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TK Grande Malacky pozýva 20. septembra do ŠH Malina na súťaž v spoločen-
ských tancoch Cena primátora Malaciek 2009. Hobby súťaže detí, juniorov, 
dospelých a seniorov v štandardných (ŠTT) a latinoamerických tancoch (LAT). 
Bodovacie súťaže: juniori II D, dospelí D a dospelí C ŠTT a LAT. 
Začiatok hobby súťaží o 9.00 h, bodovacích súťaží o 14.00 h. 
Vstupné je 3 €, pre študentov a dôchodcov 1 €.
Info: www.tkgrandemalacky.sk. Súťaž podporila nadácia Pro Malacky.       -mh-

Čia bude Cena primátora?

Bez istoty
Každý zažíva momenty neistoty, s kto

rými si nevie poradiť. No v živote to býva 
ako na hojdačke – raz sme dole, potom 
zase hore. Ak človek má pre koho alebo 
pre čo žiť, nezlomí ho žiadne nešťastie či 
sklamanie. Čo však vtedy, ak príde sku
točná rana pod pás a zmysel bytia nám 
začína unikať? Vynorí sa strach a po
chybnosti. Keď neveriaci začnú nadávať 
na nespravodlivosť Boha, vtedy je už sku
točne zle. Vtedy, keď sa nedokážeme sa
mi brániť, keď nevládzeme oponovať sile  
naokolo. 

Mesto zažilo pred niekoľkými týždňa
mi šok. Ľudia zostali vydesení, prekvape
ní, stratení v spleti nečakaných situácií. 
Z noci do rána sa obrátili životy viacerých 
naruby. Istota, do ktorej sa dennodenne 
vracali, zrazu nebola taká samozrejmá. 

Samozrejmé však nie je nič. Všetko si 
treba každodenne zasluhovať a to, čo už 
máme, si chrániť. O životné istoty treba 
neustále bojovať. Na to nikdy nemôže 
chýbať sila či elán. Citlivosť, úprimnosť, 
čas... To je to, čo chýba.

SIMONA ŠÍPOVÁ

Delegácia 22 žiakov malackej ZUŠ 
a 4 ich pedagógov odišla v stredu  
3. septembra na medzinárodný fes
tival Kultúra bez tlmočníka, kto
rý tento rok zorganizovalo partner
ské mesto Veselí nad Moravou 3.–5. 
septembra. 

Sú medzi nimi tí najlepší výtvarníci, ta
nečníci a hudobníci. Myšlienka priateľ
stva pestovaného prostredníctvom ume
nia, ktoré nepotrebuje slová, vznikla v Ma
lackách.Ujala sa a dejiskom podujatia bý
vajú striedavo partnerské mestá v Česku, 
Maďarsku, Poľsku a Rakúsku. V budúcom 
roku čaká organizácia festivalu po piatich 
rokoch opäť naše mesto.      

Text, foto: -tabu-

kultúra nepotrebuje 
tlmočníkov

Na podujatie, ktoré už po niekoľ-
kýkrát zorganizovalo Mesto Malacky 
v spolupráci s Mestským centrom kul-
túry, pozval primátor Jozef Ondrejka 
prvákov zo všetkých malackých základ-
ných škôl aj zo špeciálnej školy. Pre ZŠ 
Štúrova už tradične mesto zabezpečilo 
autobus, ktorý deti priviezol na pred-
stavenie a po ňom ich odviezol naspäť 
do školy. Pre nepriaznivé počasie a vďa-
ka ochote vodiča využila možnosť od-
viezť sa aj ZŠ Záhorácka. 

Predstavenie otvoril primátor, ktorý 
najmladších žiakov srdečne privítal 
a zaželal im veľa úspechov v škole. Po-
tom už nasledovala 40-minútová vtip-
ná rozprávka o význame mlieka. 

Na záver Jozef Ondrejka odovzdal 
každému prváčikovi na pamiatku knihu 

a záložku s logom mesta a navyše od 
divadla Piki dostal každý plyšovú kra-
vičku.                  Text. –raj-, foto: -otano-

Primátor Jozef Ondrejka obdaroval malackých prváčikov.

darčeky pre prvákov 
4. septembra prežívali prváčikovia zo základných škôl svoj prvý kultúrny 
zážitok ich „študentského” života. V spoločenskom dome odohralo diva-
dlo Piki dve predstavenia s názvom Rozkrávka. 

PoZvÁnkA
Pozývame Vás na zasadnutie MsZ  
17. 9. o 15.00 h vo veľkej zasadačke 
MsÚ na Radlinského ulici v Malac-
kách. 
Prerokované budú aj  tieto body: 
návrh zmeny rozpočtu AD HOC,  
p. o. m., na rok 2009, návrh kofinan-
covania projektov: Inren a Revita-
lizácia a rekonštrukcia verejného 
priestranstva na Námestí SNP na park 
športu a oddychu. Kompletný pro-
gram zasadnutia nájdete na www.
malacky.sk a na eM Texte, s. 166.
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SPRAVODAJSTVO

Najviac bola postihnutá severná časť 
pri Ul. duklianskych hrdinov, ktorá pred
stavuje asi 9 ha z celkovej výmery parku 
29 ha. Vyvrátených a poškodených tu 
bolo 64 stromov, z toho 46 dubov, 14 líp 
a 4 stromy iného druhu. Oddelenie ži
votného prostredia MsÚ odhadlo podľa 
kritérií  zákona o ochrane prírody a kra
jiny spoločenskú hodnotu škôd v tejto 
časti na približne 85 400 € (2 572 760,40 
Sk). Pravú stranu lesoparku v smere od 
kaštieľa sa podarilo zmapovať len z jed
nej tretiny (cca 6 ha). Eviduje sa tu zatiaľ 
32 vyvrátených a poškodených stromov 
– 15 dubov, 7 líp a 10 iných stromov. 
Spoločenská hodnota škody dosahuje 
sumu 36 500 € (1 099 599 Sk). Až 90 % 
stromov bolo vyvrátených, pričom naj
viac postihnutá bola juhovýchodná 
časť. Tá je doteraz v stave, ktorý neu
možňuje jej zmapovanie. Vyčíslenie cel
kových škôd po sprístupnení terénu 
v tejto časti ešte výrazne stúpne.

„Z pohľadu iného majetku mesta bo
la poškodená strecha na ŠH Malina, čias
točne strechy budov elokovaných tried 
MŠ Kollárova, strecha Základnej ume

leckej školy,  budovy v  športovom are
áli Zámockého parku  
a strechy adminis
tratívnej budo
vy mestské

ho úradu,“ vymenoval Ladislav Adamo
vič, vedúci oddelenia ekonomiky MsÚ. 
„Škody na majetku mesta sú vyčíslené 
približne na 20–25tisíc eur. Sumár škôd 
nie je konečný, presné čísla budú zná
me až po vystavení faktúr od dodávate
ľov, ktorí budú jednotlivé škody odstra
ňovať,“ dodal L. Adamovič. 

Šťastím v nešťastí je fakt, že počas  
víchrice nebol nikto zranený. Okrem to
ho je všetok poškodený majetok poiste
ný. „Náklady spojené s odstránením 
škôd si budeme uplatňovať v rámci po

istných udalostí v jednotlivých pois
ťovniach,“ dodal L. Adamovič.

-tabu/sisa-, foto: -sisa-

Orkán v noci z 23. na 24. júla svo-
jou silou zasiahol aj do života nie-
koľkých malackých rodín. Nič ne-
tušiaci obyvatelia piatich domov 
zostali v osudnú noc doslova bez 
strechy nad hlavou a náhle pocítili 
obavy o holú existenciu. V zúfalej 
situácii si však vypäli sily a pozvie-
chali sa až obdivuhodne rýchlo.
 
Asi dvadsaťminútová víchrica pozna

čila na dlhé týždne životy piatich rodín. 
S kritickou situáciou sa museli vysporia
dať čo najskôr. „Strechu už máme hoto

vú, našťastie sme boli poistení,“ hovorí 
Rudolf Dojčák zo Záhoráckej ulice. O stre
chu nad hlavou prišli aj obyvatelia Ulice 
R. Dilonga. Zlú situáciu však vyriešili svoj
pomocne. Do rekonštrukcie sa pustili sa
mi a keďže dom proti živelným pohro
mám poistený nemajú, aj na vlastné ná
klady. „Vôbec nám nenapadlo zničenú 
strechu nahlásiť mestskému úradu. 
Hneď na druhý deň sme škody pomo
cou ,rodinnej brigády´ začali likvidovať,“ 
vysvetlila Elena Havlíková. O niekoľko 
dní bola nová strecha hotová.

Zo šoku sa spamätali aj ďalšie tri ro

diny. „Strechu pomaly dokončujeme, na
šťastie máme dom poistený,“ ozrejmuje 
Peter Imríšek z Družstevnej ulice. „Mesto 
nám pomohlo tým, že nám poskytlo 
kontajnery. Tie sme využili pri likvidácii 
odpadu,“ dodal. Hotovú strechu má aj 
rodina Podmajerských z Ulice P. Blahu. 
„Dom sme poistený nemali, pretože by 
sa nám to neoplatilo. Ide o starý dom po 
dedovi,“ vysvetľuje Matej Podmajerský. 
„Hoci by sa nám v kritickej situácii zišla 
aspoň plachta miesto strechy, pre nedo
statočný počet nám ju mesto nemohlo 
poskytnúť,“ objasnil M. Podmajerský. So 
zlou situáciou sa veľmi rýchlo vyrovnali 
aj Ftáčnikovci. „Strechu nám strhlo celú, 
ale vďaka dobrým susedským vzťahom 
a pomoci priateľov sme ju do 24 hodín 
dokázali dostať do takého stavu, že nám 
do domu už nepršalo,“ hovorí Kamil 
Ftáčnik z Robotníckej ulice. „Ešte v tú noc 
k nám prišiel primátor. Požiadali sme ho 
o plachtu. Osobne po ňu šiel do Pezinka 
a skoro ráno sme ju už mali,“ dodáva  
K. Ftáčnik, ktorý má dom poistený. 

