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Za všetkým je 
kus roboty

K prehliadke 
priestorov domče-
ka v Jakubove pat-
ril aj „odborný“ vý-
klad. „Každý týždeň 

majú dvaja z nás službu. Jeden ide pre 
obed do základnej školy a druhý zatiaľ 
prestiera v jedálni,“ prezradila sprievod-
kyňa Kamilka. Ak treba, vybavia formali-
ty na pošte. Asi najzaujímavejší bol po-
hľad do tvorivých dielní. Tu vznikajú ruč-
ne vytvárané pohľadnice, vianočné 

ozdoby, rôzne potreby do domácnosti a 
dekoračné predmety. „Na výrobu použí-
vame odpadový materiál, kupujeme len 
vatelín,“ informovala majsterka Andrea. 
Najväčší záujem je o pohľadnice. „Už te-
raz máme objednávku na 6000 kusov 
vianočných pohľadníc,“ pochvaľuje si zá-
ujem riaditeľka Stefi Nováková. 
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Mesto Malacky sa po druhý raz zú
častnilo 19. ročníka veľtrhu cestov
ného ruchu Tour Salon Poznaň, 
ktorý patrí medzi najvýznamnejšie 
výstavy svojho druhu v krajine. 

Podobne ako po minulé ročníky aj te-
raz bol veľtrh rozdelený na rôzne sekcie, 
kde sa prezentovali cestovné kancelárie, 
obce, mestá a regióny Slovenskej i Českej 
republiky a mnoho ďalších krajín. Tour 
Salon Poznaň bol zameraný na komplex-
né ponuky v odvetví cestovného ruchu. 
Na výstavisku sa predstavilo viac ako 700 
vystavovateľov z 35 krajín. Veľtrh nav-
štívilo počas troch dní 40 000 záujemcov.

Malacky mali svoj dvojpodlažný stá-
nok umiestnený v expozícii Bratislavské-
ho samosprávneho kraja. V rámci stánku 
BSK sa prezentovalo aj Malokarpatské 
osvetové stredisko, ktoré sa zameralo na 
propagáciu Malokarpatskej vínnej cesty, 
pri ktorej nechýbala ani degustácia kva-
litných vín. Zúčastnili sa aj mestá Stupa-
va, Bratislava, Senec a regionálne zdru-
ženie obcí Podunajsko.

Turisticko-informačná kancelária mes-
ta ponúkala na svojom „pultíku“ zaujíma-
vosti mesta, kultúru, históriu, ako aj mož-
nosti športového vyžitia nielen v meste, 
ale v rámci celého regiónu. Najčastejšie 
kladené otázky sa týkali ubytovacích 
a stravovacích zariadení v Malackách a 
najbližšom okolí, ako aj trávenia voľného 
času v zimnom i letnom období.

Text, foto: VIERA ADAMOVIČOVÁ

Malacky sa 
nestratili
ani 
v Poľsku

Nezisková organizácia Dom Svita
nia už po ôsmykrát pootvorila dve
re verejnosti do svojho sveta. 22. ok
tóbra si od skorého rána mohli zá
ujemcovia v rámci Dňa otvorených 
dverí prezrieť priestory chránených 
dielní v sprievode dvoch sprievod
cov. Prehliadka sa začínala v jedál
ni a kompletne vybavenej kuchyni, 
pokračovala cez kreatívny ateliér 
a kníhviazačskú výrobňu do mon
tážnej dielne. Tu klienti Domu Svi
tania spracúvajú materiál priveze
ný z priemyselného závodu.

Pokračovanie na �. strane

dom Svitania otvoril dvere 
návštevníkom

Referentka TIK-u Viera Adamovičová zo Stupavy zapózovala v stánku Malokarpat-
ského osvetového strediska pri degustácii dobrých vín.

Paradox
Zmýšľame o sebe realisticky, nie sme 

predsa dokonalí. Hnusí sa nám vlastná  
lenivosť. Nedokážeme sa dokopať k vý
konom. Nevieme si zorganizovať čas  
a problémy nám prerastajú cez hlavu. 
A my nevieme vypnúť! 

Niekto to ale dokáže. Premôže sám se
ba a splní svoj vytýčený cieľ. Alebo ho  
dokonca prekoná. Je paradoxné, že takí  
ľudia nie sú obdivovaní a nestávajú sa 
vzormi. Sú terčom klebetníc, ľahko tra
fiteľným cieľom štipľavej poznámky 
o kvantách voľného času, detinských vý
strelkoch a podobne. Sú to predsa blázni, 
nie?

Niekto to dokáže, hoci na to nemá 
predpoklady. Nielen psychické, ale ani  
fyzické. No zatnú zuby a bez toho, aby 
dali na sebe poznať strach, únavu alebo 
smútok, idú ďalej. A dokazujú nám 
všetkým, že za niečo stoja. Vedia ešte,  
čo je to ručná práca, pomoc kamaráta  
aj radosť z originálneho nápadu. A dá
vajú nám návod na návrat k ľudskosti. 
O to viac by sme si mali vážiť ich skutky. 
Ale zväčša len mávneme rukou so slova
mi „takých tu už bolo“. Môj názor je jed
noznačný. Klobúk dolu!

SIMONA ŠÍPOVÁ

deregulácia nájmu bytov
Vláda SR schválila návrh postupu pri riešení problematiky deregulácie 
cien nájmu bytov v súkromnom sektore. Jedným z krokov vlády je, že ulo
žila podmieniť ďalšie uplatňovanie regulovaných cien nájmu bytu v tomto 
sektore prihlásením sa nájomcov bytov na Ministerstve výstavby a regio
nálneho rozvoja Slovenskej republiky do 31. 12. 2008.

Človeče,
prekonaj ma! 

Školský klub detí pri ZŠ na Záhorác-
kej ul. zorganizoval pri príležitosti Me-
siaca úcty k starším zaujímavé podujatie. 
Zúčastnili sa ho deti od nultého až po 4. 
ročník. Za jeden stôl zasadli starí otcovia 
s vnukmi a odštartovali turnaj v hre Člo-
veče, nehnevaj sa. Výhercovia, väčšinou 
mladšie ročníky, dostali za odmenu dip-
lom. Za zmienku stojí aj sprievodný 
program, v ktorom zaspievali deti zá-
kladnej školy.              sisa
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Výstupom vládou schváleného po
stupu je príprava koncepcie usporiada
nia vzťahov medzi súkromnými vlast
níkmi domov a nájomcami bytov. 

Zámerom vlády SR je riešiť primera
né bývanie nájomcov bytov dotknu
tých dereguláciou na báze merateľných 
sociálnych kritérií. Súčasťou opatrenia 
je aj sprísnenie podmienok pre ďalšie 
uplatňovanie regulácie cien nájmu by
tov v súkromnom sektore.

Kompletné znenie oznamu o uve
denom opatrení nájdete na www.ma-
lacky.sk v sekcii Aktuálne (príspevok 
s názvom Vládne opatrenia k deregulá
cii cien nájmu bytov v súkromnom sek
tore), rovnako ako tlačivo (na stiahnu
tie) pre nájomcov bytov, ktoré treba vy
plniť a do 31. 12. 2008 odoslať na ad
resu Ministerstva výstavby a regio
nálneho rozvoja.            -red-

V Malackom hlase č. 10/2007 sme 
informovali o výstavbe moderného 
obchodného centra na Mierovom 
námestí s pracovným názvom Ob-
chodno-obytné centrum u Severín-
ka. Podľa pôvodných zámerov inves-
torov mal byť investičný zámer v ro-
ku 2010 už zrealizovaný. V centre 
mesta zatiaľ žiadne zmeny nebadať. 
Oslovili sme predsedu družstva SBD 
Mierové námestie RNDr. Huberta 
Klča, aby nám situáciu objasnil.

Začiatkom tohto roka ste mali v plá-
ne začať s búraním starých objektov 
a do dvoch rokov mala nová budova už 
stáť. Dodnes sa ale nič nezmenilo. Čo 
sa stalo?

Áno, máte pravdu. Pred rokom sme sa 
bavili o investičnom zámere na Mierovom 
námestí ako o viacmenej hotovej a pri
pravenej záležitosti s predpokladanými 
termínmi počiatočných krokov. Začali 

sme vybavovať príslušné povolenia a vy
jadrenia dotknutých orgánov, čo pre ta
kúto stavbu nie je jednoduchá záležitosť. 
Potrebné počiatočné administratívne kro
ky boli úspešne vykonané. Na jar tohto 
roka sa však vyskytli nové okolnosti, ktoré 
pomerne zásadným spôsobom ovplyvnili 
všetky naše aktivity v tomto smere. 

O čo konkrétne išlo?
Zmenili sa vlastnícke pomery na sused

nom pozemku – vtedy Železiarstvo u Bol
fa. Noví vlastníci Ing. Anton Bolf so synom 
a Mgr. Peter Gajdár prijali rozhodnutie 
tiež vybudovať na svojom pozemku novú 
polyfunkčnú budovu, a to v pomerne blíz
kom čase. Neboli by sme dobrí organizá
tori a obchodníci, pokiaľ by sme nevyužili 
takúto príležitosť a nezačali rokovania so 
susedmi o zosúladení našich zámerov či 
už termínovo, architektonicky alebo spo
ločným využitím. Zosúladenie termínu vý
stavby je jednoznačným prínosom i pre 

obyvateľov, pretože výstavbu takéhoto 
rozsahu v centre mesto určite pocíti a vy
konávať obdobné stavebné činnosti 
v rôznych termínoch, pokiaľ ich je možné 
prekryť, by nebolo dobrým riešením. 

V akom štádiu sú rokovania?
Rokovania so susedmi stále prebieha

jú a podľa doterajšieho priebehu verím, 
že budú úspešné. Súčasne spoločne 
hodláme obnoviť rokovania s tretím su
sedom, ktorý sa nachádza medzi našimi 
objektmi na Záhoráckej ulici, so zámerom 
reálneho spoločného urbanisticky a ar
chitektonicky optimálneho riešenia. 

Veríte, že sa to podarí?
Aj v tomto smere som optimista. Do

mnievam sa, že časový sklz, ktorý vznikol, 
stojí za to a centrum mesta Malacky spo
ločným zámerom získa oveľa hodnotnejší 
a zaujímavejší charakter. 

Text, foto: SIMONA ŠÍPOVÁ 

skrátka

SPRAVODAJSTVO
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na zasadnutie MsZ, ktoré sa uskutoč-
ní 6. 11. o 15.00 h vo veľkej zasadačke 
MsÚ na Radlinského ulici. Prerokova-
né budú aj tieto body: 

kontrola plnenia uznesení MsZ; pre
vod nehnuteľností, nájomné a iné zmlu
vy; správa z vykonanej kontroly o vybe
raní správnych poplatkov na MsÚ za rok 
2007; správa o držaní psov; správa o aktu
álnom stave detských ihrísk; návrh zada
nia zmien a doplnkov územného plánu 
mesta; návrh zmeny rozpočtu MsCK na 
rok 2007; informácie o využívaní PTP Zá
horie Eurovalley; o začiatku školského ro
ka 2008/2009 zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Malacky; o príprave 
podujatia Adventné Malacky 2008; o vy
užívaní MHD; o využití Pálfiovského kaš
tieľa. Kompletný program nájdete na: 
www.malacky.sk v sekcii Mesto – Sa
mospráva mesta – Mestské zastupiteľ
stvo – Plán zasadnutí MsZ, program. 

