšťaní dreva; vi
dina; Klub angažovaných nestraníkov 
D spoluhlásky v slove rata; potreba ho
kejistu; tajnička č. 1; dopravný prostrie
dok; časť slova kivi e Imrich; zosilnený 
súhlas; nepoužívaj holiaci prístroj – ob
rátene; arabský slovesný člen; otec ne
vesty F strojca bájnej archy; dvojkole
sový vozík; vlastníš; listnatý strom; 
praobyvateľ Peru G podmienková spoj
ka; druh literárneho diela; rímskych 
1000; obec pod Karpatmi; samohlásky 
v slove škola.

ZVISLe
1 vodná nádrž pri Žiline 2 tajnička  

č. 2; tekutina 3 osobné zámeno; predlož
ka so 4. p.; prvá spoluhláska v abecede  
4 tu máš!; umelecká dvojica; pojem duše 
u starých Egypťanov 5 spojka; dĺžka žitia; 
zábava 6 drozd po česky; iné skupenstvo 
vody 7 mesto v západných Čechách; ná
syp; latinská predložka 8 polomer; slovan

ský boh búrok; začiatok abecedy 9 meno 
býv. prezidenta USA Lincolna 10 rímskych 
5; prežúvaš; práca vo fyzike 11 podmien
ková spojka; meno básnika Smreka; sa
mohlásky v slove hrabe 12 odnášaj; ne
ger po česky 13 rímskych 500; kráľ púšte; 
veľké pole 14 časť slova ruda; netreba ho 
všade strkať; telúr 15 odbor hospodárskej 
kontroly; pozývaj; draslík 16 tajnička č. 3; 

politická strana J. Ruska 17 dopravný 
prostriedok zdravotnej služby. 

NA POMOC: 4 Ka
Pripravil: JUDr. MaRIán POLaKOVIč

     
Kto chce súťažiť o celoročné predplatné ma
gazínu Žena, nech pošle kupón spolu so 
správnymi odpoveďami do 15. októbra  
a zaradíme ho do žrebovania.

kUPÓn

17

Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali 
správne vylúštenie tajničky – 1. ornát, 
2. ogam, 3. origami – sme vyžrebovali 
Martinu Kohútovú zo Štúrovej ulice  
v Malackách, ktorá získava celoročné 
predplatné magazínu Žena. 
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Urobte si
poriadok

Milí kamaráti, iste sa už mnohí z vás 
chystajú na jesenné upratovanie. Nie
ktorým táto činnosť spôsobuje ťažkosti, 
iní ju robia s radosťou. Jedno je však isté 
– pri jesennom upratovaní určite neza
budnite na poličky v detskej izbe. Obsa
hujú hŕbu hračiek, kníh, skladačiek, figú
rok a iných vecí, ktoré nepoužívate. Ak 
takéto veci vlastníte, rozhodne ich ne
hádžte do koša, ani ich nedávajte pod 
posteľ len preto, aby nezavadzali. 

CVečko vám ponúka jedinečnú 
možnosť predať ich na Jesennej 
burze hračiek a detských kníh, 
ktorá sa uskutoční 18.  októbra.
Bližšie informácie o burze hľadajte 

na plagátoch, v malackých médiách 
a na www.cvcmalacky.sk.

-cvc-

Jesenná
deratizácia 

MsÚ Malacky určuje termín na vyko
nanie jesennej preventívnej celoplošnej 
deratizácie na území mesta Malacky

od 1. 10. do 31. 10.
Subjekty uvedené nižšie sú povinné 

vykonať deratizáciu vo svojich objektoch, 
príp. v objektoch, kde na území mesta vy
konávajú funkciu správcu, a to prostred
níctvom firiem. Po vykonaní deratizácie 
treba zaslať pracovný list, resp. iný viero
hodný doklad o výkone týchto prác obra
tom na MsÚ Malacky, oddelenie životné
ho prostredia. Nedodržanie týchto povin
ností bude sankcionované v zmysle plat
ných právnych predpisov.