SIMONA ŠÍPOVÁ, foto: archív

MsZ schválilo
• správu o čerpaní rozpočtu Mesta 

Malacky k 30. 6.,
• zmenu rozpočtu mesta na rok 2009, 

pričom bežný rozpočet je zostavený ako 
prebytkový s príjmami 9 037 915 € a vý
davkami 4 929 839 €, kapitálový rozpo
čet je zostavený ako schodkový s príjma
mi 2 103 853 € a výdavkami 3 110 178 €, 
finančné operácie príjmové sú rozpočto
vané v objeme 576 910 € a finančné 
operácie výdavkové sú rozpočtované 

v objeme 194 367 €; rozpočet pre školy 
a školské zariadenia vo výške 384 294 €. 
Schodok kapitálového rozpočtu je krytý 
prebytkom rozpočtu z roku 2008 a z pre
bytku bežného rozpočtu na rok 2009,

• prenájom časti parcely číslo 30005/1,  
zastavaná plocha o výmere cca 4 m² za
písaná na LV č. 1111, k. ú. Malacky vo vý
lučnom vlastníctve SR, v správe Vojenské 
lesy a majetky, š. p., za cenu 3 €/rok bez 
DPH na dobu neurčitú za účelom vybu
dovania prečerpávacej stanice splaško

vých vôd č. 7 v rámci projektu Záhorie, 
Malacky – odkanalizovanie. 

MsZ zobralo na vedomie
• predložené dôvodové správy k jed

notlivým bodom rokovania,
• informáciu o projekte cyklotrasy 

Jantárová cesta (Kostolište–Malacky).
MsZ splnomocnilo primátora
• podpísať nájomnú zmluvu uzavretú 

s prenajímateľom VLM SR, š. p., na poze
mok pod prečerpávacou stanicou č. 7. 

ANTON PAŠTEKA

Noc hrôzy
23. júl zasiahol do nášho života 
ako blesk z jasného neba. V prie-
behu niekoľkých sekúnd sme prišli 
o strechu nad hlavou. Neúprosná 
sila besnejúceho živlu stihla v oka-
mihu zanechať za sebou skazu  
a v nás neopísateľný žiaľ a bezmoc-
nosť. 

Ťažko je mi slovami vyjadriť, čo sme 
prežívali pri pohľade na pohromu pred 
domom a okolo nás. Osudové sekundy  
v nás zmobilizovali všetky sily, ktoré nám 
ešte ostali, a zachraňovali sme, čo sa ešte 
dalo. Hovorí sa, že nádej umiera posled
ná. Ale my sme v tú noc strácali aj tú. 
Nadránom, keď sme sa ukladali na odpo
činok, priali sme si, aby to po zobudení 
nebola pravda, len zlý sen. Hrôza reality 
však bola iná. S novým dňom však svitla 
nová nádej a pre našu rodinu neopísa
teľný pocit. Prišla pomoc! Pomoc, ktorá 
sa nedá opísať. Človek to musí prežiť. Sl
zy dojatia nás sprevádzajú dodnes. V to 
ráno nám prišli na pomoc susedia. Do
stalo sa nám okrem iného aj veľkej mo
rálnej podpory. Dva dni neúprosnej dri
ny, vyčerpanosť a únava vydali svoje sve
dectvo. Vďaka dobrým a obetavým su
sedom sme mali strechu nad hlavou ho
tovú.

Slová vďaky neutíchajú
Slová vďaky, ktoré aj touto cestou  

chceme vyjadriť všetkým za ich nezištnú 
pomoc, sú nevyčerpateľné a nekonečné.  
A preto si dovolíme povedať len veľké 
ĎAKUJEME! Poďakovanie patrí tým, od 
ktorých sme dostali pomocnú ruku: Jo
zef Novotný, Pavol Benka, Peter Chabre
ček, Pavol Šefčík, Pavol Benka ml., Ma
rián Haba, Anna a Peter Kupcovci, Miro
slav a Zuzka Lepišovci, rodina Kurinov
cov z Kostolišťa, pani Milka Ležovičová, 
skauti – Roman Vávra, Jakub Lepiš, Ma
túš Iszer.

Tiež ďakujeme za ústretovosť Sil
vestrovi Lánikovi, Ondrejovi Jurkáčkovi  
a v neposlednom rade patrí naša vďaka 
Mestu Malacky, firmám Fly, Business and 
drive, Píla Studienka – pán Kardian, kole
gyniam a kolegom v našich zamestna
niach. Ďakujeme milým susedkám za 
veľkú morálnu podporu. Naše poďako
vanie smeruje aj našim deťom, ktoré 
nám nesmierne pomohli a poskytli nám 
hlavne psychickú podporu, podržali nás, 
aby sme sa nepoddali sile prírody, sile, 
ktorú tak veľmi často ľudstvo podceňuje. 
Ďakujeme všetkým! 

Manželia MÁrIA a KAMIl FTÁčNIKOVcI
s rodinou

Malacky dostali zo Štátneho fon-
du rozvoja bývania úver na vý-
stavbu nájomných bytov vo výš-
ke 3 516 000 € (109 900 000 Sk) pri 
úrokovej sadzbe 1 % a nenávrat-
ný finančný príspevok 14 800 € 
(445 800 Sk).

Za tieto prostriedky v Malackách  
pribudne 110 bytových jednotiek. Kon
krétne to bude 5 bytových domov po 22 
bytov. Malacky v dotácii žiadali aj o fi
nancie na infraštruktúru, pričom celková 
suma požadovanej dotácie predstavuje 
1 400 000 € (cca 42 mil. Sk). Ak bude  
vyjadrenie ŠFRB o možnom pridelení 
druhej časti požadovanej sumy kladné, 
môže sa začať s výstavbou nájomných 
bytov v lokalite Jánošíkova 2.

Byty pre mladé rodiny
Byty budú sčasti určené mladým ro

dinám vo veku menej ako 35 rokov, sčas
ti zdravotne ťažko postihnutým obča

nom, pre ktorých bude pripravených päť 
bezbariérových bytov, ale aj osobám, 
ktoré si mesto chce udržať vzhľadom na 
ich pracovný potenciál. Majú byť po
mocou pre nájomníkov na istý obme
dzený čas, kým si bytovú situáciu nevy
riešia iným spôsobom. Nájomný vzťah 
má mesto uzatvárať najviac na tri roky. 
Charakter nájomných bytov pritom mu
sí zostať zachovaný počas tridsiatich ro
kov od kolaudácie, čo značí, že v tomto 
období nie je možné zo strany mesta  
byty predať. Jednou z podmienok pride
lenia bytu bude preukázanie solvent
nosti žiadateľov zložením finančnej zá
bezpeky vo výške ročného nájomného 
na účet mesta pre prípad straty schop
nosti platenia nájomného. Opatrenie  
má zabrániť škodám, aké vznikli na 
niektorých obytných domoch v dôsled
ku dlhodobej insolventnosti pre nepla
tenie nájomného zo strany nájomníkov.

 
TATIANA BÚBElOVÁ

O čom rokovali poslanci MsZ 
na mimoriadnom zasadnutí 13. augusta

Nájomné byty budú

Silný vietor strhával a krčil plechové strechy, akoby boli z papiera. 

Bez strechy nad hlavou

Najničivejšia pohroma 
v histórii mesta

Orkán s rýchlosťou takmer 160 km/h, ktorý zažili Malačania v noci z 23. na 
24. júla, spôsobil rozsiahle výpadky elektrického prúdu a neprejazdnosť 
mnohých ciest. Polámané a s koreňmi vyvalené stromy spôsobili najväčšie 
škody v Zámockom parku, ktorý je Národnou kultúrnou pamiatkou. Zatiaľ 
sú škody  vyčíslené len v jeho ľavej časti v smere od hlavnej brány. 

Vietor v Zámockom parku lámal a vyvracal stromy, tie ničili, čo im prišlo do cesty.

Prieskum 
v domácnostiach

Slovenská republika sa prostredníc
tvom Štatistického úradu SR zapojila do 
realizácie Európskeho zisťovania o zdra
ví, ktoré sa v týchto rokoch koná v mno
hých členských štátoch EÚ v rámci prí
pravy na produkciu štatistík v oblasti 
zdravia. Cieľom tohto zisťovania je vy
tvoriť spoločný rámec na systematickú 
tvorbu štatistík krajín EÚ o zdravotnom 
stave obyvateľov EÚ. Na Slovensku bo
lo do zisťovania zaradených 5000 jed
notlivcov v náhodne vybratých obciach, 
medzi nimi aj mesto Malacky. Zisťovanie 
sa uskutoční od 16. 9. do 31. 10. V tomto 
období vybraté domácnosti v Malac
kách navštívi pracovník poverený funk
ciou opytovateľa, ktorý je povinný preu
kázať sa v domácnostiach osobitným po
verením. Všetky informácie a názory, 
ktoré v rámci tohto zisťovania domác
nosti poskytnú, budú anonymné a pou
žité výlučne na štatistické účely.        -mh-

• 17. 8. Mesto Malacky pristúpilo na 
ponuku zaradenia malackej synagógy 
do projektu Slovenskej cesty židovského 
kultúrneho dedičstva, ktorý realizuje ne
investičný fond židovského kultúrneho 
dedičstva – Menorah. Záštitu nad pro
jektom prevzala Rada Európy a pri za
čiatku realizácie projektu v roku 2007 aj 
Ministerstvo kultúry SR. Projekt má na
pomôcť rozvoj cestovného ruchu a zvi
diteľnenie tohto jedinečného architek
tonického diela z dielne architekta Wil
helma Stiassneho.

• 24. 8. sa konalo valné zhromaždenie 
Nemocničnej, a. s., s cieľom zhodnotiť 
činnosť spoločnosti za uplynulý rok po 
ekonomickej stránke i z hľadiska celko
vého fungovania a uspokojovania slu
žieb verejnosti. V súčasnosti Nemocnič
ná, a. s., pripravuje pre svojich klientov 
nový produkt, ktorý predstaví na jeseň 
v reklamnej kampani.  

31. 8. bola uzávierka prihlášok na vy
sokoškolské štúdium Trenčianskej uni
verzity Alexandra Dubčeka s alokova
ným pracoviskom v Malackách v odbore 
politológia. Na bakalárske štúdium sa 
prihlásilo 92 záujemcov a na magister
ské 24. Koľko študentov však skutočne 
v zimnom semestri začne študovať, uká
že zápis 14. 9. 

• 2. 9. sa do školských lavíc v Malac
kách vrátilo 1 874 žiakov malackých zá
kladných škôl, 98 žiakov špeciálnej školy 
a 794 študentov gymnázií. V školskom 
roku 2009/2010 do prvých ročníkov ZŠ 
nastúpilo 199 prvákov. V ZŠ M. Olšovské
ho nastala zmena na poste riaditeľa ško
ly. Po Ľudmile Hájkovej prebral štafetu 
vo vedení bývalý zástupca školy Daniel 
Masarovič. 

• 3. 9. zazneli v éteri Fun Rádia infor
mácie týkajúce sa cestovného ruchu 
v Malackách a okolí. Živé vysielanie s ná
zvom Spoznaj krásy Slovenska bolo pri
pravené v spolupráci s Bratislavským sa
mosprávnym krajom. 

