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Trochu trémy a plno očakávaní – 
také bývajú stretnutia s ľuďmi, kto
rých sme ešte nikdy nestretli a zatiaľ 
ich nepoznáme. Napriek tomu, že 
sme sa vracali do starého dobrého 
Veselí, čakalo nás nové prostredie  

a nové tváre. Na oficiálnej otváracej 
večeri v piatok večer nás privítal no
vý starosta Miloš Kozumplík s man
želkou, ktorého zvolilo mestské za
stupiteľstvo vlani v novembri. Opo
rou a posilou pri hostiteľských po

vinnostiach mu boli dvaja noví 
vicestarostovia so svojimi polovič
kami, šikovná starostova sekretárka 
Jiřina Tomečková a sympatická ria
diteľka Mestského kultúrneho cen
tra Magdaléna Múčková. Okrem 
Malaciek pozvanie domácich prijala 
aj skupinka predstaviteľov z talian
skeho mesta Crespellano.

Už poznajú 
Libuškinu keramiku
Keďže sa patrí hostí obdarovať, 

nezabudli sme na dary, ktoré budú 
Veselčanom pripomínať nielen ich 
okrúhle výročie, ale aj priateľstvo na
šich oboch miest. Malacká kerami

úvodník
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ZA nÁŠ kAŠTIEĽ vÁM 
ĎAkUJEME.

ZbIErkA pokrAčUJE! 
prispejte na dobrú vec!

v dobrovoľnej zbierke na re kon- 
 štrukciu Malackého kaštieľa 

sme do 8. 9. vyzbierali

7463,20 €.

svoj finančný dar môžete vložiť aj osobne do pokladnice msÚ.

Prázdniny sa pominuli a 5. septembra sa 
opäť otvorili brány štyroch základných škôl 
a dvoch gymnázií v Malackách a žiaci opäť 
zasadli do lavíc. Začiatok školského roka 
2011/2012 sprevádzalo krásne, ešte stále 
letné počasie. Niektorí sa do školy tešili, iní 
mali obavy. My sme si posvietili najmä na 

prváčikov, ktorých je tento rok v Malackách 
196. Prvý školský rok bude pre nich zaiste 
plný nových zážitkov a skúseností. Úvodný 
deň na laviciach čakali šlabikáre a mate
matika, do ktorých už zvedavo nazerali. 
V stredu 7. 9. primátor mesta pre prváčikov 
už tradične pripravil prekvapenie. Všetci sa 

zúčastnili predstavenia O kráľovi Jonášovi, 
ktoré s „pomocou“ bábok zahral V. Zetek  
na doskách Kultúrního domečka. A každý 
dostal záložku a pero mesta Malacky. 
Želáme všetkým školákom od prvákov až 
po maturitné ročníky úspešný nový školský 
rok.               Text: -red-; foto: -naty-

je tu nový 
školský rok

Čierna 
streda
Dlhá pracovná streda (7. 9.) do
volila, aby sa popoludní v mest
skom úrade začala šíriť strašná 
správa o páde lietadla s hokejis
tami klubu Lokomotiv Jaroslavľ, 
ktoré smerovalo na prvý zápas 
KHL do Minska. Medzi nimi mal 
byť aj Demitra – slovenská hoke
jová ikona, kapitán našej národ

nej reprezentácie 
a vzor mnohých 
mladých športo
vých nádejí. Infor
mácia spôsobila 
šok, zimomriavky, 
chuchvalce smút

ku a bolesti v žalúdkoch ľudí, kto
rí sa stretajúc na chodbách zro
nene pýtali jeden druhého: „Už 
to vieš?“ Ešte bola nepatrná mož
nosť, že Demitra na zozname 
pasažierov nebude. Mohol však 
v čosi také dúfať niekto, kto vní
mal tohto špičkového hokejistu 
aj ako človeka? On tam predsa 
musel byť! Svetom obdivované 
hokejové eso, spoľahlivý, rovný  
a zároveň citlivý chlap, ktorý pri
stupoval k hokeju i k životu ako 
osobnosť, so zodpovednosťou 
voči povinnostiam a s pokorou. 
Bol vzorom, ale nie preto, že to 
tak chcel, ale preto, lebo bol aký 
bol. A taký navždy zostane v na
šich srdciach! Ďakujeme a nikdy 
nezabudneme!

TaTiana BúBeLová 
Príhovor PrimáTora z veseLí

 Vážení přátelé 
z malacek, 

naše město slaví v letošním roce 
výročí 750 let od první písemné zmín
ky o Veselí. Jedná se o listinu vydanou 
21. 8. 1261 králem Přemyslem Otaka
rem II. pro olomouckou kapitolu, na 
níž je jmenován majitel zdejšího pan
ství Sudomír z Veselí – z rodu Tvrdi
šovců. Ve dnech hlavních oslav 26. až 
28. 8. bylo mou ctí přivítat delegaci 
z vašeho města v čele s panem primá
torem. V rámci kulturněspolečenské
ho programu jsme se vzájemně po
znali, poučili i pobavili. Velmi mně tě
šilo naše vzájemné porozumění a de
baty o plánech našeho partnerství do 
budoucna. Mé osobní, lidské pocity 
z tohoto setkání byly jen ty nejlepší. 
Děkuji vašim zástupcům za příjemné 
chvíle společně strávené. Jsem pře
svědčen, že naše přátelství potrvá  
a bude se prohlubovat v širším měřít
ku i nadále v blízké budoucnosti. 

Přeji vám všem, aby se Malackám 
dařilo a vaše konání bylo jen pozitivní. 
Těším se a přeji si další široké kontakty 
mezi občany našich měst. Ať v tomto 
smyslu prožijeme všichni radostné 
okamžiky.

 miLoš KozUmPLíK,  
starosta veselí nad moravou

s príjemnými pocitmi z nových zoznámení a prí-
jemných troch dní strávených v partnerskom 
meste veselí nad moravou sa vrátila delegácia, 
ktorú naši dlhoroční partneri pozvali na oslavy 
750. výročia 1. písomnej zmienky o ich meste. 
Konali sa 26.–28. 8. a malacky na nich reprezen-
tovali okrem primátora mesta Jozefa ondrejku 
poslanec msz anton Pašteka, vedúca mestské-
ho Klubu dôchodcov v malackách Daniela ma-
linová a Tatiana Búbelová, poverená vedením 
oddelenia marketingu msú.

Veselí vo Veselí

Pokračovanie na �. strane

Jesenná zberateľská burza, 
na ktorú pozývajú Klub filate
listov ZSF 52–32, MCK, CVČ  
a ZŠ Dr. J. Dérera Malacky, bu
de tento rok sprievodným 
podujatím Dní cestovného 
ruchu v Malackách. Uskutoč
ní sa 2�. septembra od 8.00 
do 12.00 h v školskej jedál-
ni zš Dr. J. Dérera. 
Stretnutie zberateľov všet
kých zberateľských odborov 
(známky, mince, bankovky, 
pohľadnice, telefónne karty, 
kalendáriky, pivné suveníry, 
starožitnosti, figurky z kin
dervajíčok, hokejové kartičky 
a odznaky) ozvláštni vydanie 
ďalšieho korešpondenčné
ho lístka zo série malacky 
dnes, tentoraz s vyobraze
ním Centra voľného času. 
Bonbónikom bude autogra
miáda akad. maliara Ivana 
Schurmanna z Plaveckého 
Štvrtka (10.00–12.00 h), kto
rý je autorom mnohých slo
venských i československých 
známok. Poslednou z nich je 
známka s obrazom M. M. Ho
džu v hodnote 0,40 €, vyda
ná 22. 9. 2011 k 200. výročiu 
jeho narodenia.          -red-
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Pre bezproblémové pre
suny chodcov i vodičov je 
potrebná aj vzájomná tole
rancia a rešpekt. „Rodičia by 
mali učiť deti, aby pri ria
dení premávky na priecho
de pre chodcov rešpektovali pokyny 
policajtov, teda aby vstúpili na prie
chod len na jeho pokyn. Vodiči by 
naopak nemali ani v dobrej vôli za
stavovať, keď na priechode zbadajú 
policajta. Iba na ňom je, aby zvážil 

frekvenciu zastavovania 
vozidiel a púšťania chodcov. 
Ojedinele môže nastať aj si
tuácia, keď na priechode po
licajt nebude. Môže sa to 
stať, ak hliadka prioritne rieši 

oznam, ktorý neznesie odklad. 
Naučte deti prechádzať cez cestu len 
vtedy, ak sa dobre pozrie na obe 
strany. Najprv do ľavej strany, potom 
napravo, a keď nejde auto alebo bicy
kel, rýchlym krokom prejsť kolmo 

cez cestu. Učte ich, aby prechádzali 
len po priechodoch pre chodcov. 
Tam, kde priechody nie sú, aby ne
prechádzali cez cestu v blízkosti zá
krut. Priechody pri bašte (Mierové 
nám.) a pri ZŠ Dr. J. Dérera na Ul. gen. 
M. R. Štefánika sú však zabezpečené 
za každých okolností. K ďalším zabez
pečovaným priechodom patria prie
chod pri ZŠ Záhorácka (Cesta mláde
že) a pri kostole na hlavnej ceste od 
Veľkých Levár (Brnianska ul.).

