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Čaro mesta
Vzhľad mesta sa z roka na rok podstat-

ne mení. A nie je veľa tých, ktorí si myslia, 
že k lepšiemu. Napriek výsadbám zelene 
vidíme stále viac betónu, napriek rekon-
štrukciám stále menej historických domov 
a miest, na ktorých nechal svoju stopu 
duch času. 

Vzhľad mesta je stále častou témou 
rôznorodých debát, no navzdory tomu  
nemáme čas si ho užiť! Známymi ulicami 
ráno prebehneme do práce a potom? Po-
tom už nemáme chuť ísť na prechádzku 
alebo ísť pátrať, čo je v meste nové. Stále 
len spomíname, ako mesto vyzeralo, keď 
sme ten čas mali. A porovnávame. Nadá-
vame. Hodnotíme. A málokedy kladne.

Keď sa však zahľadím z okna na treťom 
poschodí na rozsvietenú križovatku a dí-
vam sa smerom k „dolnému“ kostolu a vi-
dím celé mesto ako na dlani, cítim, že aj 
napriek všetkým kritikom má svoju atmo-
sféru. Žiadni neprajníci, pesimisti a oho-
várači mu nevezmú jeho čaro. A hoci sa 
vzhľad Malaciek za posledné storočie zme-
nil takmer na nepoznanie, má niečo do se-
ba. Niečo z neho stále cítiť. Pýchu, špinu, 
melanchóliu? 

To nech každý posúdi sám. 
SIMONA ŠÍPOVÁ

Skauti
oslavujú 

V piatok 12. decembra o 17.00 h sa 
v Mestskom centre kultúry pri príleži
tosti 85. výročia založenia skautingu 
v Malackách uskutoční výstava a pre
zentácia Slovenského skautingu 
v meste. 

Návštevníci dostanú príležitosť 
nahliadnuť do archívnej kroniky a bý
valí členovia si môžu oživiť spomien
ky. Podujatie je spojené s výstavou 
fotografií, ktorá prítomných obozná
mi so životom skautov. 

1. adventný týždeň 
27. 11. (štvrtok) o 17.00 h, Galéria MCK
Vernisáž výstavy umelcov Artclubu 2002

30. 11. (nedeľa) o 17.00 h, františkánsky kostol
Zapaľovanie 1. adventnej sviece
Koncert - súrodenci Jendruchovci

3. 12. (streda) o 17.00 h, františkánsky kostol
Koncert vážnej hudby, Mária Henselová - mezzosoprán, 
Marek Vrábel - organ

2. adventný týždeň
7. 12. (nedeľa) o 17.00 h, Zámocký park
Zapaľovanie 2. adventnej sviece
Možno príde i Mikuláš, anjeli, čerti
Modrerátori: Robo Jakab + Juraj Kemka
Koncert: Mária Podhradská  a Richard Čanaky deťom 
Peoples band, víťaz súťaže Coca Cola Popstar 2007

10. 12. (streda) o 17.00 h, františkánsky kostol
Spevácky zbor APOLLO Bratislava, sakrálna hudba

13. 12. (sobota) o 11.00 h, Vianočné trhy 
na Malom námestí
11.00 – 13.00 h Predvianočné vystúpenie detí z Malaciek 
a okolia 
15.00 – 15.30 h súbor Grbarčieta, reprezentant chorvátskej 

hudby na Slovensku
15.45 – 16.15 h Krištofovci zo Zohora, rómska hudba 
16.15 – 17.00 h Veselá muzika ze Stupavy, dychová hudba
17.15 – 18.00 h Mgr. art. Zuzana Maďarová-Vychodilová, 
Alexander Maďar, Peter Kozel, muzikálové melódie
18.15 – 18.45 h Kapucíni, gospelovo-rocková kapela bratov 
kapucínov

3. adventný týždeň
14. 12. (nedeľa) o 17.00 h, Vianočné trhy 
na Malom námestí
Zapaľovanie 3. adventnej sviece
17.00 – 17.30 h Mária Podhradská  a Tiramisu, gospel 
a koledy (nielen) pre dospelých 
17.45 – 18.15 h Salamander band, folk-rocková hudba 
18.30 – 19.00 h Mimicry, gospel

17. 12. (streda) o 17.00 h, františkánsky kostol
Vianočné pastorále: Katarína Hanzelová – organ, Hilda 
Michalíková – umelecké slovo, literárno-hudobná kompo-
zícia

20. 12. (sobota) o 11.00 h, Vianočné trhy 
na Malom námestí
11.00 – 13.00 h Predvianočné vystúpenie detí z Malaciek 
a okolia 
15.00 – 16.00 h Leváranek, detský folklórny súbor, Veľké 
Leváre 

16.15 – 18.00 h Vianočné repete návraty - Dušan Grúň, 
Oľga Szabová, Martin Jakubec
18.15 – 19.00 h Napínavé príbehy, malacká pop-rocková 
kapela

4. adventný týždeň
21. 12. (nedeľa) o 17.00 h, Vianočné trhy 
na Malom námestí
Zapaľovanie 4. adventnej sviece
17.00 h Skauti prinesú betlehemské svetlo
17.00 – 17.30 h Fest a Bang  
17.45 – 18.15 h Karol Malý, vianočne
18.30 – 19.00 h Sklo, vokálna skupina, gospel
Kapustnica pre všetkých ľudí dobrej vôle 

6. 1. 2009 (utorok)
17.00 h Trojkráľový koncert, vianočné melódie, 
Mgr. art. Zuzana Maďarová-Vychodilová, Alexander 
Maďar, Peter Kozel, františkánsky kostol

Zmena programu vyhradená!

Organizátori:

Adventné Malacky 2008 
finančne podporili: 

Mediálni partneri:

V rakúskom Marcheggu stojí pálfiov
ský kaštieľ podobný nášmu. Taktiež má 
štvorcový pôdorys, slnečné hodiny na 
nádvorí, takmer identickú prednú časť 
a je natretý žltou farbou. Bola sem pre
vezená aj bronzová socha jeleňa,  
ktorá pôvodne stála na nádvorí nášho 

kaštieľa. Po prevrate v roku 1918 odišiel 
Mikuláš Pálfi s manželkou práve sem. 

Sebavedomý projekt
„Prostredníctvom pripravovaného 

projektu chcú Rakúšania zdigitalizovať 
pálfiovský archív a vybudovať múzeum, 

ktoré by dokumentovalo pôvodné za
riadenie kaštieľa. Mesto plánuje vytvo
riť priestory pre cezhraničnú spoluprá
cu, múzeum a z vybraných miestností 
urobiť galériu. Jedna miestnosť by mala 
slúžiť potrebám turistickej informačnej 

kaštieľ oživí projekt Paltour
Mesto Malacky v rámci cezhraničnej spolupráce s Rakúskom pripravuje projekt Paltour, ktorého cieľom je čias-
točná rekonštrukcia kaštieľov v Malackách aj Marcheggu.

Mesto
získalo 
čestné 
uznanie

Už po štvrtý raz sa zástupcovia Ma-
laciek zúčastnili na medzinárod-
nom kongrese informačno-komu-
nikačných technológií ITAPA 2008. 
Najväčšie podujatie svojho druhu 
na Slovensku predstavuje virtuál-
nu expozíciu toho najlepšieho, čo 
sa deje v oblasti informatizácie 
spoločnosti a e-governmentu na 
Slovensku, ale aj v zahraničí. 

Stále napredujeme 
Naša krajina sleduje trendy, ktoré  

v rovnakej oblasti hýbu vyspelým sve
tom, a hľadá cesty, ako nasadnúť do roz

na zasadnutie MsZ, ktoré sa usku-
toční 18. 12. o 15.00 h vo veľkej za-
sadačke MsÚ na Radlisnkého ulici. 
Prerokované budú aj tieto body:

Návrh rozpočtu mesta na rok 
2009, návrh dlhodobého rozpočtu 
mesta na roky 2009–2011, odborné 
stanovisko hlavnej kontrolórky k ná
vrhu rozpočtu. 

PoZvÁnkA
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behnutého vlaku a nezmeškať príleži
tosti, podopreté aj finančnou pomocou 
z EÚ pre túto oblasť. 

ITAPA je aj otvoreným priestorom na 
súťaž inovatívnych projektov, realizova
ných na národnej či lokálnej úrovni a cie
lených na služby v prospech občanov. 

Ocenený projekt
Mesto Malacky tento rok súťažilo v ka

tegórii Zlepšovanie procesov a odborná 
porota ocenila čestným uznaním jeho 
projekt Elektronický katalóg služieb MsÚ 
na oficiálnom internetovom portáli mes
ta www.malacky.sk (menu Občan, po
ložka Ako vybaviť). Informácie o ocene
ných projektoch a témy podujatia mož
no nájsť na www.itapa.sk.

Text, foto: T. BúBelOvá

skrátka

SPRAVODAJSTVO

Dokončenie z �. strany

Krajské riaditeľstvo Policajného 
zboru v Bratislave zverejnilo infor-
máciu o tom, že policajti vyšetrujú 
okolnosti úmrtia 48-ročného mu-
ža z Bratislavy 25. 11. v Malackách. 
Ten pri orezávaní vysokých stro-
mov z dosiaľ nezistených príčin vy-
padol z vysokozdvižnej plošiny, 
pričom utrpel vážne zranenia, kto-
rým na mieste podľahol. 

Boli porušené predpisy?
Presnú príčinu smrti určí súdna pitva. 

