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Potešia vás
daňové úľavy?

ÚVODNÍK

Postavičky
v maskách

Plná podlaha konfiet, dva zlomené
opätky, zabudnutá viazanka ledabolo
prehodená cez stoličku, trinásť rozbitých pohárov a biele obrusy naskrz poliate červeným vínom. Aj takýto pohľad
na tanečnú sálu býva ráno po fašiangovom karnevale dospelých. Za oknom
brieždenie a v očiach zdesenie: kto to
všetko uprace? Zostáva len vyhrnúť rukávy, vziať do rúk metlu a lopatku a pustiť sa do nepopulárnej práce. Aj taká je
daň, ktorú ktosi nevinný zaplatí za polnočné bujaré šantenie Červenej čiapočky, Pepka námorníka či Šeherezády. Za
oželenie piatich stoviek na vstupenku
a troch dní hlavybolenia však tento fašiangový úlet rozhodne stojí.
Iný pohľad je na vyčíňanie postavičiek, ktoré majú zabezpečený celoročný angažmán v maskách na plný úväzok. Jedna každodenne hrá pani Prívetivú, iná slečnu Chápajúcu, tretia tetu
Dobroprajnú, ďalšia pána Seriózneho,
posledná uja Zodpovedného. Čím kvalitnejšie vypracovaná maska, tým väčšie
riziko, že obeť pretvárky uviazne v osídliach falše a pokrytectva. Pošliapané
ideály o existencii nezištnosti, zamrznuté vzťahy na pracovisku, nepriateľstvo
na život a na smrť. Aj takýto pohľad na
väzby medzi ľuďmi býva po poodhalení
či zhodení masiek. V očiach kruté poznanie a v duši sklamanie: kto to všetko
uprace? Zostáva len vyhrnúť rukávy,
vziať do rúk metlu odpustenia a lopatku tolerancie a pustiť sa do neľahkej
práce.
Aké je len jednoduché upratovať po
fašiangovom karnevale...

IVANA POTOČŇÁKOVÁ

V posledných číslach MH sme písali o nutnosti podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti do 28.
februára 2005. Len málo občanov
však vie, že v zmysle VZN č. 5/2004
o miestnych daniach a o miestnom
poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady majú
vybrané skupiny daňovníkov nárok
na úľavy na daniach.
Zľavu vo výške 30 % z miestnej dane
z nehnuteľností (z pozemkov, stavieb na
bývanie a bytov slúžiacich výhradne na
ich osobnú potrebu, z garáží a nebytových priestorov slúžiacich ako garáž vo
vlastníctve týchto občanov) môžu získať:
• zdravotne ťažko postihnutí občania,
držitelia preukazu občana s ťažkým zdraPokračovanie na 2. strane

Od Troch kráľov až po popolcovú stredu (od 6. 1. do 9. 2.) sme mohli byť účastníkmi rozmanitých zábav, plesov, maškarných bálov či podobných kratochvíľnych veselíc a zvykov.
Tohtoročný malacký fašiang nebol
ukrátený o farebný fašiangový sprievod spojený s otvorením výstavy Zaľúbené masky, na ktorú vás srdečne pozývame. A už tretí rok sa nefalšovane
bláznivo fašiangovo zabávali i herci
a priaznivci Divadla na hambálku na
tradičnom „maškaráku.”

Predvalentínske
šantenie
zaľúbených masiek

Kto získa Pálfiho srdce?

–lucy–

TŠ ZCK a SALTATRIX vyhlasuje

KONKURZ
na chlapčenskú tanečnú skupinu
SALTA–BOY

• 19. 2. 2005 od 14.00 do 16.00 h
• tanečná sála ZCK na Čulenovej ul.
v Malackách

Čo hľadajú turisti
na Záhorí?

Záhorie sa na medzinárodnom veľ- čí. Okrem historických súvislostí a patrhu cestovného ruchu ITF Slovakia- miatok, bohatého kalendára kultúrnych
tour 2005 nestratilo. Drevenú expo- a športových podujatí v meste na tento
zíciu miest Holíč, Gbely, Malacky,
Senica, Stupava a ich okolia navštívili stovky hostí bažiacich po atraktivitách regiónu.

Opýtali sme sa primátora RNDr. Jozefa Ondrejku.
„Pálfiho srdce budeme prvýkrát udeľovať po dvojročnej prestávke. Pri výbere
sme teda zohľadňovali úspechy, ktoré
práve počas rokov 2003–2004 nominoV našej malackej mikroexpozícii ich
vaní dosiahli. V prípade dospelých sa
oceneným môže stať osoba, ktorá Ma- príjemne prekvapili na tráme zavesené rok, možností získania podnikateľského
lacky reprezentovala na celoštátnej či pravé cepy, „ošatky“ plné šošovice či zázemia spoluprácou s inkubátorom
medzinárodnej úrovni. Pri žiakoch je kri- hrnčina pochádzajúca z minulých storoPokračovanie na 2. strane

Koncom roka 2004 oslovila Mesto
Malacky nezisková organizácia Križovatky, n. f., so sídlom v Skalici so
žiadosťou o poskytnutie priestorov,
v ktorých by bolo možné uviesť do
života zámer organizácie – zriadiť
v Malackách Azylové centrum Betánia.

Vzhľadom na to, že sa mesto dlhodobo snaží hľadať a podporovať možnosti
pomoci sociálne odkázaným občanom
– osamelým matkám s deťmi, týraným
ženám, mládeži opúšťajúcej detské domovy či občanom bez domova, záujem
organizácie, ktorá od roku 2001 prevádzkuje obdobný Azylový dom Emauzy
v Holíči, privítalo.
Po rokovaní so zástupcami mesta bol
ako najvhodnejší objekt na zriadenie vytypovaný nebytový priestor na Ul. Ľ. Fullu (bývala MŠ). V Azylovom centre Betánia s kapacitou 40 miest by mali nájsť
dočasné ubytovanie najmä týrané ženy
s deťmi a osamelé matky bez prístrešia.
Pokračovanie na 2. strane

Foto: archív ZCK a S. Osuský

Ktoré osobnosti si prevezmú už térium sprísnené na výsledok v medzináo pár dní z rúk primátora Pálfiho rodných súťažiach.
srdce? O tom až v budúcom čísle.
Ďalšou, nemenej dôležitou podmienkou, bol trvalý pobyt v Malackách.“
Dnes však môžeme prezradiť, že meAko hovorí primátor, osobnosťou je
ná laureátov, ktoré výberová komisia každý jeden z nás. „Nielen verejne znáspomedzi navrhovaných Malačanov ur- mi ľudia, ale i tí, ktorí v ústraní pracujú
čila, sú už v kuloároch známe. Aké krité- a dosahujú vo svojom odbore výborné
riá zavážili pri výbere výsledky.“ Hlava mesta nám tiež prezranajviac? dila, že nepovšimnutí nebudú ani Malačania, ktorí sú aktívni celý svoj život.
V roku 2006 budú tieto osobnosti ocenené pri príležitosti osláv 800. výročia prvej písomnej zmienky o Malackách za
celoživotný prínos.

BETÁNIA
– záchrana
pre opustených

Cestári opäť zaskočení
rozmarmi počasia
Hoci sa zima ohlásila tento rok trocha oneskorene a jej krásu i štipľavosť si môžeme vychutnávať až na
prelome januára a februára, ani prípravný čas nestačil cestárom na to,
aby sa na neduhy počasia poriadne
pripravili.

Kto je zodpovedný za stav komunikácií, ktorý najmä 1. februára znepríjemnil cestu do práce vodičom i cestujúcim?
Odpovede sme hľadali u dispečerky
SAD Bratislava, a. s., i u pracovníka oddelenia územného rozvoja, dopravy a služieb
(OÚRD) MsÚ v Malackách.
„Cesty I. a II. triedy, ktoré spravuje Slovenská správa ciest, boli s opatrnosťou
zjazdné. Žiaľ, o komunikáciách, ktoré spra-

vuje mesto, sa to povedať nedá,” reagovala dispečerka SAD Bratislava, a. s., v Malackách Marcela Vicenová. Rozhorčení
vodiči jej hneď ráno avizovali, že vzhľadom na neupravenú a zľadovatenú vozovku nie sú schopní dodržiavať grafikony
dopravy. Školský autobus vyrážajúci zo
sídliska JUH v čase 7:02 hlásil meškanie
15 minút. „Situácia bola ešte deň predtým
kritická i na Továrenskej ulici charakteristickej zvýšeným náporom nákladných
áut,” dodala M. Vicenová. „S prihliadnutím
na počasie však možno dopravné podmienky považovať za štandardné.”
Pracovníci, ktorí zodpovedajú za stav
miestnych komunikácii, boli podľa Ing. Viliama Končeka z OÚRD v pohotovosti.
„V uliciach mesta bola strojová technika
Pokračovanie na 2. strane

SPRAVODAJSTVO
JEDNOU VETOU

• Rokovanie zástupcov mesta so zahraničnými investormi o možnostiach
alternatívneho spracovania komunálneho odpadu sa uskutočnilo 19. januára.
• Skupina kórejských podnikateľov navštívila 25. januára so svojím podnikateľským a investičným zámerom v oblasti elektrotechnického priemyslu primátora mesta Jozefa Ondrejku.
• O deň neskôr rokoval Jozef Ondrejka
s P. Horváthom, Slovákom žijúcim vo
Švajčiarsku, o možnostiach prezentácie Inkubátora Malacky v tejto krajine.
• Na dvere ministerstva výstavby zaklopala 26. januára výprava z nášho mesta – predmetom rokovania bola príprava možností na realizáciu priorít, ktoré
schválilo MsZ.
• 27. januára rokovali zástupcovia mesta s vedením spoločnosti Swedwood
Slovakia, s. r. o., o nezlepšujúcom sa
stave životného prostredia v okolí sídla
a prevádzky spoločnosti. Výsledkom
rokovania je aj prísľub, že Swedwood
v tomto roku nainštaluje veľký filter
v hodnote 70 mil. Sk, ktorý by mal vyriešiť nadmerné znečisťovanie. Spoločnosť sa zároveň zaviazala vypracovať
plán rekultivácie lesa a postaviť v okolí
fabriky vysoký múr, ktorý zabráni časticiam odpadu z výrobného procesu
víriť vzduchom. Predstavitelia Swedwood-u prijali aj odporúčanie mesta
spolupracovať s tretím sektorom na
environmentálnych projektoch.
• Stretnutie spoločníkov Recykling,
s. r. o., pred zvolaním valného zhromaždenia spoločnosti sa konalo na pôde
mestského úradu 1. februára.
• Štúdia pešej zóny na Malom námestí
a Záhoráckej ulici bola predmetom
stretnutia architekta s primátorom J.
Ondrejkom 1. februára.
• 2. februára sa primátor mesta stretol
so zástupcami spoločnosti LIDL, v. o. s.
Témou rokovania bola príprava na
uzatvorenie dvoch prevodných zmlúv
a ďalší postup výstavby supermarketu.
• V ten istý deň Jozef Ondrejka prijal
delegácia Dobrovoľného hasičského
zboru v Malackách – témou stretnutia
bola príprava osláv výročia DHZ.
• Návštevu rozpočtových organizácií
mesta – škôl uskutočnili zástupcovia
mesta s cieľom porovnania požiadaviek riaditeľov na kapitálové výdavky
s reálnym stavom škôl.
–ipo–
Ďalšie
aktuálne
informácie
nájdete v

Potešia vás
daňové úľavy?