Povinné subjekty na vykonanie pre-
ventívnej deratizácie sú najmä vlastní-
ci, príp. správcovia: zariadení spoločné
ho stravovania, zdravotníckych zariadení, 
obchodných a podnikateľských prevá
dzok, školských a predškolských zaria
dení, prevádzkových a administratívnych 
budov, obytných domov, rodinných do
mov – v prípade chovu hosp. zvierat, ka
nalizačnej siete, výrobných a prevádzko
vých objektov, vojenských objektov.

kurzy v CvČ
Centrum voľného času otvára 3mesač
né kurzy pre študentov a dospelých: 
• počítačový kurz 
(Word, Excel,  Powerpoint,  internet ...),
• gitarový kurz 
(základy akordovej hry na gitare).
Prihlášky a informácie získate 
v CVČ na Ul. M. Rázusa 30 
alebo na t. č. 034 772 22 28.

Nachádzate sa práve v náročnej život
nej situácii, s ktorou si neviete poradiť?

Trápi Vás osobný, emocionálny, rodinný, 
výchovný, vzdelávací, pracovný problém? 

Máte problémy so spánkom, sústrede
ním, učením, správaním, sebakontrolou, 
impulzivitou, hyperaktivitou alebo hypoak
tivitou, stresom, depresiou, duševným na
pätím, emocionálnou labilitou, trémou, bo
lesťami hlavy, únavnosťou, psychosoma
tickými príznakmi alebo príznakmi meno
pauzy?

Chcete zlepšiť svoje školské, športové vý
sledky, zvýšiť pracovnú výkonnosť, vytrva
losť, presnosť?

Usilujete sa o sebazdokonaľovanie, se
barealizáciu, o zlepšenie schopností v men
tálnej oblasti?

Ste nadmieru vyťažení v práci a nad
mieru vystavení stresu?

Poradensko-terapeutické centrum 
v Malackách Vám pomôže riešiť Vaše 
problémy, odstrániť symptómy, ktoré 
Vám znepríjemňujú život, objaviť a po-
silniť na sebe pozitívne stránky, ktoré 
Vám pomôžu zlepšiť kvalitu Vášho ži-
vota, prostredníctvom špecifických, od-
borných, vysoko účinných metód a te-
rapií. Kontakt: 0908 71 13 70

-pr-

UPSvaR 
v Malackách je 
pripravený na 
zavedenie eura
úRaD PRáCe, SOCIáLnyCH VeCí 
a RODIny sa na zavedenie meny euro 
pripravuje precízne a systematicky už 
od roku 2007. Má vypracované podrob
né plány a postupy pre bezproblémo
vý priebeh prechodu na euro, najmä 
Akčný plán úloh, Plán komunikačných 
aktivít, a je pripravený i na krízové si-
tuácie, ktoré môžu nastať pri precho-
de na menu euro.

V úrade bola vytvorená Euro komi
sia, ktorej zloženie a činnosť upravuje 
štatút. Ak sa klient potrebuje zoriento
vať v téme prechodu na euro, má mož
nosť informovať sa u koordinátora úra
du pre zavedenie meny euro alebo 
u predsedu Euro komisie, a to osobne 
alebo prostredníctvom elektronickej 
pošty (marta.havlikova@upsvar.sk,  
danusa.gubova@upsvar.sk).
Na informačných tabuliach úradu sú 
sprístupňované aktuálne informácie tý
kajúce sa zavedenia meny euro. Jednot
livé oddelenia odboru sociálnych vecí 
pre klientov zverejňujú informácie 
o výške dávok a príspevkov v sloven
ských korunách a aj v mene euro. Pri 
všetkých finančných informáciách, kto
ré občania dostávajú prostredníctvom 
rozhodnutí o priznaní sociálnych dá
vok a príspevkov, prostredníctvom 
zmlúv a dohôd v oblasti aktívnych opat
rení na trhu práce a výziev a písomnos
tí pri uplatňovaní pohľadávok, sú od au
gusta 2008 uvádzané duálne hodnoty.    

HľaDáMe

spolupracovníka 
s praxou v oblasti 
poisťovníctva 
a finančného 
poradenstva.
Požiadavky: 
  min. SŠ s maturitou, prax min. 2 roky, 

zodpovedný prístup k práci, skúsenos
ti s MS Windows, MS Excel,  Internet.