V súčasnosti polícia zabezpečuje svedec
ké výpovede, ktoré podstatne ovplyvnia 
ďalšie smerovanie vo vyšetrovaní. Vyšet
rovateľ začal trestné stíhanie vo veci trest
ného činu usmrtenia. Či boli porušené 
predpisy o bezpečnosti práce, ako aj ďal
šie okolnosti, to je predmetom vyšetro
vania.                   -ts-

MesTO MalacKy PrijMe 
do pracovného pomeru na zástup 
počas materskej dovolenky zamest
nanca na pracovnú pozíciu:

PrOJEktOVÝ 
MaNaŽÉr
Podmienky prijatia:
• min. stredoškolské vzdelanie
• prax s realizáciou projektov z EÚ
• občianska bezúhonnosť

výhodou sú:
•  prax v oblasti verejnej alebo štátnej 

správy
•  znalosť anglického alebo nemecké

ho jazyka slovom i písmom
•  skúsenosť s prácou v tíme 

Nástup: podľa dohody

Žiadosti s profesijným životopisom, 
dokladom o dosiahnutom vzdelaní 
a písomným súhlasom uchádzača so 
spracúvaním osobných údajov na 
účely obsadenia pracovnej pozície 
zasielajte na adresu:
Mesto Malacky
Mestský úrad Malacky
sekretariát prednostu úradu
radlinského 2751/1
901 01 Malacky 
v termíne do 5. 12. 2008.

Bližšie informácie budú podané na 
tel. č. 034/7966157.

Malacky boli pred niekoľkými dňami svedkom smrteľnej nehody.

smrť po páde z plošiny

adventné Malacky patria k najobľúbenejším a najnavštevovanejším 
podujatiam v našom meste. aby bola atmosféra dokonalá, patrí k nej aj 
neodmysliteľný vianočný strom na Malom námestí, kde sa konajú via-
nočné trhy, vystúpenia umelcov, podáva sa kapustnica, zapaľujú sa ad-
ventné sviece či rozdáva sa betlehemské svetlo. stromček je už osadený  
a prípravy sú v plnom prúde.

výrez je oprávnený
Množstvo ľudí považuje kaž

doročné stínanie vianočného 
stromčeka za nevhodný zásah 
do prírody. „Dôvod na výrez 
stromčeka je oprávnený. Každo
ročne sa na nás obracajú obča
nia so žiadosťami na povolenie 
výrezu. My ich pred Vianocami 
oslovíme a vyberieme strom, 
ktorý je možné našou technikou 
odviezť a osadiť. Sú to väčšinou 
stromy z predzáhradiek, ktoré 
tienia alebo inak poškodzujú 
dom,“ vysvetlil vedúci oddelenia 
životného prostredia MsÚ Fran
tišek Klíma. 

Tento rok stojí nad vianočný
mi trhmi smrek rodiny Antálko
vej z Jánošíkovej ulice. 

Text: -tabu-/-sisa- 
Foto: s. Osuský 

Vianočný strom
už osadili

• 13. – 14. 11. sa dvaja zástupcovia od
delenia projektového riadenia MsÚ zú
častnili prvého medzinárodného stret
nutia manažérov projektu Mínus tri per
centá v írskom Dubline. Ambiciózny ne
investičný projekt by mal po troch ro
koch mestu priniesť 3 %nú úsporu všet
kých energií vrátane pohonných hmôt. 
• 18. 11. sa zástupcovia mesta zúčastnili 
galavečera na medzinárodnom kongre
se informačnokomunikačných techno
lógií ITAPA 2008, kde zástupca primátora 
Jozef Bulla prevzal čestné uznanie pre 
Mesto Malacky za projekt Elektronický 
katalóg služieb MsÚ na oficiálnej webo
vej stránke mesta www.malacky.sk 
v kategórii Zlepšovanie procesov. 
• 20. 11. sa v konalo kontaktné stretnutie 
s partnerským mestom Marchegg v Ra
kúsku k pripravovanému projektu Pal
tour. 
• 26. 11. sa stretli riaditelia základných škôl, 
aby určili termín zápisu do 1. ročníka vše
obecne záväzným nariadením na január. 
• 28. 11. sa konalo mimoriadne rokova
nie MsZ mesta Malacky.     

     -sisa-/-tabu-

Novinky
v policajných 
autách

V záujme skvalitnenia výkonu služby 
Mestská polícia v Malackách od 25. 11. 
do motorového vozidla využívaného na 
výkon služby na skúšobnú lehotu nain
štalovala kamery na zaznamenávanie si
tuácie pred aj za vozidlom. Kamera je 
schopná prostredníctvom mikrofónu 
nahrávať zvuk až do vzdialenosti 100 
metrov od vozidla. Zachytí teda aj kon
verzáciu medzi vodičom a policajtom. 
Uvedené zariadenie pracuje nepretržite 
a  zo strany policajta nie je možnosť zaria
denie vypnúť. 

ivaN jurKOvič, 
náčelník MsP Malacky 

Na Bratislavský samosprávny kraj sa 
v poslednom čase obracajú rozhorčení 
pacienti, ktorých odmietajú ošetriť od
borní lekári – ortopédi, dermatovene
rológovia a podobne – s odôvodnením, 
že daný pacient nepatrí do ich ambu
lancie podľa rajonizácie. Tá sa však, pod
ľa platných právnych predpisov, vzťa
huje len na všeobecných lekárov pre 
dospelých, všeobecných lekárov pre 
deti a dorast, stomatológov a gyneko
lógov. Odmietanie pacientov zo strany 

iných lekárov – špecialistov z tohto dô
vodu je preto neprípustné. V prípade, 
že sa pacient s takouto situáciou stret
ne, môže kontaktovať odbor zdravot
níctva Úradu BSK na tel. 02/48264 922, 
resp. mailom na anna.mosatova@re
gionbsk.sk.

Takýto postup odborných lekárov 
následne prešetríme a v prípade opod
statneného podania prijmeme prísluš
né opatrenia. 

MilOslava POdMajersKá

Odborných lekárov sa 
rajonizácia netýka

Bratislavský samosprávny kraj vyzýva lekárov – špecialistov, aby neodmie-
tali vyšetriť pacientov z dôvodu rajonizácie, ktorý je v ich prípade neopod-
statnený a nemá oporu v žiadnom predpise.

v minulom čísle Malackého hlasu 
sme v článku sídlisko juh čakajú 
zmeny nesprávne informovali o zme-
ne dopravy na stupavskej ulici. Na 
dvojprúdovú, teda obojsmernú ces-
tu by sa mala zmeniť Tillnerova uli-
ca, ktorá je so stupavskou rovnobež-
ná a v súčasnosti je jednosmernou. 
Na chybu nás svojou otázkou upo-
zornil čitateľ jozef Matúšek.

Očakávané zmeny
Podľa zadania vypracovaného Mes

tom Malacky architektka Daniela Gažová 
predložila Urbanistickokrajinársku štú
diu riešenia verejných priestorov obyt
ného súboru Malacky – Juh. Štúdia sa do
týka ciest, parkovania, občianskej aj tech

nickej vybavenosti. Nejde tu o náhlu či ra
zantnú zmenu vzhľadu sídliska. Juh sa bu
de premieňať postupne. Podľa návrhu by 
na rad mala prísť ako prvá výsadba dre
vín, potom rekonštrukcia bytových do
mov a riešenie dopravnej situácie, neskôr 
oprava chodníkov a na záver vybudova
nie detských ihrísk a osadenie mobiliáru.

aj váš názor je dôležitý. Keďže ide 
o dlhodobý projekt, ktorý zatiaľ nie je ne
menný, do 15. decembra máte možnosť 
štúdiu pripomienkovať na internetovej 
stránke www.malacky.sk kliknutím na 
banner Pripomienkujte – Štúdia sídlis-
ka juh. 

Za chybu sa čitateľom aj navrhovate
ľom štúdie ospravedlňujeme.

Text, foto: siMONa ŠíPOvá

Mesto získalo
čestné uznanie

13. – 14. 11. sa vedúca oddelenia 
projektového riadenia Msú eva  
sokolová a projektový manažér 
Peter vavák zúčastnili prvého me-
dzinárodného stretnutia manažé-
rov projektu Mínus tri percentá  
v írskom dubline. ambiciózny ne-
investičný projekt by mal po troch 
rokoch mestu priniesť trojpercent-
nú úsporu všetkých energií vráta-
ne pohonných hmôt.

Šesť miest – 
šesť žiarivých príkladov
Garantom medzinárodného projektu, 

ktorý má byť príkladom ukážkou napĺňa
nia energetickej direktívy EÚ, je energe
tická agentúra CODEMA so sídlom v ír
skom Dubline, ktorá má uzatvorený 
vzťah priamo s Európskou komisiou. 
Účastníkmi projektu je šesť európskych 
miest, ktoré sa vďaka zvoleným stratégi
ám majú stať žiarivými príkladmi a uká
zať ostatným, ako sa dá šetriť energiou 

a v rámci mesta tak dosahovať výrazné 
úspory. Mínus tri percentá vo výdavkoch 
na energie za tri roky chcú dosiahnuť ír
sky Dublin, rakúsky Graz, britské Derry 
a Teruel v Severnom Írsku. Zástupcom 
Slovenska je práve naše mesto Malacky. 

úspory bez investícií
Keďže projekt neinvestičného charak

teru, jeho podstata tkvie v tom, že vo 
všetkých budovách mesta a verejného 
sektora budú vypracované energetické 
štúdie, na základe ktorého sa prijme 
zoznam opatrení a akčný plán. Jeho reali
záciou sa náklady mesta majú po troch 
rokoch trvania projektu znížiť o 3 percen
tá. Úspešné napĺňanie ambicióznych cie
ľov si však vyžiada rozširovanie myšlienok 
projektu medzi občanov a predstavenie 
rozličných spôsobov, ako možno usporiť 
výdavky za energie. Šetrenie sa však bez
pochyby nezaobíde bez zmeny užívateľ
ského prístupu každého jednotlivca.

TaTiaNa BúBelOvá 

Projekt mínus 3 %

Na sPráVNu MiEru

Potešilo nás ďalšie ocenenie.

Vianočný strom už v celej kráse žiari na námestí.

Tillnerova ulica, ktorá sa v budúcnosti rozšíri.           
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SAMOSPRÁVA
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AnketA

Organizácia Poskytnutá suma Využitie príspevku

1. SFC ARTEMIS Do 50 000,– Sk Na športové podujatia.

Atletický klub AC Malacky Ešte nemajú bilanciu. Finančné prostriedky zatiaľ nezužitkovali.