95 svetielok
v očiach

„Cítim sa dobre, naozaj dobre. Iba nohy mi už neslúžia tak, ako by som chcela,”
prezradila nám pani Rozália Procházková,
s ktorou sme sa stretli 26. januára – v deň,
keď sa na jej pomyselnej narodeninovej
torte rozhorelo 95 sviečok. Krásne jubileum oslávila v Mestskom centre sociálnych služieb (MsCSS), kde žije už viac ako
dva roky. Priniesli sme jej kyticu a drobné
symbolické dary z mestského úradu. „Ďakujem pekne, že ste si na mňa spomenuli,” so slzami v očiach a pokorou v duši
28. januára sa átrium novej ZŠ na Štúrovej ulici zaplnilo princeznami, dámami
v krásnych šatách, kúzelnými rozprávkovými postavičkami, zvieratkami či kovbojmi. Každá maska sa musela najprv predstaviť a predviesť, neskôr prišiel rad na
nefalšovanú detskú zábavu. Hoci sa v závere mali vyhodnotiť najkrajšie karnevalové masky, usporiadatelia sa rozhodli odmeniť každú. Veď si to svojou originalitou
zaslúžili. Keď hudba stíchla, rozprávkové bytosti sa premenili na šťastné a spokojné deti plné zážitkov z krásneho karnevalu.
Spokojné vychovávateľky ŠKD, ZŠ Štúrova ul., Malacky

Čo hľadajú turisti
na Záhorí?
poznamenala pani Rozália a rozčarovane
dodala, „fotku pána primátora mám aj v izbe na stolíku.” Ako to už chodí, nevyhla sa
otázkam o tajomstvách dlhovekosti. „Recept na dlhý život veru nemám. Každé ráno deci vínka? Božechráň! Pravidelne pijem iba čaj a kávu.” Pani Rozália si malacké MsCSS nevie vynachváliť. S úsmevom
hovorí: „Občas im tu trochu idem na nervy, lebo stále vyspevujem. A viem všelijaké pesničky, české aj slovenské.” Človeku
sa na chvíľu zatají dych, keď počúva, ako
si pani Rozália spomína na svojho manžela. „Mali sme spolu krásny vzťah a veľmi
sme sa ľúbili. Každému mladému človeku
by som také niečo dopriala.”

Text, foto: –mavi–

Pokračovanie z 1. strany
i ponuky cyklotrás a turistických trás zaujímali potencionálnych návštevníkov
mnohé ďalšie oblasti, ktoré sú v našom
regióne ešte len v plienkach. Patrí medzi
ne ubytovanie v súkromí a rodinných
penziónoch, kompletná ponuka možností pre rybárov a poľovníkov, možnosti
agroturistiky, stravovacie ponuky s dôrazom na miestne špeciality, kontakty na
turistické a cykloturistické kluby, atraktívnejšia ponuka rekreačných stredísk
s programom celodenných aktivít, špeciálne programy pre deti a seniorov, prehľad cestovných kancelárií a agentúr
v meste. Mnohé z týchto aktivít sa stanú
predmetom činnosti turisticko–informačnej kancelárie, ďalšie sú hlasnou výzvou
pre podnikateľské subjekty.

Vystavovateľov však rozhodne teší, že
cesta k aktívnej propagácii regiónu a cestovnému ruchu je naštartovaná. Svedčí
o tom aj fakt, že známy novinár a cestovateľ Ľubomír Motyčka v hodnotení vystavovateľov zo Slovenska do skupiny
troch najzaujímavejších expozícií zaradil
Tatranský región, Záhorie a Zuberec.
IVANA POTOČŇÁKOVÁ

Mesto Malacky by sa touto cestou chcelo poďakovať subjektom,
ktoré sponzorsky prispeli na výstavný stánok na ITF Slovakiatour
2005.
Sú to: Záhorácke pekárne a cukrárne, a. s., Pekáreň Macek a FRUKO – Karovič.

Cestári opäť zaskočení rozmarmi počasia
Pokračovanie z 1. strany
odpratávajúca sneh až do polnoci,” vyjadril sa k situácii z 31. januára na 1. februára.
„Rovnako vyrazili zamestnanci do ulíc ráno o 7.00 h, aby začali posýpať zľadovatenú vozovku a do 13.00 h boli v poriadku
všetky mestské komunikácie.” Ako sa vyjadril, pri posýpke neboli použité žiadne
chemické látky, ktoré ničia vozovku i pne-

umatiky vozidiel, ale ekologický piesok
s kamennou drťou. „To, že mal autobus
zrána problémy pri výjazde zo sídliska
Juh, nepopieram, zamestnanci mesta začali najskôr s úpravou kritických úsekov
na Továrenskej ulici a Ceste mládeže.”
Podľa dostupných informácií je však technika, ktorú mesto pri údržbe mestských
komunikácií používa, pomerne zastaraná.

„Máme k dispozícii len dva traktory a auto, ktoré dokáže posýpať len v prípade
napadnutia minimálne 8 cm snehovej pokrývky. Pri 52 km dlhej trase mestských
komunikácií nie sme schopní zabezpečiť
odpratanie snehovej nádielky na všetkých
miestach okamžite,” dodal V. Konček.
LUCIA POLÁKOVÁ

O čom rokovali poslanci MsZ 27. januára?
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kupujúcim na základe uznesení MsZ č.
49/2004 a č. 136/2004 za cenu 2000
Sk/m2, v celkovej sume 14 164 000 Sk
• prevod vlastníctva stavby č. súp. 907
– terajšie CVČ a ZUŠ vrátane pozemku
pre LIDL SR, v. o. s., za cenu 17 000 000 Sk
• Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Malacky
• založenie komunitnej nadácie Pro
Malacky, ktorá by mala slúžiť na financovanie verejnoprospešných cieľov, ako aj
zloženie jej správnej rady – RNDr. J. Ondrejka, O. Divinský, RNDr. M. Valachovič, Mgr. I. Potočňáková, Mgr. M. Vidan,
revízora – Ing. G. Peťková a správcu –
Ing. D. Vavrinec
• využitie nebytových priestorov na Ul.
Ľ. Fullu pre neziskovú organizáciu n. f. Križovatky Skalica za účelom zriadenia a prevádzkovania azylového centra Betánia vrátane dlhodobého prenájmu týchto priestorov na 20 rokov za symbolickú 1 Sk ročne
• zahraničnú cestu primátora mesta
v trvaní 4 týždňov za účelom jazykového
kurzu v Anglicku
Zobralo na vedomie
• dôvodové správy k jednotlivým materiálom rokovania

• správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly odstránenia nedostatkov
v hospodárení s bytmi
• správu hlavného kontrolóra o vybavených sťažnostiach v roku 2004
• informáciu o príprave 2. a 3. etapy
rekonštrukcie Zámockého parku
• informáciu o vykonaných opravách
mestských komunikácií v roku 2004
• informáciu o činnosti mestskej polície v roku 2004
• informáciu o činnosti komisií MsZ za
štvrtý štvrťrok 2004
• informáciu o zahraničných vzťahoch
predstaviteľov mesta za uplynulé obdobie
• nevyhnutnosť rozvoja sociálnych služieb a dôvod zriadenia azylového centra
v meste
Zvolilo
• Františka Šimoníka za prísediaceho
Okresného súdu Bratislava IV na obdobie od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005
Uložilo MsÚ
• pripraviť zmluvu o dlhodobom prenájme priestorov na Ul. Ľ. Fullu za účelom
zriadenia a prevádzkovania azylového centra Betánia neziskovou organizáciou n. f.

Križovatky Skalica, ďalej do tejto zmluvy
zakomponovať požiadavku, aby do centra
boli prednostne umiestňovaní občania s trvalým bydliskom v Malackách, ako aj ustanovenie o tom, že počas doby nájmu bude
nezisková organizácia zabezpečovať údržbu a opravy budovy na vlastné náklady
• odpovedať písomne na základe požiadaviek poslancom, ktorí vystúpili v rámci
interpelácií
Splnomocnilo primátora mesta
• podpísať kúpnu zmluvu o odpredaji
pohľadávky za miestny zber, prepravu
a likvidáciu komunálneho odpadu NsP
spoločnosti Veriteľ, a. s., podľa schváleného uznesenia
• podpísať riadnu kúpnu zmluvu o predaji pozemkov pre LIDL SR, v. o. s.
• podpísať riadnu kúpnu zmluvu o predaji budovy č. 907 vrátane pozemkov
pre LIDL SR, v. o. s.
• podpísať nájomnú zmluvu o dlhodobom prenájme nebytových priestorov na
Ul. Ľ. Fullu medzi mestom a neziskovou
organizáciou n. f. Križovatky Skalica za
účelom zriadenia azylového centra Betánia v týchto priestoroch.
ANTON PAŠTEKA

–lucy–

Koľko sťažností
a petícií riešil
vlani MsÚ?