Text:-msp-; foto: S. Osuský

DOPRAVNÝ
BONBÓNIK

VRACIAME SA
K PROBLÉMU

@
Máte postreh alebo informáciu, 
ktorá môže zaujímať Malačanov? 
Váš e-mail nás poteší na adrese: 

malackyhlas@malacky.sk

SPRAVODAJSTVO

V týchto dňoch sa realizuje re-
konštrukcia malackej pošty na 
Zámockej ulici. Dôvodom boli 
zastarané priestory, ktoré ne-
spĺňali ani hygienické normy, 
a občania sa vo veľkej miere 
sťažovali aj na malé množstvo 
pracovísk a na dlhé čakanie. 

Pred rekonštrukciou v Ma
lackách ako v jedinej pošte 
na Slovensku fungovali od
delené priehradky (listová 
a peňažná). Po obnove poš
ty už budú všetky priehradky 
naplno poskytovať univerzálne služ
by a bude ich viac ako doteraz.

V súčasnosti je pošta dočasne 
presťahovaná na prvé poschodie, 
kde je klientom k dispozícii 5 prie
hradiek, ktoré začínajú pracovať ako 
univerzálne a pracovníčky sa zaúča
jú. Nová, pekná, priestranná a re

prezentatívna pošta sa te
da v Malackách stáva reali
tou. Dnes však ešte musí
me byť trpezliví, pretože 
rekonštrukčné práce budú 
trvať zhruba dva mesiace, 

približne do konca októbra.
Text, foto: -naty-

Nová pošta sa 
stáva realitou

Mestskí policajti 
na priechodoch

Mestská polícia v Malackách už 10 rokov úspešne zabezpečuje  
v ranných hodinách od 7.30 h priechody pre chodcov v blízkosti 
základných škôl. Túto službu oceňujú najmä rodičia školopovin-
ných detí. MsP im preto odporúča, aby svoje deti posielali či vodili 
do školy od 7.30 h do 7.50 h, keď  je to pre ne bezpečné.

Oddelenie ekonomiky Mestského úradu v Malackách upozorňuje 
všetkých občanov, podnikateľov a ostatné právnické osoby, ktorí si 
nesplnili svoju povinnosť a do 31. augusta 2011 neuhradili druhú 
a zároveň poslednú splátku poplatku za zber, prepravu a zne-
škodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného od-
padu a dane za psa, aby tak urobili v  čo najkratšom čase. 
V prípade, že tak neurobia, pristúpi mesto Malacky k ich vymáhaniu 
v zmysle platných právnych predpisov. 
Súčasne žiadame všetkých poplatníkov, aby si skontrolovali svoje 
platby a doplatili prípadné podlžnosti za uvedené dane.

Mestská polícia Malacky už od 
roku 2008 umiestňuje v meste ma
kety policajtov. Je známe, že vodiči 
podvedome pri pohľade na unifor
mované postavy znížia rýchlosť vo
zidla a spozornejú. Makety sa ob
javujú len na čas, ktorý je z hľadiska 
bezpečnosti cestnej premávky rizi
kový. Umiestňujú  sa nepravidelne 
na rôzne vybrané miesta. Intervaly 
umiestňovania sú nepravidelné, aby 
nevznikol u vodičov návyk a podve
dome by už prítomnosť makety 
neregistrovali. „Vodiči pri spozoro
vaní makety policajta spozornejú, 
skontrolujú si zapnutie svetiel, hma
tom zistia, či majú riadne pripevnený 
bezpečnostný pás, prebehne im 
mysľou, či majú platnú technickú či 
emisnú kontrolu, či majú pri sebe 

všetky doklady a hlavne pozrú na ta
chometer, či neprekročili maximál
nu dovolenú rýchlosť a o to nám 
ide,“ povedal preventista MsP V. Ku
nák. 

Aktuálne vo výbave MsP pribudla 
maketa mestskej policajtky a do
pravného policajta. Vynovené sú aj 
staré makety, ktoré poznačili van
dali. „Makety sú majetkom mesta  
a slúžia dobrej veci. Ešte nikto od 
nej nedostal pokutu a netreba jej 
zbytočne ubližovať a vybíjať si tak 
zlosť,“ apeluje na Malačanov V. Ku
nák. Keď občania spozorujú  ničenie 
„umelých strážcov bezpečnosti“, ma
li by to oznámiť na bezplatnom tele
fónnom čísle 159. Peniaze sa dajú 
predsa využiť aj rozumnejšie ako na 
opakujúce sa opravy.   -tabu-

Umelí strážcovia 
bezpečnosti
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Od začiatku septembra sa začala 
uplatňovať novela Zákonníka práce. 
Prepustený zamestnanec tak už ne
bude môcť čerpať odstupné súbež
ne s využitím výpovednej lehoty. 
Zmeny sa dotknú aj odborov. Ak to
tiž podľa novely pracovného kódexu 
budú chcieť odborové organizácie 
zastupovať všetkých zamestnancov, 
budú musieť pri svojom vzniku za
mestnávateľovi na požiadanie preu
kázať, že organizujú najmenej 30 % 
zamestnancov. Výhody z kolektív
nych rokovaní na podnikovej úrovni 
sa taktiež nebudú v prípade organi
zácií, ktoré podliehajú zákonu o výko
ne práce vo verejnom záujme, vzťa
hovať na top manažmenty. Novela 
pracovného kódexu rieši aj postave
nie zamestnávateľov a zamestnan
cov v rámci skúšobnej lehoty. Budú 
totiž môcť ukončiť pracovný pomer 
písomne z akéhokoľvek dôvodu ale
bo bez uvedenia dôvodu. Naopak, 
ťažšie bude pre zamestnávateľov 
ukončiť pracovný pomer v skúšob
nej lehote s tehotnou alebo dojčia
cou ženou, ako aj s matkou do konca 
9. mesiaca po pôrode. Budú tak totiž 
môcť urobiť iba vo výnimočných prí
padoch, ktoré nesúvisia s tehoten
stvom alebo materstvom a písomne 
to zdôvodniť. Zamestnanci zároveň 
po dohode so zamestnávateľmi zís
kajú možnosť pracovať v nočnej 
zmene aj dva týždne za sebou.

Súčasťou novely Zákonníka prá
ce je aj zavedenie konta pracovné
ho času s možnosťou akumulácie 
kladných a záporných hodín či pre
dĺženie termínu na čerpanie ná
hradného voľna.

Novela Zákonníka práce rieši aj 
niektoré z požiadaviek vznesených  

v petícii sestier a pôrodných asis
tentiek. Zdravotníci totiž budú mať 
po dovŕšení 50. roku života možnosť 
odmietnuť prácu nadčas, ako aj prá
cu v noci. Zároveň získajú nárok na 
päť dní plateného voľna ročne, a to 
na sústavné vzdelávanie. 

Súčasťou novely je aj odstupňova
nie výpovednej lehoty podľa počtu 
odpracovaných rokov. Výpovedná 
lehota sa pri pracovných pomeroch 
trvajúcich do jedného roka skráti zo 
súčasných dvoch na jeden mesiac. 
Ak pracovný pomer zamestnanca tr
val 1–5 rokov výpovedná lehota bu
de 2 mesiace. Pri trvaní pracovného 
pomeru nad 5 rokov bude výpoved
ná lehota 3 mesiace. V novele Zá
konníka práce sa od začiatku budú
ceho roka zavádza automatický ná
rok na päť týždňov dovolenky od do
vŕšenia 33 rokov veku zamestnanca. 
Zmenia sa tiež ustanovenia o práci 
na čas určitý. Takýto pracovný pomer 
bude možné predĺžiť najviac trikrát, 
pričom súčet období práce na čas ur
čitý nebude môcť prekročiť tri roky.  
V súčasnosti môže byť pracovný po
mer na určitý čas najviac dvojročný, 
pričom v rámci dvoch rokov ho mož
no predĺžiť alebo opätovne dohod
núť najviac dvakrát.

Ďalšie zmeny nastanú aj v rámci 
skúšobnej lehoty. Každý zamestna
nec bude mať tak ako v súčasnosti 
štandardnú najviac 3mesačnú skú
šobnú lehotu. Výnimkou budú vedú
ci zamestnanci, ktorých skúšobná 
lehota na základe parlamentom 
schválených zmien bude najviac 6 
mesiacov. V kolektívnej zmluve sa 
však môže skúšobná lehota u oboch 
skupín predĺžiť o ďalšie, najviac 3 me
siace.          SITA

Od septembra 
po novom
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Japonský investor zvažuje nie
koľko lokalít na Slovensku a jednou 
z nich je aj Priemyselný park Euro
valley v Malackách, ktorý zaujal in
vestora svojou výbornou dopravnou 
dostupnosťou na diaľnicu D2, vybu
dovanou infraštruktúrou a dostup

nosťou pracovnej sily so skúsenos
ťami práve z automobilového prie
myslu. 