Boxing Club – Robotnícka Telovýchovná jednota Neprezradili sumu. V budove RTJ vymenili staré okná za plastové a časť príspevku využijú na usporiadanie Memoriálu A. Reisenauera.

Materské centrum VÁNOK Neprezradili sumu. Príspevok využili na vnútorné vybavenie centra, na nový nábytok a techniku.

Fond na rozvoj výchovy a vzdelávania „n. f.“ 341 959,– Sk Na materiálno-technické skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a na kultúrne a športové aktivity študentov.

FORNIX 104 000,– Sk Podľa potreby počas celého roka pre študentov, pri projekte elektronizácie a revitalizácie školskej knižnice.

Harmónia s prírodou Ešte nemajú bilanciu. Pre zachránené kone z útulku alebo na dôchodku.

IBK Malacky Neprezradili sumu. Uhradili časť tréningov v ŠH Malina a štartovné na ligové súťaže.

MANSVÉT Neprezradili sumu. Nákup počítačov, stoličiek pre žiakov a interaktívnej tabule.

Medicínska alternatíva, n. o. Neprezradili sumu. Nákup kancelárskych potrieb.

Mestský stolnotenisový klub Malacky Neprezradili sumu. Turnaje, oblečenie pre hráčov.

Mladí Ľudia Organizujú a Komunikujú Ešte nemajú bilanciu. Pripravili a pripravujú informačné tabule o histórii pamiatok v meste a rekonštrukcia kláštorného nádvoria.

Nadácia Pro Malacky 20 528,– Sk Nadácia vďaka príspevkom poskytla žiadateľom rôzne granty.

Slovenský skauting, 69. zbor M. R. Štefánika, Malacky Do 100 000,– Sk Skautský tábor a táborový skautský materiál.

Slovenský zväz telesne postihnutých, okresné centrum Neprezradili sumu. Peniaze využili na masáže pre členov, rekondičný pobyt a na rôzne kultúrne a rekreačné podujatia.

Športový klub Žolík Malacky Neprezradili sumu. ŠK nakúpil športové potreby a investoval do podzemného zavlažovania na ihrisku ZŠ Záhorácka.

Telovýchovná jednota Strojár Malacky Odmietli sa vyjadriť.

Vstúpte, n. o. 347 825,– Sk Sumu použijú na rozvoj sociálnych služieb, pravdepodobne na rehabilitačný pobyt a kompenzačné pomôcky.

Záhorácky letecký klub Malacky 30 000,– Sk Údržba letiskovej plochy.

ZDRUŽENIE POTÁPAČSKÉHO KLUBU THESIS SLOVAKIA 35 000,– Sk Nákup, obnova a servis potápačského výstroja používaného pri ochrane a dokumentácii vodnej fauny a flóry v regióne.

Združenie priateľov branných športov Kontakt na občianske združenie sa nám nepodarilo zistiť.

Združenie rodičov pri ZŠ Dr. J. Dérera 96 877,– Sk Peniaze využijú na vznik jazykového laboratória.

Zlatý vek 34 000,-Sk Rekreačné zájazdy a kultúrne podujatia.

Finančná pomoc, ktorá skutočne pomohla
V Malackom hlase číslo 5/2008 sme publikovali zoznam subjektov, ktoré sú poberateľmi 2 % dane z dane z príjmu. Možnosť poskytnutia osobného vkladu do 
rozvoja neziskového sektora využíva z roka na rok viac občanov. Po polroku sme sa spýtali neziskových organizácii a občianskych združení, akú sumu príspev-
kov získali a akým spôsobom ju využijú. Oslovené organizácie na otázky reagovali rôzne. Stretli sme sa s porozumením i ochotou, ale aj jednoznačným od-
mietnutím zverejniť informácie. Domnievame sa, že verejnosť má právo dozvedieť sa, ako neziskové organizácie naložia so získanými prostriedkami. Preto 
vám ponúkame získaný prehľad informácií. Možno vám v budúcom roku pomôže v rozhodovaní, ktorej organizácii venovať svoje dve percentá.          -ipo-/-sisa-

Niektorých nakupujúcich v obchod-
nom dome Kaufland sme sa spýtali,  
čo si myslia o novej križovatke.

Je podľa vás
križovatka 
pri OD kaufland 
bezpečná?
Tomáš Tománek, 
23 rokov, zamestna-
ný v priemyselnom 
parku
Ako vodič s križovatkou 
nemám žiadny prob-
lém. Ten skôr majú 
chodci na priechode, keďže tam chýbajú 
svetlá. Osobne však skúsenosť nemám.

Mária Matúšková, 
60 rokov, 
dôchodkyňa
Podľa mňa je križovat-
ka dosť bezpečná. Prie-
chod pre chodcov je zre-
teľne vyznačený, takže 

každý vodič by tu mal spomaliť a dávať 
pozor.

Felix Majerský, 
85 rokov, dôchodca
S križovatkou nemám 
problém. Všetky značky 
sú podľa mňa dobre vy-
značené. 

Peter Bača, 26 rokov, skladník
Myslím si, že na tomto novovybudova-
nom, respektíve pozmenenom úseku, kto-
rý vznikol kvôli Kauflandu, nie je vôbec do-
riešené osvetlenie. Z dôvodu „nákupuchti-
vých“ je tu zvýšený počet chodcov, ktorých 
za tmy, hlavne v zimnom období, nie je 
dobre vidieť. Ja by som tam určite nejaké 
osvetlenie prijal. Ale nie to „nášľapné“, kto-
ré len oslepuje. 

Jana Kopčová, 
22 rokov, študentka

Podľa môjho názo-
ru križovatka nie je 
jednoznačne nebez-
pečná. Ale je pravda, 
že vodičov je neprí-
jemné, keď si v poslednej chvíli všimnú 
ľudí postávajúcich pred priechodom.

Text, foto: -sisa-

Novovybudovaný priechod pre 
chodcov na Brnianskej ulici je pred-
metom diskusií chodcov aj vodi-
čov. Chodci sa sťažujú na chýbajú-
ce pouličné osvetlenie, kvôli čomu 
ich vodiči potme zbadajú často až 
na poslednú chvíľu. Mínusmi prie-
chodu je však nielen zlá viditeľnosť 
v noci, ale aj počas dňa. 

Zasvieti sa už onedlho
Značka, ktorá ukazuje prikázaný smer 

jazdy vodičom odbočujúcim k super-
marketu smerom od mesta, bráni vo vi-
diteľnosti protiidúceho vozidla. „Zmeny 
na križovatke sa robili kvôli napojeniu 
OD Kaufland na cestu a realizoval ich 
Kaufland. Všetko bolo urobené v súlade 
s projektom, ktorý Slovenská správa 
ciest pripomienkovala,“ informovala ve-
dúca organizačno-správneho odboru 
SCS Iveta Fedorová. Podľa jej slov do-
pravné značenie odsúhlasila dopravná 
polícia a je v súlade s projektom. „Čo sa 
týka zlej viditeľnosti, do konca roka má 
Kaufland povinnosť zrealizovať osvetle-
nie priechodu pre chodcov na ceste,“ vy-
jadrila sa ďalej I. Fedorová. 

   Text, foto: -sisa-Vodiči sa sťažujú na zle umiestnené označenie.
Chodcom chýba najmä osvetlenie, ktoré však už onedlho pri-
budne. 

(ne)bezpečný priechod

kancelárie s dostatkom trojjazyčných 
materiálov k propagácii pamiatok nie-
len v Malackách, ale aj u susedov za rie-
kou Moravou. 

Do projektu je rovnako zapracovaná 
úprava nádvoria kaštieľa. Cieľom pro-
jektu je zintenzívnenie spolupráce 
a propagácie v oblasti kultúry a cestov-
ného ruchu s dôrazom na existujúce 
kultúrne dedičstvo prihraničného re-
giónu Dolného Záhoria a Dolného Ra-
kúska. Vychádzali sme z toho, že v pri-
hraničnom regióne je nedostatočná in-
tenzita vzťahov na poli cestovného ru-
chu medzi mestami a regiónmi, slabá 
informovanosť o historickej spojitosti 
kaštieľov, nedostatočne rozvinutý ces-
tovný ruch či absencia spolupráce v ob-
lasti kultúry, nedostatočné využívanie 
kultúrneho, historického a prírodného 

potenciálu krajiny,“ informoval manažér 
projektu Peter Vavák z oddelenia pro-
jektového riadenia MsÚ. 

Koniec bariéram
Okrem investičnej časti projekt za-

hŕňa aj balík kultúrnych, športových 
a turistických aktivít, ktorých cieľom je 
vzájomné priblíženie a spoznanie sa 
obyvateľov regiónov, nadviazanie na 
historické väzby, ktoré v minulosti exis-
tovali, ale boli prerušené a bariéry pre-
trvávajú dodnes. Oddelenie projekto-
vého riadenia je na podanie projektu 
pripravené, partneri v Rakúsku sú vo  
fáze príprav projektovej dokumentácie 
k investičnej časti projektu. Najbližší ter-
mín na podanie projektovej žiadosti 
v programe Európska teritoriálna spo-
lupráca SK-AT 2007 – 20013 je už v ja-
nuári.

SiMONa ŠíPOVá
Foto: S. Osuský

kaštieľ oživí projekt Paltour

Erb Pálfiovcov nenájdeme len v Malackách.
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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

V Gymnáziu na Ul. 1. mája v Ma-
lackách sa 24. – 28. 11. konal Týž-
deň vedy na gymnáziu, ktorý bol 
súčasťou celoslovenského podu-
jatia Týždeň vedy a techniky na 
Slovensku. Záštitu nad ním pre-
vzalo Ministerstvo školstva SR. 
Malacké štátne gymnázium pri-
pravilo pri tejto príležitosti cyk-
lus aktivít, ktoré sa začali Medzi-
národnou študentskou vedeckou 
konferenciou za účasti partner-
ských gymnázií z Břeclavi a No-
vých Zámkov.