V priebehu minulého roku zaevidoval
Mestský úrad v Malackách 31 sťažností, 4
petície a 3 podania. Podľa hlavnej kontrolórky mesta Ing. Ľubice Čikošovej bolo 22
sťažností opodstatnených a 13 neopodstatnených. Najviac sťažností – 18 – riešilo
oddelenie Územného rozvoja a životného prostredia MsÚ. Týkali sa predovšetkým porušovania zásad čistoty a hygieny,
ochrany životného prostredia a stavebného zákona. Komisia verejného poriadku
sa zaoberala siedmimi sťažnosťami. Ich
pisatelia sa ponosovali na zlé medziľudské
vzťahy a susedské spory.
Podpisy občanov mesta na petičných
hárkoch sú takisto dôvodom na to, aby
mesto či iné kompetentné orgány začali
konať. Vlani boli doručené hlavnej kontrolórke štyri petície. Okrem oficiálne podaných sťažností riešili pracovníci MsÚ desiatky ústne podaných podnetov, žiadostí
a otázok. Zamerané boli hlavne na hľadanie pomoci pri riešení sporov občianskeho spolunažívania a bytovej otázky.
–ipo–

ZAUJALO VÁS
Milí čitatelia,
ak nám napíšete do 15. februára na
adresu redakcie, ktorý príspevok vás zaujal, budete mať šancu získať hrnček
mesta Malacky. Tak neváhajte a zapojte
sa! Ak chceme písať o tom, o čom chcete čítať, musíme poznať váš názor. Tak
vystrihnite kupón a napíšte naň, čo vás
zaujalo. V minulom čísle to boli príspevky Nezamestnaní čistia mesto, Babinec
s Vierou Strniskovou, Veľký dobrodruh
či Jedna pani povedala. Najviac priaznivcov si získal príspevok Luxus, ktorý už
nemusíme závidieť. Spomedzi všetkých
sme vyžrebovali Jána Cabadaja z Ul.
Františka Malovaného v Malackách,
ktorý získava hrnček mesta.

✒

MsZ schválilo
• kontrolu plnenia uznesení MsZ
s tým, že zo sledovania vypustilo 9 uznesení, pri jednom zmenilo termín plnenia
• Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2002 o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb a usmerňovaní obchodnej a podnikateľskej činnosti na území
mesta Malacky
• Dodatok č. 1 k VZN č. 9/2002, ktorým sa preventivárom požiarnej ochrany
v meste Malacky stáva Rudolf Salay
• VZN č. 1/2005 o ochrane nefajčiarov na území mesta Malacky, ktoré obmedzuje a zakazuje fajčenie aj na iných
verejne prístupných miestach, ako ustanovuje zákon č. 377 z roku 2004
• odpredaj pohľadávky NsP v Malackách za miestny poplatok za zber, prepravu a likvidáciu KO 96 % nominálnej hodnoty, ktorá činila za rok 2002 sumu 33
000 Sk, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje 31 680 Sk spoločnosti Veriteľ, a. s.
• prevod vlastníctva k pozemku pri rodinnom dome
• prevod vlastníctva pozemkov o výmere 6082 m2 medzi Mestom Malacky
ako predávajúcim a LIDL SR, v. o. s., ako

Pokračovanie z 1. strany
votným postihnutím alebo držitelia preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím
s potrebou sprievodcu,
• občania v hmotnej núdzi,
• občania starší ako 62 rokov.
Občanom v hmotnej núdzi v zmysle
zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov
bude poskytnutá zľava na základe písomnej žiadosti a po rozhodnutí primátora.
Jednotlivé úľavy sa nesčítavajú, daňovník môže obdržať iba jeden druh úľavy.
Pozor! Tieto úľavy sú predmetom až platobného výmeru, a nie daňového priznania.
Podľa spomínaného VZN správca poskytuje rovnakú úľavu 30 % z výšky poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady občanom, ktorí do 31. 12. 2004
dovŕšili 70 rokov, občanom, ktorí sú držiteľmi preukazu Občan s ťažkým zdravotným
postihnutím na základe predloženia preukazu a občanom v hmotnej núdzi v zmysle
zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi opäť na základe písomnej žiadosti a po rozhodnutí primátora.
Rovnako ako pri predchádzajúcich úľavách pri miestnych daniach z nehnuteľnosti sa i v tomto prípade úľavy nesčítavajú.
Daňovník má nárok len na jeden druh
úľavy.
K 3. februáru podalo daňové priznanie
len 20 % občanov, neodkladajte si, prosím, túto povinnosť na poslednú chvíľu.

ZAUJALO MA V ČÍSLE

MALACKÝ HLAS
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Ostatní členovia komisie: za poslancov Mgr. Alžbeta Dubajová, Zlatica
Tomkuliaková, za neposlancov Daniela Mračnová, Mária Osuská,
MUDr. Eva Sláviková, MUDr. Alena
Vollnárová a Vlasta Galovičová.
Na otázky odpovedá súčasná predsedníčka Sociálnej komisie a poslankyňa
MsZ za 1. volebný obvod MUDr. Eva Savinová.
Aký najzávažnejší problém riešila
sociálna komisia v roku 2004?
Najbúrlivejšie diskusie, ktoré boli v roku 2004 i na podnet sociálnej komisie vyvolané, sa jednoznačne týkali bytovej otázky občanov. Boli zistené viaceré závažné
nedostatky v oblasti prideľovania bytov,
ako napríklad neúplnosť dokladov v zmysle platného VZN, nedostatočná evidencia
žiadostí o pridelenie bytov a dočasného
ubytovania, zaradenie žiadateľa do zoznamu bez skúmania podmienok dodržiavania ustanovení VZN a pod. Poslanci preto
na septembrovom zasadnutí MsZ uložili
hlavnej kontrolórke Ing. Ľubici Čikošovej
vykonať kontrolu odstránenia spomínaných nedostatkov. Kontrola sa konala v období 20. 11. 2004–5. 1. 2005. Vykonaná
inventúra žiadostí uchádzačov o pridelenie bytu a dočasného ubytovania od roku
1999 mala za následok vyradenie 122 žiadostí, ktoré nespĺňali podmienky v zmysle

Na území mesta
platí VZN o ochrane
nefajčiarov

Pokračovanie z 1. strany
Podľa zámerov zriaďovateľa bude
Zároveň tu má byť zriadená nocľaháreň môcť klient v centre zotrvať po dobu jedpre bezdomovcov, čím sa čiastočne vy- ného roka, v prípade matiek na MD sa
riešil jeden markantný sociálny problém doba pobytu predĺži na 3 roky.
Malaciek.
Projektom Betánie sa na svojom za-

sadnutí 27. januára 2005 zaoberali i poslanci MsZ, ktorí schválili uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi Mestom Malacky
a n. f. Križovatky na dobu 20 rokov za
symbolickú 1 Sk. Podľa dostupných informácií by po rekonštrukčnej úprave, ktorá si vyžiada investície vo výške takmer
2 milióny Sk, by centrum odštartovalo svoju činnosť na jeseň tohto roka.
–lucy–

Gabriela Serbáková
(30), kuchárka
„Prevádzkovať zariadenie, ktoré bude pomáhať opusteným
matkám s deťmi, je
v súčasnosti dôležité.
Neviem však, či je vhodné spojenie tejto
skupiny s bezdomovcami, ak tam má byť
nocľaháreň i pre ľudí bez domova.
Schvaľujem i prenájom od mesta za symbolickú 1 Sk. Dôležité však je, aby sa o to
nezisková organizácia i patrične postarala. Uvidíme, no nápad je to výborný, veď
do nežiaducej sociálnej situácie sa môže

JEDNA

Rudolf Maxián (49),
vodič kamiónu
„V roku 1981 som emigroval. Na Slovensku
teda nežijem už pekných pár rokov, no
pravidelne sa sem vraciam. Bývam v Kalifornii v USA a môžem
vám povedať, že i tam je problém s ľuďmi, ktorí sa ani nie zo svojho zavinenia
ocitnú na ulici. Treba to riešiť. Predstavte
si, že napríklad v L. A. evidujú až tritisíc
bezdomovcov, a to nemusí byť konečné
číslo. A koľko ich máte v Malackách?
Každopádne tu však už podobné centrum malo byť zriadené dávno. Vo svete
sa zvyknú o takýchto ľudí starať členovia
Armády spásy, myslím si, že táto organizácia funguje i na Slovensku. Každopádne zriadenie akéhokoľvek centra na podporu spomínaných skupín obyvateľov
schvaľujem.”

–lucy–, foto: M. Vidan

Fámy sa dokážu šíriť neuveriteľnou rýchlosťou. Veď koľkokrát ste
počuli z úst ostatných: počula si, že... Je to pravda, či nie je to pravda. Často sa však i s nepravdou stotožníme. Aj to bol jeden z podnetov, prečo sme uviedli do života našu rubriku s príznačným názvom JEDNA PANI POVEDALA. Jej cieľom je vyvrátiť či potvrdiť
to, čo sa dostalo do našej redakcie alebo vám do uší.

„Počula si, že sa na sídlisku JUH stavia nové zdravotné stredisko?”
Mesto Malacky odpredalo pozemok na sídlisku Juh súkromnému vlastníkovi za účelom výstavby zdravotného strediska (lekáreň, zdravotné ambulancie i bankomat). Pre
túto stavbu bolo vydané stavebné povolenie a so stavebnými prácami sa už začalo.

Ing. GABRIELA REHÁKOVÁ,
vedúcia oddelenia územného rozvoja, dopravy a služieb

V poslednom období boli nielen v Malackách, ale i v okolitých obciach zaznamenané krádeže poklopov kanalizačných šácht. Dosiaľ neznámi páchatelia
sa tak dopúšťajú trestnej činnosti, ktorou nielen poškodzujú správcov komunikácií (hodnota jedného poklopu je cca 10 000 Sk), ba dokonca ohrozujú zdravie
a bezpečnosť účastníkov cestnej premávky.
Podľa údajov MsP v Malackách boli zmiznutia poklopov evidované na
Záhoráckej, Záhradnej ul. a Ul. V. Kučeru. Indície nasvedčujú, že sa na
krádeži podieľa posádka dodávkového vozidla bielej farby s nezisteným
evidenčným číslom.
Náčelník MsP Ivan Jurkovič vyzýva občanov, aby pohyb akéhokoľvek podozrivého vozidla na území mesta bezodkladne oznámili na telefónnych číslach
159 – MsP Malacky, 158 – OO PZ SR Malacky alebo priamo v týchto útvaroch.
–mh–
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František Sýkora
(76), dôchodca
„Uvítam a schvaľujem zriadenie takéhoto azylového centra. Veď ak by tieto
priestory
nezačal
niekto využívať, objekt by schátral, a to
by bola veľká škoda. Myslím si, že po
škôlke by to bolo dôstojné miesto pre
realizáciu charitatívneho zámeru.”

VYSIELAJÚ O NÁS...

Kde končia kanalizačné poklopy?