Na stretnutie s primátorom mesta 
J. Ondrejkom boli prizvaní aj zástup
covia Slovenskej agentúry pre rozvoj 
investícií a obchodu (SARIO) a správ

ca priemyselného parku Eurovalley, 
ktorý poskytol technické údaje. 

V prípade ak by si investor vybral 
lokalitu Malaciek, tak by nový závod 
mohol začať výrobu koncom roku 
2012. Okrem spomínaného záujem
cu prebiehajú momentálne rokova
nia s ďalšími dvoma potencionál
nymi investormi, ktorí prejavili zá
ujem sa etablovať v Malackách. 

O záveroch rokovaní vás budeme 
informovať.         

Text: NATáliA Slobodová;
foto: S. osuský

ZAUJÍMAJÚ 
SA O NÁS

SPRAVODAJSTVO  •  PUBLICISTIKA

Potencionálny investor
z Japonska

v piatok 2. 9. Malacky navštívil potencionálny in
vestor z Japonska. Nemenovaná spoločnosť má zá
ujem postaviť na Slovensku závod súvisiaci s au
tomobilovým priemyslom. Závod by zamestnával 
približne 200 ľudí z toho 150 pracovníkov vo výro
be a 50 pracovníkov v managemente. 

očakávame výpadok 122 000 €!
Podľa priemerného vývoja za 7 

mesiacov tohto roka je zrejmý pred
poklad ďalšieho zníženia výnosu z po
dielových daní, čo je hlavný zdroj fi
nancovania v súvislosti so zabezpeče
ním bežného chodu a prevádzky ce
lého mesta. Podľa vedúceho oddele 
nia ekonomiky MsÚ L. Adamoviča  
v absolútnom vyjadrení môžeme 
očakávať zníženie príjmov mesta asi 
o 122 000 €. „Na základe toho v na
vrhnutej zmene rozpočtu prichádza 
k redukovaniu výdavkov v niektorých 
kapitolách rozpočtu, pričom hlavným 
princípom zmien je hľadanie úspor  
v položkách, ktoré pre bezproblémo
vý chod mesta nie sú najnevyhnut
nejšie,“ hovorí L. Adamovič. 

Čo treba dofinancovať 
Šetriť treba o to viac, že vznikla po

treba akútne riešiť niektoré nákladné 
havarijné situácie, na ktoré je nutné 
peniaze vyčleniť bez váhania. Ide 
napr. o opravu havarijného stavu 
vzduchotechniky v Školskej jedálni 
ZŠ Dr. J. Dérera (17 000 €), o protipo
žiarne zariadenie do Malackého kaš
tieľa, ktoré je podmienkou jeho sko

laudovania (7000 €), ale aj o kofinan
covanie projektu kamerového systé
mu MsP (4000 €) či navýšenieroz 
počtu na dofinancovanie mzdových 
nárokov pracovníkov školy (6800 €). 
Pomerne vysokú položku (20 000 €) 
si vyžiada aj výkup pozemkov pre 
projekt Prestupový terminál na Ná
dražnej ulici. A kde ušetríme? Snaží
me sa hľadať úspory v položkách, kto
ré nemajú charakter vysokých priorít 
(napr. školenia zamestnancov, propa
gácia a reklama, interiérové vybave
nie MsÚ a p.). Úbytok financií, resp. 
ich presun na nevyhnutné potreby 
realizované v tomto roku sa odrazí na 
niektorých pôvodne plánovaných 
investičných zámeroch. V tejto situá
cii rozpočtu pomôže aj oddialenie 
realizácie projektu odvodnenia Stu
pavskej, kde sa práve začína verejné 
obstarávanie a predpokladaný začia
tok prác je koncom tohto, alebo až 
začiatkom budúceho roka, teda plne
nie vo výške cca 90 000 € nebude 
predmetom tohto roka, ale roka 
2012. Menší objem finančných pro
striedkov oproti pôvodným záme
rom zostane na rekonštrukciu miest
nych komunikácií.     tabu     

Kríza sa 
neskončila, 
bude horšie

denne sledujeme informácie o ekonomickom vývoji našej krajiny, 
ktorý neteší ani súčasnú vrcholnú politickú garnitúru. Ani vo vlád
nej koalícii nie je zhoda v tom, kde sú priority a rovnako ťažké je aj 
rozhodovanie o tzv. Eurovale na záchranu krachujúcich európskych 
ekonomík. Celkový stav slovenského hospodárenia sa odráža aj  
v situácii samospráv, teda aj v tej našej – malackej. 

Lehota uplynula
Rómskej rodine z družstevnej ulice v Malackách 
uplynula v pondelok 5. 9. dvojmesačná lehota 
určená na odstránenie jednej z troch nelegálne 
postavených stavieb. Problémová rodina síce 
podnikla isté kroky a začala s búraním. No zrejme 
veľmi neskoro. Keďže do spomínaného dátumu 
budova stála.

Stavebný úrad v Malackách vykonal 6. septembra 
štátny stavebný dohľad, z ktorého bol spísaný záznam 
a komisia konštatovala, že čierna stavba nebola 
odstránená.

Stavebný úrad postúpil tento prípad na právne 
oddelenie mestského úradu, ktoré bude právnymi pro
striedkami vymáhať splnenie rozhodnutia o odstránení 
čiernej stavby. Neprispôsobivá rodina  sa stihla ešte aj 
vlámať do prázdneho sociálneho bytu, do ktorého 
začala presúvať svoj majetok. Nakoľko boli prítomné aj 
deti, správca ich tam nechal prenocovať. Na druhý deň 
však museli príbytok opustiť.

red

od 2. 9. platí zákon, ktorý môže dostať politikov 
za mreže. Politici, sudcovia, ale aj starostovia 
miest sa môžu dostať do chládku aj na 5 rokov. 

Umožňuje to novela trestného zákona a trestného 
poriadku. „Účelom tohto ustanovenia je zvýšenie 
zodpovednosti verejných činiteľov za svoje rozhod
nutia a keďže aj prax ukázala, že prichádza k vážnym 
pochybeniam aj zo strany verejných činiteľov pri sprá
ve majetku štátu,“ hovorí Peter Bubla z ministerstva 
spravodlivosti. Stíhať ich budú v prípade, že svojou 
nedbanlivosťou spôsobia veľkú škodu, ak niekoho 
ťažko zrania alebo nebodaj usmrtia.

Prísnejšie tresty hrozia napríklad aj starostom či 
primátorom. To však nie sú všetky novinky. 

Do väzenia sa môžete dostať aj za čiernu stavbu. 
Podplácanie voličov sa nevyplatí a ak sa vám ne

bude chcieť ísť na súdne pojednávanie, budete mu
sieť byť naozaj práceneschopný a za svoje neposlušné 
deti budú prísnejšie trestaní aj rodičia.                  sita

 Kúpalisko bolo toto leto otvorené 
počas Dňa detskej radosti v sobotu 
4. 6. Vtedy praskalo vo švíkoch vďaka 
takmer úmornej horúčave a boha
tému kultúrnemu programu. V tento 
deň sa však tradične vstupné nevy
berá. Pre verejnosť fungovalo od  
5. júna do 4. septembra. Leto sa však 

nevydarilo a ťažkajú si všetci prevádz
kovatelia kúpalísk. „Návštevnosť viac 
ako 100 ľudí denne sme v júli zazna
menali len raz, v júli bolo takých dní 
10 a v auguste 14,“ vyrátal riaditeľ  
AD HOC V. Mihočko. Celkovo bolo kú
palisko otvorené počas tejto sezóny 
dovedna 51 dní a podľa predaných 

lístkov ho navštívilo 5144 dospelých, 
4073 študentov a dôchodcov a 5573 
detí. Utŕžených 18 300 € však na všet
ky opravy stačiť nebude. „Do zimy 
však musíme stihnúť opravu strechy, 
ktorá sa ešte nikdy neopravovala 
a zateká nám z nej na palubovku. Po
trebujeme však v krytej plavárni po
stupne vymieňať aj kovové rámy 
okien za plastové, aby sme zabránili 
únikom tepla, ale pomohlo by aj pre
pojenie slnečných kolektorov na úžit
kovú vodu, čím by sa zvýšila efektív
nosť z hľadiska úspory energií,“ uvie
dol svoje zámery V. Mihočko.

TATiANA búbElová

Z tržieb financujú opravy
Príspevková organizácia mesta Ad HoC, ktorá okrem iných špor
tovísk spravuje aj letné kúpalisko, sa tento rok pre nepriaznivé 
a často studené počasie z letných tržieb nemôže tešiť rovnako ako 
vlani. ich výška totiž dosiahla len 73 % (18 300 €) oproti minulej 
sezóne (25 131 €). Preto je zložitejšie aj plánovanie nevyhnutných 
opráv v Športovej hale Malina, ktoré organizácia vykrýva zvyčajne 
aj z týchto zdrojov.