Projekty a úspechy 
Maďarské gymnázium v Nových 

Zámkoch je rovnako ako malacké 
partnerom v projekte MultikulturART 
občianskeho združenia Človek v ohro
zení. Žiaci i učitelia zo slovenského ju
hu krátkym filmom predstavili svoju 
školu a zúčastnili sa prezentácií ma
lých vedcov z Malaciek, ktorí pred
viedli niektoré zo svojich úspešných 
projektov. Medzi ne patria okrem 
iných funkčné modely elektrární a ví
ťazné práce medzinárodnej súťaže YO
UNG ENERGY, vystavené a ocenené na 
medzinárodnom energetickom kon
grese v Ríme. 

Nový predmet – 
Človek v ohrození
Spolupráca malackého štátneho  

gymnázia s občianskym združením Člo
vek v ohrození sa odzrkadlila aj v zave
dení nového učebného predmetu s ná
zvom Človek v ohrození. Podľa slov ria
diteľky gymnázia Eleny Krajčírovej je za

meraný „na všetky otázky, ktoré pália 
tento svet”, teda od problémov hladu, 
diskriminácie až po výchovu k tolerancii 
iných názorov a kultúr. Gymnázium na 
Ul. 1. mája v Malackách je prvou školou 
na Slovensku, kde sa podobný predmet 
vyučuje. 

Text, foto: TATIANA BÚBELOVÁ

Týždeň vedy v gymnáziu

Kinosála pri projekciách praskala vo švíkoch. 

Podnikanie majú 
v malíčku
Zaujímavosťou je, že desať vybra

ných úspešných podnikateliek získalo 
ocenenia, ktoré vyrobila chránená diel
ňa Evy Režnej z Malaciek. Súťaž pr
výkrát vyhlásili v roku 1999. Má byť 
ocenením práce žien, ktoré dosahujú 
výborné výsledky pri riadení firiem. 
Vďaka publicite víťaziek sa organizáto
ri snažia motivovať ostatné ženy, aby 
sa podľa príkladu najlepších usilovali  
o ďalšie zlepšenie alebo začatie svojej 
podnikateľskej činnosti.

Spontánny smiech
J. Klúčiková si po štyroch rokoch 

podnikania popri zamestnaní otvorila 

vlastný obchodík. Aká bola jej reakcia 
na úspech v silnej konkurencii? „Ťažko 
povedať, či som to čakala alebo nie. 
Milo ma to prekvapilo a reagovala som 
spontánnym smiechom,“ priznáva 
úspešná živnostníčka. Práca ju aj po 
rokoch stále baví a je najmä jej záľu
bou. „Najdôležitejšie je skĺbenie práce 
a koníčka. Je úžasné, ak sa to podarí. 
Kým som sa odhodlala na podnikanie, 
venovala som sa administratívnym 
prácam a až teraz som si uvedomila, 
ako dlho som sa hľadala,“ dodáva. Zá
visť sa snaží nevnímať a obklopuje sa 
priateľmi, ktorí sa z jej úspechov úprim
ne tešia.

Text: -lucy-/-sisa-
Foto: J. Klúčiková

V 9. ročníku sú-
ťaže Podnikateľ-
ka Slovenska, 
ktorú organizuje 
Národná agen-
túra pre rozvoj 
malého a stred-
ného podnika-
nia v spolupráci 
s občianskym 
združením Top 
Centrum Podni-
kateliek (TPC), 
triumfovala Ma-
lačianka. Jana 
Klúčiková, maji-
teľka kvetinár-
skej dielne Jas-
minum, získala 
s t r i e b o r n ú 
priečku v jednej 
z troch hlavných 
kategórií – Ús-
pešná živnost-
níčka. Výsledky 
vyhlásili 19. no-
vembra v brati-
slavskom Parku 
kultúry a od-
dychu. 

Úspešná podnikateľka 
z Malaciek

Jana Klúčiková so zaslúženým ocenením v rukách

Tanečné štúdio Saltatrix reprezen-
tovalo svoje rodné mesto Malacky 
na celoslovenskej tanečnej súťaži 
Beatfórum Gbely. 

Vyše 60 tanečníkov tanečného štú
dia MCK vo vekových kategóriách detí, 
juniorov a mládeže sa predstavilo 
s najnovšími tanečnými choreografia
mi. 

Deti súťažili s Bambuľkou, juniori  

s choreografiou Step by step. Na plnej 
čiare vyhrali juniorky s hiphopom 
a neubránili sa slzám šťastia, ktoré 
kompletne rozmazali ich makeup. Veľ
kým prekvapením bolo získanie prvé
ho aj druhého miesta v jednej taneč
nej kategórii pre „veľké baby“ zo Sal
tatrixu. Skóre je teda dve prvé, jedno 
druhé miesto a ďalšie ocenenia pre Ta
nečné štúdio Saltatrix. 

  -andymur-

Tanečníčky sa radujú z každého víťazstva. 

Tri ceny pre Saltatrix
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Mestské centrum pripravilo už 6. 
vianočnú výstavu Art clubu 2002. 
Ide o spolok výtvarníkov z mesta aj 
z priľahlého okolia, ktorý, ako ná-
zov napovedá, vznikol pred šiesti-
mi rokmi. Vernisáž otvorili učitelia 
a žiaci základnej umeleckej školy 
kultúrnym programom. Nechýbala 
hra na klavíri, spev či ironický prí-
hovor kritikom. Zaujímavá výstava 
bude otvorená až do 21. februára. 
Výtvory tu prezentujú umelci, ktorí 
prispeli aj do nástenného kalendá-
ra Malacky 2009. 

Medzi vystavovateľmi nechýbala 
umelkyňa Eva Režná.  Na svojom chrá
nenom pracovisku sa venuje výrobe 
a distribúcii dekoratívnej a úžitkovej ke
ramiky či reklamných predmetov.  Stvár
ňuje reliéfy, sochy a sošky a aktuálne sa 

venuje aj vianočným ozdobám. Okrem 
toho sa zaoberá olejomaľbou, pri tvor
be ktorej sa sústreďuje okrem iného aj 
na prírodné motívy. Na výstave prekva
pila kombináciou maľby na plátno a čip
ku. 

Libuša Čtveráková veľká je asi naj
známejšou malackou keramikárkou. 
Navrhla a realizovala Pálfiho srdce – oce

nenie, ktoré sa každé dva roky udeľuje 
osobnostiam, reprezentujúcim mesto 
v oblasti kultúry a vedných odborov. 
Najnovšie navrhla sochy, ktoré budú 
osadené v parku na Kláštornom námes
tí pri jeho revitalizácii.  

Libuša Čtveráková malá sa sústre
ďuje na olejomaľbu a spolupracuje 
s hercami Divadla na hambálku, ktorým 
sa stará o výpravu. 

Ďalšou úspešnou umelkyňou pri
spievajúcou k pestrosti výstavy je Ro-
zália Habová. Je autorkou keramických 
bŕk, ktoré sa odovzdávajú víťazom lite
rárnej súťaže Malacké brko. 

Návštevníkov prekvapila textilná vý
tvarníčka Františka Krebsová. V Galérii 
MCK si môžete prezrieť jej tapisérie 
v hrejivých farbách. 

Inšpiráciu sviežou zelenou farbou 
nezaprel maliar Martin Hajdin. 

Text, foto: SIMoNA ŠípoVá
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SUZUKI SWIFT 1,3 GLX AC, výbava: klimatizácia, 2 airbagy, ABS, elektrické okná, elektrické
zrkadlá s vyhrievaním, rádio s CD s ovládaním na volante, centrálne zamykanie s diaľkovým

ovládaním, servoriadenie, palubný počítač, 92 koňový motor a mnoho ďalších doplnkov.
... A NAVIAC: hliníkové disky 15“, zadný spojler, predné hlmovky,

metalíza, zatmavené zadné okná

309 900 Sk
10286.80 eur

špeciálnaedícia
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Klub dôchodcov pod vedením D. Ma
linovej zapožičal svoju klubovňu v bu
dove MsÚ občianskemu združeniu Vik
tória na pečenie medovníkov do tom
boly na Mikulášske posedenie členom 
vlastnej organizácie. Recept, triky a grify, 
aké si mnohé gazdinky pre seba chránia, 
členkám prezradila Malačianka Anna 
Škribová. 

Podelila sa aj s tajomstvom, čo treba 
urobiť, aby bolo cesto kvalitné, rovnoro
dé a chutné väčšmi ako ktorékoľvek iné. 
Popoludní začali a skončili, až mali na
pečené zo 7 dávok dobrôt, ozdobených 
na niekoľko spôsobov. Medovníkové 
chrústiky boli s lekvárom i bez neho, po
liate čokoládou a ozdobené orieškom. 

Text, foto: T. BúBELoVá 

Medovníky – 
chrústy 
(recept Anny Škribovej)
600 g obyčajnej hladkej múky, 3 po
lievkové lyžice medu, 400 g hrubého 
kryštálového cukru, 5 vajec, 1 kávová 
lyžička sódy, 1 kávová lyžička perní
kového korenia (škorica, klinčeky, aníz, 
citróny)

Ako postupovať:
Preosiať múku, pridať sódu, perníko-

vé korenie, cukor, všetko nasucho dobre 
prehniesť. Potom pridať vajíčka a med, 
spracovať. Chrústy vytvárame tak, že zo 
šúľkov hrubých si 3 cm odkrajujeme asi 2 
cm dlhé pásiky, ktoré sa v strede ozdobia 
orechom, potrú rozšľahaným žĺtkom 
a dajú sa upiecť. Po upečení ich možno 
zospodu potrieť džemom a namáčať 
do čokolády. Chutia vynikajúco! 

Prvé medovníky
z Viktórie

Úspešní výtvarníci (zľava): Fany Krebsová, Eva Režná, Martin Hajdin a Rózi Habová

Advent otvorila
Vianočná výstava

Otvorenie výstavy si prišlo pozrieť množstvo návštevníkov. Svedčí to o jej kvalite. 