MALACKÝ HLAS

dostať každý jeden z nás a pomocná ruka je k nezaplateniu.”

Účasť Malaciek a regiónu Záhorie na veľtrhu cestovného ruchu v bratislavskej Inchebe pútala pozornosť viacerých tlačených či elektronických médií. Pri našom stánku
sa nielen zastavili, ale divákom a čitateľom dojmy z neho
sprostredkovali televízie STV a Markíza, Slovenský rozhlas i periodiká Týždenník pre Záhorie a Záhorák.
Rádio Regina v predchádzajúcich dňoch v relácii Ozveny dňa informovalo o aktuálnom dianí v meste. Jeho
pozornosť zaujala štatistika úspešnosti mestskej polície,
zrušenie okresného súdu, rokovanie mestského zastupiteľstva i zámer zriadenia azylového centra.
Štáb televízie TA3 navštívil 4. februára Inkubátor Malacky.
Do pripravovanej relácie venovanej inovatívnym postupom
samospráv, spustenie ktorej pripravuje televízia na apríl tohto
roka, štáb so skúsenou redaktorkou Máriou Abrahámovou
nasnímal rozhovory o fungovaní inkubátora, klientoch, ktorí
v ňom nastúpili na svoju podnikateľskú cestu i rozvojových
projektoch, ktoré toto „dieťa mesta” čakajú. Televízia urobila aj
rozhovory s obyvateľmi mesta a v spolupráci s Kanceláriou prvého kontaktu MsÚ pripravila množstvo ďalších tipov, ktorými
sú Malacky výnimočné. Vysielací čas relácie oznámime prostredníctvom informačných zdrojov mesta.
–ipo–

PANI

Betánia – záchrana pre opustených

Božena Žilavá (53),
dôchodkyňa
„Ja tým, ktorí sa rozhodli centrum zriadiť,
fandím. V dnešnej dobe je to veľmi potrebné. Ak sa žena s maloletými deťmi ocitne bez pomoci okolia,
k tomu prenasledovaná tyranizujúcim
mužom, určite je vystavená jednej z najväčších psychických záťaží, a preto je
ponúkaný druh podpory nesmierne dôležitý. Je však nutné, aby si zriaďovatelia
azylového centra prostredníctvom domového poriadku zaviedli pravidlá, ktoré
budú všetci dodržiavať. Bezdomovci
aspoň nebudú spávať po pivniciach či
opustených domoch. Veď všetci sa dostali do tejto situácie z viny sociálneho
systému. Potrebujú mať pocit, že sa majú kde vrátiť. Konečne má niekto aj o tieto skupiny ľudí záujem.”

JPP

Dnes sa budeme venovať sociálnej
komisii. Do septembra 2004 bola
jej predsedníčkou poslankyňa MsZ
Zlatica Tomkuliaková, ktorá sa tejto
funkcie vzdala. Jej následníčkou je
dnes MUDr. Eva Savinová.
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VZN o hospomácnosti. V predchádzajúcich obdodárení s bytovým fondom
biach na opatrovateľské služby v domácmesta. V súčasnosti teda mesto eviduje nosti prispieval aj štát formou dotácie, ale
61 aktívnych žiadostí. Ing. Čikošová vo v súvislosti s fiškálnou decentralizáciou
svojej hodnotiacej správe o výsledkoch táto kompetencia zostala na pleciach
kontroly odstránenia nedostatkov v hos- mesta.
–lucy–
podárení s bytmi predloženej na MsZ
27. januára 2005 konštatuje, že vzhľadom
na akútny nedostatok mestských bytov
nemôžu byť tieto ani ďalšie žiadosti uspokojené. Táto správa určite nie je potešujúca. Problematikou bytovej otázky občanov by sa malo mesto aktívne zaoberať.
S akými pripomienkami zo strany
MsZ na svojom ostatnom rokovaní
občanov týkajúcimi sa sociálnej oblas- schválilo VZN o ochrane nefajčiarov.
ti sa i ako poslankyňa MsZ najčastejšie Nariadenie presne vymedzuje objekty,
stretávate? Darí sa samospráve tieto v ktorých je zákaz fajčiť i podmienky,
pripomienky riešiť?
aké musia splniť prevádzkovatelia zaObčania majú veľa otázok, ktoré sa týka- riadení v záujme ochrany nefajčiarov.
jú oblasti poskytovania opatrovateľských Kompletné znenie VZN je možné zísslužieb v domácnosti alebo možnosti kať na webstránke mesta www.malacumiestnenia starších osamelých občanov ky.sk, na Mestskom úrade, v stojane
v niektorom zo zariadení opatrovateľskej označenom VZN vo vestibule budovy
služby. V tomto prípade občanom radím alebo priamo v Kancelárii prvého konnavštíviť Mestské centrum sociálnych slu- taktu, 1. posch., č. d. 12.
–ipo–
žieb, príspevkovú organizáciu mesta, ktorá

Uvítate zriadenie Azylového centra Betánia v bývalej MŠ
na Ul. Fullu v Malackách?

AGENTÚRA

Nedostatok bytov –
čo s tým?

ANKETA

POVEDALA

Za okrúhlym stolom

všetko tieto služby zabezpečuje. Tu im
kompetentní radi pomôžu a poradia, či už
ide o umiestnenie občanov v niektorom
zariadení opatrovateľskej služby alebo o poskytnutie opatrovateľskej služby v domácnosti, prípadne pri zabezpečení dovozu
obeda starším občanom, ktorí už nie sú
schopní sa o seba bez pomoci postarať.
Veľa občanov sa na členov sociálnej
komisie obracia i v prípade žiadostí o pridelenie bytu. Ako však už bolo načrtnuté
v odpovedi na prvú otázku, mesto, bohužiaľ, nemá žiadne nové byty k dispozícii.
V prípade uvoľnenia tých bytov, ktoré má
mesto k dispozícii, má však sociálna komisia len možnosť navrhnúť a odporučiť štatutárovi mesta, v tomto prípade primátorovi, komu byt prideliť či neprideliť. Zo zákona je rozhodnutie o pridelení bytu výlučne v kompetencii primátora.
S inými pripomienkami z oblasti sociálnej politiky mesta som sa zo strany občanov nestretla.
Text, foto: LUCIA POLÁKOVÁ

?
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SERVIS ČITATEĽOM / INZERCIA
ČÍTAJTE A VYHRAJTE
Dnešná ponuka osloví predovšetkým
dámy. Prečo? Máte možnosť získať
publikáciu z vydavateľstva Motýľ Krása nemusí byť vecou náhody od odborníčky na skrášľovanie Marty Gajdošovej.

100 najlepších slovenských vín 2004,
o ktorú ste mali možnosť súťažiť v predchádzajúcom MH, získava Tomáš Vyšváder Nám. SNP v Malackách. Prosíme
výherkyňu, aby sa ohlásila v redakcii.

Táto praktická príručka pre ženy, kto- Kníhkupectvo Ľubica
ré chcú byť krásne každý deň, prináša OC hotela Atrium, telefón: 772 67 34
cenné rady a praktické ukážky, ako sa Po–Pia 9.00–17.30 h, So 9.00–12.00 h
vyznať v pleti či vlasoch, akú úpravu zvoliť na konkrétnu príležitosť. Bohatý
fotomateriál inšpiruje praktickými ukážkami všedného, ale aj slávnostného líčenia a účesu. Autorka z vlastnej praxe pozná problémy, ktoré trápia nejednu ženu.
Aj preto tu nájdete odpovede na otázky,
ktoré súvisia so starostlivosťou o vzhľad,
a pomôže vám zorientovať sa v používaní kozmetických a vlasových prípravkov.
Knihu Krása nemusí byť vecou náhody môže získať každý, kto zašle vystrihnutý kupón do redakcie spolu s odpoveďou na otázku – Aké motto charakterizuje vydavateľstvo Motýľ? Našepkáme
vám, že sa rýmuje a začneme – S knihou
KUPÓN
od Motýľa ubehne...
KNÍHKUPECTVO ĽUBICA
Tešíme sa na vaše odpovede.
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Kam so starým vozidlom?

Vaše auto už dosluhuje, jeho údržZa vozidlo vyradené z evidencie voba je čím ďalej nákladnejšia a ne- zidiel, ktoré jeho držiteľ doviezol, alebo
viete, ako sa ho „zbaviť”? Práve pre inak dopravil na vlastné náklady a odovás máme dobrú správu.
vzdal ho spracovateľovi starých vozidiel
v spracovateľskom zariadení, má nárok
Na Slovensku sa rozbieha činnosť fi- na vyplatenie finančného príspevku vo
riem, ktoré majú autorizáciu MŽP SR na výške 1000 Sk.
spracovanie starých vozidiel. V našom
Ak je auto novšie, príp. iba zničené po
najbližšom okolí sú to firmy:
havárii, spracovateľ môže vlastníkovi zaplatiť aj vyššiu sumu – výkupnú hodnotu,
AUTO–AZ,
na ktorej sa dohodne s majiteľom vozidla.
Bratislavská 20, 900 51 Zohor,
Ak si chcete staré vozidlo nechať, mutel.: 02/65 45 83 11, 0903/26 85 41,
síte predložiť o tom spolu so žiadosťou
WIP Autovrakovisko, s. r. o.,
o vyradenie z evidencie vozidiel čestné
Agátový rad 3, 931 01 Šamorín,
vyhlásenie. Potom musíte do 30 dní od
tel.: 031/562 76 95, 0903/41 30 60.
vyradenia na vlastné náklady odstrániť
Uvedomte si, že nechať staré vozidlo vozidlo z miesta, na ktorom poškodzuje
odstavené na ceste alebo verejnom pries- životné prostredie.
transtve je v rozpore so zákonom, pretože
RNDr. B. Orgoňová, OŽP
sa tým ohrozuje ŽP, ruší estetický vzhľad
obce či osobitne chránenej časti prírody
Slovenský zväz
a krajiny. Staré vozidlo je odpadom, ak ho
záhradkárov
jeho držiteľ nepreviedol na iného na účeZO Malacky III.
ly jeho využitia ako motorového vozidla,
alebo ak si ho jeho držiteľ nechce ponePrídavky
chať (§ 49, ods. 9 Zákona č. 223/2001
vypisuje
Z. z. o odpadoch, ďalej len Zákon).
Majiteľ vozidla, ktoré chce dať vyradiť
z evidencie motorových vozidiel, je povinný predložiť spolu so žiadosťou o vyradenie starého vozidla z evidencie voziNA SPRACOVATEĽA PROJEKTU
diel podľa osobitných predpisov okresELEKTRIFIKÁCIE ZAHRÁDKOVEJ
nému dopravnému inšpektorátu potvrOSADY PRÍDAVKY
denie o prevzatí starého vozidla vystavené spracovateľom tohto starého vozidla,
Informácie na 0903/23 65 90
napr. firmou AUTO–AZ Zohor alebo
MH 05 F5
osobou oprávnenou na spracovanie starých vozidiel v inom členskom štáte EÚ
(§ 51, ods. 2 Zákona).

výberové konanie

RECEPT PANI VOZÁROVEJ

Banánový šalát
s jablkami
SPOTREBA:

2 banány, 4 jablká, 1 citrón, 1 vanilkový cukor, orechová jadrá
POSTUP:

Banány ošúpeme, pokrájame na kolieska a dobre premiešame s citrónovou
šťavou a vanilkovým cukrom. Jablká ošúpeme, zbavíme jadra, postrúhame na
hrubom strúhadle a vmiešame do banánov. Ihneď podávame, aby jablká nezhnedli. Môžeme ozdobiť mesiačikmi
pomaranča a posekanými orechmi.