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

MH 08 F32

OBeC GaJaRy
Hlavná 67, 900 61, tel.: 034/779 71 32, fax: 034/779 74 19
e-mail: starosta@gajary.sk

Obec Gajary vyhlasuje v zmysle zákona nR SR č. 552/2003 
Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákona SnR  
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  
zmien a doplnkov výberové konanie na obsadenie funkcie

Hlavný kontrolór
obce Gajary 
s nástupom ihneď

Pracovné podmienky:
výkon práce bude v obci Gajary – 1/3 úväzok. 
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie 
Výhodou bude:
•  prax v oblasti verejnej správy a v kontrolnej činnosti
•  skúšky hlavného kontrolóra 

•  prax v oblasti ekonomiky minimálne 5 rokov 
•  ovládanie PC – Word, Excel, internet
•  znalosť zákonov o účtovníctve, zamestnanosti, Zákonníka 

práce, o výkone práce vo verejnom záujme, o sťažnostiach, 
o finančnej kontrole, obchodný zákonník, občiansky zákon
ník, o obecnom zriadení, o majetku obcí a súvislosti s inými 
právnymi predpismi, zákon o rozpočtových pravidlách

 Zoznam požadovaných dokladov:
•  prihláška 
•  profesijný životopis 
•  doklad o vzdelaní  a praxi 
•  výpis z registra trestov – originál nie starší ako 3 mesiace 
•  koncepciu činnosti hlavného kontrolóra v rozsahu maximál

ne troch strojom písaných strán A4 s tridsiatimi riadkami
•  písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov  

pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR  
č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 
Prihlášku doručte poštou v zalepenej obálke alebo osobne na 
Obecný úrad v Gajaroch do 28. 11. 2008 do 12.00 h s ozna
čením Výberové konanie HK.

MH 08 F36
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Poradenstvo a terapia
možno práve pre vás!

Dievčenský román Tan-
cuj! Znova na javisku 
od anne-Marie Polo-
vej je príbehom mladej 
Niny. Sú prázdniny, 
škola je takmer prázd
na, no žiaci, ktorí zo
stali, majú vystúpiť 
v predstavení na 
predmestí. A tak sa 
z Niny na jeden deň 
stáva ozajstná 
hviezda! Naviac sa 
tam zoznámi s hip
hopovým taneč
níkom, ktorý ju 
upúta svojím šar
mom a výrazným ta
lentom. Rada by sa s ním znova stretla... 
A čo on?
Román nie je z teba až tak paf získa
va Dorota Bučková z Gajár. 

                     Prosíme  výherkyňu,  
aby sa ohlásila v re

dakcii na Radlinské
ho ul. 2751/1, 3. p., č. 

d. 407. 
Ak chcete súťažiť 

o Tancuj! Znova na  
javisku, pošlite do 15. 

októbra nalepený ku
pón 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

17
kníhkupectvo 
ĽUBICA

-pr-

ČASOPIS DO KAŽDEJ KABELKY

Moderná žena, Račianska 66, 831 02 Bratislava
Tel.: 02/49 20 74 36, fax: 02/49 20 74 38 

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

Poradíme vám, ako omladnete o  10  rokov
Šokujúci objav medicíny – ženy majú 

prostatu!
Z dlane sa dajú vyčítať všetky zdravotné 

neduhy
Čitateľka schudla 15  kíl! Zázračná 

premena so súťažou
Prinášame na trh DVD pre labužníkov 

–  hľadajte vo svojich stánkoch

www.modernazena.sk

METRO MEDIA  22,– Sk / 0,73 €
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ZÁZRAČNÁ PREMENA 
SO SÚŤAŽOU

MYLNÉ DIAGNÓZY
ZÁHADNÉ ZÁCHVATY
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VAROVNÉ SIGNÁLY  

Šokujúci objav
medicíny

ŽENY MAJÚ
PROSTATU!

MMYLNÉ DIAAGNÓZY

PREZRÁDZA 
ZDRAVOTNÉ NEDUHY

RUKA 

DVD 
pre 

labužníkov

MYSTERIÓZNE 
PRÍPADY
ZHODY 
DÁTUMOV
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ŠTARTUJÚ NOVÉ TV SERIÁLY!
EŠTE MAJÚ VEĽKÉ TROMFY

CHCETE 
OMLADNÚŤ

o             
rokov?
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PUBLICISTIKA

31. 10. si pripomíname 
nedožitých 100 rokov 
nášho otca
VenDeLína 
JURKOVIča 
z Malaciek, ktorý zo
mrel v roku 2000. 
Dcéra Mária a syn Vendo s rodinami. 