Pozvánka

Čo vyrastie 
na Mierovom námestí?

V poslednom období sa množia sťažnosti občanov na 
parkovanie vozidiel v blízkosti kaviarne V.I.P. V uvede-
nej lokalite sa vodiči často dopúšťajú viacerých druhov 
priestupkov pri parkovaní. Takáto činnosť je zazname-
návaná kamerovým systémom, priamou činnosťou 
hliadky, ale aj oznamami občanov.

Parkovanie na chodníku priamo pred kaviarňou riešila 
mestská polícia 10krát blokovou pokutou. Ďaleko viac je ale 
prípadov, keď vozidlá stoja na ceste pri chodníku. Vtedy sa to 
posudzuje ako státie v križovatke a takáto udalosť sa neod
kladne odstupuje na riešenie Policajnému zboru SR, nakoľko 

riešenie takéhoto priestupku je v ich kompetencii.  Niektorí 
vodiči parkujú aj na protiľahlom chodníku. Takéto parkova
nie bolo taktiež zaznamenané a odstúpené okresnému do
pravnému inšpektorátu, na základe stanoviska dopravného 
inšpektorátu však vodiči po zaparkovaní vozidla na tomto ši
rokom chodníku zákon neporušujú. Vodičom preto odporú
čame, aby využívali parkoviská nachádzajúce sa v blízkosti 
prevádzky.  Vyzývame občanov, aby neboli voči bezohľadné
mu druhu parkovania ľahostajní a oznamovali priestupky na 
bezplatnom telefónnom čísle 159, resp. pri parkovaní vozidla 
v križovatke priamo na čísle 158. 

Mgr. VlADISlAV KuNÁK, preventista MsP

Problémové parkovanie

• 14. 10. sa uskutočnilo zasadnutie  
Rady Združenia miest a obcí záhorskej 
oblasti. Jej členovia sa zaoberali návr
hom na zvolanie mimoriadneho snemu 
ZOZO. Snem združenia sa obligátne 
uskutočňuje raz ročne.

• Odbornú prípravu z oblasti protipo
žiarnej a civilnej ochrany absolvovali 
pracovníci mestského úradu a mestskej 
polície 17. 10.

• S ponukou na spoluprácu v oblasti 
životného prostredia navštívili 20. 10. pri
mátora Jozefa Ondrejku pracovníci spo
ločnosti APRO. V ten istý deň rokoval  
J. Ondrejka so zástupcami spoločnosti 
VISION o spolupráci v oblasti propagácie 
a reklamy na území mesta.

• Pripravovaná koncepcia rozvoja 
športu v Malackách bola 20. 10. predme
tom rozhovoru primátora J. Ondrejku 
s riaditeľom príspevkovej organizácie 
mesta AD HOC V. Mihočkom.

• Účastníkom workshopu k sloven
skorakúskej spolupráci, ktoré 20. 10. pri
pravilo Cezhraničné informačné cen
trum Stupava, bol za mesto zástupca pri
mátora Jozef Bulla.

• Téme spolupráce Vojenského ob
vodu Záhorie s miestnou samosprávou 
sa bude venovať Slovenská televízia 
v samostatnej publicistickej relácii. In
terview do nej poskytol primátor Jozef 
Ondrejka 21. 10.

• 23. 10. sa uskutočnilo prvé zasadnu
tie ústrednej inventarizačnej komisie, 
ktorá sa zaoberá prípravou inventarizá
cie majetku a záväzkov mesta. Inventari
zácia sa vykoná so stavom k 31. 12.

• Výmena informácií o pripravenosti 
projektu odkanalizovania mesta bola  
23. 10. predmetom stretnutia Jozefa  
Ondrejku s Danielom Gemeranom, pred
sedom predstavenstva Bratislavskej vo
dárenskej spoločnosti, a. s.

• Mesačníku Prešporský podnikateľ, 
ktorý vydáva Bratislavská regionálna  
komora Slovenskej obchodnej a priemy
selnej komory, poskytol 24. 10. primátor 
mesta rozhovor o podmienkach pre 
podnikateľov v Malackách.

• V ten istý deň zasadala Správna rada 
Inkubátora Malacky, ktorá sa zaoberala 
aj marketingovou stratégiou. Pokračo
vanie zasadnutia sa uskutočnilo 28. 10.

• 28. 10. sa stretol primátor Jozef On
drejka s Adriánom Rácom zo spoločnos
ti HB Reavis, majoritným akcionárom 
spoločnosti Eurovalley. Stretnutie sa 
uskutočnilo s cieľom výmeny aktuálnych 
informácií o výstavbe Priemyselnotech
nologického parku Záhorie.

• 29. 10. sa uskutočnilo zasadnutie  
Zastupiteľstva BSK. Poslanci sa zaoberali 
prepravnými a tarifnými podmienkami 
Bratislavskej integrovanej dopravy, kon
cepciou rozvoja práce s mládežou a ná
vrhom na účasť BSK v Pracovnom spo
ločenstve podunajských krajín (PSPK) – 
ARGE Donauländer.  Na programe roko
vania bola aj analýza cien služieb, pri 
ktorých vystupuje BSK ako cenový or
gán a analýza hospodárenia príspevko
vých organizácií v zriaďovateľskej pô
sobnosti BSK.         

-ipo-                                     

Deregulácia 
nájmu bytov

Originálna budova vytŕča z radu. Nezapadla do domoradia šablónovitých domčekov a bude odstránená.

O tom, že odvádzanie a čistenie ko-
munálnych odpadových vôd má ob-
rovský význam pre životné prostre-
die, životnú úroveň ľudí i zvýšenie 
hodnoty ich nehnuteľností, netreba 
polemizovať. Kanalizácia, chýbajú-
ca v podstatnej časti mesta, je prob-
lémom, o ktorom obyvatelia nahlas 
hovoria, a samospráva sa pred ním 
neschováva. V tomto volebnom ob-
dobí mesto po prvý raz zaradilo vy-
budovanie kanalizácie medzi svoje 
prioritné úlohy. Samospráva avizo-
vala podanie projektu na odkanali-
zovanie v októbri tohto roka. Ne-
stalo sa tak. Prečo? O tom hovoríme  
s primátorom Jozefom Ondrejkom.

„Investície do tejto oblasti sú mimo
riadne vysoké – hovoríme rádovo o stov
kách miliónov korún. Aby ľudia nemuseli 
zaplatiť takúto vysokú hodnotu dvakrát 

– raz v investícii a raz v odpisoch (v stoč
nom) – je snahou mesta v maximálnej 
možnej miere získať cudzie, nenávratné 
finančné zdroje na realizáciu.” V minulom 
volebnom období mesto rekonštruk-
ciou čistiarne odpadových vôd bez 
dopadov na mestský rozpočet zabez-
pečilo zvýšenie jej kapacity. „Bola to ne
vyhnutná podmienka pred odkanalizova
ním mesta. V minulom programovacom 
období nemohlo byť mesto prijímateľom 
finančnej pomoci na odkanalizovanie. 
Keďže len prevádzkovateľ kanalizácie sa 
mohol uchádzať o zdroje z eurofondov, 
iniciatívne sme vypracovali projektovú 
dokumentáciu pre územné rozhodnutie 
a zmluvne odstúpili práva a povinnosti na 
Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a. s., 
v očakávaní aktívneho pokračovania 
nášho zámeru.“

Pokračovanie nastáva teraz – ope-
račný program Životné prostredie, 

schválený vlani Európskou komisiou, 
umožňuje obciam prijímať finančnú 
pomoc. 

„Iniciatívu prípravy žiadosti o grant 
sme prevzali do vlastných rúk. Odbornú 
pomoc zastrešil budúci prevádzkovateľ – 
BVS, a. s., a ním vybraná projektantská fir
ma. Keďže medzičasom sa v Malackách 
rozšírila výstavba, existujúci územný pro
jekt už bol neaktuálny. V januári sme teda 
začínali takmer od začiatku. Vzhľadom na 
náročnosť prípravy dokumentácie: geo
detické zameranie nových častí, projekto
vá dokumentácia pre územné rozhodnu
tie, územné konanie, identifikácia a sú
hlasy vlastníkov, stavebné konanie... sme 
niektoré procesy riešili paralelne. Ambí
ciou mesta bolo podanie žiadosti v pr
vom možno termíne.“

Výzva a jej podmienky boli zverej-
nené v polovici júla s termínom poda-
nia žiadosti do 14. októbra. Na skom-
pletizovanie žiadosti krátky čas. Ne-
malo mesto príliš veľké ambície? 

„Mnohé nové podmienky situáciu 
skomplikovali. Dovolím si tvrdiť, že taký 
náročný projekt Malacky ešte nerealizo
vali. A to ich máme za sebou už desiatky. 
Aby sme splnili kritérium odkanalizova
nia aglomerácie, t. j. viac ako 85 % pro
ducentov odpadov vôd, museli sme 
k nášmu projektu pričleniť aj projekt od
kanalizovania časti Kostolišťa. No najviac 
nepochopiteľný bol pre mňa nesúhlas 
niekoľkých vlastníkov pozemkov, okra
jom ktorých sa plánuje výstavba kanali
zácie. Pritom kanalizácia jednoznačne 

pozemky zhodnocuje. Ďalšou veľkou 
komplikáciou bola výška projektu. Na 
skutočnosť, že prekročí hranicu 200 mil. 
Sk (664tis. €) a budeme potrebovať štát
nu expertízu, nás projektant upozornil až 
koncom augusta. Odhad nákladov na 
úrovni cien roku 2010 je asi 417 mil. Sk 
(1,38 mil. €)”. 

Aké sú lehoty na vypracovanie štát-
nej expertízy?

„Podľa zákona má štát na jej vypraco
vanie 60 dní. Hoci sme bezprostredne po 
zistení nevyhnutnosti expertízy začali 
s prípravou podkladov, prvý termín po
dania žiadosti sme nestihli”. 

Bude mesto pokračovať v úsilí zís-
kať financie na výstavbu kanalizácie 
z eurofondov? Ako zabezpečí spolufi-
nancovanie projektu?