Masérske služby
Po–Pi: 11.00–19.00 h, So: 9.00–12.00 h
Hviezdoslavova 90, Malacky
Tel.: 034/772 33 79
MH 05 F6
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Súťažte o vkladnú
knižku z Dexia banky
Slovensko, a. s.!

S Malackým hlasom si môžete osviežiť
pamäť a zároveň súťažiť o vkladnú knižku. Na stránkach novín si spolu pripomíname udalosti, ktoré ovplyvnili vývoj
mesta a jeden z vás získa 500-korunovú
vkladnú knižku od Dexia banky.
Kedy a koľké v poradí sa uskutoční
odovzdávanie prestížneho ocenenia
Pálfiho srdce?
Odpoveď s nalepeným kupónom a vašou adresou pošlite do redakcie, alebo
vhoďte do schránky Malackého hlasu na
budove MsÚ do 15. februára. Za správnu
odpoveď z minulého čísla odmeníme
vkladnou knižkou Zuzanu Mrázovú z Veľkomoravskej ulice v Malackách. Prosíme
výherkyňu, aby sa ohlásila v redakcii.
KUPÓN
DEXIA BANKA SLOVENSKO
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Výkony v očnej ambulancii
• komplexné očné vyšetrenie s konzultáciou lekára
• konzultácia
• kontrolné očné vyšetrenie
• kompletné očné predoperačné vyšetrenie s konzultáciou
• komplexné očné vyšetrenie pred operáciou
excimerovým laserom
• cielené vyšetrenie – diagnostika glaukómu
• vyšetrenie ultrazvukom – A-Scan, biometria oka
• predpis korekcie a zmeranie vnútroočného tlaku
Centrum mikrochirurgie oka je neštátne zdravotnícke • infúzna liečba pri ischemických ochoreniach oka
zariadenie, ktoré je špecializovaným pracoviskom na
chirurgické výkony na oku. Primárom Centra mikrochi- Chirurgické výkony
rurgie oka je MUDr. František Veselý, ktorý je špecialis- • operácia sivého zákalu s implantáciou umelej vnútroočnej
tom na očnú chirurgiu s viac ako 25-ročnou praxou
šošovky je základným chirurgickým výkonom nášho centra.
v odbore, člen domácich aj zahraničných vedeckých
Všetky operácie sivého zákalu sú vykonávané metódou fakospoločností. Lekári a zdravotné sestry tvoria profesioemulzifikácie. Fakoemulzifikácia je metóda, kedy sa do oka
nálny tím, ktorý je základom a garanciou vynikajúcich
zavedie cez otvor cca 2,6–2,8 mm ultrazvuková ihla. Do prázdvýsledkov.
neho šošovkového puzdra sa následne implantuje umelá
vnútroočná šošovka. V našom centre používame iba foldovaNaše služby
teľné šošovky, ktoré sa implantujú do oka cez malý rez a túto
CMO, ktoré disponuje špičkovým vybavením ambulancií,
malú ranku na oku nie je potrebné šiť.
operačnej sály a laserovou technikou, poskytuje svojím klien- • operácia sekundárnej katarakty
tom širokú škálu služieb v oftalmológii:
• sekundárna implantácia umelej vnútroočnej šošovky
• repozícia implantovanej vnútroočnej šošovky
• operácia glaukómu
• operácia pterýgia
• rekonštrukčné operácie predného segmentu oka
• plastické operácie na okolí oka
• ostatné malé chirurgické výkony na oku
CENTRUM MIKROCHIRURGIE OKA V BRATISLAVE UŽ VIAC
AKO 5 ROKOV POSKYTUJE PACIENTOM SVOJE SLUŽBY.

CMO – príďte
a uvidíte!

Laserová chirurgia
• operácie krátkozrakosti, ďalekozrakosti a astigmatizmu
špičkovým excimerovým laserom Alleegretto
Dňa 8. 12. 2004 CMO získalo medzinárodný certifikát
kvality ISO 9001:2000, ako prvé pracovisko očnej chirurgie na Slovensku.
CMO je zmluvným partberom VšZP, CHZP Apollo, Spoločná zdravotná poisťovňa.
Informácie o našich službách Vám poskytne
v čase od 8.00 do 16.00 h

Gagarinova 7/B • 821 03 Bratislava II
02/43 63 56 44–46
cmo@cmo.sk • www.cmo.sk

NÁŠ TIP NA NÁKUP

v supermarkete

TÝŽDEŇ OD 14. 2. DO 20. 2. 2005
• Tang, rôzne druhy, 9,90 Sk za kus •
Spišská borovička – Triumph vodka,
0,7 l za 139,90 Sk • Carpathia polievky,
13,90 Sk za kus
MH 05 B4

DROBNÁ INZERCIA
• Poradím v oblasti dôchodkového, životného i zdravotného pripoistenia so sporením. Myslite na budúcnosť! Hľadám
i spolupracovníkov. Tel.: 0908/139 572.
• Predám drevený obklad – tatranský
profil za 145 Sk/m2 vrátane dovozu.
Kontakt: 0905/46 57 33.
• Predám stavebný výťah v pojazdnom
stave, MA, cena 4 000 Sk.
Kontakt: 0905/72 38 58.
• Lacné autovýfuky a autodiely.
Kontakt: 038/532 45 28.
• Kúpim mužský záhorácky kroj aj jednotlivé časti. Kontakt: 0902/87 35 79.
• Prenajmem 1-i.nezariadený byt na 3.p.
Kontakt: 0903/22 52 13.
• Prenajmem obchod v Bratislave-Devínskej Novej Vsi v líniovom obchodnom centre na Hlavnej ul. za 20 000 Sk
+ energie mesačne. Kontakt:
02/64 77 58 77, 0905/61 03 88.
• Súrne predám 4-á záhradku s chatkou.
Kontakt: 0903/70 08 66.
• Hľadám prácu v administratíve popri
štúdiu na VŠ. Ivana Trenčanská, Záhorácka 79, Malacky, tel.: 0902/10 60 49.
• Predám farebný televízor Salora s DO,
písací stroj Consul a nosič batožín Thule
na Hondu Civic r. v. 1994–2000.
Tel.: 0905 64 54 50

MH 05 F2

KTO JE NA FOTOGRAFII?

Milí čitatelia,

určite nebolo pre vás ťažké spoznať na fotografii z minulého MH predsedu BSK a bývalého herca Ľuba Romana. Dnes tu máme
opäť novú úlohu.
Uhádnete, kto je na fotografii? Prezradíme,
že profesiu, v ktorej pôsobí, sme už spomínali. Jednoduché, však? Viac neprezradíme.
Tak neváhajte, vezmite papier a pero a pošlite nám svoje tipy spolu s nalepeným kupónom do 15. februára.
Sladkú odmenu z cukrárne Hviezda za
správnu odpoveď z minulého čísla získava
Viliam Valach z Pezinskej ul. v Malackách.
Uhádnite, kto je na fotografii!
Môj tip: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OPRAVUJEM CHLADNIČKY
A MRAZNIČKY

Pavol Šišolák, Závod 663
tel.: 034/779 94 35, 0903/75 06 12
MH 04 F1

KUPÓN
CUKRÁREŇ HVIEZDA
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Ing. PETER PITTNER
geodetická kancelária

• vysporiadanie vlastníctva
• príprava podkladov na dedičské
konania
• uplatnenie práva k pôde voči
Slovenskému pozemkovému fondu
• zistenie vlastníctva k nehnuteľnostiam pre potreby novoobjaveného
dedičstva
• príprava právnych a technických
podkladov pre predaj,
darovanie alebo výmenu
nehnuteľností
• ekonomické poradenstvo súvisiace
s vlastníctvom nehnuteľností
www.pittner.sk

Oslaďte si život s HVIEZDOU!
MH 05 B3

02/64 53 76 93, 0903/72 24 48
MH 04 F11
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alebo