Od 15. 9. do 29. 9
Andrea Horská a Roman Beleš; Alena 
Orešanská a Tomáš Kovár; Katarína 
Polakovičová a Petr Klauz; Mária Krá
ľová a Marcel Homza; Zuzana Pailin
gerová a Tomáš Pernecký

PRiPÍJAMe nA zDRAVie:

nie sÚ MeDzi nAMi:

Októbroví jubilanti:
80 – Michal Hajdin; Jaro
slav Holeš; Terézia Martin

kovičová; Štefánia Poláková; Martin 
Stanek; Jaroslav Šíra; Ľudmila Šus
terová; 85 – Štefan Julényi; Katarína 
Schvalierová; Paulína Štepsová; Vie
ra Turkovičová; 94 – Justína Katerin
cová

POVeDALi si ÁnO:

Od 15. 9. do 29. 9
Justína Kodajová, 1924, Ma

lacky; Jozef Šišolák, 1926, Gajary;  
Jozef Orlický, 1924, Malacky; Mária 
Šelbická, 1911, Malacky

†

SPoMIEnkY

SPoLoČEnSkÁ kRonIkA

RECEPT PAnI voZÁRovEJ

VÍtAMe MeDzi nAMi:

Vanessa Lili Pulcová, nar. 
10. 9.

1. 10. sme si pripome
nuli 1. výročie úmrtia 
nášho manžela, otca 
a starého otca 
RUDOLFa 
ŠTeFanOVIča. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku. Smútiaca manželka, dcéra 
Marta a syn Rudolf s rodinami.

Jeseň života
Mám chvíle veselé, 
inokedy smutné zas.
Či to jeseň života prichádza
alebo myšlienky do kúta tlačia nás.

Kde si sa stratila, sila moja?
Či ťa čas zjedol, či odniesla voda?

Aj vrásky na čele krášlia nás.
To jeseň prichádza, ktorá je 
zákonitá a neúprosná. 

Či je tak alebo onak, 
aj slniečko skorej opúšťa nás.
To predsa jeseň prichádza 
kraľovať zas.

MáRIa KRaVeCOVá, Malacky

vydarená
zberateľská 
burza

Klub filatelistov ZSF 52 – 32 v Malac
kách v spolupráci s CVČ a ZŠ Dr. J. Dérera 
usporiadali 27. septembra v priestoroch 
jedálne školy jesennú zberateľskú burzu. 
Zúčastnili sa  na nej dospelí aj žiaci, aby  
si vymenili, predali či zakúpili rôzny zbe
rateľský materiál. 

Medzi účastníkmi nechýbala ani mla
dá zberateľka servítok zo Zohora. V ta
mojšej škole vznikol pod vedením J. Šte
fanoviča Klub zberateľov. Malačanov čaká 
najbližšie jarná burza, ktorá sa uskutoční 
v apríli ako súčasť osláv  80. výročia vzniku 
Klubu filatelistov v Malackách.

Prekvapenie – bežecká pošta
Pre zberateľov pripravili filatelisti 15. 

novembra  pútavé podujatie. V rámci 25. 
ročníka cestného behu Malacká desiatka 
sa prvýkrát uskutoční bežecká pošta. Ma
lacký klub filatelistov vydá vďaka podpo
re nadácie Pro Malacky prítlač na koreš
pondenčný lístok. K tejto udalosti sa bude 
používať príležitostná poštová pečiatka 
a mesiac vopred od 15. 10. strojová pro
pagačná pečiatka.

V deň pretekov sa uskutoční špeciálna 
bežecká pošta súčasne so štartom prete
károv z miesta štartu v ZŠ na Záhoráckej 
ulici na Poštu Malacky 1. Zásielky budú 
opečiatkované špeciálnym kašetom Be
žecká pošta a príležitostnou poštovou  
pečiatkou. Potom sa odošlú adresátovi. 
A tak sa zberatelia, športovci, ale i ostatní 
záujemcovia majú na čo tešiť.                                                

-ap-

Zvyšovanie 
počítačovej 
gramotnosti 

Dom Svitania, n. o., v Jakubove ukon
čuje projekt s názvom Využívanie moder
ných informačných zdrojov a technológií 
pri práci s ľuďmi s mentálnym postihnu
tím. V rámci všeobecného vzdelania, prí
pravy na samostatný život v chránenom 
bývaní a na podporované zamestnanie 
na voľnom trhu práce sa klienti učili pra
covať s počítačom a periférnymi zariade
niami. Rozšírili si takto svoje schopnosti 
a zručnosti, s novými poznatkami a mož
nosťami sa zvýšila  kvalita ich života. Počí
tačová gramotnosť je veľmi dôležitá a ne
vidíme dôvod, prečo by sa mala vyhnúť ľu
ďom s postihnutím. Používanie informač
nokomunikačných technológií sa stáva 
dôležitou potrebou v živote každého člo
veka.