„Nestihli sme prvý termín, zabojujeme 
o druhý. Je potrebné doriešiť spôsob za
bezpečenia financií zo strany prijímateľa 
– Mesta Malacky. Podľa finančnej analýzy 
je to 15,3 % z 417 mil. Sk, teda asi 64 mil. 
Sk (2,12 mil. €). K tomu je potrebné pripo
čítať náklady, ktoré EÚ charakterizuje ako 
neoprávnené. Mám predstavu o zabezpe
čení spolufinancovania s minimálnym do
padom na rozpočet mesta. Po nadobud
nutí právoplatnosti stavebného povole
nia začneme verejné obstarávanie na vý
ber dodávateľa. Do najbližšej výzvy chce
me mať kompletnú žiadosť i vybraného 
dodávateľa. V prípade schválenia finanč
nej pomoci sa s realizáciou môže začať  
ihneď po podpísaní zmluvy. Teda čas sme 
zatiaľ nestratili.“               -mh- 

Primátor ondrejka o projekte odkanalizovania mesta:

„Prvý termín sme nestihli, ale čas sme nestratili”
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Stretnutie moderoval vedúci odde-
lenia životného prostredia Ing. Franti-
šek Klíma. Hlavné slovo dostala autori-
zovaná architektka Ing. Michaela Meder-
lyová, ktorá sa zaoberala aj rozširova-
ním zelene na Záhoráckej ulici a na kri-
žovatke. F. Klíma podotkol, že tému na 
internete si prečítalo 807 návštevníkov 
a zanechali tu 37 pripomienok, ktoré sa 
vyhodnotia a po ich zvážení sa jednotný 
zámer objaví na webstránke mesta. 

Park pre ľudí
M. Mederlyová oboznámila zúčast-

nených s alternatívami, napríklad so so-
chou mníšky v podobe fontány. Túto 
možnosť nahradila samostatne stojaca 
plastika vincentky obkolesenej deťmi –
umiestnená v rohu pri bašte pri vstupe 
na nádvorie kostola. Zdôraznila, že park 
je živý a mal by sa ľuďom otvoriť. Jej ví-
zia spočíva vo využití priestoru aj mimo 
lavičiek, teda vo voľnom prístupe na 
trávnik, ktorý bude kompletne nový, 
a hovorí sa aj o nočnej závlahe. Ak bude 
dobre založený a udržiavaný, podľa jej 

slov to vydrží. Vyjadrila sa aj k mobiliá-
ru, ktorý bude jednotný, keďže bude od 
jedného dodávateľa. 

Príde aj k výrubom
V budúcnosti sa vyrúbu ihličnany, 

ktoré rastú tesne pri múre kostola, a na-
hradia sa krušpánmi presadenými zo 
stredu parku. Čo sa týka osvetlenia par-
ku, staré lampy sa odstránia a vystrieda-
jú sa novými. 

Architektka je proti odstráneniu ná-
šľapných svetiel, ale navrhla farebné fó-
lie, ktoré doladia charakter parku a ur-
čite zdôraznia aj čaro vianočnej atmosfé-
ry. Kritizovala tiež necitlivo osadené tra-
fostanice. Stará lipa dostane pod kore-
ne stimulačné injekcie. V jednom z návr-
hov je pitná fontána a kvetinový záhon 
na námestíčku medzi parkom a baštou. 
Ťažko udržiavateľný trávnik pri pamät-
níku obkolesí asi 30 – 40 cm vysoký mú-
rik, ktorý poslúži ako čiastočná bariéra 
dopravy. Niektorí občania prejavili ne-
súhlas so vznikom detského ihriska ale-
bo zóny pre športovcov. „V návrhoch 
nejde ani o cyklotrasu, ani o detské ih-
risko. Ide len o optické naznačenie trasy 
pre cyklistov, prípadne niekoľko prvkov 
pre deti,“ upozornila architektka.

Zelená tvár
Projekt bude financovaný z mest-

ských peňazí a najdrahšie budú pravde-
podobne vodné prvky. Na celej diskusii 
sa zúčastnilo šesť občanov, čo bolo jed-
nak dôsledkom nevhodného času a jed-
nak aj prejavom záujmu o túto časť mes-
ta. Hoci príde k výrubom, park zrejme 
dostane zelenšiu podobu ako doterajšie 
rozširovanie zelene v meste. Dúfame!

SIMONA ŠÍPOVÁ
Foto: S. Osuský 

Keďže pri výstavbe viacúčelového 
ihriska v areáli CVČ na ulici M. Rá
zusa prišlo k niektorým zmenám 
a projekt sa blíži ku koncu, položili 
sme niekoľko otázok prednostovi 
MsÚ Ing. Dušanovi Vavrincovi.

Zmenila sa výška nákladov na vý
stavbu ihriska alebo investori?

Mesto Malacky získalo na vybudova-
nie viacúčelového ihriska grant z Úradu 
vlády SR vo výške 1000-tis. Sk. Lokalita na 
umiestnenie viacúčelového ihriska bola 
určená do priestorov areálu CVČ. Investo-
rom je mesto Malacky, pričom investícia 
je rozdelená do dvoch častí. Na každú 
časť bol vybraný dodávateľ na základe 
verejného obstarávania zákazky s nízkou 
cenou. Dodávateľom prvej časti je firma 
IB-Servis Malacky a druhej časti Scansis 
Slovakia Bratislava. 

V prvej etape sa vykonali geodetické  

a zemné práce, prekládky inžinierskych 
sietí a vybudovali základy s podkladovou 
vrstvou pre inštaláciu ihriska s termínom 
ukončenia 31. 10. 2008. Cena tejto časti 
diela s prácami naviac, vyvolanými po-
trebou prekládok telekomunikačného 
vedenia, vybudovania prípojok a roz-
vodov nízkeho napätia, je 830-tis. Sk.

Samotná inštalácia ihriska, ktorá po-
zostáva z položenia umelého trávnika, 
osadenia mantinelov, osvetlenia a pod. 
predstavuje druhú etapu realizácie viac-
účelového ihriska. Táto časť by mala byť 
ukončená do 5 dní od začatia inštalácie – 
v prvej dekáde novembra. Náklady na tú-
to etapu budú predstavovať 1210-tis. Sk 
(1000-tis. Sk je cena základnej verzie pre 
futbal a 210-tis. Sk je rozšírenie funkčnos-
ti o volejbal a basketbal). 

Prečo sa zmenil pôvodný projekt?  
Ihrisko malo predsa siahať až ku kotol
ni.

Pôvodný projekt a situačný plán osa-
denia ihriska bol ešte z roku 2007, kedy 
sme prvýkrát žiadali o grant, pričom roz-
mery ihriska boli menšie ako teraz. Na zá-
klade nového grantového kola sa zmenili 
i technické parametre ihriska a tiež potre-
ba prepracovania situačného projektu. 
Pôvodne sa umiestnenie ihriska plánova-
lo tak, aby sa zachovala jestvujúca vnú-
torná komunikácia, pričom by sa posu-
nuli mantinely ihriska až za plot CVČ a za-
brala by sa aj časť parkovacích miest pred 
areálom. Potom sme sa na základe vytý-
čenia hraníc plochy ihriska rozhodli pri-
stúpiť k efektívnejšiemu i ekonomickej-
šiemu riešeniu – posunutiu umiestnenia 
ihriska bližšie k budove CVČ so zacho-
vaním oplotenia a parkovísk – ale aj so 
 zabratím časti vnútornej komunikácie.

Konkrétne na aké športy je multi
funkčné ihrisko určené? Dostanú tu 
priestor aj skejteri?

Ihrisko je oficiálne a účelovo určené 
na minifutbal, volejbal a basketbal, s mož-
nosťou využitia aj na iný rekreačný šport 
loptového charakteru.

Kedy bude ihrisko otvorené?
Predpokladaný termín slávnostného 

otvorenia je november 2008. Konkrétny 
termín bude spresnený a stanovený po 
dohode s Úradom vlády SR. Potom bude 
ihrisko odovzdané do užívania CVČ.

SIMONA ŠÍPOVÁ

SAMOSPRÁVA

revitalizácia parku
vo verejnej
diskusii

V stredu 22. októbra popoludní sa v MsÚ konala ve
rejná prezentácia návrhov na revitalizáciu centrál
neho parku. Začala sa príhovorom primátora Joze
fa Ondrejku, v ktorom poukázal na často neopod
statnené diskusie k téme na internete. Spomenul aj 
najväčšie nedostatky parku, ktorými boli podľa ob
čanov pred poslednou rekonštrukciou časté prepa
dy a úzky chodník pri kostole. K sťažnostiam k sú
časnému vzhľadu parku sa vyjadril, že 95 % pro
jektu bolo financovaných z eurofondov. To zname
ná, že ak mesto nechce vrátiť peniaze, minimálne  
5 rokov sa nesmie výsledok renovácie zničiť. Čo sa 
týka ďalších zámerov, mesto sa chce vyvarovať nad
merných zásahov a výrubov.

Keďže do internetovej diskusie sa za
pojilo množstvo občanov, mesto sa 
rozhodlo zorganizovať verejnú pre
zentáciu návrhov na revitalizáciu par
ku na Kláštornom námestí. Na veľké 
prekvapenie všetkých prišlo len 6 zá
ujemcov. 

Čo si o tom myslíte? 
aká téma by prilákala 
na stretnutie v Msú 
vás?
Pavol Buček, 26 r.,
lektor
Podľa počtu návštevní
kov téma zrejme niko
ho nezaujala. Stretnu
tie sa konalo v čase, keď 
naň mohli prísť akurát 
tak dôchodcovia. A je pravda, že po práci 
má každý na programe už príjemnejšie 
aktivity, ako ísť na MsÚ. Niekoho to jedno
ducho obťažuje. Zrejme si neuvedomujú, 
že peniaze na revitalizáciu idú z vreciek 
daňových poplatníkov. Mňa osobne by 
zaujali nové možnosti pre výstavbu rodin
ných domov a informácie o kaštieli. 

Michal Šišolák, 30 r., 
projektový manažér
Myslím, že ľudia to po
kladali za zbytočné, 
keď sa park len nedáv
no rekonštruoval. O dia
nie v meste sa už veľmi 
nezaujímam, takže konkrétna téma, ktorú 
by som rád riešil, nie je.

Anna Šímová, 72 r., 
dôchodkyňa
Keby som vedela, že sa 
takáto prezentácia ko
ná, určite by som prišla. 
Ako členka OZ Zlatý 
vek sa zúčastňujem veľ
mi veľa akcií, ale toto som akosi prehlia
dla. Zaujíma ma totiž všetko, čo sa v meste 
deje. 

