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Komunitná nadácia

Úvodník

Chvála
písanému slovu

Už od vzniku kníhtlače knihy ľuďom po
skytujú poučenie i zábavu. Napriek expanzii
technických výdobytkov slovo položené na
papier má ešte vždy váhu. Hoci by sa mi
chcelo veriť, že to tak zostane, obávam sa, že
pod tlakom náznakov spiatočníctva si už
naše deti nebudú s priateľmi vymieňať listy
a s odstupom času im nebude dopriate po
usmiať sa nad vlastnou korešpondenciou.
Nebyť písaného slova, na súčasných valen
tínskych expozíciách by sme sa nedostali ani
k ľúbostnej korešpondencii – a to je tiež pod
netné čítanie! V duchu sa teším, že na voľa
kedajšie prognózy o zániku kníh, ktoré by
mali nahradiť ich počítačové verzie, sa po
ľahky zabúda. Pri počítači si nikdy totiž ne
polebedíme, neoddýchneme, nevezmeme si
ho do postele či do vlaku. Od detstva mám
v pamäti osobitú vôňu k detskej knižnici, kde
sme sa mohli donekonečna hrabať v starých
ošúchaných knihách. Vždy som tušila, že tie
najošúchanejšie sú najlepšie... Dodnes mám
rada vôňu verejných knižníc a teším sa, že
nie som sama. Ani tá naša malacká nezíva
prázdnotou – a navyše jej svitá na lepšie ča
sy. V blízkej budúcnosti ju čaká rekonštruk
cia, vznikne detská knižnica... Počítačový
kútik bude takisto bohatší o niekoľko počí
tačov s internetovým pripojením, no konku
rovať mu bude čitáreň s obohatenou ponu
kou novín a časopisov. Všetky tlačoviny sa
dajú nájsť na internete, no aj tak... Tlačené
slovo sa nikdy neprestane predávať, kupovať
a čítať. Chvalabohu!
Tatiana Búbelová

Pro Malacky
bude podporovať
verejnoprospešné
aktivity

Hľadajú sa
riešenia
ako povodniam
zabrániť

Trikrát a dosť?
Nasadení ľudia a technika pracovali celý deň a v neosvetlenom teréne aj v noci.

Už po tretíkrát za posledných pät
násť rokov bojovali Malacky s príval
mi vody z vyliateho koryta mlynské
ho náhonu potoka Malina.
Najskôr v roku 1997, neskôr 1999
a v čerstvej pamäti máme situáciu spred
dvoch týždňov, kedy bol v období od
7.00 h 21. 2. do 12.00 h 24. 2. na území

Marec ako mesiac knihy bol prvýkrát vyhlásený v roku 1955. Už vtedy bolo
hlavným motívom zlepšiť propagáciu kníh a udržať trvalý záujem o literatúru.
Po polstoročí dostáva táto výzva nový rozmer. V čase, kedy náš voľný čas ataku
je vysedávanie pred televízorom a počítačom, cestu do mestskej Knižnice MCK
na Záhoráckej ulici meriame len sporadicky.

Knihy nie sú v móde

Začnú Malačania po rozšírení
knižnice viac čítať?
O situácii sme sa porozprávali s dlho
ročnými pracovníčkami knižnice s Máriou
Kratochvílovou a Máriou Bernátovou.
Smutná štatistika
Klesajúci záujem o knihy zaznamenali
najmä u detí. Dnešný knižničný fond tvorí
viac ako tridsaťtisíc publikácií. V roku 2005 si
spomedzi 34 268 výpožičiek tvorila až 70 %
literatúra pre dospelých. Neslávny je i počet
registrovaných používateľov. V minulom
roku ich počet klesol oproti predchádzajú
cemu o 44 na 1 070 (z toho 708 dospelých
a 362 detí). „Knižnicu navštevujú najmä se
niori, ktorí nemajú peniaze na drahé knihy
a na čítanie majú čas,“ tvrdí knihovníčka. Zá
ujem detí o knihy nepodnecujú ani školy.
„Voľakedy sa kládol väčší dôraz na čítanie,
chodili k nám celé triedy na besedy, už prvá
čikovia sa hromadne zapisovali.“ Podmien
ky boli pred pár rokmi celkovo lepšie. Kniž
nica sídlila v budove na Čulenovej, kde boli
rozdelené časti pre deti a mládež a dospe
lých, nechýbala ani spoločenská miestnosť.
Dnes majú knižničné priestory plochu len
150 m2, situácia sa však čoskoro zmení.
MALACKÝ HLAS
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Po vzore iných miest založilo Mesto
Malacky komunitnú nadáciu s náz
vom Pro Malacky. Hlavným dôvo
dom na jej založenie je snaha o vy
tvorenie doplnkového zdroja finan
covania verejnoprospešných aktivít.