Výstižná Zelená závisť Martina Hajdina

Recept na skvelé medovníky už nie je tajomstvom!
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Opravujem chladničky
a mrazničky, 
mOnTujem klimaTizÁcie
Pavol Šišolák, Závod 663
tel.: 034/779 94 35, 0903/75 06 12
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mOnTÁž sadrOkarTónOv
maliarske prÁce

0907 42 86 12
mh 08 F35

cudzie slová začínajúce 
písmenom T:
- tabarin - nočný zábavný podnik;
- tiára - trojitá pápežská koruna;
- tabu - nedotknuteľný; 
- típí - indiánsky stan;
- tachyfágia - rýchle hltanie; 
- tajnička č. 1 - chvastavá reč; 
- tajfún - tropický cyklón; 
- ticián  - červenohnedá farba;
- taklid  - dogmatická viera; 
- toliar  - slovinská mena; 
- teenager  - mládež od 13–19 rokov;
- trakcia - ťah, pohon;
- tefila  - židovská modlitba; 
- traktát  - vedecké pojednanie;
- teint - farba pleti v obličaji; 
- tribún - populárny ľudový vodca;
- teizmus - učenie o existencii Boha;
- tajnička č. 3 - sopečná usadenina;
- tektit - prírodné sklo; 
- turul  - vták, symbol maďarstva; 

- tajnička č. 2 - diaľkomer;  
- tympany - bicí hudobný nástroj;

vOdOrOvne
a nešťastník; turecký nižší dôstojník; 

popínavá rastlina B tajnička č. 1; ozdob-
ný pás látky; prinášajúca úrodu c kypri 
pôdu pluhom; časť slova svatka; preš; po-
lomer; anglická spojka; ukrajinské mes-
tečko; potom d príbuzná; tajnička č. 2; 
minulý rok – česky e výrobca izolačných 
hmôt v Novej Bani; poolamuje; lekársky 
predpis F knedlíky – česky; daňové iden-
tifikačné číslo; osobné zámeno; tajnička 
č. 3; predpona znamenajúca ľud – národ 
G otec po maďarsky; slovne trestal; samo-
hláska; natiahol do seba tekutinu; pra-
obyvateľ Peru. 

zvisle 
1 staršia vojenská jednotka 2 svet po 

rusky; grécky bájkar 3 okresná rada; od-

padový kanál 4 sopečná vyvrenina; osob-
né zámeno; draslík 5 ženské meno; tam; 
daruje 6 ad acta; francúzsky slovesný 
člen; medzinárodná automobilová pre-
prava 7 iniciála krstného mena herca Br-
zobohatého; zariadenie na uskladnenie 
obilia; Červená armáda 8 typ americkej 
družice; meno herca Romančíka st.; rím-
skych 50 9 vychutnávači dobrého jedla 

10 citoslovce upozornenia; meno býva-
lej moderátorky Tekelyovej; dusík 11 ini-
ciála mena herečky Tlučkovej; predpona 
znamenajúca pred; tlačová agentúra  
12 on po nemecky; kde po záhorácky; 
obyvateľ Ruska 13 výlučok ľudského te-
la; kartársky výraz; značka známej koz-
metiky 14 značka ústnej vody; časť slova 
cela; dĺžka v geometrii 15 čínske ženské 

meno; básnici 16 prvá žena sveta; spolu-
hlásky v slove napínané 17 výrazná život-
ná skúsenosť. NA POMOC: 8 ATS

pripravil: judr. mariÁn pOlakOvič

Kto chce súťažiť o celoročné predplatné 
magazínu Žena, nech pošle kupón spolu 
so správnymi odpoveďami do 11. decem
bra a zaradíme ho do žrebovania.

KUPÓN
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Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali 
správne vylúštenie tajničky – 1. šah-
banu, 2. šames, 3. šejk, 4. štolba – 
sme vyžrebovali máriu cvečkovú  
z Bernolákovej ulice v Malackách, kto-
rá získava celoročné predplatné ma-
gazínu Žena. 

MALACKÝ
HLAS
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KrížovKA

SERVIS ČITATEĽOM • INZERCIA

DrobNá iNzerCiA

• Predám 4 pneumatiky 165/70 R14 81T 
Winter G (nové) za 4000 Sk a 4 disky na 
Fiat Punto 5,53x14 za 4000 Sk. Kontakt: 
0904/415 059
• Predám úplne nový, nejazdený mini-
bike: benzín, zelená farba, max. 65 km/h, 
hmotnosť 17 kg. Ideálny vianočný dar-
ček. Cena: 5000 Sk. 

Kontakt: 0918/879 715

Kamenný mlyn – 
vajarský
Vás pozýva na

Silvestrovskú
zábavu 
Hudba:  select
Začiatok:  31. 12. o 20.00 h

super pOnuka
(V deň zábavy má pár pri preukáza
ní 2 vstupeniek 50 % zľavu na uby
tovanie v 2posteľovej izbe v hoteli 
Rozália.)

v cene vstupenky: 
Prípitok, predjedlo, večera, studené 
švédske stoly, teplé švédske stoly, 
dezert a živá hudba.
predpredaj vstupeniek: 
034/779 32 79 alebo e-mail: 
kamennymlyn@kamennymlyn.sk

COOP Jednota Senica, SD, Námestie oslobodenia 12, 905 47 Senica 
prijme s nástupom ihneď:

vedúcu predajne 
a zástupkyňu vedúcej predajne

Supermarket, Kláštorné nám., Malacky

predavačky/pokladníčky
sídlisko Juh, Malacky

predavačky/pokladníčky
pre ostatné prevádzky okresu Malacky

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

komunikatívnosť, organizačné schopnosti, zodpovednosť, 
vysoké pracovné nasadenie, ovládanie PC

Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 034/690 90 26, 27
mh 08 F7mh 08 F?

„Stíhačka” Nie každá žena dokáže stíhať toľko ve-
cí ako mladá Kristína Mišovičová. Prozaič-
ka žijúca v Sekuliach debutovala romá-
nom Nezabudni milovať a krst má za se-
bou aj najnovšie dielo Keď raz pochopíš. 
K. Mišovičová je matkou na plný úväzok, 
no popri starostlivosti o dcérku si nájde 
čas aj na spisovateľskú kariéru. „Niekedy 
je to dosť namáhavé a vyčerpávajúce  
nielen pre mňa, ale pre celú rodinu. Naj-
mä, keď človeku „horí termín“. Vtedy je 
v pohotovosti celá rodina, manžel i moji 
rodičia, za čo som im všetkým nesmierne 
vďačná,“ vyjadrila sa vyťažená mamička. 
Materské povinnosti a kariéra totiž nie sú 
tým jediným, čo spisovateľku zamestná-
va. V spolupráci s reklamnou agentúrou 
a kozmetickou firmou pripravuje popo-
ludnie pre ženy, z ktorého si popri spiso-
vateľkinom podpise môžete odniesť skú-
senosti z oblasti líčenia a nové zážitky. 
Rozmaznajú vás vizážistky a nechtové di-
zajnérky. Podujatie sa bude konať v ne-
deľu 7. decembra od 15.00 do 19.00 h 
v hoteli atrium. 

Text: -sisa-, foto: k. mišovičováKristína Mišovičová s dcérou 

• Hľadám spoľahlivého a zručného údrž-
bára na bežnú údržbu rodinného domu 
v Borinke. Kontakt: 02/52 963 533.

ak máte zaujímavé 
fotografie, alebo 
viete o mieste, kto-
ré stojí za to vyfo-
tiť, pošlite svoj ná-
met na adresu re-
dakcie! 

OKOM
OBJEKTÍVU

http://www.pracadoma.sk/bimbo
mh 08 F39

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

  Exkluzívna spoveď Maroša Kramára! 
  Prinášame vám 10 dobrých rád, ako pri 

nakupovaní ušetriť!
  Hľadáte muža svojich snov? Iba Moderná 

žena pozná návod!
  Čoraz viac mladých ľudí zápasí 

s  autoimunitnými ochoreniami. Poradíme 
vám, ako sa chrániť.

  Vypátrali sme, aký je život po živote!
  Ďalej sa dozviete tajné tipy celebrít pre 

krásu, ako zazimovať svoju záhradku, recepty 
na rôzne dobroty,  a ešte omnoho viac...

www.modernazena.sk

METRO MEDIA  22,– Sk / 0,73 €

N O V E M B E R  2 0 0 8

PRIZNANIE
BOLA INÁ 
AKO SOM 
CHCEL

KTO MÁ
VLASTNE TALENT?

10X
 

UŠETRIŤ 
PRI 
NAKUPOVANÍ
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250 000,- SK 
PRE VAŠE BÝVANIE

UŽ NECHCEM 
BYŤ SAMA!

ULOVTE SI 
MUŽA SNOV

KRÁSNA 
A ZDRAVÁ 

CELÝ ŽIVOT
TAJNÉ TRIKY CELEBRÍT

ZÁZRAČNÉ LIEKY 
Z PRÍRODNEJ LEKÁRNE

9 771336 991003 1 1

AKO

mh 07B3

Neautorizovaná spoveď 
TéMA NA ROMáN, ktorá 
vypovedá o vzťahu zosnu-
lého skladateľa Karla Svo-
bodu a jeho manželky 
Venduly, je ďalšou z kníh 
zo života českých celeb-
rít dvojice Michaela Re-
mešová – Milada Če-
chová.

Psychologický ro-
mán koniec hry zí-
skava anna zetková 
z malaciek. Žiadame 
výherkyňu, aby sa 
ohlásila v redakcii na 
Radlinského ul. 2751/1, 3. p.,  
č. d. 407. 

Ak chcete súťažiť 
o knihu Téma na ro-

mán, pošlite do 2. ja-
nuára 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

KUPÓN
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Kníhkupectvo 
ĽUbiCA

čítAJte A vyHrAJte

Niektorí Malačania vyhadzujú od radosti 
klobúky, iní radšej topánky. „Ozdoby“ ne
nápadne visia na drôtoch elektrického ve
denia medzi obchodnými domami pod diaľ
ničným privádzačom. Ktovie, ako dlho.