Zároveň poslanci požiadali primá
tora mesta o zrušenie už zvolaného 
zastupiteľstva, ktoré sa malo 12. 9. ve
novať jedinej téme – riešeniu lokality 
a poskytnutiu dočasného bývania 
pre rómske obyvateľstvo na Druž
stevnej ulici v Malackách. Po zasadnu
tiach komisií usúdili, že na základe 
materiálu ponúknutého na rokova
nie MsZ nebude možné schváliť ni
jakú zo štyroch uvádzaných alterna
tív, ktoré mesto preverilo vychádza
júc z návrhov prednesených poslan
cami na ich dvoch pracovných 
stretnutiach s vedením mesta. Dôvo
dom je najmä skutočnosť, že ani jed
na z lokalít nespĺňa podmienky do
časného či trvalého bývania a v prí
pade schválenia by si každá vyžiada
la zmenu územného plánu mesta.

Primátor J. Ondrejka akceptoval 
návrh dopracovať materiál, predložiť 
ho na rokovanie neskôr a deklaroval, 
že MsZ zvolané na 12. 9. zruší.

K zaujímavým bodom programu 
patrila prezentácia štúdie BAT zo stra
ny predstaviteľov spoločnosti Swed
span, ktorá chce v Malackách zrušiť 

starú zastaralú prevádzku na výrobu 
drevotriesky a postaviť novú, moder
nejšiu a vyhovujúcejšiu aj z hľadiska 
ochrany životného prostredia a zdra
via obyvateľov. Prezentovali dve mož
né technológie pri procese sušenia, 
porovnali ich a sústredili sa na popis 
výhod mokrého 2komorového elek
trostatického filtra, ktorý sa rozhodli 
v novej prevádzke použiť. Poslanci 
paľbou otázok vyše dvoch hodín 
atakovali hostí, medzi ktorými bol aj 
spracovateľ štúdie BAT z Nemecka. 
K jej vypracovaniu so zreteľom na 
elimináciu hluku, zápachu a imisií 
z komínov zaviazalo spoločnosť 
Swedspan MsZ v januári a prezen
tácia mala informatívny charakter. 

Veľké zmeny v systéme práce MsZ 
a jeho komisíí však prinesie schválený 
návrh nového rokovacieho poriadku. 
Jednou z nich je napr. zriadenie no
vého stáleho orgánu Rady predsedov 
komisií, ktorá budú zasadať vždy 
v pondelok pred MsZ. Za jej pred
sedníčku poslanci schválili viceprimá
torku Máriu Tedlovú. 

TATiANA búbElová 

Prekvapivé bolo ukončenie rokovania MsZ v Malackách 8. 9., ktoré 
malo v pôvodnom programe 14 bodov programu, začalo sa  
o 15.00 h a skončilo krátko pred polnocou schválením uznesenia 
o prerušení rokovania. Zvyšné body programu zastupiteľstvo pre
rokuje v stredu 14. 9. o 15.00 h, pričom toto zasadnutie sa bude 
pokladať za pokračovanie toho, ktoré sa začalo 8. 9.

Rokovanie o Rómoch 
z Družstevnej 
odložené na neurčito

nOVInKy V LegISLATíVe
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kárka Libuša Čtveráková pre nich 
vyrobila z pálenej hliny stojany na 
knihy s maľovanými erbmi oboch 
miest a venovaním. Ten najväčší bol 
určený pánovi starostovi a tri menšie 
obom vicestarostom a tajomníkovi 
úradu Jaroslavovi Miklendovi. Až na 
druhý deň, keď nás pozvali okrem 
jarmoku, skvelého kultúrneho pro
gramu a pamiatok aj do mestského 
úradu, sme si vedeli predstaviť, ako 
dobre sa budú naše dary v ich dô
stojných priestoroch vynímať. Staro
bylú a nádherne zrekonštruovanú 
budovu, zariadenú s citom pre vkus 
a zdôraznenie významu mestského 
úradu, sme mohli len tíško závidieť.

Ochutnali sme „báleše” 
aj „patenty”
Sobotné prognózy veštili ochla

denie, silný vietor a búrky. Stánky na 
honosne zrekonštruovanom Barto
lomejskom námestí sa takmer dví
hali zo zeme a ich strechy predáva
júci neraz museli pridŕžať. Napriek 
tomu si od samého rána nikto ne
nechal pokaziť náladu a napokon 
bolo príjemne a slnečno – až do ve
čera, keď vybuchovali salvy desať
minútového ohňostroja. Liať začalo 
až počas neho. Cez deň sme ochut

nali aj tamojšie špeciality – kozojíd
ské báleše s makom a slivkovým lek
várom, ktoré piekli pred očami zve
davých divákov ženičky v krojoch 
na starom sporáku na drevo. Chutili 
znamenite! Hneď vedľa zasa ponú
kali „moravské patenty”. Aké sú úžas
né, sme počúvali, až kým sme nezis
tili, že ide vlastne o dobrotu, ktorú  
u nás voláme lokše! O domácich špe
cialitách a všeličom inom sme sa po
dozvedali najmä od vedúcej vesel
ského klubu dôchodcov – pani Anež
ky Hejlovej, ktorá nás po celý čas na 
šej návštevy trpezlivo a bez známok 
únavy sprevádzala. 

Ocenili sme 
osobnú starostlivosť
Osobitne si vážime, že pán sta

rosta nám všetkým osobne ukázal 
mesto a jeho pamiatky. Zaviedol 
nás na židovský cintorín, do lesopar
ku, k zámku aj do starej elektrárne, 
ktorá je technickou pamiatkou mes
ta. Význam celej udalosti podčiarkla 
aj slávnostná nedeľná svätá omša  
v tiež dokonale zrenovovanom Kos

tole apoštola Bartolomeja, na 
ktorej akoby sa stretlo celé 

mesto – deti v bohato 
zdobených krojoch, 

niekedy aj ich rodi
čia, boli pre nás ne
vídaným ozvlášt
nením. Podľa do
mácich je to naj
mä pri takýchto 

slávnostných chví
ľach bežné.

Potom nás čakal 
obed spolu s poslanca

mi mesta a členmi mest
skej rady, rozlúčka a odchod. 

• 

Ďakujeme Veselčanom za milé 
prijatie a už pracujeme na tom, aby 
sme ich pozvali do Malaciek, naj
lepšie počas Adventných Malaciek. 
Našou snahou je splniť voľakedy 
vyslovené želanie člena zmiešané
ho kresťanského speváckeho zboru 
a riaditeľa Baťovho kanála Vojtěcha 
Bárteka z Veselí zaspievať si s ich 
zborom v kostole v Malackách. Verí
me, že sa nám to konečne podarí 
zariadiť!

Text, foto: TATIANA BúBelOvá 

Kozojídské báleše s makom a slivko
vým lekvárom, ktoré piekli pred očami 
zvedavých divákov ženičky v krojoch 
na starom sporáku na drevo, chutili 
znamenite.

Prvé osobné stretnutie nového starostu Veselí nad Moravou Miloša Kozumplíka s primátorom Malaciek 
Jozefom Ondrejkom.

Veselí vo Veselí
Dokončenie z �. strany

Pálfi opäť 
medzi 
nami

Deň cestovného ruchu v Ma
lackách 24. 9. so začiatkom  
o 8.30 h na Kláštornom námes
tí prinesie niekoľko prekvape
ní. Najviac nás teší, že zo strá
žených priestorov mestskej fa
ry sa medzi pospolitý ľud do
stane aj nabalzamované srdce 
Jána III. Antona Pálfiho. Nájde
te ho počas prehliadok v jednej 
z pamiatok, no zatiaľ vám ne
prezradíme v ktorej. S láska
vým dovolením dekana malac
kej farnosti Mgr. Jána Hudeca 
akoby syn najvýznamnejšieho 
z malackej vetvy Pálfiovcov 
Pavla Iv. Pálfiho po storočiach 
vyšiel v ústrety davu. 

Touto symbolikou sa usilujeme 
pripomenúť aj Malačanom, že vyše 
300 rokov panovania Pálfiovcov 
v Malackách zanechalo stopy do
dnes. Naoko nie sú vždy markantné, 
ale treba ich hľadať. 

Preto všetkých pozývame – vy
kročme spolu Kamenným chodní
kom po stopách Pálfiovcov, oddajme 
sa histórii a hľadaniu jej skrytých 
odkazov. Sprievodcovia vám ukážu 
františkánske gymnázium, kostol Ne
poškvrnenného Počatia Panny Márie 
a krypty pod ním, najkrajšiu synagó
gu v SR, môžete navštíviť Malacký 
kaštieľ s dobovo zariadenou Pálfiov
skou izbou (otvorený je do 16.00 h).

Návštevníci môžu sami zájsť do 
Múzea a galérie MCK, navštíviť Kos
tol Najsvätejšej Trojice alebo starý 
cintorín s hrobmi viacerých význam
ných osobností. 