Za podporu v tomto projekte ďakuje
me Nadačnému fondu Slovak Telekom. 
V trénovaní nových zručností  budeme 
pokračovať, máme na to kompletne vy
bavené počítačové pracovisko.

Dom Svitania, n. o.

Autor publikácie Mgr. Anton Pašteka 
objasnil názov knihy. „Ide v poradí už  
o štvrtú knihu. Prvá zo série má názov  
60 rokov organizovaného športu v Malac
kách. Odvtedy každé desaťročie vychádza 
nová publikácia. Naším zámerom bolo za
chytiť posledných 10 rokov. Niečo sa po
darilo viac, niečo menej, ale veríme, že 
svoj cieľ splnila.“ Uviedol, že v roku 2014 
by mala vyjsť Monografia športu v Malac
kách. Obecenstvu, ktoré tvorili zväčša fut
baloví veteráni, sa prihovoril predseda TJ 
Strojár Ing. Pavol Oreský a prednosta MsÚ 
Ing. Dušan Vavrinec. Nasledovala prezen

tácia starých fotografií, po ktorej A. Pašte
ka slávnostne odovzdal knihu Malacky 
1206 – 2006 rodákovi Ing. Arnoštovi De
metrovičovi, ktorý sa pričinil o vybudova
nie ŠH Malina. Na konci posedenia dostal 
každý z prítomných pamätný odznak. 

Text, foto: SIMOna ŠíPOVá

Milí Malačania,
ak máte doma fotografie alebo iné 

materiály, ktoré mapujú históriu špor-
tu, požičajte ich MCK! Autorom pripra-
vovanej monografie pomôžete pri jej 
spracovaní. 

kura s plnkou 
SPOTREBA – PLNKA 
60 g masla, 3 vajcia, pečeň z kurčaťa
120 g strúhanky, niekoľko lyžíc mlie
ka, soľ a vňať petržlena

POSTUP
Kura posolíme, polejeme trochou oli
vového oleja a vnútri vytrieme jemne 
posekanou vňaťou petržlena. Do 
zmäknutého masla pridáme žĺtky,  
posekanú pečeň, strúhanku zvlhčenú 
mliekom, soľ, petržlen a sneh z biel
kov. Premiešame, naplníme a upečie
me.

Projekt
Separáčik

V Malackách sa niektoré deti učia se
parovať odpad, a tým šetriť životné pro
stredie už od škôlky. Projekt Separáčik, 
ktorý vypracovali na konci školského roka 
2007/2008 učiteľky V. a VI. triedy z MŠ na 
Bernolákovej ulici, podporilo v rámci 
grantového programu Separujte s Hu-
gom s podtitulom neseparujte sa! Se-
parujte s nami OZ Tatry. Malacký projekt 
je jeden zo štyroch úspešných spomedzi 
trinástich prihlásených z celého Sloven
ska. Za získaných 7 000 korún do škôlky 
kúpia kontajnery na triedenie odpadu 
a dva lisy na PET fľaše. Učiteľky budú deti 
viesť k tomu, aby separovali nielen v škôl
ke, ale aj doma.                 -mh-

Klub veteránov letiska Kuchyňa so 
sídlom v Malackách pod záštitou 
veliteľa leteckého útvaru pplk. Ing. 
Igora Brandura zorganizoval 19. 
septembra v priestoroch leteckého 
útvaru už 11. stretnutie členov Klu-
bu veteránov letiska Kuchyňa 
a profesionálnych vojakov slúžia-
cich v minulosti v útvaroch dislo-
kovaných na tomto letisku.

Vekový priemer účastníkov stretnutia 
a hlavne prítomnosť mladých členov 
a spomienkový rámec diskusií v priebehu 
stretnutia a oblasti záujmu v otázkach 

prezentovaných v diskusii veliteľovi útva
ru ukázali, že bývalá profesionálna orien
tácia prítomných pri zabezpečovaní le
teckej činnosti na letisku a priľahlej strel
nici nenecháva bývalých profesionálnych 
vojakov ľahostajnými.