Aj takýmto veselým spôsobom riešia nie
ktorí motoristi problémy so svojim výfu
kom. Ak budete mať šťastie, inšpiratívne 
autíčko určite zahliadnete v uliciach mesta. 
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6. 12. si pripomíname 
nedožité narodeniny 
AlojzA TomáškA
zo Suchohradu. 
Odišiel si mladý, veľa 
vody prešlo potokom, 
no spomienky na Teba 
z nášho srdca nezoberie žiadna voda. 
Spomínajú manželka a deti Ivan a Lola 
s rodinami.

Od 15. dO 24. 11. 

Miroslav Gajdár – Zuzana Hulková

PRIPÍJAME NA ZdRAVIE:

NIE SÚ MEdZI NAMI:

decembroví jubilanti:
80 – Štefan Jozefek; Ján Kučera; 
Anna Mičeková; Jozef Mráz; 

Mária Puškáčová; Margita Škorvánková; 
Jozefa Štvrtecká; Mária Žáčková; 85 – Ti
tus Havlík; Vlasta Nemečková; Helena Pull
mannová; Mária Švecová; 97 – Ján Vilém

POVEdALI SI ÁNO:

jozef Čalfa, Malacky, *1930; 
štefan mihály, Malacky, *1962; 

Alžbeta Petríková, Pernek, *1933; Ce-
cília Nimschová, Malacky, *1921; An-
na Uhrincová, Malacky, *1925; štefan 
malík, Veľké Leváre *1946; Valeria ma-
cejová, Kuchyňa, *1937

†

SpomienkY

SpoločenSká kronika

Na lúke i v lese 
novina sa nesie, 
že si slávil veľký deň, 
ktorý patril Tebe len.
Všetko najlepšie
RomANkoVi 
kRAToChVíloVi
k 2. narodeninám z celého srdiečka 
prajú mamička, tatinko, starenka, sta
reček, babka, Karol a krstní rodičia.

kalendár podujatí
3. 12. o 17.00 h Koncert vážnej hudby, Mária Henselová – 
mezzosoprán, Marek Vrábel – organ, vstup voľný, františkán
sky kostol
3. 12. o 20.00 h 4 mesiace, 3 týždne a 2 dni, Rumunsko, 2007, 
far, 113 min, vstupné členovia: 40 Sk (1,33 €), ostatní: 60 Sk 
(1,99 €), KD, MCK
4. a 5. 12. o 19.00 h Cinka Panna, hudobný, 122 min, 15+, 
vstupné 70 Sk (2,32 €), KD, MCK 
6. 12. o 19.00 h Náš vodca, dráma, 101 min, vstupné 70 Sk 
(2,32 €), KD, MCK
7. 12. o 17.00 h Zapaľovanie 2. adventnej sviece
Možno príde i Mikuláš, anjeli, čerti, moderátori: Robo Jakab + 
Juraj Kemka; Koncert: Mária Podhradská a Richard Černý,  
Peoples band, vstup voľný, Zámocký park
7. 12. o 19.00 h Náš vodca, dráma, 101 min, vstupné 70 Sk 
(2,32 €), KD, MCK
8. – 11. 12. Vianočné koledy, MŠ, CVČ
9. 12. o 14.00 h Veselí snehuliaci, podujatie pre ŠKD, CVČ
10. 12. o 17.00 h Spevácky zbor APOLLO Bratislava, sakrálna 
hudba, vstup voľný, františkánsky kostol
10. 12 o 20.00 h Katyň, Poľsko, 2007, far., 118 min, vstupné 
členovia: 40 Sk (1,33 €), ostatní: 60 Sk (1,99 €), KD, MCK
11. a 12. 12 o 19.00 h Bathory, dráma, 138 min, vstupné 70 
Sk (2,32 €), KD, MCK
12. 12. o 10.00 h Senior fórum, festival schopností, KD, MCK
12. 12. o 17.00 h Skaut vo fotografii – 85 rokov založenia 
skautingu v meste, Galéria MCK 
13. 12. o 11.00 h Vianočné trhy na Malom námestí
11.00 h Predvianočné vystúpenie detí z Malaciek a okolia 
15.00 h súbor Grbarčieta, reprezentant chorvátskej hudby 
na Slovensku
15.45 h Krištofovci zo Zohora, rómska hudba 
16.15 h Veselá muzika ze Stupavy, dychová hudba
17.15 h Mgr. art. Zuzana MaďarováVychodilová, Alexander 
Maďar, Peter Kozel, muzikálové melódie
18.15 h Kapucíni, gospelovorocková kapela bratov kapucí
nov
13. 12. o 16.00 h Vianočná módna prehliadka, KD, MCK
13. 12. o 19.00 h Max Payne, akčný, 100 min, vstupné 70 Sk 
(2,32 €), KD, MCK
14. 12. o 15.00 h Vianoce s anjelikmi, CVČ
14. 12. o 16.00 h Divadlo Dunajka: Vitajte v advente, vstup
né: 40 Sk/1,32 €, KD, MCK
14. 12. o 17.00 h Vianočné trhy na Malom námestí, zapaľo
vanie 3. adventnej sviece, Mária Podhradská a Tiramisu
17.45 h Salamander band 
18.30 h Mimicry
14. 12. o 19.00 h Max Payne, akčný, 100 min, vstupné 70 Sk 
(2,32 €), KD, MCK
15. 12. o 9.00 h Divadlo Dunajka: Vitajte v advente, stretnu
tie s Táliou pre MŠ, ZŠ, KD, MCK
15. 12. o 17.00 h Čarovné Vianoce, Tanečné štúdio Saltatrix, 
vstupné: 40 Sk/1,32 €, KD, MCK
15. – 18. 12. Vianočný pozdrav v anglickom jazyku, MŠ, CVČ
16. 12. o 15.30 h Čarovné Vianoce, tvorivé aktivity, CVČ
16. 12. o 19.00 h Orientálny večer, klub orientálneho tanca, 
KD, MCK 
17. 12. o 15.00 h Seniorská vianočná streda pri hudbe, Zlatý 
vek, SD MCK 
17. 12. o 17.00 h Vianočné pastorále, Katarína Hanzelová – 

organ, Hilda Michalíková – umelecké slovo, vstup voľný, fran
tiškánsky kostol 
17. 12. o 20.00 h Ty, ktorý žiješ, far., 92 min, vstupné členo
via: 40 Sk (1,33 €), ostatní: 60 Sk (1,99 €), KD, MCK
20. 12. o 11.00 h Vianočné trhy na Malom námestí
11.00 h Predvianočné vystúpenie detí z Malaciek a okolia 
15.00 h Leváranek
16.15 h Vianočné repete návraty
18.15 h Napínavé príbehy
21. 12. o 17.00 h Vianočné trhy na Malom námestí, zapaľo
vanie 4. adventnej sviece
17.00 h Skauti prinesú betlehemské svetlo
17.00 h Fest a Bang 
17.45 h Karol Malý
18.30 h Sklo
Kapustnica pre všetkých ľudí dobrej vôle 
25. 12. o 15.00 h Jasličková slávnosť, františkánsky kostol, 
vstup voľný, ZŠ M. Olšovského

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

Galéria mCk
Od 27. 11. do 21. 12., 
Ut – Pia 9.00 – 17.00 h, So – Ne 14.00 – 17.00 h
Vianočná výstava, Art club 2002, Libuša Čtveráková, Rozália 
Habová, Eva Režná, Martin Hajdin, Richard Grega, Pavel Žák 
a hostia Libuša Čtveráková ml. a Františka Krebsová, vstup 
voľný
 
krypty pod františkánskym kostolom
Otvorené na požiadanie, tel. : 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 – filmový klub, VO TJ – volejbalový oddiel Telovýchovnej jed
noty, SCK – Slovenský cykloklub, ŠH – športová hala, MSD – Mla
dí sociálni demokrati, OZ – občianske zduženie, SZTP – Sloven
ský zväz telesne postihnutých, SD – spoločenský dom

Kalendár podujatí spracovala Turisticko-informačná kance-
lária mesta Malacky (TIK), tel. 034/772 20 55, tik@malacky.
sk, www.malacky.sk
Prosíme usporiadateľov akýchkoľvek podujatí, ktorí chcú mať 
svoje podujatie zverejnené v nasledujúcich kalendároch, aby do
dávali informácie na nasledujúci mesiac vždy do 10. dňa práve 
prebiehajúceho mesiaca. Zmena programu vyhradená!

blahoželámeDecember 2008

29. 11. uplynulo 7 ro
kov, čo nás navždy 
opustil náš drahý man
žel a otec 
jozef VAChAjA. 
S láskou spomínajú 
manželka Magda a syn Štefan. Kto ste ho 
poznali, venujte mu tichú spomienku.

KULTÚRA • SPOLOČENSKÁ KRONIKA • OZNAMY
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maky
Maky ticho klonia hlavy, 
Nechcú mi pravdu povedať. 
Ja len v prosbe stojím pri nich, 
Môj smútok je pre ne priveľa. 

Vezmem si nôž a darujem mu obeť. 
Svoju krv, takú tmavú... takú ešte necítil. 
Dám svoju lásku neopätovanú, 
hoci ani kvet z nej nevzklíčil. 

Maky ticho klonia hlavy 
a ja pozerám na ne vyzývavo. 
Nespravil by toto každý? 
Druhý azda nie, no ja áno. 
Ochotný som darovať sa. 

Vezmem čepeľ nabrúsenú
a zaborím ju do seba. 
Otupím jej každú stranu, 
rukoväť je celá krvavá. 

Maky ticho klonia hlavy, 
ticho klonia hlavy... 

Ja len obdarúvam tú
Zbraň starú, dávam jej 
po kúskoch zo seba. 
Ona pije v hlasných vzdychoch,
neukojená. 