                 -tabu/sisa-
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Dni cestovného ruchu potrvajú od 
piatka 25. 9. do soboty 26. 9. a tešiť  
sa môžete na bezplatné prehliadky 
kaštieľa, kostola, kláštora, krýpt a syna
gógy. Po oba dni bude otvorené aj Mú
zeum M. Tillnera v priestoroch Mest

ského centra kultúry na Záhoráckej  
ulici.

Synagóga v centre pozornosti
Piatkový program o 9.00 h odštartuje 

seminár na tému Malacká synagóga ako 

súčasť Slovenskej cesty židovského kul
túrneho dedičstva. V zasadačke MsÚ sa 
bude hovoriť o samotnom projekte,  
o osudoch židovskej komunity v našom 
meste, o rekonštrukcii synagógy a o vše
ličom, čo je o tejto téme známe i nezná
me. O 11.00 h bude slávnostné odhale
nie tabule, ktorá synagógu identifikuje  
s projektom, nad ktorým má záštitu Ra
da Európy, Ministerstvo kultúry SR a Zväz 
židovských náboženských obcí. 

Sobota – sviatok 
pre návštevníkov pamiatok 
V sobotu od 9.00 h do 13.00 h si mô

žete prezrieť už spomínané turistické 
magnety Malaciek. Koho zaujímajú do
bové fotografie mesta, môže zájsť do in
kubátora. Na zatraktívnenie pripravuje
me preukaz návštevníka, do ktorého po 
návšteve konkrétneho miesta možno zí
skať pečiatku. Za 3 pečiatky získate zľavu 
20 %, za 4 a viac pečiatok zľavu 30 %  zľa
vu na obed vo vybraných zariadeniach. 
Podujatie okrem vysielania mestského 
rozhlasu spestria výtvarníci na ulici, ponu
ka suvenírov z tvorivých dielní Vstúpte, 
n. o., hudobný koncert skupiny TONIC zo 
ZUŠ či voňavé koláčiky z dielne večne 
mladých „babičiek“ z klubu dôchodcov 
pani Danky Malinovej.           

    -mh-

Pozvanie prijali starostovia obcí Zá
vod, Jakubov, Záhorská Ves, zástupca 
starostu Devínskej Novej Vsi a zástup
covia Enviroparku Pomoravie a Brati
slavského samosprávneho kraja. 

Úvodné slovo patrilo primátorovi Jo
zefovi Ondrejkovi, ktorý prítomným pri
blížil históriu projektu a jeho pôvodný 
cieľ. „Náš zámer sprvu nesúvisel s roz
vojom cestovného ruchu, išlo nám naj
mä o odkúpenie kaštieľa, čo sa v roku 
2007 aj podarilo. Chceli sme nájsť spô
sob, ako kaštieľ zrekonštruovať a vniesť 
doň  život,“ vysvetlil J. Ondrejka.

Samospráva 
a cestovný ruch
Primátor vidí budúcnosť cestovného 

ruchu v našom regióne nielen v histo
rických pamiatkach, ale aj v termálnych 
vrtoch či novovybudovanom golfovom 
ihrisku, ktoré pritiahne fanúšikov tohto 
športu. Význam zriaďovania turisticko 
informačných kancelárií (TIK) zdôraz
nila Lenka Zlochová z TIKu v Devínskej 
Novej Vsi. Podľa nej práve otváranie  
TIKov je jedna z najdôležitejších vecí, 
ktoré môže samospráva pre rozvoj ces
tovného ruchu urobiť.

Ideál – spojenie 
so súkromným sektorom
Pútavou prezentáciou zaujal Igor  

Kuhn, autor návrhu zákona o turizme. 
„Cestovný ruch by mal predstavovať 
spojenie samosprávy a súkromného 
sektora, na Slovensku to tak ale nefun
guje,“ tvrdí I. Kuhn. „Najväčším problé
mom Dolného Záhoria je prakticky ne
existujúci imidž. Riešením by mohlo byť 
zosieťovanie brandže, čím by sa zlepšil 
výsledný produkt, o ktorý turistom ide 
– zážitok,“ myslí si konzultant pre oblasť 
turizmu. Sieťovania sa v poslednom prí
spevku workshopu dotkol aj zástupca 
primátora Jozef Bulla. „Zachrániť nás 
môže prenos knowhow a my sa chce
me učiť od múdrejších,“ uviedol vo svo
jej prezentácii.

Druhý workshop v rámci projektu 
PALTOUR by sa mal konať približne 
o dva mesiace v partnerskej Devín-
skej Novej Vsi.

Text, foto: SIMONA ŠÍPOVÁ

má 5 rokov
Malacká televízia eM TV je tu už  
5 rokov. Pod logom eM TV a s tele-
textom začala fungovať 1. septem-
bra 2004 o polnoci. Skutočný ná-
vyk na televízne spravodajstvo 
z mesta si však Malačania pestujú 
už od roku 1993, keď vznikla tzv. 
MINKA (Malacký informačný ka-
nál). Bola to vôbec prvá lokálna te-
levízia na Slovensku a pod týmto 
názvom trvala až do roku 2000. Vy-
striedala ju opäť videotextová for-
ma s novým názvom Infokanál. 

Licencia prešla zo súkromných rúk na 
spoločnosť PROGRES, spol. s r. o., Malac
ky. Do roku 2004 Progres zabezpečoval 
vysielanie svojpomocne až do mája 
2004, odkedy na základe zmluvy pre dr
žiteľa licencie na vlastné náklady vyrába 
vysielanie redakcia mestských médií. Jej 
redaktori najskôr zaradili do vysielania 
Okienko MsÚ a od 1. septembra zaradili 
novú štruktúru, grafiku i vysielanie aktív
neho teletextu.

K 5. výročiu redakcia ponúka divá
kom novú grafiku a slogan, ktorý sa in
špiroval víťazným návrhom z letnej sú
ťaže: eM TV – mesto na dlani. Divákom 
ponúkame spravodajstvo z mesta i rad
nice, budeme prinášať užitočné rady a ti
py pre rôzne situácie, častejšie ponúk
neme ankety a súťaže. Úsilie zachytiť ži
vot a vnímanie Malačanov odráža výzva 
na zapojenie občanov do tvorby vysie
lania prostredníctvom občianskej žur
nalistiky.                  T. BúBeLOVÁ 

Od 1. septembra Msú v Malackách 
funguje s novou štruktúrou. Zá-
mer schválili poslanci MsZ v júni 
tohto roka. Cieľom zmeny je úsilie 
zefektívniť vykonávanie niekto-
rých činností a zároveň v čase hos-
podárskej a finančnej krízy zacho-
vať pracovné miesta. 

Na niektorých oddeleniach sú zmeny 
takmer nebadateľné a týkajú sa len oje
dinelých presunov zamestnancov z jed
ného oddelenia na iné, inde sú markant
nejšie. Robotníci mesta doteraz praco
vali v dvoch oddeleniach – prostredníc
tvom oddelenia životného prostredia sa 
starali najmä o údržbu zelene či cintorí
nov. V oddelení dopravy a stavebného 
poriadku vykonávali údržbu a čistenie 
komunikácií, ale aj pomocné stavebné 
práce. Obe skupiny robotníkov sa po no
vom zlúčili a ich činnosť riadi oddelenie 
služieb a údržby. Mesto od toho očakáva 
viac pohotovosti pri nasadzovaní na 
operatívne práce podľa potreby a lepšiu 
zastupiteľnosť.

Nové oddelenia
Samostatné oddelenie životného 

prostredia zaniklo a jeho pracovníci pre
chádzajú pod nové oddelenie územné
ho rozvoja a životného prostredia. Do
terajšie oddelenie riadenia informácií, 
pod ktoré patrí zabezpečovanie fungo
vania informačných technológií, mest
ské médiá (eM TV, eMtext, Malacký hlas, 
www.malacky.sk) a TIK, sa zmenilo na 
oddelenie marketingu. Činnosti a pro
cesy, ktoré podľa novej štruktúry patria 
do agendy jednotlivých oddelení, priná
šame podrobne na www.malacky.sk.  

TATIANA BúBeLOVÁ

Mestský 
úrad s novou 
štruktúrou

Dni cestovného ruchu

Cestovný ruch
v pohybe

11. augusta sa v priestoroch malackého inkubátora ko-
nal prvý zo štyroch workshopov projektu PALTOUR, 
venovaný téme rozvoja cestovného ruchu na Dolnom 
Záhorí. Ide o projekt cezhraničnej spolupráce s Ra-
kúskom, zameraný na zintenzívnenie spolupráce  
a propagácie v oblasti kultúry a cestovného ruchu  
s dôrazom na existujúce kultúrne dedičstvo prihranič-
ných regiónov Dolné Záhorie a Dolné Rakúsko. 

Jedným z podujatí, ktoré Malacky v septembri čakajú, sú Dni cestovného 
ruchu. Konajú sa pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu. Po mi-
nulé roky turistom aj rodákom, ktorí mali záujem o históriu mesta, patrila  
sobota. Tento rok sa k nej pridá aj piatok. 

Malackám sa zatiaľ napriek kríze 
darí rekonštruovať chodníky, ces-
ty a parkoviská podľa schválené-
ho rozpočtu na rok 2009 v poradí, 
o ktorom na začiatku volebného 
obdobia anketovým spôsobom 
rozhodli poslanci mestského za-
stupiteľstva. 

Prvá tohtoročná etapa vo finanč
nom objeme 353 974, 40 € bez DPH  
(10 663 832 Sk) zahŕňa rekonštrukciu 
chodníkov na Záhoráckej ulici pri 
kostole (720 m2) a na Ul. oslo
bodenia (1180 m2), nové 
chodníky na Továrenskej 
ulici (1615 m2) a na Br
nianskej ulici ku Kauf
landu (260 m2). Ráta sa 
aj s rekonštrukciou ko
munikácií vnútrobloku 
na Ul. 1.  mája, vybudo
vanie prístupovej komu
nikácie, 39 parkovacích 

miest (535 m2), 
chodníka zo 

zámkovej dlažby 

(278,5 m2) a dvoch stojísk na odpadové 
kontajnery.

Text: -tabu-; foto: -otano-

Rekonštrukcie napriek kríze

Uplynulo už niečo vyše roka od 
spustenia novej internetovej strán-
ky mesta www.malacky.sk. Hlav-
ným cieľom zmeny nebol len redi-
zajn, ale zmena stránky na portál 
služieb, čo sa podarilo. Priestor je 
otvorený pre užívateľov v štyroch 
základných menu Mesto, Občan, 
Podnikateľ, Návštevník. Posun  
k lepšiemu ocenila aj odborná po-
rota na medzinárodnom kongrese 
informačných technológií ITAPA 
2008 v novembri minulého roka, 
kde časť Ako vybaviť (Občan) zís-
kala čestné uznanie v kategórii 
Zlepšovanie procesov.