Prejavilo sa to v diskusii venovanej ak
vizícii nových taktických stredných do
pravných lietadiel, ktoré by mali nahradiť 
v budúcnosti súčasné Antonovy.

Prítomných zaujali otázky perspektív 
využívania letiska, strelníc a výcvikových 
priestorov našimi ozbrojenými silami 
a vzdušnými silami štátov NATO, ale i ini
ciatíva o „parcelizáciu“ územia spojená so 

žiadosťou o zrušenie Vojenského obvodu 
Záhorie, ktorá je v médiách a u laickej ve
rejnosti často účelovo skresľovaná, vyvo
láva často protichodné reakcie.

Priebeh stretnutia potvrdil potrebu or
ganizovať stretnutia na upevnenie pria
teľstva, ale i pocit potrebnosti.

Zúčastnení sa presvedčili, že súčasťou 
tradícií vzdušných síl i naďalej zostala dô
vera v človeka, zodpovedné vzťahy spo
lupráce a úcta k ľuďom, ktorá bola a vždy 
bude najvyššou devízou pri plnení nároč
ných úloh leteckého výcviku. 

Výbor Klubu veteránov
Foto: archív

najviac obdivovali indickú uhorku

ZAMYSLEnIE

krst novej knihy
18. septembra sa v sále MCK konalo ďalšie stretnutie s históriou malackého 
športu. Súčasťou bol krst novej knihy 90. rokov organizovaného športu v Ma-
lackách (roky 1994 – 2004).

Stretnutie veteránov

Návštevníci sa pokochali v kráse bon
sajov, aranžovaných kytíc a darov zá
hradky rôznych farieb a tvarov. Jeden 
z exponátov, pri ktorom sa najviac zasta
vovali bola zvláštna indická uhorka s dĺž
kou 1,5 metra. Pozornosť pútali aj nad
rozmerné dyne či dokonalá kolekcia ze
leného hrášku. 

Na výstave sa aj súťažilo. Najviac sa da
rilo Otovi Gschillovi zo ZO SZZ Prídavky, 
ktorý si vybojoval prvenstvo v súťaži ko
lekcií ovocia a zeleniny aj v súťaži o naj
krajšie jablko. V aranžovaní kvetín zvíťazi
la Irena Ivaničová zo ZO SZZ Riadok 5. 

Na podujatí sa uskutočnila aj sprievod
ná súťaž o najkrajšie kresby žiakov škôl 
s tematikou záhradky. Organizátori udelili 
čestné uznanie desiatim žiakom z I. a de
siatim z II. stupňa ZŠ.  V ankete o najzaují
mavejšiu kresbu návštevníci najviac hlaso
vali za „prvostupniara“ Alexandra Kubalu 
zo ZŠ Štúrova  a „druhostupniarku“ Kristí
nu Švehlovú zo ZŠ Dr. J. Dérera. Tohtoroč
nú výstavu videlo 748 žiakov malackých 
škôl a 221 občanov. 

-sisa-, -lucy-
Foto: S. Šípová

VÝSLeDKOVá LISTIna:
najkrajšie jablko roka
1. Oto Gschill, ZO SZZ Prídavky
2. Marek Haberland, ZO SZZ Prídavky
3. Ondrej Magyar, ZO SZZ Prídavky
Porota hodnotila 90 vystavených jabĺk  
z 32 odrôd.

najkrajšia kolekcia ovocia a zeleniny
1. Oto Gschill, ZO SZZ Prídavky
2. Jozef Bátory, ZO SZZ Olšiny
3. Peter Sedlák st., ZO SZZ Nad výhonom
Porota hodnotila 37 druhov ovocia a zele
niny (921 kusov) od 28 vystavovateľov. 

 
Súťaž v aranžovaní kvetín
1. Irena Ivaničová, ZO SZZ Riadok 5
2. Katarína Turánková, ZO SZZ Prídavky
3. Anna Lipová, ZO SZZ Riadok 5
Súťažilo osem prihlásených.

Základná škola Dr. J. Dérera sa ocitla v záplave niekoľkých stoviek neobyčaj-
ných exponátov. 19. a 20. septembra sa tu uskutočnila výstava ovocia a zele-
niny, ktorú tradične pod záštitou primátora mesta J. Ondrejku zorganizovali 
členovia Slovenského zväzu záhradkárov.
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 Účastníkom sa prihovoril prednos
ta MsÚ Ing. Dušan Vavrinec a predsed
níčka organizačného výboru Mária 
Trenčíková. Na trať dlhú 2160 metrov 
vyštartovalo 114 pretekárov v 13 kate
góriách. 