Maky ticho klonia hlavy, 
smutne na ne hľadím. 

Zbraň ťažká, vysilená, 
padne vedľa mňa zľahka. 
Z posledných síl objímem ju, 
telom prejde triaška. 

Z posledných síl poviem to meno, 
tá krása makov viac nie je. 
Nôž sa hlboko zaľúbil 
do môjho prasknutého srdca. 

Šestnásťročnému Davidovi Elšíkovi nie sú cu
dzie motívy lásky, vášne, samoty či smrti. Pra
cuje s námetmi, ktoré mu ponúka sám život. 
Jeho zatiaľ „zásuvková“ tvorba stojí za po
všimnutie. Kontakt na autora je v redakcii.

odpoveď Vladimíra eckera na člá-
nok PosledNá RozlúČkA – 
obRAd NA PleCiACh smúTiA-
CiCh, uverejnený v malackom hla-
se č. 18/XViii zo dňa 21. 10. 2008

V oblasti pohrebných služieb pracu
jem už viac ako 18 rokov. Smrť blízkych 
je vždy plná emócií, ktoré sa pri zabez
pečovaní poslednej rozlúčky prenášajú 
aj na nás. Rovnako ako v iných oblas
tiach služieb ani u nás sa nedá vždy kaž
dému vyhovieť na 100 %. V maximálnom 
možnom rozsahu sa o to však snažíme. 
Nemôžem preto nereagovať na článok 
Tatiany Búbelovej Posledná rozlúčka... 
Bol umiestnený tak, aby nadväzoval na 
súkromný názor Zuzany Rundgren, kto
rá obvinila moju spoločnosť z neúcty  
voči jej zosnulej matke. Rád by som pre
to vysvetlil čitateľom okolnosti tohto  
prípadu a uviedol na pravú mieru zavá
dzajúce tvrdenia z článku.

V prvom odseku autorka porovnáva 
pohreby kedysi a dnes, pričom uvádza, 
že pozostalí si sami zabezpečovali všetky 
služby spojené s pohrebom. Podľa platnej 
legislatívy musí pohreb organizovať spo
ločnosť, ktorá má na takéto úkony živ
nostenské oprávnenie, odbornú spôso
bilosť, predpísané vzdelanie, posudok 
regionálneho úradu verejného zdravot
níctva a príslušné technické vybavenie. 
Ak by sa teda dnes niekto rozhodol svoj
ho príbuzného ponechať po úmrtí do
ma a sám pochovať, nielenže by zneuctil 
a znesvätil jeho pozostatky, ale prišiel by 
tým i do rozporu so zákonom. Ľudské 
ostatky sa po smrti stávajú nebezpečné 
pre svoje okolie, preto manipuláciu s ni
mi musia vykonávať odborne spôsobilé 
osoby.

Autorka ďalej prezentuje podvedomé 
obavy, či sa s vaším blízkym zaobchádza 
tak úctivo, ako by ste si to predstavovali. 
Zákon o pohrebníctve upravuje povin

nosti súvisiace so zaobchádzaním s ľud
skými pozostatkami a ostatkami. Usta
novuje, že sa s nimi musí zaobchádzať 
dôstojne v zmysle prísnych hygienických 
pravidiel a etického cítenia pozostalých. 
Nie som si vedomý, že by som sa ja alebo 
moji zamestnanci chovali k zosnulému 
inak ako s najvyššou mierou úcty bez 
najmenšieho rozdielu, či ide o premiéra, 
lekára alebo bezdomovca.

V druhom odseku autorka opätovne 
uvádza zavádzajúce informácie, keď pí
še, že všetko ostatné sa deje v réžii po
hrebnej služby. Uvedené konštatovanie 
budí dojem, že pohrebná služba usku
točňuje pohreb výlučne podľa svojvôle 
a pozostalí jej konanie nemôžu nijako 
ovplyvniť, čo sa však nezakladá na prav
de. Prevádzkovateľ pohrebnej služby je 
povinný konať podľa zákona o pohreb
níctve a ostatných platných právnych 
predpisov, ale to nevylučuje pri ich do
držaní individuálnu dohodu s pozosta

lými. Naša firma sa snaží v čo možno  
najväčšej miere vyhovieť často i neob
vyklým požiadavkám príbuzných. Nie je 
výnimkou, že ja osobne idem s pozosta
lými vybrať špeciálnu rakvu, netradičné 
kytice či výzdobu.

Posledná časť odseku nabáda čitate
ľov na pochybnosti o serióznosti našej 
spoločnosti, keď autorka uvádza, že na 
škodu veci je aj to, že... pozostalí nemajú 
na výber. Je pravda, že v Malackách je na
ša spoločnosť jediná, avšak v okolitých 
obciach i v neďalekej Bratislave pôsobí 
viac ako 20 pohrebných služieb. Pozo
stalí teda majú na výber a je len na nich, 
na ktorú pohrebnú službu sa obrátia.

Rovnako nie je pravdivá narážka, že 
sa nedá platiť inak ako v hotovosti. Aby 
pozostalí dostali príspevok na pohreb, 
musia príslušnému úradu predložiť príj
mový doklad o zaplatení. Preto väčšinou 
platia v hotovosti. A je výlučne na voľbe 
pozostalých, v akej cene, kvalite a rozsa

hu si objednajú naše služby. Niektoré  
ceny za jednotlivé úkony pohrebnej 
služby (výkop hrobového miesta, chla
denie) sú regulované zo strany samo
správneho kraja a naše ceny sú dokonca 
pod úrovňou regulovaných cien.

Pri našej neľahkej profesii sa všemož
ne snažíme vyjsť ľuďom v ústrety v ich 
bolesti zo straty blízkeho. Veľmi ma preto 
prekvapilo, že napriek našej ochote  
a snahe bol v Malackom hlase uverejne
ný článok s natoľko negatívnym podtó
nom. Je evidentné, že vznikol na základe 
podnetu Zuzany Rundgren. Táto pani 
však u nás nič neobjednala. Po vyjdení jej 
príspevku sa mi dokonca sama prihlásila 
pani, ktorá bola svedkom návštevy Zu
zany Rundgren koncom júla v mojej fir
me a znením článku bola rozhorčená. Sa
motný pohreb matky Zuzany Rundgren, 
avšak až koncom augusta, vybavovala  
už jej sestra, detská lekárka z Malaciek. 

VlAdimíR eCkeR

oDpoVeĎ UVereJnená V ZmYSle TlačoVÉho Zákona č. 167/2008

21. 11. – 
Vítame medzi  nami 
bRUNkA VidANA 
a želáme mu veľa 
šťastia, zdravia, lásky 
a radosti zo života.
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Štart pretekov sa uskutočnil po prvý 
raz v priestoroch novej tartanovej drá-
hy v ZŠ Záhorácka. Pretekári si domov 
odniesli ako suveníry i štartovné čísla. 

Oceňovanie najlepších sa konalo 
v priestoroch školskej jedálne. Súťažilo 
sa v 12 kategóriách, najlepší traja v nich 
získali diplomy a športové poháre. Pre-
teky mali dobrú športovú úroveň, 
o čom svedčia i dva prekonané rekor-
dy, a to v kategórii mužov 50 až 59-roč-
ných, keď sa novým držiteľom traťové-
ho rekordu stal František Kolínek z AK 
Perna v ČR, ktorý prekonal minuloroč-
ný rekord Jaroslava Šmýda z BK Hodo-
nín. V hlavnej ženskej kategórii si svoj 
vlastný rekord zlepšila Zuzana Nováč-
ková z STU Bratislava.

Súčasťou pretekov bola tretí raz 
i súťaž Malacký kilometer, 

určená pre najmladších záujemcov 
o beh z radov žiakov, kde štartovali 
i bežci z Poľska a získali v 6 kategóriách 

šesť umiestnení medzi najlepšími tro-
mi pretekármi. Najrýchlejší bez ohľadu 
na kategórie boli Marco Adrien Drozda 
a Claudia Hladíková, obaja z AC Malac-
ky.

Po vyhlasovaní najlepších v Malac-
kej desiatke a Malackom kilometri na-
sledovalo celkové hodnotenie Grand 
Prix Záhorie 2008, seriálu bežeckých 
pretekov, ktorý sa začal Silvestrovským 
behom v Senici a končil sa Malackou 
desiatkou. Stretli sa i zástupcovia orga-
nizátorov pretekov Grand Prix Záhorie 
so zástupcami bežeckých pretekov 
z Moravy a v budúcom roku by mali 
preteky Grand Prix Záhorie 2009 vráta-
ne Malackej desiatky byť súčasťou Mo-
ravsko-slovenského bežeckého pohá-
ra. V tejto súťaži by sa hodnotilo 20 pre-
tekov v Českej republike a 12 pretekov 
na Slovensku.

Spestrením bola bežecká pošta,
ktorú zorganizoval Klub filatelistov. Tí 

zabezpečili v deň pretekov vydanie ko-
rešpondenčného lístka s prítlačou, na 
pošte sa používala príležitostná poštová 
pečiatka a mladí pretekári AC pod ve-
dením Petra Maláška, jedného zo zakla-
dateľov Malackej desiatky, a Petra Mer-
ca, dlhoročného účastníka pretekov, pre-
niesli poštové zásielky behom z pries-
toru štartu na malackú poštu. O pod-
ujatie mali záujem filatelisti nielen z Ma-
laciek, ale i z celého Slovenska.

Spoločenskou bodkou 
za jubilejným ročníkom 
bolo slávnostné posedenie s terajší-

mi i minulými usporiadateľmi, ktoré vy-
vrcholilo zápisom do Pamätnej knihy 
mesta a odovzdaním vecných darov 
v podobe najnovšej knihy o našom 
meste štyridsiatim z nich z rúk zástup-
cu primátora Ing. Jozefa Bullu.

Malacká desiatka reprezentovala 
naše mesto nielen na Záhorí, ale i na 
celom Slovensku a v zahraničí. 