Ako vnímate portál 
www.malacky.sk 
vy? Sledujete ho? 
Cítite prínos nových 
služieb? Chýba vám 
na portáli niečo?   
Jana Husová, 21 r.
Občas portál sledujem, 
najmä vtedy, ak si po
trebujem niečo pozrieť. 
Nevyužívam ho však 
úplne. V ankete som za
tiaľ nehlasovala, preto
že otázky ma neoslovili. Fotografie do  
galérie nepridávam, ale rada si pozerám 
tie od ostatných užívateľov. V zásade si 
myslím, že v portáli je dosť informácií  
a zároveň sa mi zdá byť prehľadný. Mys
lím, že stránka mesta je urobená dobre. 

Gabriela Julényiová, 31 r.
Priznám sa, že web
stránku mesta veľmi 
nesledujem. Ak potre
bujem nejaké informá
cie, pozriem si radšej  
eM TV. Tu je aj možnosť 
odvysielania blahože
lania blízkym, čo s rodinou využívame. 

Michal Hainc, 27 r.
Na portál mesta Ma
lacky ako bežný použí
vateľ vôbec nechodím. 
Keďže pracujem v ob
lasti IT technológií, krát
ko po uvedení stránky 
do prevádzky som si ju prezrel len z hľa
diska bezpečnosti.

Romana Štipanitzová, 21 r.
Stránku navštevujem, 
ale nie veľmi často. Pod
ľa mňa je v poriadku, 
len by mohla trocha 
zmeniť dizajn. Mnohé 
mestá majú webstrán
ky ešte oveľa lepšie ako 

my, najmä čo sa prehľadnosti týka. Nie
koľkokrát som už hlasovala v ankete a ra
da si pozriem aj užívateľské galérie. Hlav
ne tie, ktoré sa týkajú celomestských pod
ujatí, napríklad Prvomájových Malaciek. 

Text: -tabu/ sisa-, foto: -raj-

Na vlaňajšom Dni cestovného ruchu sa domáci aj cezpoľní návštevníci dozvedeli 
mnoho zaujímavostí o miestach, okolo ktorých chodili často bez povšimnutia.  

Čo s kalamitným 
drevom?

Kmene stromov popadaných v Zá
mockom parku po júlovej kalamite 
mesto mieni ponúknuť na odpredaj 
firmám, pričom chce uprednostniť 
najvýhodnejšiu ponuku, a to nielen 
po finančnej stránke, ale aj z hľadiska 
vybavenia firmy technikou, pomocou 
ktorej bude drevo spracované a od
vezené, čo pomôže vyčistiť Zámocký 
park.           -tabu-
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V lete roku 2002 navštívila vtedaj
šia splnomocnenkyňa vlády SR pre 
rómsku komunitu Klára Orgováno
vá Malacky, aby sa prihovorila Ró
mom žijúcim v zdevastovanom do
me na Partizánskej ulici. „Rómovia 
na východnom Slovensku žijú v ple
chových  chatrčiach. Tí,  ktorí  v  by
toch  neplatia  nájomné,  končia  na 
ulici. Vaša samospráva hľadá rieše
nia a komunikuje s vami,“ upozorni
la  vtedy  rómskych  spoluobčanov, 
ktorý si prístup mesta nevážili. 

Na základe prieskumu verejnej mien
ky, ktorý vykonala samospráva ešte o rok 
skôr, sa niekoľko rómskych rodín ešte 
koncom roka 2001 vysťahovalo zo zni
čenej bytovky. Tí v obytnom dome bý
vali od začiatku 80. rokov. Za ten čas sa 
im podarilo bytovku kompletne zničiť. 
Okrem toho, že so samozrejmosťou ne
platili nájomné, strpčovali život aj sluš
ným občanom žijúcim v okolí. Výjazdy 

mestskej polície práve na túto ulicu boli 
pravidlom. Samospráva mesta sa však aj 
napriek tomu všetkému zachovala na
najvýš ľudsky a za roky ničenia majetku 
mesta dostali Rómovia náhradné ubyto
vanie. Mesto zo svojho rozpočtu vyčleni
lo vtedy 4 mil. Sk a dostavalo bytovky na 
Hlbokej ulici v blízkosti odpadového dvo

ra. Každá murovaná stavba na spôsob 
garsónky bola zariadená kuchynskou 
linkou s varičom a tiež kúpeľňou a toale
tou s kompletným vybavením. Skupine 
Rómov kúpila samospráva Malaciek 
dom v Gajaroch. Na mieste zničenej by
tovky dnes stojí nový obytný dom. 

Text, foto: SIMONA ŠÍPOVÁ

Rozkopávky na Ulici Ľ. Zúbka boli ve
dené zväčša v zeleni, len pred obchodmi 
bol porušený chodník v celej dĺžke. S pri
hliadnutím na šírku chodníka (viac ako  
3 m) mesto žiadalo, aby bol do pôvod
ného stavu uvedený užší pás v šírke  
1,5 m. Na Partizánskej ulici, kde rozko
pávka pokračovala, investor uviedol do 
pôvodného stavu z liateho asfaltu celú 

šírku chodníka. Rozkopávky firmy Subtel 
(hlavne v sídliskách) za účelom polože
nia optických káblov pre digitálne televí
zie firiem Orange a Tcom sú v prevažnej 
miere v zeleni. Čo sa týka chodníkov, je 
povinnosťou dodávateľa uviesť do pô
vodného stavu celú šírku chodníka. Na 
Radlinského a Záhoráckej ulici robila roz
kopávky firma Enermont, išlo o opravu 
existujúceho vysokonapäťového elek
trického vedenia. V podmienkach roz
kopávkového povolenia majú povinnosť 
uviesť do pôvodného stavu z asfaltobe
tónu alebo zámkovej dlažby celú šírku 
chodníka. Diela zatiaľ nie sú prebrané. 

reh
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Na dobrovoľnú
zbierku na kaštieľ 
v auguste 2009 
prispeli:
Jozef Šelc, 500 €; 

Zbierka má číslo účtu

3278257023/5600
Stav k 31. 8. 2009: 

4 093,33 € 
(123 315,66 Sk)

ZA  NÁŠ  KAŠTIeľ VÁM 
ďAKujeMe.

Výstava Márie Kráľovičovej – Čary 
a stretnutia, trvá do 27. 9.; 11. 9. – Ve
černý  beh  zdravia  –  Beh  vďaky  SNP; 
16. 9. – o 16.00 h v MCK otvorenie di
vadelnej sezóny Detského divadelného 
štúdia Divadla na hambálku; 19. 9. – je
senná  zberateľská  burza; 20. 9.  
o 9.00 h v ŠH Malina Cena  primátora 
2009; 25.–26. 9. – Dni  cestovného  ru
chu.                mh

Septembrové tipy:

rozkopávky potrvajú až do konca septembra,

občanov mesta prosíme
o porozumenie a trpezlivosť! 

Rómski obyvatelia kedysi zdevas
tovanej  bytovky  na  Partizánskej 
ulici,  ktorým  naše  mesto  kúpilo 
pred časom dom v Gajaroch, sa po 
siedmich  rokoch  vrátili  do  Mala
ciek.

Dom v Gajaroch predali 
a tamojšia samospráva im kú
pila polovicu domu na Druž
stevnej ulici v Malackách. Po
mery, ktoré tu zaviedli, vyhnali 
obyvateľov druhej časti domu 
preč. Asi 40 ľudí obýva približ
ne rovnaký počet štvorcových metrov, 
devastuje a špiní okolie, z latríny, ktorá 
toľkým aj tak nestačí, vytrhali dosky, ne
úmerne produkujú odpad a natŕčajú ru

ky... „Postarajte sa o nás, sme sociálne 
prípady, máme deti!“ Mesto im už nie
koľkokrát bezplatne poskytlo väčšie 
množstvo vriec na odpad a pristavilo 
kontajnery. Natŕčanie rúk sa nekončí 
a vo dvore navyše vyrastá čierna stavba 

– veď potrebujú bývať! Samo
správa je krátka na Rómov, kto
rí ju zamestnávajú odrazu nie
koľkými problémami. Neocho
ta pomôcť sociálne slabej men
šine sa s obľubou stáva terčom 
kritiky. Ako sa však na natŕčanie 
rúk majú pozerať iní sociálne 

slabí, ktorí sa uskromňujú, žijú slušne 
a kultivovane a nijakú pomoc nedosta
nú, pretože je pod ich úroveň natŕčať 
dlaň?           TATIANA BÚBeLOVÁ

KRITICKÝM
PEROM

postarajte sa o nás! 

Snaha samosprávy verzus 
ľahostajnosť rómov

Dnes strpčujú Rómovia život rodinám na Družstevnej ulici. Aby toho nebolo málo, na 
pozemku, ktorý im nepatrí, začali načierno stavať dom.
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V ponuke predajcov náhradných dielov sa objavujú
bezramienkové stierače. V čom je ich výhoda a je

ich možné namontovať na každý automobil?

Jozef Sajan, product manager

Kukučínova 31, Malacky, tel.: 034 772 4862,
mobil: 0910 966 026, 0915 736 141, e-mail: info@akusat.sk

Všetko, čo potrebujete

vedieť o je naša adresaautodieloch

Nebojte sa opýtať na stierače
p p

bezramienk
ich mo

Prvou a najväčšou výhodou bezramien-
kových stieračov je ich konštrukcia, kto- 
rá sa skutočne zaobíde bez ramienok. 
Tým sa znížila poruchovosť a súčasne 
zvýšila účinnosť. Priliehajú dokonale po 
celej svojej dĺžke a oveľa lepšie vlastnos-
ti má i použitá guma. Bezramienkové 
stierače sú už v súčasnosti montované 
výrobcami do väčšiny nových automobi-
lov a keďže stierače, ktoré ponúkame 
majú niekoľko rôznych uchytení, je 
možné ich použiť na väčšinu servisova-
ných áut. V zimnom období je však treba 
myslieť dopredu - odtŕhanie od zamrznu-
tého okna zničí i najkvalitnejšie stierače. 
Ponúkame vám však prípravky, ktoré 
vám vyriešia i tento problém.

MH 09 F2

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

Najmodernejšie CT Záhoria
v Nemocnici v Malackách
Rádiodiagnostické oddelenie Nemocnice v Malackách patrí vzhľadom 
na svoje prístrojové vybavenie k najmodernejším špičkovým pracoviskám 
na úrovni regionálnych nemocníc na Slovensku vôbec. O tom, aké vyšetrenia 
oddelenie vykonáva, ale aj o najnovšom prírastku na oddelení sme sa 
porozprávali s jeho primárkou MUDr. Andreou Šalátkovou.