Dobehnutie v Zámockom parku za
bezpečoval tím pod vedením hlavné
ho rozhodcu Vladimíra Handla z AC 
Malacky. V cieli bežcov čakala šálka ča

ju, účastnícke listy a takmer 60 žrebo
vateľných cien určených najmä pre 
najmenších. V záverečnom hodnotení 
organizačný výbor pripomenul naj
bližšie bežecké podujatie – 25. ročník 
malackej desiatky, ktorá sa uskutoční 
v sobotu 15. 11. Tieto preteky sú sú
časťou tretieho ročníka Grand Prix Zá
horie. Práve v Malackách vyhlásia naj
lepších bežcov za rok 2008. 

Pretekov sa zúčastnia aj atléti z dru
žobného poľského mesta Žnin. Žia
kom budú určené vložené preteky Ma
lacký kilometer. 

Zaujímavým lákadlom tohto podu
jatia môže byť aj „bežecká pošta“, ktorá 
sa v našom meste uskutoční prvýkrát. 
Čitateľov o tejto akcii včas informuje
me. 

anTOn PaŠTeKa, Foto: S. Šípová
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Investícia vo výške 680 
tisíc Sk (22 571,86 €) je 
ohrozovaná samotnými 
športovcami. „Na palubov
ke nachádzame prilepené 
žuvačky, šmuhy od obuvi 
s čiernymi podrážkami, ale 

aj fľaky od nadmerného 
používania pomocných 
športových materiálov,“ 
povedal riaditeľ ŠH Vladi
mír Mihočko.

Športová hala sa pre
najíma na kolektívne špor
ty za veľmi ústretové ceny, 

no zdá sa, že športovci si 
nevážia, čo majú. Pri vstu
pe na palubovku sa nachá
dza usmernenie, že vstup 
je dovolený len v športovej 
obuvi s bledou podrážkou 
a bez žuvačky. Nasleduje 

upozornenie, že v celom 
priestore ŠH treba rešpek
tovať zákaz fajčenia a do
držiavanie čistoty.

Pre netolerantný a ne
zodpovedný prístup nie
ktorých športovcov sa ve
denie ŠH obracia na vedú
cich trénerov, aby vied
li svojich zverencov k do
držiavaniu nariadení v zá
ujme čo najdlhšieho za
chovania dobrého stavu 
obľúbenej a často využíva
nej palubovky i celej špor
tovej haly. 

TaTIana BúBeLOVá
Foto: S. Osuský

Z Malačanov sa umiestnili
piati z ôsmich
Súťažili v troch kategóriách: mini žiaci, 

mladší žiaci, starší žiaci. Súťaž zorganizo
val už štvrtýkrát riaditeľ turnaja Ing. Ivan 
Brajer. Spolu s ním podujatie otváral aj  
zástupca primátora Ing. Jozef Bulla. Ma
lacký oddiel zastupovali ôsmi džudisti vo 
veku 7 až 14 rokov, z nich na popredných 
miestach skončili piati – 1. Miška Valento
vá, Kristína Nováková; 2. Lukáš Piffko;  
3. Matúš Marcel a Lukáš Novotný. 

Spokojnosť napriek 10. miestu
V konečnom hodnotení oddielov zví

ťazila Rimavská Sobota, druhý skončil  
JUDO – Břeclav a tretí oddiel STU Bratisla
va. Riaditeľ súťaže I. Brajer bol aj napriek 
celkovému 10. miestu pre Malacky spo

kojný. Zúčastnené oddiely celému orga
nizátorskému tímu poďakovali za bez
chybnú organizáciu, ale aj za vzácne me
daily, diplomy, poháre a upomienkové 
tričká. Tie mohli džudisti zabezpečiť vďa
ka veľkej podpore Pavla Habudu – otca zo
snulého Jakuba. 

Kto bol Jakub Habuda?
Jakub (* 13. 6. 1994 – † 22. 9. 2004) bol 

nádejný džudista. Trénovať začal už ako 
osemročný a hneď získal niekoľko medai
lí. Hoci zo začiatku nepatril k najlepším, 
vždy rád vyhrával a vynikal snaživosťou. 
Pre svoju povahu bol obľúbený nielen 
v kolektíve džudistov, ale aj svojich spo
lužiakov. Pred štyrmi rokmi však ako de
saťročný tragicky zahynul. 