okénko jak biuo,
jak je... a jak bude
Fašank

„Fašangy, Turíce, Velká noc ide, do nemá kožucha, zima mu bude.”
To si dneskaj možeme enem zaspívat,
lebo počasí, keré dofčílku máme, vypádá
jak keby zimu, aspoň zatád, sceuo preskočit. Šak takovú, jaká bývaua f časoch
mojého dectva, si skoro ani pretstavit nevíme.
Na Špeku byu taký led, že ho chuapi
piukama a sekerama moseli rúbat pro
šenkérú a masárú, kerí ho uchovávali v ledovňách, de mjeli uložené maso a pivo.
Mjerau aj pú metra, ba nekedy aj víc.
A snehu, teho byuo tolko, že ket ho pret
domama pouhŕňali, a to enem také úské
uličky, my dzeci sme sa v ních hráli na honičku a skovávanku, lebo nás ani vidzet
nebyuo. Hrackú, ces kerú jegdzívau pán
Višvarda ze svojím vlastním autobusem
do Mauacek, po vybubnování strýca
Rompotu chuapi s uopatama uhŕňali aš
pot Vŕšek, aby sa dauo prejet.
F takovém počasí sa venku nedauo
nic robit, a tak sa ludé vícej nahlédali a besedovali. Po večeroch sa drápauo perí, lebo f každej porádnej rodzine chovali husi,
aby narobili dzetom duchny do výbavy.
Ženy pritem jazykem poprevracali ceú
dzedzinu, spívali a vyprávjali si príbjehy
o bosorkách, keré sa praj svato-svate stali. A ketže byu tedy akorát fašank, tak sa
aj vícej svadeb porádauo, lebo byu čas
na zábavy a aj frišlin byu porádne vykŕmený. Aj Cigáni si to pochvalovali, že fašanky, to sú svátky, ket sa chodzí ze šenku do šenku, a né Vánoce, ket sa chodzí
s kosteua do kosteua. Ba aj strýc Hájek,
o kerém sa ríkauo, že hrajú, jak keby ňúrali pot kasličkú, si došli na svoje. Sem-tam sa ím ušuo hrát na svadbách, lebo
oni hráli za dvoch. V rukách harmaniku
a na nohách uvázaný bubeň.
Na konci fašangu, v úterí, byuo najveselší. Fšady rozvoňávali šišky a f tých najmajetnejších rodzinách, de si sceli uctit
besedníkú, navarili lipinové té, do kerého
cvrkli trošku rumu.
F ten deň už ot rána chodzili po dzedzine hašky. Na čele išli strýc Horňáček
s velikým bubnem, za kerým ich skoro
ani vidzet nebyuo, vedlá ních syn Štela
s harmanikú preoblečený za ženu a za nima húf všelijakých maškar. Na konci pobjehovau chuap oblečený do ozajstnej
medvedí kože. No a my dzeci pravdaže
za nima. Jak by sme si mohli nechát ujít
takú podzívanú. F každém domje povykrúcali ženy aj dzífčence, keré ím za to
dali šišky, vajíčká, suaninu alebo peníze.
To potom pozídali alebo prodali a kúpili
si u Špicra trunku, aby mjeli večer na zábavje co pit. Tá trvaua enem do púnoci,
lebo potom byu veliký púst. O púnoci zahráli marš a začau sa pohrební obrad.
Pochovali šecky hudební inštrumenty,
keré otpočívali aš do Velkej noci.
Volakedy bývauo na dzedzine velice
veseuo, lebo ludé si našli cestu jeden
k druhému, podzelili sa o svoje radosci aj
starosci a ket byuo treba, tak si aj pomohli. Dnes sa uš nikomu nesce chodzit po
dzedzine a robit ze sebja haška, lebo není na to čas, ani vúle.
Fašank nám pripomínajú enem všelijaké honosní plesy za nekresťanské peníze a konec – pochovávaní base, členové
FS – Slnečnica – Sunečník.
FRANTIŠKA SLOBODOVÁ, Gajary
Napíš aj ty, milý čitateľ! Môže to byť
príbeh zo súčasnosti alebo minulosti. História sa rodí už dnes. Napíšme si našu
záhorácku históriu z našich príbehov.
TONI GÚTH, autor rubriky
Pani Františku Slobodovú, podobne ako
každého, kto nám napíše svoj príbeh v záhoráčtine, odmeníme poukážkou na nákup v supermarkete BILLA.
MALACKÝ HLAS
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a zvýšil sa nápor i pracovných povinností, na tanec nezanevreli. „Obaja máme
sedavý typ zamestnania, začali sa hlásiť
zdravotné ťažkosti, a tak sme hľadali
možnosti, ako sa k tancovaniu vrátiť.”
Najskôr uvažovali o návrate do bratislavského klubu, neskôr to zamietli. Pomohla
im náhoda. „Na rodičovskom združení
som sa stretla s riaditeľkou ZCK Mgr. Janou Zetkovou. Ponúkla nám možnosť
viesť v Malackách kurzy štandardného,
latinskoamerického a národnospoločenského tanca. Nezaváhali sme. Šanca dostať sa späť do pohybu nám už neunikla.”

ŽIJE MEDZI NAMI...
Malacky sú rodiskom či
bydliskom mnohých ľudí so zaujímavým, priam
výnimočným osudom,
talentom, schopnosťami či originálnou záľubou. O mnohých z nich
vie len úzky okruh ľudí,
ich rodina, priatelia či
známi. Pre ostatných zostáva ich život tajomstvom. Dnes sa však pokúsime poodhaliť osud
manželského páru, ktorý žije medzi nami. Nechváli sa, nevystavuje
na obdiv svoju výnimočnosť. A my ani netušíme, s kým sa míňame
na ulici.
Manželia Csizmaziovci to
vedia na parkete poriadne
roztočiť.

Malacky sú bez parketu
Sympatická tanečníčka dodáva: „Doma som veľmi ukecaná, no keď som sa
prvýkrát postavila pred účastníkov kurzu,
mala som strach prehovoriť. Neskôr som
zistila, že sa sem ľudia tešia, a to nás
s manželom povzbudilo.“ Radi spomínajú
najmä na paniu, ktorá na hodinu tanca
prišla rovno z práce a veľmi nahnevaná.
Keď však odchádzala, vravela: nohy nevládzu, ale hlava je čistá. Ich základný
kurz tanca dodnes absolvovala asi šesťdesiatka nádejných tanečníkov a v týchto
dňoch sa začal prvý nadväzný kurz pre
pokročilých. „Možno raz v Malackách založíme klub spoločenského tanca, no zatiaľ nám chýba členská základňa a nemenej dôležitý i ozajstný tanečný parket, ktosme však boli tanečným párom, až po- rý v tomto meste prakticky ani neexistutom manželia. Náš tréner vždy tvrdil, že je.”
tanec je jedna z najlepších možností, ako
si nájsť vhodného partnera. Rovnako ako Tanec bez stresu
pri spolunažívaní aj tu dochádza ku kríCsizmaziovci sú z času na čas pozvazovým situáciám, pri ktorých sa odhalia ní na ples. Vtedy sa z nich parketoví levi
klady a zápory partnera.“ A preto sa stávajú netradične počas prestávok. „Nepodľa G. a J. Csizmaziovcov môže na tancujeme tzv. „šlapáky“, no keď hrajú
parkete ukázať, ako to bude teoreticky na počúvanie napríklad swing, tak to pofungovať i v manželstve.
riadne roztočíme.“ Zhodne však dodávajú: „Našou snahou nie je odstrašiť
Parketový šoumen
ostatných tanečníkov. Najdôležitejšie je,
V prípade Csizmaziovcov prerástlo aby sa počas tanca človek zrelaxoval
kamarátstvo v lásku postupne. „Manžel a vypol a nie aby bol vystresovaný z tama však na parkete hneď upútal svojím nečného páru, ktorého úroveň tanca je
veľkým šoumenstvom. Hoci jeho techni- lepšia.“ Tanec je jeden veľký relax, a preka tanca nebola vždy stopercentná, do- to by sme ho každému páru skutočne
kázal jednotlivé figúry výborne uhrať. To odporúčali.
síce niekedy neimponovalo porotcom,
LUCIA POLÁKOVÁ
no diváci vítali jeho tanečné kreácie
Foto: archív
s nadšením,“ vraví pani Gabriela. „Hoci
Tak neváhajte a dajte o sebe či o zasom tancovala i s lepšími partnermi, nie
ujímavých Malačanoch vo svojom
vždy to bolo ono.“ Podľa jej slov môže
okolí vedieť našej redakcii. Za vašu
byť niekto vynikajúcim tanečníkom, no
odvahu budete odmenení poukážak je ufrflaným suchárom, s ktorým sa
kou na nákup v predajniach firmy
nedá zabaviť, len málokto stojí o jeho
Mobilland v hodnote 300 Sk.
prítomnosť.

„Hoci nohy nevládzu,
hlava je čistá”
Spoločenský dom ZCK, ktorý býva
spravidla dejiskom divadelných predstavení, vystúpení hudobníkov, stretnutí seniorov či žien rôzneho veku, ktoré navštevujú pravidelne cyklus stretnutí pod
názvom Babinec, sa z času na čas stáva
i tanečnou sálou. Uprostred parketu, na
ktorom sa v rytme rumby „pohupujú”
páry zložené z účastníkov kurzu spoločenského tanca, sa postojom i eleganciou pohybu vynímajú manželia Gabriela
a Jozef Csizmaziovci – lektori tanca, ktorí
už šesť rokov žijú v Malackách. Nečudo,
veď tancu upísali časť svojho života.
Tanečná harmónia i v manželstve
S tancom začali obaja asi v šestnástich. Zhodne dodávajú: „V tom čase bol
pre nás všetko. Na parkete sme trávili
každú voľnú chvíľu a tvrdo sme trénovali
najmä po tom, ako sme sa zaregistrovali
vo Zväze tanečného športu.“ Tak sa pretancovali z D, C do B kategórie, nedosiahli len na A a M kategóriu. „Najskôr

ZABÁVA NÁS PÁN BAKLÍK
Vyprávjajú sa dvá pri pivje:
– Sceu by sem žeňe k Vánocám darovat nejakú maličkost, víš takú nejakú
blbost. Co by si mi poradziu?
– Lehni si pod stromek.
•••
– Co robíš, Dežo?
– Ále, strýčku, otevreu sem si obchod.
– Íha, a s čím?
– No precca šperhákem!
•••
– Co ti mám, Francku múj, kúpit k narodzeňinám?
– Ňic, Doro, nekupuj, nemám peňíze!
•••
Francek sa nečekane vráciu ze sužební cesty a ve spálňi v kasli našeu cudzího chuapa. Ten šak nestraciu duchaprítomnost a povidá:
– Výborne! Našeus mja. Tak a fčil sa
skovaj ty!
•••
Dežo sa pýta Francka:
– Co ťi je milší, žena alebo víno?
– To záleží od ročníka.
•••
– Mami, já sa za Francka nevydám!
Predstav si, on je ateista a aňi na pekuo nevjerí!
•••
Jaks to, Francku, dosáheu, že ťi ludé
už nechodzá po trávňiku pred domem?
– Dau sem tam cedulu z nápisem:
– Enem pro dobytek!

Trinásťročná pauza
Csizmaziovcom sa pred trinástimi
rokmi narodil syn. Práve v tom čase skončili i so súťažným tancovaním. „Posledný
rok pred spomínanou pauzou som na
parkete trávila i 30 hodín týždenne. Po
založení rodiny sa situácia zmenila a tanec sme zavesili dočasne na klinec,“
spomína mladá tanečná lektorka. I napriek tomu, že neskôr do rodiny Csizmaziovcov pribudla dcérka, stavali dom

SPOMIENKA
Bol, už nie je, prázdne je jeho miesto,
prázdna je jeho stolička.
Už len my môžeme
k nemu prísť a sviecu zapáliť.