Ako sa OBJEDNAŤ?

Navštívili ste svojho lekára a dostali 
ste žiadanku na vyšetrenia na rádio-
diagnostickom oddelení? Objednaj-
te sa v Nemocnici v Malackách!

� Bežné rádiologické vyšetrenie
– röntgen hrudníka, chrbtice, 

natívny snímok brucha, 
končatín, lebky, panvy

– nie je potrebné sa objednávať
– s vypísanou žiadankou sa priamo 

zaregistruje na RTG evidencii 
a ste vybavený ihneď.

� Sonografické (USG), 
mamografické a CT vyšetrenia

– objednávajú sa na RTG evidencii 
na telefónnom čísle 
034 28 29 800

� Magnetická rezonancia
– je potrebné sa objednať na 

telefónnom čísle 034 28 29 807

� Bežné rádiologické vyšetrenie: 
každý lekár

� Sonografia: praktický lekár, 
odborní lekári všetkých 
odborností

� Mamografia: gynekológ
� CT vyšetrenie: odborný lekár
� MR vyšetrenie: neurológ, 

ortopéd, traumatológ, 
chirurg, internista, angiológ, 
gastroenterológ, ORL lekár

� Rádiodiagnostické oddelenie 
malackej nemocnice má veľmi silnú 
prístrojovú základňu. Aký význam 
má vaše oddelenie v nemocnici a aké 
vyšetrenia realizujete?

Rádiodiagnostika je časť medicíny, ktorá 
slúži pre všetky medicínske odbory ako 
zázemie pomocných vyšetrovacích me-
todík. Medzi štandardné výkony nášho
oddelenia patria ultrasonografi cké vyšet-
renia, röntgenové vyšetrenia, mamogra-
fi a, magnetická rezonancia a CT vyšet-
renia. Voľba vhodného vyšetrenia závisí 
od rozhodnutia ošetrujúceho lekára, kto-
rý pacienta odporučí, avšak Nemocnič-
ná a. s., svojou širokospektrálnosťou rá-
diodiagnostických metód a ich možnou 
kombinovateľnosťou na jednom praco-
visku dokáže zaručiť a zabezpečiť kva-
litnú diagnostiku európskeho štandardu.

� Nemocnica neustále inovuje svoje 
prístrojové vybavenie, o čom svedčí 
aj výmena CT prístroja. Päť rokov 
od uvedenia prvého počítačového 

tomografu do prevádzky prišlo k jeho 
zámene za nový. V čom spočíva 
rozdiel medzi starým a terajším
 CT-čkom?

Nový 16-vrstvový počítačový tomograf, 
ktorý naša nemocnica zakúpila v auguste, 
je výkonnejším a kvalitnejším prístrojom 
ako jeho predchodca. Vyberali sme najmä 
na základe technických parametrov, aby 
boli vytvorené predpoklady na výrazné 
skvalitnenie rádiodiagnostických služieb. 
Nové CT ponúka nové typy vyšetrení, de-
tailnejšie snímky, šetrí čas a v konečnom 
dôsledku aj zdravie pacientov, nakoľko 
vďaka inovatívnej technológii vyžaruje 
do ľudského tela oveľa menej röntgeno-
vého žiarenia ako doposiaľ.

� Kúpa nového prístroja bola ďalšou 
z investícií nemocnice do zdravia 
svojich klientov. Aké bude mať 
využitie a aké vyšetrenia umôžňuje 
nový prístroj?
Počítačový tomograf nám umožňuje vy-
šetrenie telesných orgánov v ich priere-

ze pomocou počítačového spracovania 
röntgenových lúčov. Táto metóda má 
celotelové využitie – používa sa na vyšet-
renie vnútorných orgánov a kostí, okrem 
väzivového aparátu kĺbov. Na našom 
oddelení realizujeme CT vyšetrenie ce-
lého tela. Súčasťou softvérového vyba-
venia nového prístroja je možnosť robiť
CT denziometrie, ktorá je základným pi-
lierom pri diagnostike a liečbe osteoporó-
zy. Nemocničná a. s., zároveň plánuje 
v budúcnosti rozšírenie diagnostických 
možností o DSA – digitálnu substrakčnú 
angiografi u, a taktiež o virtuálnu kolono-
skopiu.

Dovoľujeme si Vás pozvať
 na 7. ročník benefi čného koncertu

10. októbra 2009 od 18.00 h

v Nemeckom evanjelickom kostole 
v Modre.

Koncert sa koná pod záštitou 
podpredsedníčky Bratislavského 

samosprávneho kraja, 
PhDr. Moniky Flašíkovej-Beňovej

Viac informácií nájdete na
www.seniormodra.sk

Seniori a my 2009

Kto môže indikovať 
jednotlivé vyšetrenia?
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Vychoval si 
vlastných
odborníkov

Koncom augusta oslávil životné jubileum dlhoročný  
lekár a zakladateľ lôžkovej pediatrie v Malackách  
Ľudovít Krajči.

Primárom detského oddelenia bol dlhých 35 rokov. Ako sa 
mu v starej nemocnici umiestnenej v priestoroch kaštieľa za
čínalo? „Prišiel som doslova do zeme neoranej. Mojou úlohou 
bolo z piatich izieb vytvoriť dobre fungujúce oddelenie. V tom 
čase však bolo málo personálu a chýbalo aj technické vybave
nie, dovtedy boli v nemocnici pre deti iba ambulancie 
a v izbách sa kúrilo uhlím,“ vysvetľuje Ľ. Krajči. „Rokmi sa však 
všetko poddalo,“ spomína lekár, ktorý v roku 1961 stál pri zro
de lôžkovej časti detského oddelenia. 

Oddelenie z ničoho
V novej nemocnici, ktorej projekt konzultoval architekt aj 

so všetkými primármi, čakalo na detských pacientov 45 po
stelí. „V priemere sa na nich vystriedalo tisíc pacientov ročne,“ 
konštatuje čiperný dôchodca, ktorému sa však na odpočinok 
príliš nechcelo. „Do dôchodku som sa netešil, pracoval som až 
do 75 rokov,“ prezrádza Ľ. Krajči. A čo hovorí na súčasnú situá
ciu v malackej nemocnici, kde lôžková pediatria chýba? „Dnes 
je iná situácia. Nemocnica je vybavená fantastickou technikou, 
ktorá v mnohých prípadoch hospitalizácii zabráni. Lôžková pe
diatria však mala aj svoje výhody. Dnes ležia deti v Bratislave, 
kam za nimi rodina musí cestovať. Keď boli deti v Malackách, 
netrpeli absenciou rodičov. Práve návštevy rodiny sú pre choré 
deti nenahraditeľné,“ konštatuje odborník. „Určite by som bol 
za to, aby bola v Malackách zriadená aspoň odborná ambulan
cia ako v minulosti. Tá pomáhala najmä pediatrom z okolitých 
dedín. Často sa so mnou o zložitých prípadoch poradili alebo 
mi poslali pacientov na posúdenie,“ dodáva k súčasnej situácii 
v nemocnici. 

Lekár na telefóne
V okresnom meste nám však chýba aj pôrodnica. „Zrušila sa 

práve preto, že nebola využitá. Kedysi sme mali 1300 pôrodov 

ročne, neskôr počet klesol na 400 do roka. Prevádzka málo vy
užitého oddelenia bola neúnosná,“ ozrejmil uznávaný pedia
ter. Ľ. Krajčiho však najviac teší, že si vychoval vlastnú školu.  
„V meste aj v okolí je množstvo mojich odchovancov, ktorí mi 
dodnes neváhajú v prípade problémov zatelefonovať. Odde
lením mi prešlo okolo 50 lekárov a absolventov, ktorí sa uplat
nili aj v zahraničí,“ pochvaľuje si dobrý učiteľ, ktorému je však 
na dôchodku niekedy clivo. „Občas mi býva smutno aj za prá
cou, robotu si však vždy nájdem a voľný čas mi pomôžu vy
plniť priatelia a, samozrejme, rodina,“ dodáva Ľ. Krajči. 

Text: SIMONA ŠÍPOVÁ
Foto: archív Ľ. K.

Ľudovít Krajči na návšteve u dcéry s vnúčikom vo švédskom 
Malmö. 
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Ide sa do školy
V škole prváci dostávajú za dobré vý

kony včeličku a za trochu horšie prasiat
ko. Prvák Filip sa nevyznamenal v čítaní  
a doniesol domov v žiackej knižke pra
siatko. Stará mama zalomila rukami, no 
Filip sa bránil:

– Stará mama, je to síce prasiatko, ale 
pozri, ako... (dokončenie v tajničke).

VODOROVNE 
A Pravoslávni duchovní; nočný vták; 

dusík; predstavený kláštora; vojenský zá
kop B manéver po česky; slangový ná
zov starších nákladných áut; prejavovala 
veľkú radosť C hodiny zastarane; ako po 
nemecky; síra; odporovacia spojka; pou
tieral D severské mužské meno; dokon

čenie tajničky; vlastníme E komu pat
riace?; ovocná záhrada; označenie veľ
kosti výrobku; MPZ Španielska; spolu
hlásky v slove vec; prvá žena sveta; vy
hynutý párnokopytník F ruské lietadlo; 
vydával hlas hlucháňa; pohla; čierny 
vták; jama bez samohlások G jedna z ob
cí vypálená fašistami počas SNP; dotiera
vý hmyz; kyslík; zubor po česky; otvor 
v stene domu. 

ZVISLE 
1 malý žiačik 2 osvedčil pravosť do

kumentu, mäkká spoluhláska 3 začiatok 
tajničky; na to miesto 4 nápis na kríži 
ukrižovaného; súper 5 Spojené arabské 
emiráty; časť mužského šatníka 6 rieka 
pri Omsku; ad acta; zhluknutie ľudí 7 vý
robca strešných okien; popevok 8 ume

nie po latinsky; Svaz ledního hokeje; rím
skych 500 9 ustráchane 10 osobné zá
meno; domácke meno Ivany; Zuzana 11 
jeden z prstov; časť slova zvuk 12 tiež; 
evidencia vozidiel; címer 13 rozprávko
vý pán s klobúkom; vyhynutý kočovník 

14 okresná súťaž tvorivosti mládeže; sú
hlas 15 jednotka čistoty zlata; podmien
ková spojka 16 obrúb – orámuj; iniciála 
krstného mena českej speváčky Urbán
kovej 17 hlavné mesto Sicílie. 

Pripravil: JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ 

Kto chce súťažiť o knihy Zdravé bývanie 
a Staviame a obnovujeme rodinný dom, 
nech pošle kupón spolu so správnymi  
odpoveďami do 28. septembra a za
radíme ho  do žrebovania.