 Text: ANTON PAŠTEKA, foto: S. ŠÍPOVÁ
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ŠPORT

Žiaci: 1. D. Tomič, Gymnázium Galan-
ta, 44:36,1 min, 2. M. Bohunický, Triatlon 
team Trnava, 3. L. Štepanovský, AC Ma-
lacky; 

Juniori: 1. M. Hubáček, JANDT Brati-
slava, 33:58,7 min, 2. R. Varga, J&T Brati-
slava, 3. Ján Beňa, AC Malacky; 

Muži 20 – 39: 1. M. Fedák, AK Martin, 
32: 47,3 min, 2. M. Kavecký, MŠK Kysucké 
Nové Mesto, 3. P. Žiška, Tatran Hybe; 

Muži 40 – 49: 1. P. Portášik, AŠK Gra-
fobal Skalica, 34: 44,2 min, 2. J. Polák, OÚ 
Hul, 3. J. Miškeřík, Lipov, ČR; 

Muži 50 – 59: 1. F. Kolínek, AK Perna, 
ČR, 35:30,6 min, 2. J. Lukáč, Lekáreň Ar-
nica, Senica, 3. J. Šmýd, BK Hodonín, ČR; 

Muži 60 – 69 1. J. Kaňa, AŠK Grafobal 
Skalica, 38:41,5 min, 2. M. Samec, KRV 
Partizánske, 3. K. Petöcz, Bratislava; 

Muži nad 70 rokov: 1. P. Selecký, 
Klub dôchodcov Trnava, 58:53,9 min;

Žiačky: 1. D. Šunová, AC Malacky, 
57:36,4 min, 2. V. Hruščová, AC Malacky; 

Juniorky: 1. K. Pokorná, MAC Rača, 
40:52,7 min, 2. V. Landlová, Malacky,  
3. M. Sršňová, AC Malacky; 

Ženy 20 – 34: 1. Z. Nováčková, STU 
Bratislava, 36:07,8 min, 2. E. Farkašová, 
AŠK Grafobal Skalica, 3. J. Kleskeňová, 
Nitra; 

Ženy 35 – 49: 1. Z. Stoličná, REDE  
Bratislava, 44:40,8 min, 2. M. Durnová, 

BRANOPAC Veselí nad Moravou, 3. R. Pau-
líniová, Trnava; 

Ženy nad 50 rokov: 1. M. Krčmárová, 
BBS Bratislava, 50: 53,2 min, 2. I. Stacho-
vá, Šport Ludus Trnava, 3. A. Voleková, 
BBS Bratislava; 

Najmladší pretekár Peter Čigaš, BBS 
Bratislava, nar. 1. 12. 1996

Najstarší pretekár Pavel Selecký, 
Klub dôchodcov Trnava, nar. 1. 7. 1937

Najrýchlejší Malačania 
– muži: Jakub Valachovič, 
– ženy: Vladimíra Landlová,
– žiaci: Lukáš Štepanovský, 
– žiačky: Dominika Šunová.
Ceny pre najrýchlejších Malačanov ve-

novala AD HOC Malacky
Najrýchlejší v juniorskej kategórii 

Martin Hubáček, JANDT Bratislava, 
33:58,7 min

Cenu pre najrýchlejšieho pretekára v ju-
niorskej kategórii venovalo CVČ Malacky.

Najrýchlejšia pretekárka Zuzana  
Nováčková, STU Bratislava, 36:07,8 min

Cenu venovala riaditeľka ZŠ Záhorácka 
ul. v Malackách Mgr. Zuzana Jánošová.

Najrýchlejší pretekár Milan Fedák, 
AK Martin, 32:47,3 min

Cenu venoval primátor mesta Malacky 
RNDr. Jozef Ondrejka a Jozef Markuš, pred-
seda Matice slovenskej.

Štartovalo 171 pretekárov.
-ap-

Muži do 39 rokov: 1. Roman Trnka, 
INA Skalica; 2. Patrik Portášik, AŠK Grafo-
bal Skalica; 3. Štefan Čuvala, Senica; 

Muži do 49 rokov: 1. Ivan Čulen, AŠK 
Grafobal Skalica; 2. Pavol Palkovič, AK Ju-
nior Holíč; 3. Peter Portášik, AŠK Grafobal 
Skalica; 

Muži do 59 rokov: 1. Jozef Chrenka, 
AŠK Grafobal Skalica; 2. Ján Lukáč, leká-
reň Arnica Senica; 3. Eduard Baumgart-
ner, Radošovce; 

Muži do 69 rokov 1. Ondrej Tirpák, 
AK Junior Holíč; 2. Miroslav Hajossy, Ková-
lov; 3. Adam Remiš, Kalokagatia Trnava; 

Muži nad 70 rokov: 1. Pavol Selecký, 
Klub dôchodcov, Trnava; 2. Anton Hajro, 
BK 2000 Kľačany; 3. Jozef Vávra, Smrdá-
ky;

 
Ženy do 35 rokov: 1. Erika Farkašo-

vá, AŠK Grafobal Skalica; 2. Lenka Kubi-
sová, Plavecký Mikuláš; 3. Zuzana No-
váčková, STU Bratislava; 

Ženy nad 35 rokov: 1. Zuzana Sto-
ličná, REDE Bratislava; 2. Mária Krčmáro-
vá, BBS Bratislava; 3. Katarína Mocková, 
Bratislava.

   -ap- 

25. ročník malackej X

3. ročník
GRAND PRIX ZÁHORIE 2008

Na stupienok víťazov sa postavili aj starší bežci. 

Prišli „profíci“ aj bývalé esá
V boxe bolo zaujímavé stretnutie žien 

a jeden profesionálny zápas syna predse-
du BC RTJ J. Blaža Róberta s Tiborom Ra-
faelom z Komárna. Zišlo sa tu veľa býva-
lých odchovancov Aliho Reisenauera st. 
a jeho priateľov. Z New Yorku pri tejto prí-
ležitosti pricestoval Stano Janoušek (63). 
Bol majstrom Slovenska a Československa 
a po emigrácii do Rakúska v roku 1968 bo-
xoval za Austriu Viedeň. Ali Reisenauer st. 
bol jeho prvým trénerom. Odtiaľ pokra-
čoval po vydaní víz do USA, kde boxoval 
profesionálne pod vedením trojnásob-
ného majstra sveta Sandyho Sadlera. 

BOxErSKé duEly 
(prvý menovaný je vždy víťaz) 
Starší dorast (57 kg): Roman Tatarka 

Malacky vs. Václav Macháček BC Brno –
N.B. (na body). Starší dorast (60 kg): 
Dávid Klíma Malacky vs. Štěpán Baláž  

BC Brno – N.B. Starší dorast (64 kg): Mi-
chal Mislovič Malacky vs. Jiří Kníže BC Br-
no – N.B. Ženy (54 kg): Dominika Mislo-
vičová Malacky vs. Denisa Janišová BC 
Brno – 2 kolo R.S.C. Muži (81 kg): Ma-
rián Calpaš Malacky vs. Nikola Pajkano-
vič BC Brno – N.B. PrOFI (70 kg): Róbert 
Blažo Malacky vs. Tibor Rafael Komárno 
– 2. kolo TKO (technické KO). 

Podujatie sa uskutočnilo s podporou 
mesta Malacky a, samozrejme, aj vďaka 
finančnej pomoci firiem, podnikateľov 
a živnostníkov. Organizátori oceňujú 
ochotu všetkých, ktorí akýmkoľvek spô-
sobom priložili ruku k úspešnému prie-
behu podujatia, nevynímajúc vedúcich 
tanečných skupín a tímov bojových ume-
ní, ktorých zverenci na podujatí ochotne 
a na vysokej úrovni predvádzajú svoje 
zručnosti. 

Text: -ali-/-red-
Foto: S. Osuský 

Memoriál sa stal 
boxerským sviatkom

Memoriál Aliho reisenauera – tradičný boxerský sviatok v Malackách, dopa-
dol na výbornú. Vyšiel podľa predstáv usporiadateľa Aliho reisenauera ml. – 
až na niekoľko zmien, ktoré divák nezaregistroval, takmer podľa priprave-
ných plánov. V športovej hale Malina sa zišlo asi 470 divákov, ktorí mali 
okrem kvalitného boxu možnosť vidieť Elvisa – alias Juraja Prsteka, tanečnú 
skupinu Saltatrix, džudo, karate, tae-bo a ohňovú šou dua Aratron Aspis.

Prítomní diváci si pozreli prvotriedne boxerské zápasy.

Jubilejný ročník
sa vydaril

Cestný beh Malacká desiatka mal má za sebou 25. ročník. usporiadateľov 
prekvapila účasť 171 bežcov zo Slovenska, Českej republiky i z družobné-
ho poľského mesta Žnin. 

KAdETSKÁ lIgA
12. kolo Malacky Nitra 76 : 38
(17:11, 33:21, 57:24, 76:38)
Zostava a body: Beňka, Bojanovský 21, Falath 9, Kobzan 5, 

Kapitán 2, Michálek, Pištelák 27, M. Uher 5  – tréner: B. Orth 
13. kolo Malacky – Partizánske 114 : 77
(32:29, 59:44, 87:59, 114:77)
Zostava a body: Beňka, Bojanovský 36, Falath 16(3), Mi-

chálek 2, Pištelák  33, M.  Uher 18,  Kapitán 3 – tréner:  B. Orth

SENIOrSKÁ lIgA 
5. kolo Malacky – Šamorín 59 : 96 
(17:22, 30:48, 45:66, 59:96)
Zostava a body: Čech 11 (1), Čikoš, Ferenčík 2, Kubíček, Mráz 

5 (1), Pagáč 6, T. Uher 1, M. Uher, Zetocha 16, Pištelák 5, Boja-
novský 8, Schreiber, Csizmazia, Sládek 2 – tréner: B. Orth  -ki-

Výsledky basketbalových zápasov

Basketbalové zápasy sa odohrávajú na novej palubovke v ŠH Malina.
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