Obed a konzumné s 10 % zľavou 
v reštaurácii Koliba neďaleko kaštieľa 
dostane každý, kto sa preukáže 
potvrdením o návšteve aspoň šty
roch pamiatok v Preukaze náv
števníka. Ten si môžu vyzdvihnúť 
v stánku mesta na Kláštornom 
námestí. Rušnú sobotu doplnia aj 
sprievodné podujatia – otvárací 
koncert dychovej hudby Malačané, 
predaj reklamných predmetov, dar
čekov a výrobkov z dielní Vstúpte,  
n. o., ochutnávka koláčov „z kuchyň 
mauackých starenek”, mažoretky, 
ukážky paličkovania či vystúpenia 
žiakov a učiteľov ZUŠ v kaštieli.

BUDETE SRDEČNE VÍTANÍ!
tabu
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Počas 4. ročníka malackého 
divadelného festivalu na vás 
nečaká len poriadna porcia 
predstavení ochotníckych 
a profesionálnych divadiel, 
ale aj voňavý sprievodný 
program.

Sprievodné akcie aktuálneho 
ročníka Zejdeme sa na hambálku 
odštartujú vo štvrtok 29. septem
bra vernisážou výstavy Tri dámy 
slovenského divadelného kostý
mu, ktorú pripraví MCK na Záho
ráckej ulici v spolupráci s Divadel

ným ústavom. Vďaka tejto výstave 
budeme môcť privoňať k práci 
troch kostýmových výtvarníčok, 
ktoré sú právom považované za za
kladateľské osobnosti slovenského 
moderného divadelného kostýmu 
– Ľudmila Purkyňová, Helena Be
záková a Stanislava Vaníčková. 

Festival nezabúda ani na deti. 
Sobotné predpoludnie bude veno
vané výtvarnodivadelnému par
ku, ktorý sa o 10. hodine usídli pred 
SD MCK. Deti budú trénovať svoje 
výtvarné zručnosti pri tvorbe bá
bok, ale nielen to, o hodinu neskôr 

si už zmerajú svoje herecké sily  
v obľúbenej improvizačnej súťaži 
Boj o hambáleček.

Príjemnú až domácku atmosfé
ru celému festivalu dodá živá hud
ba, ktorá bude vyhrávať medzi ve
černými predstaveniami. V piatok 
zahrajú Ďuri & Stenly & Pedro a v so
botu Rasťo Král & Pavol Hoďa. Ak sa 
rozhodnete medzi jednotlivými 
inscenáciami posedieť si na ham
bálku, budete si môcť podebatovať 
s hercami, organizátormi a ostat
nými návštevníkmi. Okrem toho sa 
môžete ponúknuť čajom z festiva

lovej čajovne alebo si kúpiť nejakú 
špecialitu z bufetu.

Mimoriadny kultúrny zážitok 
vás čaká nielen na divadelných pro
dukciách, ale aj na piatkovom kon
certe, keď do Malaciek zavíta vý
borná česká pesničkárka Jana Véb
rová.

Bojíte sa, aby ste zohnali lístky 
na jednotlivé festivalové predsta
venia? Vstupenky a zvýhodnenú 
permanentku si môžete kúpiť už te
raz v Kultúrním domečku alebo 
vždy 2 hodiny pred akýmkoľvek 
predstavením. 

Generálnym sponzorom 4. roč
níka Zejdeme sa na hambálku je 
firma KRAJN, kvalitný dodávateľ 
stavebného materiálu s vlastnou 
ohybárňou betonárskej ocele, 
kompletného sortimentu hutníc
keho materiálu a kanalizačných 
systémov z PVC a betónu. 

Festival je realizovaný s finanč
nou podporou Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky.

Viac informácií nájdete na 
www.divadlonahambalku.sk.

-ts/dnh-

Festival Zejdeme sa na hambálku 
oživí aj divadelná čajovňa

Nie všetci obchodníci s elektrinou si zaslúžia 
vašu dôveru! Vedia o tom svoje aj naši zákazníci, 
ktorí sa s nimi už stretli. Odporúčame vám, aby ste 
si dokumenty od podomových predajcov pozorne 
prečítali a všetky informácie si dôkladne preverili. 
V prípade akýchkoľvek pochybností volajte 
našu Zákaznícku linku 0850 111 555  
počas pracovných dní od 7.00 do 19.00 h.

Dobrý partner dáva viac než energiu
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Nový zásobník Gajary-báden do-
siahne po dobudovaní v roku 2014 
kapacitu 500 mil. m3 zemného plynu. 
Od začiatku projektu doteraz spo-
ločnosť investovala do jeho budova-
nia 106 mil. €. Investícia v tomto roz-
sahu prináša aj podporu hospodár-
stva Slovenska najmä v čase poklesu 
ekonomiky. Význam projektu pre 
bezpečnosť dodávok zemného ply-
nu v strednej a východnej Európe 
rozpoznala aj Európska komisia, kto-
rá poskytla spoločnosti NAFTA, a. s., 
nenávratný finančný grant vo výške 
3 mil. €. 

Samotný zásobník zemného ply-
nu sa nachádza v hĺbke približne 1800 
metrov. Pri projektovaní NAFTA, a. s., 

kládla dôraz na bezpečnosť a spo-
ľahlivosť prevádzky a šetrnosť k ži-
votnému prostrediu, preto boli pri 
výstavbe použité najmodernejšie 
postupy a technológie. Nad zemou 
sú viditeľné iba niektoré zariadenia 
– centrálny areál zásobníka s riadia-
cim centrom a sondy, ktoré sú k ne-
mu pripojené. V centrálnom areáli 
zásobníka sa nachádzajú moderné 
turbokompresorové jednotky s vy-
sokou efektívnosťou, nízkymi hod-
notami hluku a emisií dusíka, ako aj 
technológia úpravy plynu. Komplet-
ná povrchová technológia je rozde-
lená na štyri samostatné celky, ktoré 
sú oddelené bezpečnostnými barié-
rami.

Kľúčovou úlohou podzemných zá-
sobníkov plynu v rámci plynárenské-
ho reťazca je vyrovnávanie sezón-
nych rozdielov v spotrebe plynu v le-
te a v zime a zaistenie bezpečnosti 
dodávok zemného plynu v prípade 
obzvlášť chladnej zimy alebo pri za-
stavení/prerušení importu plynu. 
Úloha zásobníka v plynárenskom re-
ťazci je strategická najmä preto, že 
dovoz plynu na Slovensko nie je veľ-
mi diverzifikovaný.

S meniacim sa energetickým trho-
vým prostredím pribudla zásobní-
kom nová úloha, podpora obcho-
dovania s plynom na liberalizova-
nom trhu. 

Po dokončení projektu Gajary-bá-
den v roku 2014 NAFTA, a. s., zvýši 
svoju skladovaciu kapacitu o 50 %  
v priebehu jednej dekády, t. j. od ro-
ku 2003. Adekvátne k tomu narastie 
maximálny denný ťažobný výkon 
zemného plynu na 33,5 mil. m3, kto-
rý zodpovedá výkonu približne de-
siatich väčších elektrární.         -ts-

Symbolickým kliknutím myšou 6. 9. zástupcovia NAFTA, a. s., za účas-
 ti premiérky I. Radičovej a starostu P. Tydlitáta obce Gajary sláv-
nostne otvorili nový objekt komplexu zásobníkov Láb – zásobník 
Gajary-báden. Projekt Gajary-báden zvýši do roku 2014 skladovaciu 
kapacitu zásobníkov Láb o 500 mil. m3 na celkových cca 2,5 mld. m3, 
a tak výrazným spôsobom prispeje k zvýšeniu bezpečnosti dodávok 
zemného plynu na Slovensku aj v okolitých krajinách EÚ.

VODOROVNE
A heslo (aj motto) – včelí produkt 

– skrivia – opustený – EČV okresu Po-
prad B 1. časť tajničky – MPZ vo-
zidiel Rumunska C pútnické miesto 
s kaplnkou – človek skúsený v praxi 
(hovor.) – oblečenie D ženské meno 
(27. 5.) – citoslovce napodobňujúce 
zvuk elektrického zvončeka – olej 
po anglicky – existoval si E stĺpová 
sála – kyslá čerešňa, amarelka – rov-
nosť (kniž.) F falošný po maďarsky – 
2. časť tajničky G zvolanie na vola, 
aby šiel doprava – Adela (dom.) – 

futbalový klub v Madride – opadané 
ovocie – potrubie po anglicky

ZVISLE
1 malinový ker 2 obila kovom na 

spevnenie 3 turistický chodník (skr.) 
– stredoamerická rastlina – zosilne-
ný súhlas 4 ocot po česky – veľká 
drevená nádoba 5 časť textu – Ad-
riána (hovor.) 6 rieka v Rusku – od-
tučnená smotana 7 spotrebné druž-
stvo (skr.) – želá 8 český spevák – 
regionálna televízna agentúra (skr.) 
9 obaja – sídlo v Somálsku 10 cito-

slovce hrknutia – meno herca Hla-
váčka 11 prinucujú – opica (zried.) 
12 zužoval – profesionálna bowlin-
gová asociácia (skr.) 13 seknutie – 
národný básnik (kniž.) 14 súhlas – 
rýpaním odstráň 15 Masarykova 
univerzita (skr.) – rímske číslo 551 – 
EČV okresu Michalovce 16 prestú-
penie 17 spúta

Pomôcky: NAOS, PIPE, REO, OŠA, 
EYL, LORETA

Kto chce súťažiť o ďalšiu zaujímavú 
knižnú publikáciu, nech pošle riešenie 
tajničky s nalepeným kupónom do  
19. 9. a zaradíme ho do žrebovania.