Marián Vaniš, 26 r.,
technik
Neviem zhodnotiť, 
z akého dôvodu sa do
stavil taký malý počet 
občanov. Ľudia na to 
asi nemajú čas. Ale ja 
by som určite navrhoval nejaké nové akti
vity pre mladých, nejaké krúžky, pretože 
som si všimol, že veľmi veľa mladých len 
tak posedáva v parku. Taktiež mi prekáža, 
že vždy keď sa niečo rieši, tak iba v centre 
mesta. Na okrajové časti sa zabúda. Určite 
by ma zaujala diskusia na takúto tému.

sisa

anketa

Jedna z možností revitalizácie – fontána v strede parku.

otvorenie ihriska sa blíži

Revitalizácia zelene v centre mesta 
pokračuje a všetky záhony sú už 
založené. Pracovníci dodávateľ
skej firmy z Pezinka ich zamulčo
vali (navrstvili drevnú štiepku, kto
rá zabráni rastu buriny). Mesto Ma
lacky investuje do revitalizácie ze
lene 1 mil. 340tisíc Sk (44 479, 85 
eur) z vlastného rozpočtu v úsilí 
urobiť stred mesta krajším a zelen
ším. 

Niektorí obyvatelia však tento krok 
očividne nedoceňujú. Hneď prvý deň 
po výsadbe chýbalo v záhonoch päť 
mladých drevín, ľudia šliapu po založe-
ných trávnatých plochách a cyklisti zbo-
ku obchodného domu Stred jazdia ved-
ľa schodíkov priamo pomedzi nové sa-

denice. Mestu Malacky krádežou mla-
dých drevín vznikla škoda za vyše 10-ti-
síc Sk. Spôsobili ju neznámi páchatelia, 
keď si z ľahko dostupných čerstvo zalo-
žených zelených plôch „vytiahli“ 11 tisov 
a 5 krušpánov. 

Ing. M. Gajdárová z oddelenia život-
ného prostredia MsÚ potvrdila, že vznik-
nutú škodu okamžite ohlásila na Ob-
vodné oddelenie Policajného zboru 
v Malackách. Zdá sa však, že zlodeji ma-
jú guráž. Hneď nasledujúcu noc zostali 
prázdne jamky po ďalších dvoch kríkoch 
a troch trvalkách. 

Vandalské postoje niektorých Mala-
čanov sú v príkrom rozpore s ich dekla-
rovaným vzťahom k zeleni, preto ich ne-
trpme ani u iných a ohlásme vandalstvo 
(ak sme jeho svedkami) na bezplatnú 
linku MsP 159.

Text, foto: TATIANA BÚBElOVÁ

Takto by malo 
nové ihrisko 
vyzerať.

Mesto vysádza, ľudia ničia

Jamy po sadeniciach zívajú prázdnotou.

Počet prítomných na stretnutí prekvapil zrejme všetkých.
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Na  vydaní  malackého 
kalendára  sa  okrem 
spomínaných  inštitú
cií  spolupodieľali  ma
lackí výtvarníci, ktorí 
obohatili  kalendár  
o svoje umelecké die
la.  Nástenný  kalen
dár  sa  nesie  v  ume
leckom  duchu.  Na 
trinástich stranách  
môžete  nájsť  obra
zy  či  keramické  
reliéfy  s  výjavmi  
z  mesta,  ako  na
príklad reliéf Ma
laciek  od  Libuše 
Čtverákovej, 
Modrý  sen 
o meste či Fron
cov  mlyn  od 
Evy  Režnej,  
Tajomstvo  od 
Rozálie  Habo
vej, Borovicový les od 
Pavla  Žáka  a  v  neposlednom  rade 

maľbu  Na  „Výhone“  je  kľud  II.,  ktorého  au
torom  je  Martin  Hajdin,  i  mnoho  ďal

ších  očarujúcich  výtvar
ných prác. 

Nástenný  ka
lendár 2009 si 
môžete  zakú
piť  v  kníhku
pectve  Ľubica 
(hotel  Atrium) 
alebo  priamo 

v  turistickoin
formačnej  kance
lárii  (inkubátor), 
resp.  v  mestskom 
úrade v klientskom 
centre  v  hodnote 
95 Sk (3,15 ).

VIERA ADAMOVIČOVÁ

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.

MH 08 F15

UŽ AJ V MALACKÁCH nA PezinsKeJ 37 • teL.: 034/774 11 38

TERAZ NOVÁ CENA

399.700 Sk

MH 08 F36

PUBLICISTIKA  •  INZERCIA

Firma DON B.V. hľadá záujemcov 
o prácu v Holandsku na pozície:

Požadujeme znalosť anglického alebo nemeckého jazyka, odbornú znalosť  
a doloženie výučného listu, prípadne iných získaných osvedčení.

Bližšie informácie: +31 48 551 22 51 alebo +31 63 867 98 59
Záujemcovia môžu posielať životopisy priamo na: 
a.jurciek@donbv.nl alebo na fax +31 48 551 43 33.

• automechanik • karosár • obrábač kovov  
na CNC strojoch • pokrývač • murár • tesár • 
obkladač • inštalatér • kúrenár • elektrikár •

Práca bez 

sprostredkovateľského

poplatku!

Sklamala vás ľahostajnosť di-
vákov k vašim pokusom o spolu-
prácu?

Je pravda, že to bolo najvlažnej-
šie publikum, s akým sme sa kedy 
stretli. Keď porovnám, že napríklad 
v Kremnici sme mali návštevnosť 
okolo 120 ľudí, ktorí sa skutočne 
bavili, je to obrovský rozdiel. Ale 
sklamaní nie sme. Hráme vždy 
s rovnakým nasadením a teší nás 
potlesk vo finále. 

Navonok pôsobíte ako sku-
pinka ľudí, ktorí si sadli. Platí to 
aj v súkromí? Neleziete si za tie 
roky na nervy?

Sme dobrá partia, aj keď čas od 
času sa niečo udeje a musíme vy-
čistiť vzduch. Problémy sa objavu-
jú, veď ako všade. A na nervy si,  
samozrejme, lezieme.

Vidieť na vás, že pre ľudí hráte 
s radosťou. Čo ďalšie vás čaká?

Dokončíme jesenné turné a pri-
pravujeme sa na jarné. V priebehu 
tohtoročnej jesennej „šnúry“ sme 
absolvovali 12 koncertov za 7 dní. 
Niekedy musíme zvládať aj tri pred-
stavenia denne. 

Text, foto: -sisa-

Vlasy sa nestali
korunou večera

Malačania sa poslednú októbrovú sobotu tešili na príjemný kultúrny  
zážitok, akým mal pre nich byť legendárny muzikál Hair. Skupinka ôsmich 
spevákov, ktorí sa rovnakou šou prezentujú už dvanásť rokov, však ná-
ročné publikum neoslovila. Pár slov nám k tomu povedal producent mu-
zikálu Petr Kůsa.

Aj niektorí účinkujúci majú veľa spoločného so životným štýlom hippies. 

Malacky 2009

Kalendár spracovala spoločnosť H2K Group, s.r.o. www.dobrareklama.skMesto Malacky vydalo v spolupráci s turistickoinformačnou kanceláriou 

nástenný kalendár na rok 2009

V šatni bolo viditeľne dusno.
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V tomto školskom roku sa od 1. 
septembra vyučuje podľa nového 
školského zákona o výchove 
a vzdelávaní. Podľa tohto zákona 
sa výchova a vzdelávanie usku
točňujú podľa vzdelávacieho pro
gramu, ktorý je rozdelený na štát
ny vzdelávací program a školský 
vzdelávací program.

Štátny vzdelávací 
program 
vymedzuje povinný obsah výchovy 
a vzdelávania, vydáva a zverejňuje 
ho ministerstvo školstva.

Školský vzdelávací 
program 
je základným dokumentom školy, 
v ktorom škola prezentuje svoje cie
le, zámer, v čom chce byť výnimočná, 
a aký má byť profil absolventa tejto 
školy.

Naša škola – štátne gymnázium – 
má vo svojom školskom programe tieto 
hlavné ciele: 

•	 príprava takého absolventa, ktorý 
je schopný pokračovať v štúdiu na 
akomkoľvek type vysokej školy u nás 
i v zahraničí

•	 absolvent našej školy vie pracovať 
s výpočtovou a multimediálnou techni-
kou, tvoriť vlastné projekty a prezento-
vať ich

•	 ovláda jazykové kompetencie as-
poň dvoch cudzích jazykov

Cieľom školy je ponúknuť vyváženú 
ponuku vzdelávacích aktivít pre všet
ky študijné a profesijné zamerania.

1. ročník osemročného štúdia – 
príma: štátna dotácia 6 hodín týž
denne

Cieľom vzdelávania v príme a v ďal
ších rokoch aj vo vyšších ročníkoch je po
silniť všetky časti štátneho vzdelávacieho 
programu tak, aby študenti získali kľúčo
vé kompetencie všetkých predmetov.

•	 Nové predmety:
Experimentálne vedy – prvé dotyky 

s vednými disciplínami ako je chémia, 
fyzika, biológia, jednoduché pokusy 
a ich prezentovanie, spracovávanie no-
vých poznatkov zo svojho pozorovania

Ochrana človeka a prírody – šport 
a telesné aktivity zamerané na aktuálne 
problémy, boj s obezitou, poranenia, pr-
vé ekologické aktivity

Mediálna výchova - zodpovedné vy-
užívanie prostriedkov masovej komuni-
kácie, schopnosť kriticky posudzovať 
mediálne šírené posolstvá

•	 Posilnené predmety:
Cudzie jazyky, Informatika

1. ročník štvorročného štúdia: štát
na dotácia 4 hodiny

Cieľom vzdelávania v štvorročnom 
štúdiu je vytvoriť nový systém a obsah prí
rodovedných predmetov a praktických 
cvičení v rámci povinných predmetov, vo
liteľných predmetov a prierezových tém. 
Experimentálne aktivity sú organizované 
formou blokového a projektového vyučo
vania, prác v teréne, tímovej práce učite
ľov s uplatnením interdisciplinárneho prí
stupu. Cieľom školy je vybudovať experi
mentálne environmentálne a fyzikálne 

pracovisko, ktoré by zvýšilo záujem štu
dentov o riešenie environmentálnych 
problémov, o štúdium ekológie, prírodo
vedných predmetov v súlade so spoločen
skými potrebami trhu.

V rámci vzdelávacej oblasti človek 
a spoločnosť zavádzame multikultúrnu 
výchovu, štúdium ekonomiky a podnika
nia, prácu s informáciami a ich prezento
vanie cez ITK techniku a médiá, spotrebi
teľské vedomie, právne vedomie a pod.

•	 Nové predmety:
Experimentálne vedy – oboznáme-

nie sa s novými technológiami a techni-
kami vo vede a výskume: laserová tech-

nika, nanotechnológia s využitím nano-
kamery, praktické prepojenie s reálnym 
životom, biotechnológie

Človek v ohrození – význam huma-
nitárnej a rozvojovej pomoci, práva detí 
v rozvojových krajinách, globálne prob-
lémy sveta, tolerancia voči iným kultú-
ram a rasám, vojnové konflikty, obcho-
dovanie s ľuďmi, ľudské práva

2. ročník štvorročného štúdia: štát
na dotácia 4 hodiny

V rámci školského vzdelávacieho pro-
gramu ponúkame predmety ekonómia 
a podnikanie, v ktorom môžu študenti 
pokračovať aj vo vyšších ročníkoch, a po 
absolvovaní trojročného vzdelávania 
v tomto odbore môžu získať medziná-
rodný certifikát. Ďalej posilňujeme vzde-
lávanie a rozvoj jazykových kompeten-
cií vyučovaním niektorých predmetov 
v cudzích jazykoch.