1. februára 2005 uplynuli 3 roky, čo
nás navždy opustil manžel a otec
MICHAL SIVÁK z Malaciek.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka,
dcéra Daniela
a syn Milan s rodinami.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:
Február 2005
80 – Jozefa Krasňanská, 25.
2. 1925; Irma Šifelová, 21. 2.
1925; Anastázia Višvaderová, 20. 2.
1925; Františka Podmajerská, 10. 2.
1925; Juraj Korbeľ, 10. 2. 1925; 91 –
Irena Malá, 15. 2. 1914; 92 – Mária
Kuklovská, 19. 2. 1913; 95 – Helena
Radičová, 10. 2. 1910.
POVEDALI SI ÁNO:
Január 2005
Ing. Ingrid Geclerová a
Ing. Peter Štajer; Janka Kostolányiová a Pavol Martiš;

†

NIE SÚ MEDZI NAMI:

Január 2005
Anna Linková, 1923, B. Mikuláš;
František Hollý, 1922, V. Leváre; Vendelín Marčok, 1917, Plav. Štvrtok; Anna
Burdová, 1936, Malacky; Anna Morávková, 1953, Stupava; Antónia Adámková, 1930, Jablonové; Emília Kardošová,
1930, Pernek; Ľudovít Gegáň, 1936,
Malacky; Peter Prelec, 1918, Závod;
Margita Kovácsová, 1942, Závod; Kvetoslava Hlaváčová, 1942, Malacky;
Alojz Brichta, 1921, Jablonové; Jozef
Petrakovič, 1951, Malacky; Alžbeta
Húšková, 1914, Závod; Vilém Hrdlovič,
1926, Gajary; Eva Ondrušková, 1939,
Malacky; Ján Kalný, 1915, Gajary; Irena Šelcová, 1925, Malacky; Stanislav
Hurbanič, 1953, Malacky; Milan Rímsky, 1946, V. Leváre; František Závadský, 1924, Sološnica; Kristína Danihelová, 1925, Malacky; Rastislav Veselský, 1938, Rohožník; Františka Janiková, 1917, Záhorská Ves; Anna Bobáková,
1923, Jakubov; Ján Beňka, 1923, Malacky; Paula Vachálková, 1915, Zohor;
Pavla Hrušková, 1932, Záhorská Ves;
Ján Adamovič, 1921, Stupava; Amália
Ulehlová, 1929, Vysoká pri Morave;
Alojz Krchňavý, 1925, Plavecký Mikuláš; Alojz Stroš, 1934, Zohor; Patrik
Pernecký, 1993, Gajary.
ANNAMÁRIA HORVÁTHOVÁ,
matrikárka

MH 05 B5

VYZUJTE SI PAPUČE A PRÍĎTE ZA KULTÚROU DO ZCK MALACKY
12. 2. DNH – A. Procházka: S tvojou dcérou nikdy (o 18.00 h)
14. 2. Karel Plíhal – koncert – OZ Neverland
16. 2. Babinec s herečkou B. Turzonovovou (o 17.00 h)
16. 2. Známa a neznáma Čierna Hora – Cestopisný večer OZ
M.L.O.K. a CK KUDRNA, prednáška spojená s premietaním (o 17.00 h)
17. 2. Musa Ludens – Hudba Veľkej Moravy, gotiky a renesancie, výchovné koncerty pre ZŠ (9.00 a 11.00 h)
18. 2. Pálfiho srdce
20. 2. Detská filmová nedeľa – Kinečko, rozprávka – O odvážnom krajčírikovi (o 16.00 h)
25. 2. Pozdravy zo Záhoria – vernisáž výstavy olejomalieb Jaroslava Salaya (a o 17.00 h)
26. 2. DNH – A. Procházka: S tvojou dcérou nikdy (o 18.00 h)
27. 2. Rozprávková nedeľa – Divadlo Zanzara: O modrej čiapočke (o 16.00 h)
28. 2. Stretnutie s Táliou pre ZŠ – Divadlo Zanzara: Vynález
(o 9.00 a 11.00 h)

KINO ZÁHORAN
12. a 13. 2. o 16.00 h a 18.00 h – Polárny expres – rodinný animovaný film
19. a 20. 2. o 18.00 h – Protivné baby – komédia
26. a 27. 2. o 18.00 h – Posádka 49 – akčný thriller

PRAVIDELNÉ AKTIVITY
PO • Tanečné štúdio Saltatrix 13.00–18.00 h v ZCK Čulenova ul. • DNH 19.00–22.00 h v SD ZCK • Spevácky zbor
– 18.00–20.00 h v ZUŠ v synagóge
UT • anglický jazyk 16.00–20.00 h v ZCK • Škola spoločenského tanca 18.00–20.00 h
ST • nemecký jazyk 16.30–20.00 h
ŠT • anglický jazyk 16.00–20.00 h • Škola spoločenského
tanca 18.00–20.00 h • Klub filatelistov – posledný štvrtok v mesiaci 17.00–18.00 h
PI
• Tanečné štúdio Saltatrix 18.00–21.00 h v ZCK Čulenova ul. • DNH 19.00–22.00 h v SD ZCK
SO • Detské divadelné štúdio – malí 9.00–12.00 h v ZCK
VÝSTAVY v SD ZCK
Čulenova ul., veľkí 10.15–13.15 h v SD ZCK • ART club
Od 4. do 21. 2. – Zaľúbené masky – výstava prác malackých detí
2002
Od 25. 2. do 18. 3. – Obrázky zo Záhoria Jaroslava Salaya
ZMENA PROGRAMOV VYHRADENÁ!
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Favoriti nesklamali
Koncom januára sa ŠH Malina stala
dejiskom okresného kola v hádzanej chlapcov a dievčat ZŠ v okrese
Malacky.
V súboji chlapčenských družstiev získala prvenstvo favorizovaná usporiadateľská škola ZŠ Malacky, Štúrova ul. v nasledujúcom hráčskom zložení: Došek, Kuklovský, A. Pernecký, P. Pernecký, Gyirbach,
Hollý, Kurka, Stachovič, Senčík, Oslej, Bízek a Krajčír.
Víťazi porazili ZŠ Dr. J. Dérera Malacky 17:5, ZŠ Malacky, Záhorácka ul. 20:5
a ZŠ Stupava 18:10. Druhé miesto patrilo
žiakom zo Stupavy, ktorí porazili ZŠ Malacky, Záhorácka ul. 9:7 a so ZŠ Dr. J. Dérera Malacky remizovali 8:8. Tretia priečka
sa ušla ZŠ Malacky, Záhorácka ul., ktorá
zdolala vo vzájomnom súboji ZŠ Dr. J.
Dérera Malacky 12:2.
Prvé dve družstvá potvrdili úlohu favoritov, nakoľko pri týchto školách pôsobia
školské športové strediská v hádzanej.
Turnaj pokračoval zápasmi dievčat.
Rovnako sa nekonalo žiadne prekvapenie.
Suverénne zvíťazili favorizované hráčky zo
ZŠ Rohožník. Najskôr porazili ZŠ Dr. J.

Dérera Malacky 9:0, potom ZŠ Stupava
14:0, nasledovala ZŠ Malacky, Štúrova ul.
14:0 a na záver ZŠ Malacky, Záhorácka ul.
13:0. Počas celého turnaja sa nikomu nepodarilo vsietiť do bránky víťaziek ani jediný gól. Rohožník reprezentovali Malášková, Hlavatá, P. Brennerová, L. Brennerová,
Machalová, Hubáčeková, K. Radičová, S.
Radičová, Pullmanová, Kortišová, Trávničková, Halinárová a Pelikánová.
Na strieborný stupienok sa postavilo
družstvo ZŠ Malacky, Záhorácka ul., ktoré
porazilo ZŠ Dr. J. Dérera Malacky 3:1, ZŠ
Stupava 3:1 a ZŠ Malacky, Štúrova ul. 6:5.
Tretie miesto prekvapujúco obsadili dievčatá zo Stupavy, ktoré porazili ZŠ Malacky, Štúrova ul. 5:2 a ZŠ Dr. J. Dérera Malacky 3:2. Štvrté miesto si vo vzájomnom
súboji vybojovali dievčatá zo ZŠ Malacky,
Štúrova ul., ktoré porazili ZŠ Dr. J. Dérera
Malacky 3:0.
Aj v tejto súťaži víťazné dievčatá potvrdili dobrú prácu hádzanárskeho školského
športového strediska v Rohožníku. Obe
víťazné družstvá budú reprezentovať
okres na Majstrovstvách Bratislavského
kraja.

ANTON PAŠTEKA

AD HOC MALACKY,
PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA MESTA, PONÚKA SVOJE SLUŽBY

ŠH Malina cenník platný od 1. 2. 2005
PLAVÁREŇ (Po–Pia 16.00–21.30 h, So–Ne 13.00–21.30 h)
Dospelí
50 Sk/1,5 h
Dôchodcovia, študenti, vojaci
25 Sk/1,5 h
Deti do 110 cm (v sprievode dospelej osoby) zdarma
Deti od 111 cm do 160 cm výšky
20 Sk/1,5 h
Prenájom celej plavárne
1000 Sk/h
Predplatné vstupné (permanentky)
5 vstupov/1,5 h + 1 vstup zdarma
250 Sk
10 vstupov/1,5 h + 3 vstupy zdarma
500 Sk
20 vstupov/1,5 h + 7 vstupov zdarma
1000 Sk
ŠPORTOVÁ HALA (Po–Ne 10.00–22.00 h)
Možnosť prenajatia po dohode pre školy, TJ, kluby, oddiely
300–550 Sk
Iné jednorazové športové akcie
850 Sk
Komerčné podujatia
1500 Sk
POSILŇOVŇA (Po–Ne 10.00–21.00 h)
Jednorazový vstup
45 Sk/1,5 h
KOLKÁREŇ (Po–Ne 10.00–22.00 h)
Jedna dráha
100 Sk/h
Prenájom celej kolkárne
350 Sk/h
SAUNA (Po 16.00–20.00 h muži, Ut 16.00–20.00 h ženy, St voľno, Št 16.00–20.00 h
muži, Pi 16.00–20.00 h ženy, So 13.00–16.00 h muži, 17.00–20.00 h ženy)
Jednorazový vstup
140 Sk
5-vstupová permanentka
700 Sk
10-vstupová permanentka
1400 Sk
Deti do 100 cm (v sprievode dospelej osoby) zdarma
Deti od 101 cm do 160 cm výšky
70 Sk
Celá sauna
1100 Sk/h
MASÁŽE
Chrbát
130 Sk
Nohy
130 Sk
Ruky
100 Sk
Celková masáž
360 Sk
SOLÁRIUM (Po–Pia 11.00–20.00 h, So–Ne 14.00–18.00)
BUFET (Po–Pia 15.00–21.45 h, So–Ne: 10.00–21.45 h)

2. ročník
Malackej
hokejbalovej
ligy

Malačania sa v ringu
nestratili
Začiatok roka je priam stvorený na
zhodnotenie toho predchádzajúceho, a preto sa koncom januára stretli funkcionári Boxing clubu RTJ
(BC RTJ) na výročnej členskej schôdzi, aby si pripomenuli minuloročnú boxerskú bilanciu.