Spomedzi čitateľov, ktorí nám po-
slali správne vylúštenie tajničky –
Lož je nanič, lebo oklame iba  
raz – sme vyžrebovali Bohumilu 
Oravcovú z Čulenovej ulice v Ma-
lackách. Získava knihu Výchovná 
rehabilitácia. Žiadame ju, aby sa 
do 16. 9. ohlásila v redakcii.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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• Glazúrovanie vaní, tel.: 0905 98 36 02
riadKová iNzercia

MiLáČiKovia
Radi by ste videli svojho zvie-
racieho miláčika v novinách? 
Pošlite jeho fotku v čo najvyš-
šom rozlíšení so stručným po-
pisom na malackyhlas@malac-
ky.sk a spozná ho celé mesto!

Autorom výroku, ktorý tvorí tajničku, je nemecký básnik, spisovateľ 
a vedúca osobnosť nemeckej klasiky j. W. Goethe (1749–1832).

Toto je môj veľmi dobrý kamarát Alan. 
Je veľmi rozumný, učenlivý a spoľahli
vý. Trávime spolu voľný čas. Je pokro
kový, lebo jeho obľúbená záľuba sú 
PET fľaše. Vyhľadá každú na dvore. 
Preto som ho nazval kamarát separá
tor. Dokáže sa s nimi hrať nekonečne 
dlho. Je to miláčik našej rodiny. 

KONšTANTíN ČuLEN

SunSet Blvd. hľadá 
oPATRovATEľKy 
a ZS do Nemecka.
Nástup: IhNEĎ. Podmienky: ko-
munikatívna znalosť nemčiny. 
Možnosť absolvovať KuRZ 
NEMČINy s GARANCIOu PRá
CE po úspešnom ukončení.

02/52 49 05 12, 0905 98 68 29, 
e-mail: sunset@sunsetblvd.sk

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Burza 
hračiek 
a detských 
kníh 

Mnohé domácnosti, v ktorých sú 
deti, majú hŕbu hračiek, kníh, sklada-
čiek, figúrok a iných vecí, ktoré už ne-
používajú. Ak takéto veci vlastníte, 
rozhodne ich nehádžte do koša ani 
ich nedávajte pod posteľ len preto, 
aby nezavadzali. Ak ich predáte na 
burze, môžu ešte poslúžiť a urobiť ra-
dosť ďalším. Okrem toho si zarobíte 
a vyskúšate svet biznisu. Predávať mô-
žu deti i dospelí, ceny si určíte sami.

Ako na to?
Zaregistrujte sa do 14. 9. v CVČ 
alebo na tel. č. 034/772 22 28 
a príďte na Burzu hračiek a det-
ských kníh. Burza sa uskutoční 
v CVČ 16. 9. od 16.00 h. 
Príchod predávajúcich a rozkla-
danie tovaru je o 15.30 h.

Na Záhorí robil 
kraj postreky 
proti komárom

V obciach v povodí rieky Morava v Bratislavskej župe sa ukončili 
postreky proti zvýšenému výskytu komárov. Išlo o šesť obcí 
v okrese Malacky (Gajary, jakubov, Záhorská Ves, Kostolište, 
Malé Leváre a Vysoká pri Morave). Najvyšší výskyt komárov 
zaznamenali obce Záhorská Ves a jakubov. 

„Lokality sme vyberali v spolupráci so starostami jednotlivých obcí. Z roz
počtu kraja sme použili na postreky proti komárom 100tisíc eur,“ povedal 
bratislavský župan Pavol Frešo.  

Pri postrekoch sa použila pozemná aplikácia. Výber lokalít závisel od 
požiadaviek jednotlivých obcí a operatívneho monitoringu. Použili sa 
zdraviu neškodné prípravky a postupy na ničenie komárov. Aplikovaný 
roztok je v nízkej koncentrácii a rýchlo sa rozkladá na neškodné látky. 
Neohrozuje preto zvieratá a je šetrný aj k necielenému hmyzu.   -ts-

NAFTA slávnostne otvorila 
Centrálny areál Gajary
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31. 8.–25. 9. výstavu obrazov 
a tapisérií štefan Rabina: 
Spomienky a návraty  
29. 9.–23. 10. v spolupráci  
s Divadelným ústavom výsta-
vu divadelných kostýmov 
Ľudmily Purkyňovej, Heleny 
Bezákovej, Stanislavy Vaníč-
kovej – Tri dámy slovenské-
ho divadelného kostýmu  
Výstavy sú otvorené: 
Ut–Pia:    9.00–17.00 h, 
So–Ne:  14.00–17.00 h

McK PriPraviLo
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Miroslav Stanek a Oľga 
Kuchárová; Rastislav Gašparovič  
a Katarína Husová; Róbert Piroska 
a Pavlína Pernecká

PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:

NIE SÚ MEDZI NAMI:

85 – Mária Eliašová; Kata
rína Kochanová; Václav 
Tichý; 90 – Štefánia Ha
nulíková; Ján Komorník; 

9� – Hermína Labudová; 96 – Jus
tína Romanová; 97 – Ľudmila Am
brušová; Mária Lorencovičová

POVEDALI SI ÁNO:

ambróz Danihel, Kuchyňa 
(*1954); Ján Petráš, Sekule 

(*1938); vlasta sprušanská, Kúty 
(*1922); eulalia hronská, Sucho
hrad (*1940); milan Lúčanský, Zá
vod (*1951); Jolana Turzová, Ma
lacky (*1925); Kristína Baťovičo-
vá, Senica (*1937) 

SpoMIEnkY

Krásnych, požehnaných 85 rokov 
sa 18. 9. dožíva naša mama, staren
ka a prastarenka mária eliášová 
z Malaciek. Za lásku a starostlivosť 
Ti ďakujeme a do ďalšieho života 
Ti želáme pevné zdravie, veľa 
lásky a pohody. 

Deti s rodinami

Pri Tvojom krás
nom výročí slzy sa 
tisnú do očí, srdce 
sa láskou rozbúši, 
radosť nám vchá
dza do duší, bozky 
sa snúbia s obja
tím a pery šepcú 
dojatím: ,,Ži dlho, babka, medzi na
mi, kým Teba máme, nie sme sami.” 
Všetko najlepšie aničke Fábryo-
vej k jej 88. narodeninám z celého 
srdca praje celá rodina.

bLAhožELÁME

VÍTAME MEDZI NAMI:
Kristína Sabová, *27. 8.

SPeKTRUM

MALAckÁ MATrIkA
od 22. 8. do 5. 9. 2011

Dotĺklo srdce, ktoré sme tak milova
li, klesli ruky, čo tak pilne pracovali. 
Zhasli oči, stíchol hlas, mala rada 
život a všetkých nás. 
4. 9. uplynul 1 rok, čo nás navždy 
opustila oľga Gašparová z Mala
ciek. S úctou spomínajú manžel 
s rodinou.

Stíchol dvor, zá
hrada, dom, už ne
počuť jeho kroky 
v ňom. Tíško a náh
le odišiel spať, za
plakal každý, kto 
ho mal rád. Tá ra
na v srdci stále bolí a na ten deň za
budnúť nedovolí. 
15. 9. uplynie 1 rok, čo nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, otec 
a stareček albert Júza z Malaciek. 
S láskou spomínajú manželka Má
ria, dcéry Alena, Daniela a syn Vla
dimír s rodinami. Kto ste ho pozna
li, venujte mu tichú spomienku. 

Už je to 15 rokov, 
čo nás navždy bez 
rozlúčky opustil 
manžel, otec, ded
ko štefan šefčík. 
S láskou spomína 
manželka s naj

bližšou rodinou.

V mesiaci septem
bri si pripomína
me nedožitých 40 
rokov nášho dra
hého syna, brata 
a vnuka mirečka 
Kožucha. S láskou 
v srdci spomína celá rodina.

Kúsok prázdnin spolu
Tanečné štúdio pre svojich priaz

nivcov pripravilo hneď dva letné tá
bory. 

Prvý Summer Saltatrix Game bol 
zameraný na výučbu anglického 
jazyka zábavnou formou, teda v spo
jení s tancom, športovými hrami 
a inými tvorivými aktivitami. Zú
častnilo sa ho 33 detí do 8 rokov 
pod vedením štyroch lektoriek tan
ca a angličtiny. Súčasťou tábora boli 
aj rôzne cvičenia na fitloptách, gym
nastika a nechýbala ani zumba. 