•	 Nové predmety:
Ekonómia a podnikanie
Vybrané kapitoly z histórie a litera-

túry – vyučovanie v cudzom jazyku

3. a 4. ročník štvorročného štúdia: 
štátna dotácia – 7 hodín (3. roč.) a 15 
hodín (4. roč.)

Pre študentov 3. a 4. ročníka máme 
okrem tradičných predmetov priprave-
ný návrh voliteľných predmetov, z kto-
rých si môžu zvoliť predmety a vzdelá-
vacie moduly podľa svojho záujmu a po-
dľa toho, kam plánujú ísť po ukončení 
gymnázia študovať. Všetky tieto voliteľ-
né predmety nadväzujú na predchádza-
júce vzdelávanie.

•	 Voliteľné predmety – návrh: 
iba niektoré vybrané

Literatúra v anglicky hovoriacich kra-
jinách

Reálie v anglicky hovoriacich kraji-
nách

Televízna a filmová analýza diel v ne-
meckom jazyku

Tvorivé písanie
Obchodná angličtina
Rétorika
Cabri – geometria
Čo Pytagoras nevedel?
Projekty v matematike
Fyzika pre život
Alternatívne zdroje energie
Biotechnológie
Lasery
Fyzika v medicíne
Ekológia

Chémia v potravinách
Zdravoveda
Prosociálny výcvik
Regionálne dejiny
História očami dokumentaristiky
Spotrebiteľská výchova
Svet práce
Filozofia v priebehu dejín
Podnikanie v praxi 
Spoločenská etiketa
Právo v praxi
Analýza umeleckých diel
Osobnostný rozvoj

Veľká pozornosť je venovaná rozvoju 
samostatnosti pri tvorbe a prezentá-
ciách prác študentov, prenosu informá-
cií prostredníctvom modernej techniky 
– video, kamera, fotografie, grafické spra-
covanie meraní počítačom, práci s Aktiv 
studiom a interaktívnou tabuľou.

Dúfame, že nami predstavený škol-
ský vzdelávací program osloví našich  
terajších a j budúcich študentov a ich 
rodičov a pomôže im pri rozhodovaní 
o ďalšom štúdiu.  

               pr

Fantázii sa medze nekladú
Neuveriteľná je šikovnosť klientov. Zo 

starých kníh alebo látok dokážu svojou 
fantáziou vytvoriť krásne predmety. 
K dielňam patrí aj viazanie kníh. Nikto 
z viazačov nie je odborník, svojou usilov-
nosťou však dokážu všetko. Najnovšie sa 
učia pracovať s počítačmi a internetom 
a sami si vytvárajú prezentácie z akcií, na 
ktorých sa zúčastnili. „Dobrá bola stano-
vačka na Pohode v Trenčíne, kde sme 
ukazovali výrobky a učili sme ľudí vyrá-
bať ich,“ prezradil Marián z dielne. 

Dobrá partia
Členovia organizácie tvoria podľa ich 

slov skvelý kolektív. Najmladší člen má 
21 rokov, najstarší 40 rokov. Väčšinou po-
chádzajú z Malaciek a do Jakubova sa-
mostatne cestujú, výnimkou nie je ani 
dievča z Brodského. 

Deň otvorených dverí navštívili ľudia 
zo širokého okolia, skupinky škôlkarov, 
ale aj družobná organizácia z Nemecka. 
Akcia splnila svoj cieľ a mladí ľudia zvi-
diteľnili svoj talent.

Text, foto: SIMONA ŠÍPOVÁ

PUBLICISTIKA  •  INZERCIA

Dokončenie z �. strany

MH 08 F8

MH 08 F9

Gymnázium predstavuje svoj
školský vzdelávací program

dom Svitania otvoril 
dvere návštevníkom

Sprievodcovia priestormi Janka a Henrich.

MONTÁž SADROKARTóNOV
MAlIARSKE PRÁCE

0907 42 86 12
MH 08 F35
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V utorok 15. októbra sa vo veľkej 
zasadačke MsÚ zišlo 135 seniorov 
Základnej organizácie Jednoty dô-
chodcov na Slovensku a Klubu dô-
chodcov v Malackách na posedení 
pri príležitosti Mesiaca úcty k star-
ším. V kultúrnom programe ich po-
zdravili ženy zo súboru Sekulan, 
ktoré melódiami záhoráckych pies-
ní navodili citovú atmosféru.

V  príhovore  prítomných  pozdravila 
predsedníčka Okresnej organizácie Jed
noty dôchodcov na Slovensku v Malac
kách Žofia Lomnická, ktorá vyzdvihla vy
hlásenie  Medzinárodného  dňa  starších 
ľudí, ktorým je 1. október. Tento mesiac 
je venovaný pozornosti a úcte k starším 
od  predstaviteľov  samospráv,  minister
stiev, ale i zo strany občianskych združe
ní. Pozitívne zhodnotila spoluprácu me
dzi JDS a KD v Malackách i aktivitu senio
rov v jeseni svojho života, ktorou mobili
zujú svoju telesnú i duševnú stránku.

Dôchodcovia oceňovali
Popri inom zdôraznila význam práce 

vedenia Ústredia JDS na Slovensku, kto
ré  pripomienkuje  v  spolupráci  s  minis
terstvami  a  poslancami  NR  SR  zákony 
priamo sa dotýkajúce seniorov. V závere 
odovzdala vyznamenanie III. stupňa JDS 
za dlhoročnú prácu v prospech dôchod
cov Daniele Malinovej, vedúcej KD, Oľge 
Búzkovej,  hospodárke  OO  JDS  a  Anne 
Holubovej, členke výboru ZO JDS.

Obozretnosť v každom veku
Prítomným  seniorom  sa  prihovorila 

i  Mgr.  Alena  Kmecová,  vedúca  klient
skeho oddelenia MsÚ. 

Riaditeľka  OTP  banky  v  Malackách 
Ing. Katarína Prelcová seniorov obozná
mila s najdôležitejšími úlohami občanov 
týkajúcich sa prijatia eura a upozornila 
na  nástrahy,  ktoré  môžu  využiť  rôzne  
nekalé živly. 

 ŽOFIA LOMNICKÁ

drobná inzercia

MH 07B3

Cudzie slová začínajúce 
písmenom S:

 sabat  deň odpočinku u Židov;
 tajnička č. 2   svedok súboja;
 sága  románová kronika;
 semiš   plastický velúr;
 sakrosanktum  posvätná vec;
 sexagon  šesťuholník;
 samuraj   japonský šľachtic;
 siblicita  zabitie súrodenca;
 sajga    stepná antilopa;
 signum   znak, značka;
 sakralita   posvätnosť;
 tajnička č. 4  vlákno z agávy;
 salivácia   nadmerné slinenie;
 skat  kartová hra;
 samizdat  zakázaná literatúra;
 skript  písomný prejav;
 tajnička č. 1  obrazovka počítača;
 tajnička č. 3  náhly pokles cien;
 seansa  zasadnutie, sedenie;

 solicitant  žiadateľ;
 sediment   usadenina;
 sondáž   prieskum;

VODOROVNE
A priväzovali; pohrebná hostina; izo

lačný materiál B tajnička č. 1; gigant; ta
liansky generál, ktorý dosiahol vzducho
loďou  severný  pól  C  ad  acta;  armádny 
telovýchovný klub; malá Terézia; drozd 
v  Brne;  amerícium  D  meno  manželky 
Emila Zátopka; tajnička č. 2;  slovenský 
hádzanársky  reprezentant  E meno  he
rečky  Rapaičovej;  ruská  rieka;  značka 
ruských  lietadiel;  rímska  1;  astát;  pozri 
básnicky; kráľ púšte F popevok; obec na 
Záhorí; automobilová elektronická „hifi“ 
poistka; tajnička č. 3; tu máš! G pletiar
ske výrobné družstvo v Stupave; nachá
dzajúce  sa  na  severe;  schopnosť  ucho
vania minulých dejov.

ZVISLE
1 vložila do niečoho 2 označenie vo

dou riediteľných náterových hmôt; me
no bývalej moderátorky Strakovej;  rím
skych 5 3 maďarské ženské meno; pred
ložka 4 jedno z mien herečky Jonesovej; 
Európan 5 aténsky futbalový klub; noč
ný  vták 6 spoluhlásky  v  slove  lano; la
tinská predložka; časť  tváre 7 Igor; EČV  

Košíc  a  Karvinej;  MPZ  Nemecka  a  Špa
nielska 8 slovenské platidlo, ktoré stratí  
31. 12. 2008 platnosť; predložka 9 pat
riace  Alene  10  porozdával;  polomer  
11  dusík;  kartová  hra,  EČV  Snina  12 
osobné  zámeno;  značka  ruských  lieta
diel; nedobré 13 strana; časť tela 14 rá
zovitý  kraj na Slovensku; meno slávnej 
speváčky  Sumac  15  tajnička č. 4;  Pre

teky mieru 16 domácke meno Ilony; iba; 
prehlasovaná  samohláska 17  obrubo
vať. 

Pripravil: JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

Kto chce súťažiť o celoročné predplatné 
magazínu Žena, nech pošle kupón spolu 
so správnymi odpoveďami do 12. novem-
bra a zaradíme ho do žrebovania.

KUPÓn
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Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali 
správne vylúštenie tajničky – 1. rumi-
nácia,  2.  rikša,  3.  rapír,  4.  reforma,  
5. rift – sme vyžrebovali Elenu Sobe-
kovú  zo  Záhoráckej  ulice  v  Malac
kách,  ktorá  získava  celoročné  pred
platné magazínu Žena. 

MaLacKÝ
HLaS
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KrížovKa

SERVIS ČITATEĽOM • INZERCIA

orieškové
kolieska
SPOtREBA
300 g hladkej múky, 250 g Palmarínu, 
120 g orieškov, 120 g práškového cuk
ru, 1/4 balíčka prášku do pečiva, 1 žĺtok
POStUP
Do múky pridáme Palmarín, cukor, mle
té oriešky, prášok do pečiva, žĺtok a všet
ko spracujeme na cesto, ktoré vyvaľká
me na hrúbku 1 cm. Formičkou vykrojí
me kolieska, ktoré dáme na suchý plech 
a pečieme v stredne teplej rúre. Upečené 
a vychladnuté spájame po dvoch lekvá
rom a polejeme čokoládovou polevou.

recePt Pani vozárovej

Aj na takýchto netradičných miestach 
sa tešili hríbari z nálezov v predchádza-
júcich dňoch v lesoch v okolí Malaciek.

text, foto: František Hlavatý ml.