KUPÓN
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Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali 
správne vylúštenie tajničky – 1. cha
os, 2. chalengecup, 3. chán – sme 
vyžrebovali Vladimíra Lorenca z Ku
korelliho ulice v Malackách. Získava 
knihy Zdravé bývanie a Staviame 
a obnovujeme rodinný dom.

MALACKÝ
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KrížovKA

• Predám kvalitné a veľmi pekné pia
níno Petrof. Kontakt: 0903 60 32 95.
• Kúpim srnčie trofeje. Kontakt:  
0915 83 21 86. 

DrobNá INzerCIA

S kolegami ako víťazi Festivalu vedy 
a techniky, ktorý organizuje AMAVET 
(Asociácia pre mládež, vedu a techniku) 
každý rok počas Európskeho týždňa ve
dy, dostali možnosť prezentovať svoj 
projekt na čiernom kontinente. „Náš pro
jekt s názvom Meranie, význam a využi
tie slnečnej energie sa týka merania in
tenzity slnečného žiarenia a jeho prak
tickej aplikácie. Nad touto prácou som 
začal rozmýšľať pred troma rokmi, keď 
som podrobnejšie študoval Slnko a pro
dukciu energie v jeho jadre a jej prenos 
až do fotosféry,“ vysvetľuje mladý vedec.

Úspechy na celom svete
M. Zajaček sa o vedu zaujíma už od 

základnej školy. Patrili mu prvenstvá  
v  olympiádach a vedomostných súťa
žiach. Ocenila ho dokonca Americká me
teorologická spoločnosť. Postup na ESI 
2009 si nesmierne váži. „Záver prehliad
ky projektov nás potešil, pretože ako for
mu ocenenia sme získali možnosť pre
zentovať náš projekt na najväčšom me
dzinárodnom festivale vedy a techniky 
MOSTRATEC v Južnej Amerike, ktorý sa 
uskutoční koncom októbra v meste No
vo Hamburgo v Brazílii,“ hovorí spokojný 
M. Zajaček.

Vedecký multitalent
Fyzika, matematika a astronómia 

však nie sú jediné disciplíny, v ktorých je 
šikovný študent doma. „V roku 2008  
som sa zúčastnil Súťaže mladých onko
lógov v Onkologickom ústave Sloven
skej akadémie vied. Moja práca o spôso
boch liečby rakoviny bola veľmi kladne 
hodnotená odborníkmi a umiestnil som 
sa ako druhý v kategórii stredných škôl. 
Na základe eseje ma spolu s dvoma spo
lužiakmi vybrali na medzinárodnú kon
ferenciu o klimatických zmenách v Že
neve. Konala sa v júni. Jedným z rečníkov 
bol aj Kofi Annan, prezident Globálneho 
humanitárneho fóra,“ pochválil sa. 

Vedomosti podporí štúdium 
na univerzite
Michal Zajaček sa v septembri stane 

študentom prvého ročníka Matematic
kofyzikálnej fakulty Univerzity Karlovej 
v Prahe a vo svojich vedeckých ambíci
ách chce pokračovať. 

V júli 2011 sa podujatie ESI uskutoční 
v Bratislave, čo potvrdil aj predseda 
AMAVETu Jozef Ristvej oficiálnym pre
vzatím štafety. 

Text: SIMONA ŠÍPOVÁ
Foto: archív M. Z. 

Mladá vedecká nádej 
z Malaciek

Len dvadsaťročný 
Michal Zajaček  
z Malaciek, ktoré
ho okrem mate
matiky, fyziky, as
tronómie, jazykov 
a športu teší aj hra 
na husliach, repre
zentoval Sloven
sko na prestížnej 
prehliadke pro
jektov ESI 2009 
(Expo Science In
ternational) v Tu
nisku. Ide o pre
stížne podujatie, 
ktoré sa koná kaž
dý nepárny rok 
a zaujímavosťou 
je, že vždy na 
inom kontinente. 
Prehliadka pro
jektov bola reali
zovaná už v Chile, 
Rusku, Kuvajte, 
USA, Mexiku, ale 
aj v neďalekej Pra
he. 

Mladý vedec Michal 
Zajaček na konferencii 
o klimatických zme-
nách v Ženeve.

Nedávno ste mali koncert v rámci 
malackého Kultúrneho leta. Hralo sa 
vám v Malackách príjemne? Boli ste 
tu prvýkrát? Keby bola možnosť, zo
pakovali by ste si tu koncert?

V Malackách sme s kapelou hrali pr
výkrát. Bolo to skôr spontánne vystúpe
nie, počas ktorého vzniklo zopár úsmev
ných situácií, takže naň rád spomínam. 
Vonku na divadelnej terase sa nám pá
čilo a ak bude záujem, do vášho mesta 
sa radi vrátime. 

V jednom z vašich videoklipov 
účinkuje aj herec Divadla na hambál
ku Michal Šefčík. Ako ste sa k našim 
divadelníkom dostali?

Mišo sa prihlásil na verejný kasting, 
ktorý som robil kvôli videoklipu Čierne 
písmená a dostal možnosť v ňom účin
kovať. Je to talentovaný chalan a svoju 
rolu zahral vierohodne. Počas nahráva
nia sme sa skamarátili a neskôr ma po

zval na predstavenie Divadla na ham
bálku, ktoré sa mi páčilo. Atmosférou 
mi pripomína časy, keď som aj ja bol sú
časťou malého divadla u nás na dedine, 
čiže je v tom aj kúsok nostalgie. Je mož
né, že sa prídem pozrieť aj na festival 
Zejdeme sa na hambálku, ktorý malackí 
divadelníci organizujú.

Čo chystáte pre svojich fanúšikov 
v najbližšom čase a kedy sa môžu te
šiť na nový album? 

Na koniec septembra chystám sin
gel, ktorý som nedávno dokončil v Izra
eli. Tu sme točili aj dokument. Pravde
podobne k pesničke Na dne mora 
vznikne aj videoklip. Popritom stále 
skladám nové nahrávky. Neponáhľam 
sa však. Chcem, aby pesničky dostali 
svoj čas a ja istotu, že môj tretí album 
bude taký, aký ho chcem mať.

Zhovárala sa: SIMONA ŠÍPOVÁ
Foto: autorka

radi sa k vám vrátime!
V rámci programu Kultúrneho leta jedna z hudobných nedieľ patrila aj 
známemu spevákovi  Mirovi Jarošovi. Ako sa cítil  v našom meste, pre
zradil v  krátkom rozhovore.

Klub filatelistov ZSF 52–32, MCK, 
CVeČko a ZŠ Dr. J. Dérera 

vás pozývajú na

Jesennú
zberateľskú
burzu
Ide o stretnutie zberateľov všetkých 
zberateľských odborov: 
známky, mince, bankovky, pohľad
nice, telefónne karty, kalendáriky, 
pivné suveníry, starožitnosti, figúr
ky z kindervajíčok, hokejové kar
tičky, odznaky... 
Burza sa koná v sobotu 19. septem
bra od 8.00 h do 12.00 h v školskej 
jedálni ZŠ Dr. J. Dérera na Ul. gen.  
M. R. Štefánika 7. Na školskom dvore 
je parkovisko. 
Vstupné pre dospelých je 0,50 €, pre 
deti do 15 rokov je vstup zdarma.
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ČASOPIS, KTORÝ VÁS 
DOSTANE!

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

„Pravá blondínka“ Reese Witherspoon šokuje sexi 
telom i rečami!

 Sedem tipov pre krásu, s ktorými zaručene zažiarite!
 Na plážach hrozí smrtiaca baktéria! Vedci sú v 

najvyššej pohotovosti.
 Žijem v manželstve bez sexu! Priznanie manželky, 

ktorá je ochotná pre milovaného muža vzdať sa 
všetkého...

 Fotosúťaže „Deti sú úžasné“ a „Moja torta“ 
o  atraktívne ceny.

 Zradná choroba medových týždňov nehrozí len 
novomanželom!

 Skutočné životné príbehy našich čitateľov.
 A okrem toho: príloha EXTRA s fantastickými 

receptami na ovocné koláče, maxikrížovka 
o  20  neodolateľných cien, s ktorou môžete vyhrať 
príjemné jesenné dni v kúpeľoch Brusno a množstvo 
dobrých rád na každý deň!

ondínka“ Reese Witherspoon šokuje se

Abecedne usporiadaný prehľad 
svetových dejín Dejepis na dlani 
poteší nielen žiakov a študentov, ale 

každého, kto má záujem o históriu. 
Román Blízkosť z prostredia lon

dýnskeho podsvetia získava Janka 
Liddiard z Malaciek. Žiadame výher
kyňu, aby sa ohlásila v redakcii na Rad
linského ulici 2751/1, 3. p., č. d. 407.

Ak chcete súťažiť o Dejepis na dla
ni, pošlite do 13. júla nalepený kupón 
a možno sa práve na vás usmeje 
šťastie. 

Kníhkupectvo Ľubica
OC hotela Atrium
Telefón: 772 67 34
Po–Pia 9.00–17.30 h
So  9.00–12.00 h

čítAJte A vyHrAJte

KUPÓN
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Kníhkupectvo 
ĽUbICA
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9. 6. uplynulo 8 rokov, 
odkedy medzi nami 
nie je naša mama An
nA Horínková, 
rod. Králová. 18. 7. by 
sa dožila 100 rokov. 
Spomína dcéra Viera 
s rodinou.

29. 7. by sa bol dožil 
70 rokov Ján kunš
tek z Malaciek. S ky
ticou ruží pri hrobe 
stojíme, sviečky na 
miesto torty na hro
be zapaľujeme. 
S chorobou bojoval a na všetkých s lás
kou spomínal. Na deti, ako ich vycho
vával, ako ich karhal. Na kamarátov 
a známych. Tíško a bez rozlúčky odišiel 
24. 9. 2007. S láskou spomínajú man
želka, deti, zať, nevesty a vnúčatá.

Čas tíško plynie, ale 
v našich srdciach 
spomienky zostáva
jú. 5. 8. sme si pripo
menuli 8. výročie, čo 
nás navždy opustila 
naša sestra kAtkA 

MArtinkovičová z Malaciek. S lás
kou na Teba spomínajú sestry Siváková 
a Studená, sesternica Rozka Burclová 
z Gajár. Mali sme Ťa moc rady. Odpočí
vaj v pokoji. Kto ste ju poznali, venujte 
jej tichú spomienku.