Pre 57 väčších saltatrixákov sa 
prázdninovanie skončilo posledným 
augustovým víkendom, kedy sa zá
roveň začal ďalší z dvojice táborov. 
Tieto dni väčšie deti vnímajú ako 
letné sústredenie, ktoré prináša 
mnoho motivácie pred začiatkom 
školského roka. Už po tretí raz sa 
uskutočnilo v rekreačnom stredisku 
Piesočná pri Moravskom Svätom 
Jáne. Od 26. 8. do 1. 9. sa na tomto 
mieste tancovalo až do vyčerpania 
všetkých síl. Deti mali denne 3 až 4 
tréningy, na ktorých sa venovali rôz
nym tanečným štýlom. Ako hostia 

boli prizvaní aj cudzí lektori. Hana 
Valová, tanečníčka pôsobiaca v br
nianskej tanečnej skupine High 
edition, odovzdala malackým ta
nečníkom nemalú dávku tanečných 
vedomostí, ale i energie, ktorá je 
nepochybne pre tanec dôležitá. 

Špičkový tanečník arménskeho 
pôvodu, žijúci v Čechách a pôsobia
ci v spomínanej skupine BDS, Wahe 

Akopjan tanečníkov svojím umením 
ohromil. Wahe disponuje nielen ob
rovskou charizmou, bezchybným ta
nečným prejavom, ale je i majstrom 
slova. 

Súčasťou sústredenia bola i kon
dičná príprava pod vedením Miriam 
Horváthovej, ktorá deti „potrápila“ 
aj v prvom tábore. No a kus zo seba 
odovzdali aj lektorky jednotlivých 
formácií, ktoré sa striedali v kruho

vých tréningoch. O prepotené tričká 
teda v Piesočnej nebola núdza, ale 
to ani o dobrú zábavu. Každý večer 
sa niesol v znamení inej aktivity. 
Miss škrata, Vilomeniny či záverečná 
tanečná súťaž sa tešili veľkej priazni, 
ale aj aktivite detí zo Saltatrixova.

„makať“ už od začiatku
Od začiatku školského roka (5. 9.) 

sa v tanečnom štúdiu začína opäť 
„makať“ na nových choreografiách. 
Trénovať začínajú všetky detské, ta
nečné a súťažné formácie. Zapísa
ných je približne 400 detí vo veku 
od 2 do 20 rokov. Súčasťou fungo
vania sú aj otvorené hodiny pre ve
rejnosť, na ktorých sa môže zúčast
niť každý bez rozdielu veku či po
hlavia. Hodiny sa budú tento rok 
uskutočňovať každú stredu a piatok 
od 19.00 do 20.00 h. Novinkou je 
predpoludňajšie cvičenie pre ma
mičky s deťmi (tanečná príprava).

 Od októbra sa v štúdiu zavádza 
aj hravá angličtina, babygymnastika 
a baby signs (znakovanie detí – roz-
voj emocionálnej inteligencie). 

Text, foto: Tš saltatrix

Saltatrix 
v pohybe 
aj počas 
prázdnin

Po úspešnom ukončení školského roka 
20�0/20�� záverečným tanečným „kon-
certom“, ešte v polovici júna, sa v tanečnom 
štúdiu saltatrix začalo prázdninovať. od-
dych si však užívali najmä deti, ktoré sa 
počas roka naplno venujú tancu. ich lektor-
ky ani počas týchto dní nezaháľali a zú-
častnili sa sústredenia jednej z najlepších 
československých tanečných skupín BDs, 
v ktorej pôsobia českí i slovenskí lektori. 
Tanečníčky formácie saltatrix „a“ sú záro-
veň lektorkami pre menšie deti. Počas ce-
lého roka sa snažia vzdelávať prostred-
níctvom účasti na rôznych workshopoch 
špičkových tanečníkov a rovnako aspoň 
malú časť z nich pozvať aj do malaciek, aby 
mohli odovzdávať skúsenosti aj mladším 
tanečníkom.

Saltatrixáci sa perfektne chopili svojich úloh vo večernej akti
vite TV show. To, ktorý film stvárňujú na uvedenej snímke, vari 
ani netreba komentovať.

Špičkový tanečník arménskeho pôvodu, žijúci v Čechách a pôsobiaci v spomínanej skupine BDS, Wahe Akopjan ta
nečníkov svojím umením uchvátil.

Čin hodný 
obdivu

Alžbetu Mihočkovú mnohí po
znajú z jej posledného zamestnania 
ako koordinátorku aktivačných prác 
pri MsÚ v Malackách. Dnes je z nej 
61ročná dôchodkyňa, avšak ako ho
vorí sama „so zdravými rukami“. A tak 
sa stalo, že aj jej záľuba – háčkovanie, 
poslúži nezvyčajne ušľachtilému cie
ľu. „Cez leto som vyrobila päťdesiat 
čiapočiek pre onkologicky choré de
ti a mladých ľudí. Vraj nechcú nosiť 
parochne, lebo sú nevzdušné a je 
v nich horúco – v Bratislave ich po
trebujú pre vek od 2 do 20 rokov,“ 
hovorí pani Mihočková, ktorá nám 
niektoré zo svojich výtvorov priniesla 
aj ukázať. „Keď som sa to dozvedela 
pri náhodnom rozhovore s jedným 
lekárom, nedalo mi to a pustila som 
sa do roboty. Veď je to pre mňa len 
relax pri telke či na chate,“ vysvetľuje 
s jej vlastným úsmevom. Samozrej
me, za prácu nič nechce. Má predsa 
pochopenie pre nešťastie iných.

Text, foto: -tabu-      

Na štyri dni 
sa Zámocký 
park stal 
kinom

mestské centrum kultúry na 
nás celé leto chrlilo množstvo 
podujatí či koncertov. so za-
čiatkom septembra sa rozhod-
lo v tomto trende pokračovať 
skvelým projektom Bažant ki-
nematograf.

Jeho deviaty ročník sa opäť do
stal aj do Malaciek. Od 5. 9. do 8. 9. 
ste mali možnosť zhliadnuť štyri vý
borné české filmy a predfilmy. Pekný 
nápad trocha zmarilo počasie. Chlad
né večery možno niekoho odradili, 
no i tak sa dá hovoriť o úspechu toh
to projektu. Tento rok sa z dvoch ret
roautobusov premietalo v 33 mies
tach na Slovensku.  

-naty-

ak  máte zaujíma-
vé fotografie, ale-
bo viete o mieste, 
ktoré stojí za to vy-
fotiť, pošlite nám 
svoj námet! 

OKOM
OBJEKTÍVU
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expedíciu pripravil a zúčastnil 
sa jej člen oT-TJ strojár malacky 
miloš Kuchárek. Ďalším členom 
bol milan Koša z handlovej. Cie-
ľom dvojice bolo vystúpiť na vr-
chol Chan Tengri, (6995 m n. m.). 
v minulom desaťročí bola výška 
hory, zrejme z komerčných prí-
čin, zmenená na 70�0 m n. m., 
údajne kvôli započítaniu ľadov-
covej pokrývky na jej vrchole. 

 Výrazná mramorová pyramída 
Chan Tengri leží v pohorí Ťan Šan na 
hraniciach Kyrgyzstanu, Kazachstanu 
a Číny. Nachádza sa v horskom hre
beni Tengir Too, v ktorom sú aj ďalšie 
známe šesťtisícovky tejto oblasti – Ša
tor (6637 m n. m.), Pik Maxima Gor
kého (6050 m n. m.), Pik Čapajeva 
(6371 m n. m.) atď. Tengir Too odde
ľuje od seba dva mohutné ľadovce, 
a to Severný a Južný Inylček. Južný 
Inylček s dĺžkou 67 km je druhým naj
dlhším údolným ľadovcom planéty. 
Celkovú atmosféru dokresľuje na 
opačnej strane údolia najvyšší vrchol 
Ťan Šanu – Pik Pobedy (7439 m n. m.) 
Jeho južná strana sa už nachádza 
v Číne a ide o horolezecky najťažšiu 
sedemtisícovku bývalého Sovietske
ho zväzu. Nakoľko je Ťan Šan poho
rím vysunutým ďaleko na sever, hory 
tu majú podobnú klímu ako himaláj
ske osemtisícovky. Počasie je nevy
spytateľné a dobré podmienky na 
výstup sú skôr výnimkou ako pravid
lom.

 
Tri výškové tábory
Po prílete do hlavného mesta Kyr

gyzstanu Biškeku vybavujeme forma
lity a tiež vojenské povolenie k vstu
pu do pohraničnej zóny. Potom sa 
presúvame zo západu až na samý vý
chod krajiny k čínskym hraniciam. 
Dňa 27. 7. si budujeme základný tá
bor na ľadovci Južný Inylček vo výške 
4000 m n. m. Po krátkom odpočinku 
sa začína proces aklimatizácie a bu
dovania výškových táborov. Spolu 
sme vybudovali tri výškové tábory. 
C1 je vo výške 4200 m n. m. a leží eš
te na ľadovci Južný Inylček. Cesta 
k C2 v 5200 m n. m. vedie nebezpeč
ným ľadopádom, na ktorom pri jeho 
pohybe vznikajú mnohometrové kol
mé ľadové steny. Zo svahov Piku Ča
pajeva naviac výstupovú trasu ohro
zujú snehové a kamenné lavíny, a tak 
sa ním musí liezť v skorých ranných 
hodinách. C3 v 5900 m n. m. sme po
stavili v sedle Chan Tengri medzi sa
motným vrcholom Chan Tengri a Pi
kom Čapajeva. Výšvih do sedla tvorí 
strmý firnovoľadový svah so sklo
nom 60˚. 