Slávnostné posedenie 
seniorov

Ak máte zaujímavé 
fotografie, alebo 
viete o mieste, kto-
ré stojí za to vyfotiť, 
pošlite svoj námet 
na adresu redakcie! 

OKOM
OBJEKTÍVU

Obyvatelia bratislavského regiónu
vkladajú do bánk stovky miliónov

„Klienti si začínajú uvedomovať, že pred zavedením 
eura je najlepšie vložiť prebytočnú hotovosť v sloven-
ských korunách na účty a do bankových vkladov. 
Slovenské koruny im banky automaticky prevedú na 
eurá,“ hovorí Martin Juran, riaditeľ regionálneho 
riaditeľstva Slovenskej sporiteľne v Bratislave.

Slovenská sporiteľňa odporúča tým, ktorí ešte majú 
doma prebytočnú hotovosť, aby ju vložili do banky 
ešte pred koncom roka 2008. Uľahčí im to prevod 
korún na eurá. Pripravila pre nich špeciálny termíno-
vaný vklad EUROhotovosť. Úspory sa im zhodnotia 
ročným úrokom presahujúcim 4,45 %. Navyše im 
Slovenská sporiteľňa vyplatí úroky v hotovosti a v 
eurách okamžite pri vložení peňazí. Získajú tak eurá 
napríklad na prvé dni roka 2009, keď už bude na 
Slovensku euro domácou menou.

Za každých 25 tisíc korún vložených na termínovaný 
vklad EUROhotovosť s dobou viazanosti 18 mesiacov 
vypláca Slovenská sporiteľňa úrok 45 eur (takmer            
1 400 Sk). Pri termínovanom vklade EUROhotovosť 
sa neplatí žiadny vstupný ani výstupný poplatok.              
Vklad aj výnos sa prepočíta konverzným kurzom             

1 euro = 30,1260 Sk. Doba viazanosti je 12 alebo 18 
mesiacov. Minimálny vklad je 25 tisíc Sk. Termínovaný 
vklad EUROhotovosť je chránený Fondom ochrany 
vkladov.

Peniaze, ktoré mali mnohí doteraz uložené doma v hotovosti, začínajú prúdiť do bánk. Dôvo-
dom je blížiaci sa prechod na euro. Za dva týždne vložili klienti do Slovenskej sporiteľne, 
najväčšej banky na Slovensku, 2,5 miliardy korún. V bratislavskom regióne presiahol v tomto 
období prírastok termínovaných vkladov obyvateľstva v Slovenskej sporiteľni pol miliardy 
korún.

•  Darujem  pekné  šteniatka  –  kríženci  
českého bradáča s ratlíkom. Len do dob
rých rúk! Povinné očkovania absolvovali.

 Kontakt: 0907 042 077
• Predám SEAT Alhambra automat – 1,9 
TDI, Signo, 85 kW, r. v. 2001, servisná kniž
ka 183 000 km, 259 000 Sk. 

Kontakt: 0911 323 818

Do redakcie bol doručený list od oby
vateľky Ulice M. Rázusa, ktorá sa sťažovala 
na vyrúbané stromy v areáli CVČ z dôvodu 
výstavby ihriska. „Ide o vyrastené stromy, 
ktoré niekoľko desaťročí spríjemňovali na
še okolie a ozdravovali životné prostredie. 
Ak už musia padnúť, mali by byť minimál
ne v tom istom počte nahradené novými. 
Ihriská by sa nemali budovať na úkor zele
ne,“ píše vo svojom liste. Ten sme predložili 
vedúcemu oddelenia životného prostredia 
Ing. Františkovi Klímovi. „Súčasťou rozhod

nutia o výrube stromov je aj náhradná vý
sadba. Bola uložená aj pri tvorbe ihriska 
a bude, samozrejme, zabezpečená v spo
menutom priestore. V prípade povinného 
výrubu mesto uplatňuje zásadu za jeden 
strom minimálne dva nové. Zeleň sa sna
žíme dopĺňať najmä okolo panelákov. Za 
posledné obdobie bolo vysadených veľa 
stromov, problém je však v okolí bytoviek. 
Ťažko sa tu totiž hľadá miesto, kde nie sú 
vedené inžinierske siete,“ vysvetlil situáciu 
Ing. F. Klíma.                 -sisa-

za jeden strom dva nové

Psychologický  román  Duša
na Mitanu s detektívnou zá
pletkou Koniec hry vyznie
va  ako  kritika  morálneho 
stavu spoločnosti v posled
nom desaťročí  totalitného 
režimu. Hlavná postava ro
mánu, režisér Peter Slávik, 
trpiaci silnou viazanosťou 
na  matku,  zabije  svoju 
manželku, pretože nie je 
schopný vysporiadať sa 
s  jej  odlišným  pohľa
dom  na  svet.  Vydanie 
prináša  pôvodný  text 
bez cenzúry. 
Dievčenský  román 
tancuj! Znova na ja-
visku  získava  Júlia 
Novotová z Mala-
ciek. Žiadame výherkyňu, 

aby sa ohlásila v redakcii na Radlinského 
ul. 2751/1, 3. p., č. d. 407. 

  
Ak  chcete  súťažiť 
o  Koniec  hry,  po

šlite  do 12. no-
vembra  nalepený 

kupón a možno prá
ve na vás sa usmeje 

šťastie.

Kníhkupectvo
Ľubica

OC hotela Atrium
telefón: 772 67 34

Po–Pia 9.00 – 17.30 h
So 9.00 – 12.00 h

KUPÓn
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Kníhkupectvo 
ĽUbica

čítajte a vyHrajte

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

Sníva Tomáš Maštalír o  silikónovej 
kráske?

Ste v zhone, meškáte a  nestíhate? Máme 
návod ako zlikvidovať časožrútov!

Odhalili sme Sibyline proroctvá

Chcete sa zbaviť dioptrií, alebo si zlepšiť 
zrak? Poznáme účinné cvičenia.
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OKTÓBER 2008

SIBYLA
JASNOVIDKA, 
KTORÁ 
PREDBEHLA ČAS

MYLNÉ DIAGNÓZY
TAKMER PRIŠLA O RUKU

TRAPASY 
SLÁVNYCH

NA ZJEDENIE8MUŽOV

NEBEZPEČNÁ
HRA

PRIZNANIE

VAROVNÉ SIGNÁLY  

OHROZUJÚ ZDRAVIE

VOĽNÉ 
RADIKÁLY

BÁJEČNÉ JESENNÉ 
POCHÚŤKY

ZÁZRAČNÉ LIEKY 
PROTI CHRÍPKE
z domácej lekárne

Orezané nohy 
kvôli móde?

DVD
pre labužníkov

MH 08F37
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OD ��. �0. DO �7. �0.

Štefan Boškovič – Martina Steinhause-
rová; Ing. Imrich Foltýn – Ing. Daniela 
Greksová; Henrich Ondraško – Radka 
Kováčová

nie sÚ MeDzi nAMi:

POVeDALi si ÁnO:

OD ��. �0. DO �7. �0.

ladislav Krajčík, *1939, Zohor; 
Jozef Dobrovodský, *1928, Malacky; 
Anton Bašovský, *1928, Malacky; Bo
žena Michalovičová, *1921, Malacky; 
Anna Filípková, *1924, Borský Miku-
láš; Štefánia Kovárová, *1931, Sološni-
ca; Ing. Ján Šurina, *1927, Lozorno; He
lena Mareková, *1950, Malacky; Tibor 
Tkáč, *1949, Gajary; Mária Ičová, *1922, 
Malacky; Berta Kucková, *1915, Malac-
ky; Mgr. Beáta Slobodová, *1959, Ma-
lacky; Karol Martinec, *1938, Jakubov

†

SPoLoČenSká kronika

kalendár podujatí
4. 11. o 8.00 h Olympiáda v SJ – okresné kolo, CVČ
5. 11. o 20.00 h PROJEKT 100 Skrytý pôvab buržoázie + 
predfilm Andalúzsky pes, Le charme discret de la bourge-
oisie, Fr/Špan/Tal, 1972, 105 min, vstupné členovia: 40 Sk 
(1,33  €), ostatní 60 Sk (1,99 €), KD, MCK
5. 11. o 9.00 h Okresné kolo v šachu, KD V. Leváre 
6. a 7. 11. o 19.00 h Hellboy 2 – Zlatá armáda, akčný, 120 
min, vstupné 70 Sk (2,32 €), KD, MCK
8. 11. o 19.00 h Ženský zákon, J. G. Tajovský, J. a Š. Morav-
číkovci KD, MCK 
9. 11. o 16.00 h Rozprávková nedeľa: divadlo Babena –  
O nezbednom dievčatku, KD, MCK
9. 11. o 19.00 h Hellboy 2 – Zlatá armáda, akčný, 120 min, 
vstupné 70 Sk(2,32 €), KD, MCK
10. 11. o 10.00 h Stretnutie s Táliou: divadlo Babena – O ne-
zbednom dievčatku, KD, MCK
10. 11. o 14.30 h Babičkina čajovňa v spolupráci s Mest-
ským centrom sociálnych služieb, Zlatý vek
11. 11. o 15.30 h Barometer nálad – tvorivé popoludnie, 
CVČ 
12. 11 o 20.00 h PROJEKT 100 Korytnačky môžu lietať  
Lakposhtha hâm parvaz mikonand, Irán, 2004, far., 96 min 
Réžia:Bahman Ghobadi, vstupné členovia: 40 Sk(1,33 €), 
ostatní 60 Sk (1,99 €), KD, MCK
13. a 14. 11.o 19.00 h Tobruk, dráma, 100 min, vstupné  
70 Sk (2,32 €), KD, MCK
15. 11.o 19.00 h Tropická búrka, komédia, 103 min, vstup-
né 70 Sk (2,32 €), KD, MCK
15. 11. o 17.00 h Romeo a Júlia alebo hra o láske a nenávis-
ti, KD Jakubov, vstupné 100 Sk, predpredaj vstupeniek na 
OÚ Jakubov, tel: 034/773 32 25, obec Jakubov
15. 11. 20.00 h Ľudová zábava, vstupné 200 Sk, v cene gu-
láš a káva, tel.: 034/773 40 56, e-mail: obeckostoliste@
stonline.sk, obec Kostolište
16. 11. o 19.00 h Tropická búrka, komedia, 103 min, vstup-
né 70 Sk (2,32 €), KD, MCK
17. 11. o 17.00 h Deň boja za slobodu a demokraciu: O Za-
matovej s (Janom) Krylom, vstup voľný, KD, MCK
19. 11. o 17.00 h Letné OH v Pekingu, beseda so slov. ka-
meramanom F. Trutzom, vstup voľný, MCK
19. 11. o 14.00 h Posedenie pri hudbe, hrá DJ Paľo, vstup 
voľný, Klub dôchodcov a Jednota dôchodcov, MCK
19. 11. o 20.00 h PROJEKT 100 Obrazy starého sveta, Slo-
vensko, 1972, čb., 64 min, vstupné členovia: 40 Sk (1,33 €), 
ostatní 60 Sk (1,99 €), KD, MCK
20. 11. o 19.00 h Vtedy v Brugách, kom./dráma, GB, 107 
min, vstupné 70 Sk(2,32 €), KD, MCK
21. 11. o 18.00 h Podvod 12, verejná silvestrovská nahráv-
ka humoristicko-hudobnej relácie Honzu Nedvěda, Milana 
Markoviča, Vojtu Nedvěda a hostí, vstupné 150 Sk (4,97  €), 
KD, MCK
21. 11. o 19.00 h Ako ukradnúť nevestu, komédia/101 min, 
vstupné 70 Sk (2,32 €), KD, MCK
22. 11. o 19.00 h Oko dravca, triler, 100 min, vstupné 70 Sk 
(2,32 €), KD, MCK
22. 11. o 20.00 h Poľovnícky ples, začiatok o 20.00 h, obec 
Jakubov
23. 11.o 19.00 h Oko dravca, triler, 100 min, vstupné 70 Sk 
(2,32 €), KD, MCK
23. 11. o 15.00 h Plastík a Plastuška – tvoríme z plastových 
téglikov, CVČ 
23. 11. o 14.00 h Burza servítkov, nálepiek a obrázkov,  
KD v Sološnici
24. 11. o14.00 h Wall-e, anim. rozprávka pre ZŠ, KD MCK