Toľko si chcel s nami 
byť, ale musel nás 
opustiť. Ani ruku na 
rozlúčku nám nemo
hol dať. 
1. výročie úmrtia ing. 
plk. v zál. AntonA 
koHútA si 10. 8. pripomenuli manžel
ka Draha, dcéra Dagmar s manželom, 
syn Peter s manželkou, vnučky Radka, 
Janka, Mirečka s Radkom a malým 
Adamkom, Martinka s Dankom. Spomí
najte s nami.

Ťažko je bez Teba, 
mamička naša, smut
no je nám všetkým. 
Už nie je nič, ako bolo 
predtým. Už niet ná
vratu ani nádeje, len 
cesta k hrobu nás 
k Tebe zavedie. Veľmi Ťa ľúbime. 22. 8. 
uplynul rok, čo nás navždy opustila na
ša milovaná mamička a babka HelenA 
Mičeková. S láskou v srdci spomínajú 
dcéry a vnúčatá.

27. 8. sme si pripo
menuli 15. výročie 
úmrtia nášho drahé
ho manžela, otca, sta
rého otca a brata  
PAvlA šPotákA. 
S láskou v srdci spo

mínajú manželka, dcéry Janka, Ružen
ka a syn Peter s rodinami. Kto ste ho 
poznali, venujte mu tichú spomienku.

27. 8. uplynul rok, čo 
nás po ťažkej chorobe 
opustila naša drahá 
manželka, mamička 
a stará mama BoženA 
krAJčiová. Kto ste ju 
poznali, venujte jej ti
chú spomienku. Smútiaca rodina.

29. 8. sme si pripomenu
li 15. výročie úmrtia náš
ho drahého manžela, 
otca a starého otca ru
dolfA košickéHo. 
S láskou v srdci spomína 
celá rodina. Kto ste ho 
poznali, venujte mu tichú spomienku.

30. 8. sme si pripome
nuli 2. výročie úmrtia 
frAntiškA tArABu. 
Cestičku na cintoríne 
sme už ušliapali, hrob 
Tvoj sme kvetinkami 
obsypali, slzami poliali 

a návratu Tvojho sme sa nedočkali. S lás
kou na Teba spomínajú matka, sestry, 
netere, krsniatka, synovci a švagrovia.

9. 9. si pripomíname 35. 
výročie, čo nás náhle na
vždy opustil náš drahý 
otec a dedko rudolf 
BlAžek. S láskou v srd
ci spomínajú dcéra Jan
ka s manželom a vnúča
tá Rudko, Ľubko, Riško, Miško a Simonka. 

od 14. 7. do 31. 8.

Katarína Maršálková a Sta
nislav Noris; Andrea Slobodová a Mi
kuláš Greif

PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:

NIE SÚ MEDZI NAMI:

80 – Mária Dávidová;  Emília 
Drinková; Mária Hudečková; 
Mária Jozefková; Margita 

Košíková; Jozefína Kratochvílová; An
ton Míšaný; Mária Říhová; Štefan 
Škrabák; František Uherek; Štefan Vol
ný; 85 – Ladislav Hrčka; Anna Kain
rathová; Emília Pavlíková; Karol Turza; 
94 – Justína Romanová; 95 – Ľudmila 
Ambrušová; Mária Lorencovičová

POVEDALI SI ÁNO:

Jaroslav nečas, Veľké Leváre, 
*1956; Martin Maradík, Bílko

ve Humence, *1923; tibor klačan-
ský, BratislavaStaré Mesto, *1919; 
Jozef Soják, Malacky, *1942; Ján Hu-
bek, Plavecké Podhradie, *1941; kve-
toslava vápeníková, Malacky, *1967

†

SpomienkY

VÍTAME MEDZI NAMI:

Dávid Mošovský, 14. 8.; Mar
tin Kadluba, 14. 8.

KULTÚRA • SPOLOČENSKÁ KRONIKA • OZNAMY

Ministerstvo kultúry SR jej listom oznámilo, že jej  
výtvarná práca, ktorú posielalo CVČ Malacky do me
dzinárodnej súťaže s názvom Voda pre všetkých, bola 
ocenená. Vyhodnotenie sa konalo v Iráne a väčšina  

prihlásených diel pochádzala 
z ázijského kontinentu. V ka
tegórii od 13 do 16 rokov bolo 
udelených 12 cien z celkovo 
1673 prihlásených prác. Do
vedna vo všetkých kategóriách 
súťaže porota ocenila 50 vý
tvarných prác, pričom len tri 
boli z Európy – jedna z Rumun
ska, druhá z Ukrajiny a tretia  
zo Slovenska – a práve z Mala
ciek. Mladej výtvarníčke zabla
hoželala a diplomy a ceny odo
vzdala riaditeľka Centra voľ
ného času Alžbeta Šurinová 
s konštatovaním, že tento Na
din úspech isto nebude po
sledný.
text, foto:  tAtiAnA BúBelová  

História Malaciek sa neodmysli-
teľne spája s rodom Pálfiovcov, 
ktorí sa pričinili o rozmach mes-
ta. Počas ich pôsobenia sa z de-
diny stalo 

prosperujúce 
mestečko
a stopy
pálfiovcov 
môžeme dodnes sledovať na 
viacerých historických pamiat-
kach, ktoré po sebe zanechali.

Podľa Pavla Vrableca, historika  
Múzea Michala Tillnera, sa pálfiovská 
éra v našom meste začala rodom  
Balašovcov. „Tí získali Plavecké pan
stvo spolu s Malackami najskôr roku 
1562 do zálohu a roku 1575 do vlast
níctva,“ vysvetlil P. Vrablec. Ako to 

však súvisí s Pál
fiovcami? „V pora
dí štvrtý malacký 
Balaša – Peter, zo
mrel v roku 1621. 
S manželkou Mag
dalénou Pálfiovou 

nemali potomkadediča, a tak o Pla
vecké panstvo prejavil záujem Mag
dalénin brat Pavol IV. Pálfi. Najprv  
ho vzal do zálohu a v roku 1634 kúpil 
do vlastníctva. Že sa Malacky stali 
pálfiovskými, teda vyplynulo zo 
vzniknutej situácie,“ ozrejmil histo
rik.

Z hradu do kaštieľa
Pálfiovci sa čoskoro z Plaveckého 

hradu presunuli do mesta, kde zostali 
až do prevratu v roku 1918. „Plavecký 
hrad bol postavený ako pohraničná 
pevnosť a v 17. storočí nemohol spĺ
ňať nároky na pohodlie vysokej šľach
ty. Bolo v móde stavať si kaštiele v ní
žinách. Malacky boli najväčšou de
dinou panstva. Ležali na križovatke 
dôležitých ciest a Balašovci tu po
stavili kaštieľ. To je dôvod, prečo pre 
Pálfiovcov boli jasnou voľbou,“ po
kračuje P. Vrablec. 

Po storočia boli Malacky domo
vom mnohých Pálfiovcov – niektorí 
mestu priniesli väčší prínos, iní nie. 
„Ak hodnotíme najvýznamnejšieho 
Pálfiho z hľadiska prínosu pre Malac
ky, tak treba na prvé miesto postaviť 
Pavla IV., ktorý žil v rokoch1580–1653. 
Preniesol sídlo panstva do Malaciek, 
dal postaviť nový honosnejší kaštieľ, 
nový kostol s kláštorom a pozval sem 
františkánov. Tým potenciál Malaciek 
skvele využil a mimoriadne pozdvi
hol,“ myslí si historik.

daroval srdce 
Malackám
„Pavol IV. Pálfi si k Malackám vy

budoval silný vzťah. Na to poukazujú 
nielen viaceré premeny mestečka,  
ale aj jeho želanie vyjadrené v testa
mente,“ vysvetľuje ďalej P. Vrablec. 
Testamentom určil, aby bolo jeho  
srdce vyňaté z tela, zabalzamované  
a uložené v kryptách pri ostatných 
členoch rodu. „Treba si uvedomiť  
symboliku srdca ako zdroja lásky  
a hodnoty ľudskej bytosti, ktorú 
v tých časoch ľudia vnímali oveľa in
tenzívnejšie ako dnes. Darovaním 
srdca daroval mestu seba celého,“  
vyzdvihol význam tohto gesta Pavol 
Vrablec. 

Historik však podčiarkol aj význam 
iných členov známeho rodu. Podľa 
neho netreba zabúdať ani na Mikulá
ša V. (1657–1732). V mestečku posta
vil prvú manufaktúru, vynovil kláštor 
a založil chovné rybníky.

-sisa-

extra svetový
úspech

Prekvapivý medzinárodný úspech zožala 16- 
-ročná študentka strednej umeleckej školy  
so zameraním na animovanú tvorbu naďa Hrn-
ková.

SpoločenSká kronika

S úctou ďakujeme 
všetkým, ktorí od
prevadili na posled
nej ceste 8. 8. môjho 
manžela, otca a staré
ho otca ing. rudol
fA orAvcA, ktorý 
nás nečakane opustil vo veku 66 ro
kov, a tak nám pomohli zdieľať žiaľ za 
blízkym členom rodiny. Za prianie sú
strasti a kvetinové dary s vďakou 
manželka Bohumila a synovia.

blahoželáme

21. 8. sa Mudr. Ľu
dovít krAJči dožil 
životného jubilea 80 
rokov. Srdečné bla
hoželanie a veľa elá
nu do ďalších rokov 
želajú dcéry a syn 
s rodinami.

JAnkA tureková, 
v narodeninový deň 
(12. 8.) smiech za slzy 
rýchlo zmeň. Rozdaj 
ho všetkým naokolo 
a ver, že bude, ako 
nikdy nebolo. A že Ťa 

všetci radi máme, tento veršík Ti zo 
srdca posielame. Dcéry Stanka, Jana, 
Petra s Radom a manžel Stano.

29. 7. Sarah Ballayo-
vej – všetko najlepšie 
k 7. narodeninám zo 
srdca prajú rodičia, 
sestra Vaneska, starí 
rodičia Chrupkovci, 
ujo Kiko s Peťkou 
a krstný Peťo s Táňou.

ruženkA deMet
rová – všetko naj
lepšie k meninám  
a zároveň k narode
ninám (31.  8.) prajú  
z celého srdca ma
minka a sestra  Janka 

s rodinou.

poďakovanie

Je nad slnko jasné, 
že odchod Ivany 
Potočňákovej z po
zície vedúcej odde
lenia riadenia in
formácií MsÚ za

hral do karát jej zástupkyni Tatiane 
Búbelovej a nič nemôže prekaziť jej 
chuť a odhodlanie za každú cenu zís
kať tento post.  

Predčasné skalopevné presvedčenie 
zaslepených neprajníkov vedenia mes

ta o tom, že výberové konanie na post 
šéfredaktora mestských médií, hovorcu 
a vedúceho teraz už oddelenia marke
tingu bude fušersky zbabrané, teda pri
pravené tak, aby si primátor mesta do
sadil na túto dôležitú stoličku svoju bý
valú spolužiačku, dostalo riadne mľas
kavé mravné zaucho. 