 
Jeden z vrcholov zdolaný
Svoj stan staviame v sedle Chan 

Tengri 5. 8. Počasie sa k večeru začína 
kaziť. Nasledujúci deň využívame 
prechodné zlepšenie počasia k výstu
pu na S vrchol Piku Čapajeva 6150 m 
n. m., čo sme v danej chvíli brali ako 
aklimatizačný výstup pred závereč
ným útokom na Chan Tengri. Večer 
nás však zo základného tábora varu
jú vysielačkou pred dlhodobým zhor
šením počasia. Výstup na vrchol 
Chan Tengri momentálne neprichá
dza do úvahy. Až do 10. 8. bojujeme 
s množstvom stále pribúdajúceho 
snehu a víchricou. Dvakrát sme mu

seli znovu postaviť stan, ktorý nám 
nečas zvalil, až nakoniec nám ho bes
niace živly úplne roztrhali. Bez stre
chy nad hlavou sme už viac v sedle 
nemohli zostať, a tak sme sa dali na 
ústup. Schádzame teda bez prestáv
ky až do základného tábora.

Ďalších päť dní trvalo, než sme sa 
dostali späť do civilizácie. Nasleduje 
presun do Biškeku a odlet cez Istan
bul do Prahy. Ako úspešný výstup si 
expedícia môže pripísať zdolaný se
verný vrchol Piku Čapajeva – šesťtisí
covku, i keď nižšiu než Chan Tengri.

miLoš KUCháreK

na ďalší prípravný zápas na-
stúpili malačania v oklieštenej 
zostave, ale s novými aj staro-
novými tvárami v mužstve, kto-
rí rozhodne nesklamali. 

Čakal ich mladý súper z Bratisla
vy AK47. Začiatok zápasu bol  
z oboch strán opatrný, obe mužstvá 
sa snažili neurobiť chybu. Ako prví 
udreli hostia, keď využili chybu do
mácich a dokonale rozobrali domá
cu obranu 0:1. 

Domáci na seba nenechali dlho 
čakať a Hájek tvrdou strelou pohoto
vo vyrovnal. Po ďalšej chybe domá
cich, keď sa dvaja hráči nedohodli  
a jeden z nich nevystúpil, hráč hostí 
pohotovo prestrelil všetkých aj bran
kára domácich, ktorý mal zakrytý vý
hľad a bolo 1:2. Už sa zdalo, že pol
čas sa skončí tesným víťazstvom 
hostí, keď rozohrávku hostí vystihol 
pohotový Havlík a sám na bránu ru
tinérsky zakončil. Do kabín sa išlo 

zmierene. Ku koncu polčasu sa do
mácim zranil A. Pavlíček, zlomenina 
tretíkrát po sebe na tom istom mies
te ukončila pravdepodobne túto se
zónu a asi aj kariéru tohto hráča. 

Do druhého polčasu museli do
máci preskupiť rady, čo bolo aj po
znať. Z množstva šancí  sa  Malac
kám nepodarilo využiť žiadnu. A tak 
aj po excelentných zákrokoch bran
kára domácich Klempu prišli na rad 
zbytočné chyby, ktoré hostia po
hotovo využili. Štyri minúty pred 
koncom zobral tréner domácich 
timeout a nato pri hre powerplay 
dokázali domáci už iba znížiť na ko
nečných 3:5 nohou pohotového 
Havlíka. 

zostava domácich: 
KlempaPavlíček, Galajda, Ne

mec, Havlík, Lapin, Lukáček, Išunin, 
Hájek

Góly: 
2 Rastislav Havlík, Tomáš Hájek
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Hráči a hráčky sa zúčastňujú bas
ketbalových festivalov a hlavne kem
pov po celom Slovensku, ale i v za
hraničí. Basketbalisti sa zapájajú do 
rôznych projektov, ako napr. Zober 
loptu a nie drogy alebo Basketba
lom proti drogám. V súčasnosti pra
cuje v oddiele 8 trénerov, z ktorých 
dvaja majú najvyššiu trénerskú li
cenciu a v oddiele trénuje momen
tálne 140 detí rôznych vekových ka
tegórií. Ak chcete, aby vaše dieťa 
malo plnohodnotne využitý voľný 
čas a strávilo čas v príjemnom pro
stredí a veľa cestovalo, zabávalo sa  

a spoznávalo cudzie krajiny a cudzie 
kultúry, tak malacký basketbal je 
určite ideálny šport. 

oddiel TJ strojár malacky do-
pĺňa družstvo vo vekovej kategó-
rii: 

chlapci �998–2004, 
dievčatá �994–2004. 
Vaše dieťa nemusí byť vysoké, 

stačí, ak ho baví športovať a v kolek
tíve basketbalistov sa určite uplatní.

Kontakt: 
0915 61 39 68, 0907 79 86 33
ivancik.karol@gmail.com
branoorth@gmail.com

Futsalisti 
v príprave
�. sFC Canaria Team malacky–aK 47 Bratislava 3:5 (2:2)

Malacký kickbox 
na Czech OPeN 

v sobotu 3. 9. sa konala v regionálnom centre olomouc elimi-
nácia a galavečer bojových umení kickbox-mma-box, K-� a ulti-
mátne zápasy vo fullkontakte pod názvom Czech oPen 20��.

občianske združenie albatros 
plus organizovalo pre členov 
a sympatizantov už tradičný 
nočný trek – tentoraz na Kriváň. 
Uskutočnil sa 5.–7. 8., týždeň 
pred národným výstupom, lebo 
nemáme radi tlačenicu. a veru 
na Kriváni, keď je na vrchole 
viac ako 20 ľudí, to už pripomína 
preplnenú električku, kde sa 
každý niečoho pridŕža.

Ubytovanie v bungalovoch na 
Podbanskom splnilo všetky očakáva
nia na pobyt v prírode. Potôčik vedľa 
chaty, hneď za ním les a v ňom aj du
báky a čučoriedky. Budíček o 2.00 h 
nám umožnil pohľad na nádhernú 
nočnú oblohu plnú hviezd. Nočný vý
stup má svoje čaro – svetelné lúče „če
 loviek“ ako prsty duchov, to všetko je 
umocnené  myšlienkou na stretnutie 
s medveďom, ktorých je tu dostatok. 

Už nad pásmom kosodreviny bo
lo jasné, že východ slnka z Kriváňa 
nestihneme, ale výstup v rannom še

re bol aspoň bezpečnejší. Podarilo sa 
nám byť na vrchole v to ráno ako pr
vým. Námaha zo zdolaných 1340 výš

kových metrov je okamžite zabudnu
tá. Nasledovalo fotografovanie z kaž
dej strany a chutné raňajky, ktoré 
sme si doniesli. Nechýbala ani kvapka 
hruškovice na víťazstvo.

Text, foto: miLan merC (krátené)

Malačania na Kriváni

Basketbalisti 
hľadajú 
ďalšie talenty

malacký basketbal sa posledné roky zameriava na prácu s mláde-
žou. výsledkom je 7 reprezentantov slovenska za posledné tri roky, 
účasť družstiev na desiatkach turnajov detí a mládeže na slovensku, 
ale i v Čechách, Taliansku, švajčiarsku, Francúzsku a Chorvátsku. 

Slovensko na tomto podujatí re
prezentovala Fight Division Malacky, 
ktorá spadá pod KARATE Strojár Ma
lacky. Zápasy MMA sa konali podľa 
pravidiel UFC, len s čiastočným ob
medzením techník lakťov. Daniel Fi
ľakovský (21) a Tomáš Dobrocký (17) 
získali na tomto prestížnom podujatí 
vo svojich váhových kategóriách 2. 

miesta, čím získali ďalšie medzinárod
né ocenenia v MMA pre Slovensko a 
Fight Division Malacky pod vedením 
Mariana Streleckého, MBA. 

O úrovni galavečera svedčí aj oso
ba promotéra, ktorým bol Michal 
Prstek, organizátor takých podujatí, 
ako je známe HEROES GATE.

Text, foto: marian sTreLeCKý

JUDO – club 
TJ Strojár Malacky
pozýva všetkých priateľov športu 
a zvlášť džuda do športovej haly 
MALINA v Malackách na 

Vii. memoriál 
Jakuba habudu, 
ktorý sa bude konať 
�7. 9. o �0.30 h.

súťaží sa v kategóriách: 
MINI žiaci a žiačky, 
MLADŠÍ žiaci a žiačky, 
STARŠÍ žiaci a žiačky.

Informácie na 
www.strojarmalacky.sk/sekcia/
Judo

expedícia
ŤAN ŠAN
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