Zúčastnili sa jej i zástupcovia Bratislavského krajského zväzu boxu Mgr. Milan Marko a Tibor Löw. Žiaľ, po prvý raz
na nej chýbal čestný predseda BC RTJ Ali
Reisenauer st., ktorého pamiatku si prítomní náležite uctili. Tomuto fenomenálnemu boxerovi sa pripisuje najväčšia zásluha na znovuzrodení malackého boxu
a jeho postavení doma i za hranicami
Slovenska. V jeho šľapajách kráča jeho
syn Ali Reisenauer ml., terajší tréner Malačanov, ktorému na stretnutí pripadla
úloha bilancovania úspechov svojich
zverencov.
Športovými úspechmi oddielu boli
strieborné medaily Dávida Klímu v kategórii žiakov a Juraja Kimličku v kategórii
juniorov na majstrovstvách Slovenska,
bronzovú pridal Erik Balazs. Nepochybne najväčším triumfom uplynulého roka
bola zlatá medaila Romana Márnotu
v ťažkej hmotnostnej kategórii medzi seniormi. Marnota, bývalý boxer ŠKP Bratislava, získal v drese Malaciek svoj štvrtý
majstrovský titul.
V celoslovenskej súťaži juniorov skončili malackí boxeri na 10. mieste. Medzi
povrazmi si borci z nášho mesta vyboxovali päť prvých, päť druhých a jedno tretie miesto na rôznych podujatiach. V súčasnosti v priestoroch BC RTJ na Ul. 1.
mája pravidelne trénuje asi 15 borcov.
Nezaostáva ani nežnejšie pohlavie. Veď
tréningov tae–bo sa zúčastňuje mesačne
asi 38 športovkýň.
V minulom roku oslávil BC RTJ 70.
výročie boxu v Malackách. Nemalou in-

Občianske združenie malackých hokejbalistov otvára v mesiaci marec
2. ročník Malackej hokejbalovej ligy.
Celá súťaž, ktorá bude rozdelená do
základnej časti a PLAY OFF, sa odohrá na ihrisku na Veľkomoravskej ul.,
a to vždy jedno súťažné kolo v týždni. Dĺžka súťaže bude závisieť od
počtu prihlásených družstiev.

vestíciou tohto obdobia bolo otvorenie
letného ringu, ktorého hodnota sa vyšplhala na 380 000 Sk. V júni minulého roka ho pokrstili v rámci organizácie majstrovstiev Slovenska žiakov. Ring sa stal
tiež dejiskom už IX. ročníka medzinárodného turnaja o Putovný pohár Záhoria
v boxe mládeže, na ktorom triumfoval
prvý výber Slovenska pod vedením Aliho
Reisenauera ml..
Funkcionári udelili i titul najlepšieho
borca BC RTJ za minulý rok. Zo všetkých,
ktorí za Malacky boxovali – v kategórii
žiakov Dávid Klíma, v kategórii juniorov
Erik Balazs a Juraj Kimlička, v kategórii
seniorov Tomáš Hrabovský, Róbert Minárik a Roman Márnota, si titul najlepšieho borca odniesol posledný menovaný
– Roman Márnota.
Za dlhoročnú prácu v oddiele boli
ocenení i traja funkcionári – Mgr. Anton
Pašteka, Jozef Krajčírik a Milan Juriga.
Na záver treba podotknúť, že i keď sa
malacký boxerský oddiel radí počtom
členov medzi menšie na Slovensku, svojou aktivitou si udržiava poprednú pozíciu. A aké sú plány na tento rok? 11. júna
by sa malo uskutočniť štvrté kolo oblastnej súťaže v boxe žiakov, kadetov, juniorov i seniorov a 25. júna sa stane malacký ring dejiskom školských majstrovstiev
Slovenska boxerov do 14 rokov. Na jeseň
okrem jubilejného desiateho ročníka
o Putovný pohár Záhoria v boxe mládeže (kadeti a juniori) chystajú Malačania
Memoriál Aliho Reisenauera. Predpokladajú štart ôsmich kvalitných dvojíc, pričom boxovať by sa malo v ŠH Malina.
Pri hodnotení minulého roka i vyratúvaní budúcich plánov sa boxeri nezabudli poďakovať svojim sponzorom či priaznivcom. Veria, že ochotu a pomoc nájdu
i tento rok. Veď za svoje výkony si to určite zaslúžia.

Hracia doba jedného zápasu bude
3 x 15 min hrubého času a hrať sa bude
systémom 3 +1. Každý zápas bude riadiť
vždy jeden hlavný rozhodca na hracej
ploche, jeden rozhodca mimo ihriska (zapisovateľ). Povinnosťou každého hráča
je mať rukavice a štupeľ na hokejke. Hokejbalové loptičky do súťaže zabezpečí
organizátor súťaže.
Družstvá, ktoré by mali záujem sa
zúčastniť na súťaži, nech sa prihlásia
najneskôr do 18. 2. 2005!
Podmienky na prihlásenie družstva:
1. uviesť názov družstva, meno, priezvisko a telefónne číslo kapitána;
2. prihlásiť minimálne 5 hráčov vrátane brankára;
3. každý hráč musí mať min. 16 rokov;
4. uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu každého hráča;
5. každý hráč musí mať registračný
preukaz SHBÚ s platnou známkou – v prípade, že ho nevlastní, treba tiež požiadať
o jeho vydanie, na čo je potrebné uviesť
rodné číslo, číslo OP a zaplatiť registračný poplatok 100 Sk;
6. zaplatiť registračný poplatok za
družstvo 1000 Sk.
KONTAKT:
OZ Malackí hokejbalisti,
Záhorácka ul. 5/54, 901 01 Malacky,
tel.: 034/772 62 49, 0908/60 70 08.

nie 9 nafintený 10 záchrana; pretlač na
bývalých čs. poštových známkach 11 predložka; stred slova Marka; lyže 12 amerícium; mužské meno; síra 13 vykurovacie
zariadenie; popevok; skratka pre staršieho
14 odbor združeného riadenia; morský
vták 15 plot po záhorácky; brána po nemecky 16 odborník na etniku; spoluhlásky

v slove kone 17 nedá počiatočný impulz.

ANTON PAŠTEKA, foto archív

CVČ V MALACKÁCH

vás pozýva do priestorov športklubu
(posilňovňa), kde si môžete

každú nedeľu od 14.00–16.00 h
zacvičiť pod vedením
osobného trénera.
ŠPORTKLUB
Ul. M. Rázusa (bývalé jasle)
Vstupné je 40 Sk/h.

KRÍŽOVKA
My Záhoráci zvykneme hovoriť: „Na
Slovensku sú len dva národy. Ten náš
„záhorácky” a tie ostatné, ktoré by ním
len chceli byť!”
V skutočnosti je to trochu inak. Osídlovanie Záhoria má svoju históriu. Medzi najstaršie osídlené miesta na Záhorí patrí jaskyňa (tajnička č.1) pri Plaveckom Mikuláši a paleolitická osada pri Sološnici. Ich
existencia sa datuje do rokov 5000 až
3000 p.n.l. V rokoch 1700 až 900 p.n. l. sa
ľudia naučili vyrábať prvé nástroje a zbrane zo zliatiny, ktorú poznáme ako (tajnička č. 2) a ktorá dala dobe, v ktorej žili, aj
pomenovanie. Až v 6. a 5. storočí p. n. l. prišli na územie dnešného Záhoria kočovné
kmene, ktoré sa vyznačovali prvkami doby železnej, venovali sa roľníctvu a priniesli počiatky remeselnej výroby. Poznáme
ich pod pomenovaním (tajnička č.4 a č.3).
Budovali opevnené výrobné centrá v dneš-
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ZVISLE – 1 úplne otvorené 2 pohodlná časť odevu po česky - obrátene; teba 3
stred slova Carlos; kozí samec 4 maďarský
výraz; prírodný úkaz po daždi; 5 omotaj;
koncovka ruských priezvisk; plošná miera
6 tlačová agentúra; liehovina z kvasenej
ryže; dlhá samohláska 7 spojka; papagáj;
VODOROVNE – A vysoké ceny; do- severské zviera 8 zbaví síl; výberové konaručovacia služba, neznehodnoť - obrátene B jed; čiernomorský prístav; neochotne - bez nálady C tajnička č. 4; papagáj;
polomer; umenie po latinsky; tajnička č.
2; D značka ovocných výrobkov; tajnička
č.1; technická inšpekcia armády E ŠPZ Rimavskej Soboty; pohyboval sa smerom
dozadu; meno herečky Rapaičovej; zliatina na vylievanie kuchynských nádob; koruna česká F dlhá samohláska; vlečie; kujný nerast; dusík; zmyslový orgán; atletický
výkon; Nataša G udelí trest - expr; tajnička č. 3; pribúda mu vek.
nej Bratislave, pod Devínom, v Plaveckom
Podhradí a tiež v okolí Myjavy. Hrobové
náleziská boli odkryté pri Lábe, Zohore,
Vysokej pri Morave, Čáčove i Šaštíne-Strážach. Ďalší vývoj osídlovania Záhoria si
priblížime v budúcich krížovkách.

Pripravil: JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

Ak nám do 15. februára pošlete správne vylúštenie tajničky krížovky spolu s nalepeným kupónom, budete mať šancu súťažiť o hodnotný elektronický diár s kalkulačkou od firmy Zváč Company.
Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali
správne vylúštenie tajničky – 1. Jasene, Bresty a Duby, 2. Jelša, 3. Bezodna, 4. Hrab, sme vyžrebovali Danu
Hocovú z Veľkomoravskej ulice z Malaciek. Prosíme výherkyňu, aby sa ohlásila v redakcii.

MALACKÝ
HLAS

KUPÓN
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