Skutočnosť, že Tatiana Búbelová sa 
do výberového konania vôbec nepri
hlásila, nastavuje neľútostné zrkadlo 
trúfalému verejnému osočovaniu jej 
osoby (na oficiálnej internetovej strán

ke mesta) bez ohľadu na vzdelanie a od
borné predpoklady. 

Čo na to ona sama: „Na to, aby člo
vek pochopil, že pre pocit naplnenia  
z práce a z konania užitočných vecí nie 
sú posty najdôležitejšie, treba dozrieť. 
Verejné zhadzovanie a poúčanie iných 
môže byť len ťažko vnímané ako úprim
ný pokus o „nápravu“ vecí. Kde chýbajú 
skúsenosti, nechýba odvaha. Ale to  
nastavené zrkadlo je naozaj zahanbu
júce. A ľudia sú pamätliví.“    

           -red-

malacký hlas 
12/2009 vyjde 6. 10.
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ŠPORT

V srbskom Novom Sade sa 23.–26. 
júla  konali  Majstrovstvá  Európy  
juniorov. Z AC Malacky sa na podu
jatí predstavili Alexandra Štuková 
v  individuálnych  behoch  na  200 
a  400  m  a  Ján  Beňa  ako  člen  šta
fetového  kvarteta  Slovenska  na  
4x 400 m.

Hlavnou disciplínou pre A. Štukovú 
mala byť štvorstovka, v ktorej suverén

ne kraľovala na domácom šampionáte 
i medzi ženami. Na tejto trati navyše zís
kala pred dvoma rokmi bronz zo sveto
vého šampionátu sedemnásťročných 
v Ostrave. Očakávania sa tentoraz upí
nali na finále, no ostali nenaplnené.

A. Štuková v kvalifikácii finišovala  
vo výrazne slabšom čase, ako bola hod
nota jej tohtoročného maxima (54,11 s) 
a tento čas (55,45 s) jej stačil až na 13. 
priečku. 

„Sandra sa veľmi snažila zabehnúť 
výkon na hranici osobného rekordu 
a keby bola možnosť opravy, isto by po
tešila zopár priaznivcov slovenskej atle
tiky,“ vyjadril sa na margo jej výkonu 
tréner P. Filip, ktorý do Srbska cestoval 
tiež.

A. Štuková štartovala ešte v behu na 
200 m, kde skončila osemnásta výko
nom 24,68 s.

Príjemne prekvapila slovenská štafe
ta s J. Beňom na 4x 400 m, ktorá sa 
okrem konečného piateho miesta blys
la i novým slovenským juniorským re
kordom 3:14,42 min. Náš pretekár pre
beral kolík na druhom úseku. Pre J. Be
ňu je to dosiaľ najväčší úspech v kariére, 
pre AC Malacky je to po bronze A. Štu
kovej z Ostravy druhé najúspešnejšie 
umiestnenie v histórii.

Text, foto: tkac

Bojanovské
ho chce
zahraničie

Dvojica hráčov TJ Strojár Malaciek 
B. Bojanovský a D. Pištelák sa vrá
tila  z  Majstrovstiev  Európy  U16  
v Portugalsku, kde reprezentovali 
slovenské farby. Ani jeden z Mala
čanov na ME nesklamal.

Boris Bojanovský nielenže bol najlep
ším hráčom Slovenska na ME, ale patril 
aj k najlepším hráčom celého šampioná
tu. V individuálnych štatistikách skončil 
13krát do 10. miesta medzi všetkými 
hráčmi a 7krát bol dokonca medzi tromi 
najlepšími. Keďže sa na ME zúčastnil aj 
veľký počet agentov z celého sveta, po 
príchode domov sa vrece s ponukami 
roztrhlo. Momentálne Boris (214 cm), 
ktorý s rodičmi žije v Gajaroch, dostal nie
koľko zaujímavých ponúk. Rodičia, hráč, 
ale i klub ich trpezlivo zvažujú. Ponuky 
dostal zo Španielska od Realu Madrid, 
TAU Ceramica, Gran Canarie, Alta Ges
tion Fuenlabrada, z chorvátskeho Zada
ru, českého Prostějova a ďalších.

Ozývajú sa renomované
basketbalové agentúry, 
ktoré chcú Borisa zastupovať, ale pre

kvapivý je hlavne záujem španielskych 
klubov, ktoré hrajú prevažne euroligu  
a momentálne najkvalitnejšiu basketba
lovú ligu v Európe. Dôležitý pri výbere 
bude celkový program, ktorý kluby po
skytujú – od zabezpečenia školy, kurzov 
angličtiny a španielčiny, lekárskeho za
bezpečenia až po samotný tréningový 
proces, ktorý musí mať históriu a za
meranie na prácu s perspektívnymi vy
sokými mladými hráčmi. Boris momen
tálne absolvuje v jednotlivých kluboch 
lekárske prehliadky, fyzické testy a pár 
individuálnych tréningov. Najbližšie dni 
strávi na cestách a vedenie basketbalo
vého oddielu TJ Strojár dúfa, že sa mu 
podarí v silnej konkurencii presadiť.

BRANISLAV ORTH

Najbohatší kôň je z Malaciek

Jozef Ondrejka im 
dal pri tejto príležitosti 
upiecť tortu. Sladkú 
odmenu im odovzdal 
v kaviarni Caffe 23. Pät
násťročné basketba
listky si z Francúzska 
priniesli aj strieborný 
tanier od primátora 
Andrezieux a, samo
zrejme, medaily a ví
ťazný pohár.

„Po siedmich ro
koch existencie klubu 
je to prvý a vari nie po
sledný výrazný úspech 
dievčat,“ zhodnotil Bro
nislav Vosátko, ktorý sa 
zároveň poďakoval tré
nerom dievčat. 

Tortu znázorňujúcu 
basketbalovú loptu 
prechádzajúcu košom 
pre svoje spoluhráčky 
aj pre ostatných náv
števníkov kaviarne na
porciovala kapitánka 
družstva.

Text, foto: sisa

16. augusta sa uskutočnil 2. ročník 
záhoráckeho výstupu na Vysokú. 
Turistické topánky si tentoraz obulo 

asi 65 nadšencov rôznych vekových ka
tegórií. Každý postupoval svojím tem
pom, no napokon sa všetci stretli na vr
chole pri kríži vo výške 754 m nad mo
rom. Výstup na Vysokú je aj nepísanou 
spomienkou na mladučkú Malačianku 
a držiteľku Pálfiho srdca in memoriam 
Zuzku Krajčírikovú, ktorá sa stala obeťou 
svojej horolezeckej vášne. „Zuzka bola 
mladé dievča, ktoré milovalo prírodu 
a hory,“ povedal pri jej pamätnej tabuli 
Anton Pašteka. Nasledoval krátky emo
tívny príhovor Zuzkinej mamy, ktorá po
ďakovala všetkým, ktorí si týmto spôso
bom spomínajú na jej dcéru. 

Text: raj/tabu; foto: raj

Šesťročný  hnedák,  ktorý  svojmu 
majiteľovi zarobil už takmer 300ti
síc  eur,  trénuje  na  Dvore  Vampíl 
neďaleko Malaciek. 

Je to zatiaľ najviac, čo rovinový kôň 
na Slovensku za svoje úspechy utŕžil. 
Žrebec Ryan je rodákom z Írska, patrí 
však Bratislavčanovi Miroslavovi Pisklovi. 
Ryana a ďalších 33 koní, ktoré sa pravi
delne zúčastňujú rôznych súťaží, trénuje 
v prostredí vampílskeho lesa Jaroslav 
Hanáček. „Nie som malacký rodák, z Mo
ravy ma však na Slovensko priviedli prá
ve kone,“ vysvetľuje náročný tréner, kto
rého kone žnú úspechy v celej Európe.

Text, foto: Simona Šípová

Tréner Jaroslav Hanáček súhlasí s tvrde-
ním, že pohľad na svet je najkrajší z kon-
ského chrbta.

Basketbalistky
oslavovali

Víťazstvo malackých basketbalistiek na turnaji vo francúzskom mestečku 
Andrezieux  ocenil  aj  primátor  mesta.  Malacké  basketbalistky  tu  ešte  
10.  júla  vybojovali  prvenstvo  na  medzinárodnom  turnaji,  kde  vyhrali 
všetkých 7 zápasov. 

Primátor Jozef Ondrejka pomáha kapitánke družstva Ale-
xandre Vosátkovej s krájaním torty.

J. Beňa (v modrom drese) preberá štafetový kolík. 

Beňa na ME juniorov piaty

Vysoká zdolaná

Zostup na Vývrat už účastníci zdolávali 
viac-menej spolu.

Večerný beh 
zdravia – Beh 
vďaky SNP

11. septembra sa koná už 26. roč
ník večerného behu zdravia. 

Prezentácia účastníkov trvá od 14.30 h 
do 16.15 h na školskom dvore ZŠ Dr. J. Dé
rera. Oficiálne otvorenie behu sa začína 
o 16.20 h pri blízkom Pamätníku SNP, 
štart je o 16.30 h. Cieľom bežcov je už tra
dične areál futbalového štadióna Zámoc
kého parku, na vyhodnotenie a odovzda
nie cien si počkajú do 17.30 h. Účastníci 
sa môžu zaregistrovať v kategóriách: ro
dičia s deťmi; žiačky ZŠ 1.–2., 3.–4., 5.–6., 
7.–9. roč.; žiaci ZŠ 1.–2., 3.–4., 5.–6., 7.–9. 
ročník; dorastenky, dorastenci, ženy, mu
ži. Trať meria 2160 m, z toho 850 m tvorí 
asfaltový povrch (od Pamätníka SNP po 
Zámockú bránu), 1310 m vedie Zámoc
kým parkom. Cieľ je na atletickej dráhe. 
V prípade potreby či z technických príčin 
môže byť trasa upravená. Prví traja víťazi 
z každej kategórie získajú diplom a vecnú 
cenu. Každý pretekár, ktorý absolvuje trať, 
sa zúčastní žrebovania ďalších vecných 
cien. Po predložení 3 účastníckych listov 
získava pretekár vecnú cenu. Každý be
žec štartuje na vlastné nebezpečie. Pri 
strate štartovného čísla alebo jeho nevrá
tení zaplatí pokutu 2 €.

• • •
26. ročník cestného behu Malacká 

desiatka sa z technických príčin (voľ
by  do  orgánov  samosprávnych  kra
jov) prekladá zo 14. 11. na 21. 11.

mh
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