24. 11. o 14.30 h Babičkina čajovňa v spolupráci s Mest-
ským centrom sociálnych služieb, Zlatý vek
26. 11. o 17.00 h Stretnutie s históriou – Martin Benka, 
prednáška, premietanie ukážok z filmu, spomienky, vstup 
voľný, MCK 
26. 11. o 20.00 h PROJEKT 100 Zabriskie Point, USA, 1970, 
far., 112 min, réžia: Michelangelo Antonioni, vstupné čle-
novia 40 Sk (1,33 €), ostatní 60 Sk (1,99 €), KD, MCK
27. 11. o 19.00 h Ako ukradnúť nevestu, komédia, 101 min, 
vstupné 70 Sk (2,32 €),, KD, MCK
27. 11. o 14.00 h Jesenné melódie, spievame pre radosť, 
CVČ 
28. 11. o 19.00 h Ako ukradnúť nevestu, komédia, 101 min, 
vstupné 70 Sk (2,32 €),, KD, MCK
29. 11. o 19.00h Divadlo na hambálku: A. Procházka: S tvo-
jou dcérou nikdy, KD, MCK
29. 11. o 16.00 h Máj, filmová báseň, vstupné 70 Sk (2,32 €), 
KD, MCK
30. 11. o 17.00 h Adventné Malacky, slávnostné otvorenie: 
koncert vokálno-inštrumentálneho súboru súrodencov 
Jendruchovcov vo františkánskom kostole, vstup voľný
30. 11. o 19.00 h Máj, filmová báseň, vstupné 70 Sk  
(2,32 €), KD, MCK 
30. 11. o 14.00 h Vianočné trhy, vstup voľný, KD, tel.: 
034/779 71 32, obec Jakubov

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
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
 
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

Vysvetlivky: 
KD – Kultúrní domeček, MCK – Mestské centrum kultúry, FK – fil
mový klub, SD – spoločenský dom, ŠH – športová hala, TŠ – Ta
nečné štúdio, DNH – Divadlo na hambálku, ZUŠ – základná ume
lecká škola, CVČ – Centrum voľného času, DC – detské centrum, 
MsCSS – Mestské centrum sociálnych služieb, ŠK – športový klub, 
OZ – občianske združenie, VOTJ – volejbalový oddiel Telovýchov
nej jednoty, ZZP – združenie zdravotne postihnutých, ZŠ – zá
kladná škola, MŠ – materská škola, KK – kynologický klub, MsÚ – 
mestský úrad, SNG – Slovenská národná galéria

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

Kontakt: 
TIK Malacky, tel. 034/772 20 55, info@tikmalacky.sk

bLaHožeLáMe

noveMber 2008

VÍtAMe MeDzi nAMi:

Vanda Vanišová, *1. 10.; Da-
niela Augustovičová, *4. 10.; 

Alex Pajonk, *9. 10.; lucia Hanza
líková, * 10. 10.; Erika Stúpalová,  
*15. 10.; Veronika Stúpalová, *15. 10.

KULTÚRA • SPOLOČENSKÁ KRONIKA • OZNAMY

do redakcie sme dostali 
zaujímavé reakcie na člá
nok zo 7. 10. o skateparku 
a uverejňujeme ich.

veríme, že sa 
ľady pohnú 
skôr, než začne 
mrznúť

Reagujem na článok v Malackom hla-
se o bike- a skateparku zo 7. 10. V Ma-
lackách je veľa talentovaných ľudí, ktorí 
to myslia s týmto športom vážne. Som 
jeden z nich a rád by som niečo dokázal 
doma, ale aj v zahraničí. A ostatní nie sú 

výnimkou. Napríklad Mário Flamík sa 
umiestnil na 1. mieste v Rakúsku v biku 
a ostatní kamaráti tiež súťažia v Česku 
a na Slovensku. Nemáme však šancu sa 
ďalej zdokonaľovať, pretože nemáme 
miesto, kde by sme trénovali. Skejteri ne-
majú absolútne kde jazdiť a my na bicyk-
loch máme pár prekážok pod mostom, 
ktoré sú v dezolátnom stave. Nikto z nás 
nemá nič spoločné s feťákmi, alkoholik-
mi a nikým podobným. Pani M. Rusňa-
ková sa nám snaží pomôcť, za čo jej veľ-
mi ďakujeme. Nemá problém porozprá-
vať sa o tom s nami. Ukážeme jej, čo do-
kážeme a ona je z toho nadšená. Aj 
iným ľuďom sa to páči, ale len pokiaľ ne-
žiadame o pomoc a o miesto, kde by 
sme mohli viac trénovať. Potom sme  
už pre každého feťáci. Nepotrebujeme 
veľké ihrisko ako futbalisti alebo hádza-

nári. Chce to len kus betónovej plochy 
a prekážky. Dokázali by sme tu uspo-
riadať rôzne súťaže, pri ktorých by sa 
Malacky mohli slušne reprezentovať. 
V poslednom čase si všímam veľa mlad-
ších chlapcov a dievčat, ktorých by sme 
mohli prijať medzi nás a niečo ich naučiť. 
Nerobíme rozdiely, každý sa naučí to 
svoje, preto je to voľný a zaujímavý 
šport. Poriadok si dokážeme udržiavať. 
Keby sme mali vlastný skatepark, starali 
by sme sa oň a udržiavali si v ňom pa-
tričný poriadok.

Budeme veľmi radi, keď sa v Malac-
kách nájde ešte viac takých ústretových 
ľudí, ako je pani Rusňáková, a budú sa 
nám snažiť pomáhať aj tí, ktorí sú v da-
nej veci kompetentní. My sľubujeme, že 
budeme reprezentovať mesto Malacky.

GABRIEl HÚŠEK

Skatepark je 
nevyhnutný

Úplne súhlasím s pani Rusňákovou, 
ktorá dlho bojuje, aby sa v tomto meste 
niečo vybudovalo. 

Kedysi tu bol „skatepark” pri bývalej 
budove CVČ. Síce len pár prekážok, ale 
mali sme aspoň kde jazdiť. Lenže časom 
sa musel na tom mieste vybudovať LIDL 
a prekážky boli odvezené k mestskej 
polícii. Dnes tam nie je už ani polovica  
z prekážok a ostali tam len kusy železa. 

Jazdili sme za LIDL-om na parkovisku, 
kde to ešte ako tak ušlo. Rovná plocha 
bez prekážok, ale mali sme svoje miesto. 
Samozrejme, to netrvalo dlho a posypali 
to tam štrkom. Môžem povedať, že tým, 
že tu chýba adekvátne miesto na skej-

tovanie, je toto mesto úbohé. Hoci ska-
teboarding alebo biking nie sú obyčajné 
športy, ako je napríklad futbal alebo bas-
ketbal, stále je to šport, ktorému sa venu-
je čoraz viac ľudí. Keby sme mali aspoň 
nejaký vyhradený priestor, kde by sme 
mohli mať prekážky, tak by to bolo o 
niečom inom. Ľudia by na nás každú 
chvíľu nevolali mestskú políciu pre nič.

PATRIK KHuN

vySyPané z obáLok

dúšok lyriky
Množstvo ľudí, ktorých nadchýna 

poézia, je čoraz menšie. Nemáme čas 
ani chuť zamýšľať sa nad pocitmi nie-
koho iného načarbanými na papieri 
a vytráca sa z nás citlivosť. Aj preto do-
káže prekvapiť 25-ročný pracujúci štu-
dent, ktorý je presvedčený o záujme či-
tateľov a na vlastné náklady vydal de-
butovú zbierku poézie Pocity. 

Čo ho viedlo k napísaniu útlej knižky? 
„Sám neviem. Doteraz som sa viac 

venoval próze. Po skúsenostiach, ktorý-
mi som si prešiel, som však zmenil po-
stoj. V živote každého človeka sú chvíle, 
keď cíti potrebu reagovať na veci, s kto-
rými buď nesúhlasí, alebo chce, aby sa 
o nich hovorilo. Táto kniha je pre mňa 
ako taká moja malá spoveď, ale verím, 
že každý, kto si ju prečíta si v nej nájde 
práve to, čo hľadá,“ zdôveril sa Róbert 
Žáček, autor veršov. 

V knihe nájdeme básne O láske 
a O živote a človeku pretkané biblický-
mi motívmi, nosnou témou však zostá-
va práve láska. Je len na vás, či vám spo-
veď začínajúceho spisovateľa niečo po-
vie. 

Kontakt na autora je v redakcii.
sisa

Manželia Janka a Stanislav Turekov
ci – 25. výročie sobáša
Našu vďačnosť nena
hradí ani tisíc krás
nych slov. Múdrosť na
šich predkov radí: váž 
si svojich rodičov. Kým  
sa zdvihnú čaše vína,  
k Vášmu sviatku, otec, 
mať, je tu vinš od dcér a „syna”, chcú  
veľa šťastia do ďalších rokov priať.

Vítame medzi nami 
naše slniečko Da-
nielku Augustovi-
čovú, narodenú 4. 10. 
2008. Ľúbime Ťa. Ma
minka, tatko a braček 
Miško.

Drahá Elinka Hurbanová, k Tvojim  
80. narodeninám Ti všetko najlepšie, 
pevné zdravie, veľa šťastia, lásky a po
hody želajú vnúčatá s partnermi, sestra 
Mária a synovec Juraj. Za všetkých veľ
ký bozk posielajú Tomáško a Viktorka.