Text: -sisa-, -ib-, foto: S. Šípová

Palubovka
v ohrození!

Len mesiac sa v športovej hale (ŠH) Malina používa náročnou špeciálnou  
technológiou zrekonštruovaná palubovka, no už teraz má vedenie ŠH obavy 
o jej ďalší osud. 

Na stupienku víťazov v kategórii žiačky 1. – 2. ročník: Pavlínka Štolová, Sabínka Prosňáková a Karin Besseová. 

džudisti v Maline
ŠH Malina hostila 20. septembra na Memoriáli Jakuba Habudu 150 džudistov 
z dvadsiatich oddielov nielen zo Slovenska (Martin, Kolárovo, Sokol Bratisla-
va, Rimavská Sobota, Slávia Bratislava, Považská Bystrica, Banská Bystrica, 
Prievidza, Dubnica n/Váhom, Patrónka Bratislava, Pezinok, nové mesto n/Vá-
hom, Malacky), ale aj čiech (Sokol Kostice, JUDO – Břeclav, Kroměříž, Tvrdoni-
ce, Brno, Mudronice) a Maďarska (albertirsa).

25. ročník večerného
behu zdravia

Dvadsaťpäť rokov už má za sebou Večerný beh zdravia – Beh vďaky SnP, ktorý organizuje Komisia školstva 
a sociálnych vecí  Mestského zastupiteľstva v Malackách. Preteky 19. septembra tradične otvorili pri Pamät-
níku SnP.

VÝSLeDKOVá 
LISTIna
Rodičia s deťmi: 1. P. Slezák s mamou, Malacky (Ma), 2. F. Je

lušová s mamou, Ma, 3. J. Voržáček s mamou, Ma; 
žiaci 1. – 2. roč.: 1. M. Havlík, ZŠ Záhorácka, 2. A. Opatovský,  

ZŠ Záhorácka, 3. F. Gajarský, ZŠ Záhorácka; 
žiačky 1. – 2. roč.: 1. P. Štolová, ZŠ Dr. J. Dérera, 2. S. Prosňá

ková, ZŠ Záhorácka, 3. K. Besseová, ZŠ Záhorácka; 
žiaci 3. – 4. roč.: 1. M. Sirota, ZŠ Štúrova, 2. M. Doller, ZŠ Zá

horácka, 3. J. Černý, ZŠ Záhorácka; 
žiačky 3. – 4. roč.: 1. A. Kurtíková, ZŠ Záhorácka, 2. B. Šutičo

vá, ZŠ Dr. J. Dérera, 3. S. Blažíčková, ZŠ Záhorácka; 
žiaci 5. – 6. roč.: 1. P. Nič, ZŠ Záhorácka, 2. M. Berger, ZŠ  

Dr. J. Dérera, 3. J. Hitmar, ZŠ Záhorácka; 

žiačky 5. – 6. roč.: 1. S. Stričevičová, ZŠ Štúrova, 2. N. Lukšo
vá, ZŠ Štúrova, 3. M. Gašparová, ZŠ Záhorácka; 

žiaci 7. – 9. roč.: 1. M. A. Drozda, ZŠ Záhorácka, 2. J. Vašek,  
ZŠ Záhorácka, 3. M. Knotek, ZŠ M. Olšovského; 

žiačky 7. – 9. roč.: 1. R. Sekáčová, ZŠ Záhorácka, 2. M. Kunš
teková, ZŠ Záhorácka, 3. V. Hruščová, ZŠ Záhorácka; 

dorastenci: 1. J. Beňa, AC Malacky, 2. M. Růžek, AC Malacky,  
3. D. Šimek, AC Malacky; 

dorastenky: 1. A. Mackovichová, AC Malacky, 2. H. Žáčková, 
Ma; muži: 1. D. Rusňák, Ma, 2. M. Havlík, Ma, 3. M. Fabuš, Borský  
Sv. Jur; 

ženy:1. B. Šimková, AC Malacky, 2. M. Sršňová, AC Malacky,  
3. G. Janíková, Ma; 

najmladší pretekár: J. Voržáček, nar. 8. 8. 2004, Ma; 
najstarší pretekár: M. Antálková, nar. 14. 10. 1954, Ma.
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