Anna Pössová, 1. 11. – 48 rokov 
Pevné zdravie, veľa šťas
tia, lásky, žiadne staros
ti, žiadne vrásky. Radosť 
z vnúčat, z rodiny praje
me krásne narodeniny. 
To Ti prajú dcéry a zaťo
via, syn s nevestou, vnú
čatá Nikolka, Simonka, Annamária a vnuk 
Marko posielajú babke veľký bozk.

Spomedzi čitateľov, ktorí sa zapojili 
do súťaže o vecné ceny a na otázku, 
kto stvárnil jednu z hlavných rolí v ži-
votopisnom filme o Martinovi Ben
kovi, odpovedali správne – Alfréd 
Swan, získava potreby na kreslenie 
Mária Malá zo Slovenskej ulice v Ma-
lackách. Gratulujeme!
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Matterhorn s výškou 4478 m n. m. 
je jedným z najkrajších vrcholov 
Álp. Známa skalná pyramída Mat-
terhornu sa strmo vypína nad ma-
lebným švajčiarskym strediskom 
Zermatt 1620 m n. m.

Nedávno minivýprava Záhorákov, 
ktorú okrem známeho horolezca Milo
ša Kucháreka tvorili Róbert Baňár 

a Alojz Dvoran, vystúpila na legendár
nu horu Zermattu. Akcia bola krátka, 
ale maximálne úspešná. 

„Mnohí znalci nás od neskorého ter
mínu odrádzali, ale počasie nám vyšlo 
fantasticky. Po celé dva dni výstupu  
bola obloha takmer bezoblačná, bolo 
teplo a bezvetrie. Rukavice sme použili 
až tesne pod vrcholom, vysvetľuje  
M. Kuchárek.

Hrôzostrašná hora
Na Matterhorn nevedie žiadna tu

ristická cesta. Všetky výstupy sú výluč
ne horolezecké, vedené v skale a ľade. 
Na jeho hrebeňoch a stenách sa odo
hralo veľa nešťastí. Povestné a strašné 
sú na tomto kopci búrky, lebo štíhly ih
lan tvorí ideálny hromozvod. Jeho osa
motenosť a výška spôsobujú, že je viac 
ako iné vrcholy vystavený vrtochom 
počasia. Na Matterhorne sa nedá skryť 
a rýchly útek nie je možný. Treba tu mať 
veľmi dobrú kondíciu, vytrvalosť a od
vahu, poznať horolezeckú techniku, vy
znať sa v počasí a hlavne mať šťastie. 
Skala na Matterhorne nie je veľmi pev
ná, drobí sa a padajúce kamene sú tak 
jednou z ďalších nástrah a príčinou ne
šťastí. Jeho dva vrcholy pokryté ľadom 
ležia na hranici Švajčiarska a Talianska 
a spája ich ostrý vodorovný hrebeň dlhý 
80 m. Taliansky vrchol je o 1,1 m nižší 
ako švajčiarsky a v malom sedielku me
dzi nimi stojí železný kríž. Tesne pod 
švajčiarskym vrcholom je umiestnená 
bronzová socha sv. Bernarda. 

Záhoráci na vrchole
„Prvý deň sme sa dostali do nadmor

skej výšky 4000 m, kde sme nocovali. 
Na druhý deň sme začali liezť ešte za 

tmy a o desiatej hodine ráno sme stáli 
na vrchole. Vďaka počasiu sme sa ne
ponáhľali, hodinku sme pobudli hore 
a potom sme začali zostupovať. Preko
nali sme vrcholové firnové polia a po

tom sme zlanovali kombinovaným ľa
dovoskalným terénom. Po prekonaní 
Dolných Mosleyho platní sme postúpili 
bez pomoci lana a o 18. hodine sme sa 
ocitli na úpätí Matterhornu na chate 

Hörnli,“ hovorí najskúsenejší z výpravy 
a súčasne jej vedúci Miloš.

Koniec dobrý, 
všetko dobré
„Som veľmi spokojný s disciplinova

ným a zanieteným prístupom mojich 
dvoch ,spolulezcov`, ktorým sa splnil 
ich veľký sen. Ďalším plusom je, že sme 
sa vyhli akémukoľvek úrazu. Nevyskyt
li sa ani príznaky horskej choroby z ne
dostatku kyslíka, čoho som sa pri na

šom rýchlom postupe obával,“ dodáva 
M. Kuchárek.

Na Slovensko sa vrátili všetci zdraví 
a v poriadku.

MILOŠ KUCHÁREK
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ŠPORT • OZNAMY

IV. ročník memoriálu 
Aliho Reisenauera
v boxe

Boxing Club – RTJ Malacky pozýva priaznivcov bojových športov a hudby 
na IV. ročník memoriálu Aliho Reisenauera v boxe, ktorý sa uskutoční  
22. 11. o 17.00 h v ŠH Malina v Malackách.

Okrem kvalitného boxu medzi bo
xermi z Moravy a Malaciek, kde vystú
pia juniori Dávid Klíma – štvornásob
ný majster SR, Roman Tatarka – 3. mies
to na M SR, Michal Mislovič – 3. miesto 
na M SR, a senior Marián Calpaš.

V sprievodnom programe exhibič
ne vystúpia malackí džudisti, karatisti, 
taebo Aliho Reisenauera ml. a zlatým 
bodom večera bude ohňová šou v po
daní dua Aratron Aspis. 

Náladu spríjemnia aj mažoretky, ta
nečná skupina Saltatrix, boxerský duel 
žien v podaní Malačianky Dominiky 
Mislovičovej a profi duel boxerov v po

daní Malačana Róberta Blaža – 7ná
sobného majstra SR, 3x bronzového  
z ME a 3x účastníka MS. Program bude 
doprevádzať hudba, svetelné efekty  
a laserová šou. Príďte na jedno z naj
krajších športovokultúrnych podujatí 
v našom meste. V neposlednom rade 
sme pre divákov pripravili zaujímavé 
ceny do tomboly. 

• • •
Vstupenky na galavečer si môžete 

kúpiť v predpredaji v kancelárii TIKu  
na Bernolákovej ulici v Malackách (bu
dova inkubátora) alebo priamo na 
mieste v deň konania.

Na Matterhorne 
sa nedá skryť

Róbert Baňár, jeden z účastníkov výpravy 
Miloša Kucháreka. 

Beh založili mladí záujemcovia o re
kreačné behanie, medzi ktorými nechý
bali Peter Malášek, Jozef Waldecker 
a Vladimír Fajták. Pred 26 rokmi usku
točnili na ceste z Malaciek do Plavec
kého Štvrtka nultý ročník tohto podu
jatia pri príležitosti Medzinárodného 
dňa študentov, ktorý sa oslavoval 17. no
vembra. Už o rok sa k nim pripojili ďalší 
organizátori, z ktorých mnohí sú členmi 
organizačného výboru pretekov do 
dnešného dňa.

Zvláštnosťou pretekov je tradícia,
že štartovné čísla zostávajú 
ako suvenír štartujúcim. 

V priemere sa na pretekoch zúčast
ňuje každoročne okolo 100 pretekárov 
nielen zo Záhoria, ale i z celého Slo
venska či ČR. V tomto ročníku sa zúčast
nia i pretekári z družobného mesta Žnin 
v Poľsku. Vedú sa evidencie rekordov 
a absolútne najrýchlejší čas doteraz za
behol Milan Fedák z STU Bratislava v ro
ku 2004 v kategórii mužov do 40 rokov, 
a to 30:56 min.

 Hlavné preteky – Malacká desiatka 
majú štart počas celej histórie rovnaký, 
a to o 10.00 h na tartanovej dráhe ZŠ na 
Záhoráckej ulici.

Jubilejné preteky sú vhodnou 
príležitosťou i pre filatelistov. 
Klub filatelistov pripravil v spoluprá

ci s poštou Malacky 1 pre zberateľov, 
športovcov i ďalších záujemcov niekoľ
ko prekvapení. Už od 15. 10. sa na pošte 
používa strojová propagačná pečiatka 
pozývajúca na preteky a len v deň pre
tekov sa bude používať príležitostná 
poštová pečiatka.

Najväčším prekvapením 
bežecká pošta
Priamo z miesta pretekov bude mož

né poslať obyčajné zásielky nielen do 
Malaciek, ale i do celého Slovenska a do 
zahraničia. Bežci s bežeckou poštou vy
behnú súčasne so štartom pretekárov 
a zásielky zanesú na poštu, odkiaľ budú 
prepravené adresátom. Navyše všetky 
takto prepravené zásielky budú ope
čiatkované zvláštnou pečiatkou. K dis
pozícii bude i korešpondenčný lístok 
s prítlačou, ktorý v tento deň vydá klub 
filatelistov v spolupráci s nadáciou Pro 
Malacky.

 ANTON PAŠTEKA

Viac informácií o akcii nájdete na 
stránke www.malacky.sk

Matterhorn v celej svojej kráse.

Malackým tanečným talentom je 
len sedemnásťročná študentka 
gymnázia Dominika Danihelová. 

„Začínala som s folklórnymi tancami 
v súbore Slnečnica Sunečník, ale chcela 
som tancovať aj spoločenské tance. Keď
že v Malackách nič podobné nebolo, ako 
deviatačka som absolvovala kurz spolo
čenských tancov a súčasná trénerka Ga
briela Csizmaziová sa ma spýtala, či by 
som chcela pokračovať,“ rozpráva mladá 
tanečníčka. Keďže ešte nie je registrova
ná, so svojím partnerom Jozefom Knot
kom sa zúčastnila len štyroch súťaží. Na
posledy obsadili 1. miesto na súťaži v Tr
nave, čo bolo aj ich najväčším úspe

chom. Koľko driny sa za úspechmi skrý
va? „Trénujeme dvakrát do týždňa, ak sa 
pripravujeme na súťaž, tak aj častejšie,“ 
zdôraznila Dominika. Zdokonaľuje sa 
v štyroch štandardných (waltz, tango, 
valčík, quickstep) a v štyroch latinskoa
merických tancoch (samba, čača, rum
ba, jive). Najviac ju baví samba a jive. 
Okrem tanca našla Dominika záľubu aj 
vo fotografovaní prírody. A čo chystajú 
s Jozefom ďalej? „V januári sa možno za
registrujeme do Slovenského tanečného 
zväzu, kde budeme zbierať body a po
stupovať do ďalších kategórií,“ sľubuje. 
Tešíme sa na ďalšie víťazstvá!

-sisa-
Foto: V. Danihel

Tancuj, tancuj...

Bežecký sviatok
V sobotu 15. novembra sa uskutoční jubilejný 25. ročník malackej de-
siatky, behu, ktorý je zaradený do celoslovenského kalendára bežeckých 
podujatí a už tretí rok je súčasťou pretekov Grand Prix Záhorie.

Dominika v tanečnom zápale. 
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