V minulom roku v knižnici pribudlo kú
pou z rozpočtovaných či grantových peňazí
i darom (100 kníh od Tatra banky) viac ako
800 kníh. „Podľa finančných možností sa
snažíme nakupovať nové publikácie, od
bornú literatúru i beletriu.“ Najčítanejšími
Pokračovanie na . strane

mesta vyhlásený III. stupeň povodňovej
aktivity – pohotovosť na mlynskom ná
hone v Malackách a na Balážovom mly
ne. V zmysle zákona č. 666/2004 Z. z.
o ochrane pred povodňami ho vyhlásil
primátor Malaciek RNDr. Jozef Ondrej
ka na návrh Ing. Vladimíra Slaninku, ve
dúceho povodňového technika Sloven
ského vodohospodárskeho podniku, š.
p. Bratislava, OZ Bratislava, Závod Po
vodie.
Čo sa dialo?
Počas štyroch dní, najmä v kritický prvý
deň povodne zasadal viackrát krízový štáb
mesta. Privolané zložky, ktoré sa na riešení
POZVÁNKA

krízových situácií podieľajú, monitorovali
situáciu v teréne a najmä okamžite prijíma
li kroky k zastaveniu kalamity. Kým 21. 2.
dopoludnia zaplavovala Jesenského ulicu
na ploche 50 m voda s hĺbkou asi 2 m – po
Pokračovanie na . strane

Požiadavky na finančné zabezpečenie
rôznych podujatí a nových občianskych
služieb na území mesta neustále rastú
a bežné daňové i nedaňové príjmy mesta,
dotácie a úvery na ich financovanie nepos
tačujú. Nadačnými financiami chce samo
správa podporiť najmä mestské príspev
kové organizácie, ktoré majú verejnopros
pešný charakter, ale aj organizácie tretieho
sektora, ktoré na území mesta pracujú.
Nadácia, ktorá má názov Pro Malacky,
bude sústreďovať výnos z dvojpercentné
ho podielu z dane príjmov fyzických i práv
nických osôb. V úvodnom roku svojej čin
nosti, keď ešte novovzniknutá nadácia ne
môže byť príjemcom dvojpercentnej dane,
sa jej úsilie zameria na získavanie sponzor
ských príspevkov od podnikateľských sub
jektov.
Pokračovanie na . strane

Tillnerovo múzeum konečne otvorené

Cennosti z depozitu
znovu uzreli svetlo sveta

Presne 31 rokov odo dňa, keď posledný raz vydýchol talentovaný, scestovaný,
osobitne citlivý a skromný umelec a zberateľ Michal Tillner – 18. februára 2006
– sa jeho odkaz znovu dostal k ľuďom, ktorým sa ho sám rozhodol venovať.

Pozývame vás na zasadnutie MsZ vo
štvrtok 16. marca o 14.00 h v zasadač
ke MsÚ na Radlinského ulici.
Prerokované budú aj tieto body:
Návrh VZN o poskytovaní dotácií z roz
počtu mesta, Návrh zriaďovacích listín
rozpočtových organizácií mesta, Infor
mácie o aktuálnom stave právnych
sporov, o činnosti obchodných spoloč
ností s účasťou mesta a i.
Všetci ste srdečne vítaní.

Balíky so žiadosťami
o grant odchádzali z úradu

15. 2. bol posledným dňom na podanie žiadosti reagujúcej na grantové výzvy
z programu JPD Cieľ 2 financovaný z 50 % z Európskeho rozvojového a regio
nálneho fondu (ERDF), 45 % zo štátneho rozpočtu SR a 5% z rozpočtu žiadateľa
(Mesta Malacky). Mesto Malacky sa tak vďaka práci projektových manažérov
Ing. Pavla Hallona, Ing. Michala Šišoláka a Ing. Richarda Nimscha, ktorí do po
slednej chvíle pripravovali náročnú projektovú dokumentáciu, bude uchádzať
o spolu takmer 300 miliónov Sk.

Balíky so siedmimi žiadosťami odchá
dzali postupne z úradu. Jednou z nich pro
jekt Obnova a rekonštrukcia Zámockého
parku v Malackách – II. a III. etapa – časť 3
Pokračovanie na . strane

s celkovými nákladmi 40,6 mil. Sk. Z týchto
prostriedkov by mali byť vykonané výsad
by stromov, kríkov a zhotovené dve stud
ne, ktoré budú pripojené k polievaciemu
vodovodu na zavlažovanie. Ďalším poda

Hambálkovci v „slovenskej izbe” múzea.
Mestské centrum kultúry vďaka podpo
re Mesta Malacky, Ministerstva kultúry SR
a ďalších sponzorov po piatich rokoch od
reštitúcie starého Froncovho mlyna, ktorý
bolo treba aj s pôvodným múzeom vysťa
hovať, našlo a zrekonštruovalo priestory pre
staronovú expozíciu priamo v podkroví
Mestského centra kultúry na Záhoráckej

1919, kde je týmto dňom oficiálne zriadené
nové Múzeum Michala Tillnera.
Kto bol ten, čo odkázal Malačanom
všetko, čo mal rád?
Predovšetkým až do svojich posled
ných dní zostal skromným dieťaťom
Pokračovanie na . strane



SPRAVODAJSTVO

Komunitná nadácia

Pro Malacky
bude podporovať
verejnoprospešné
aktivity

Dokončenie z . strany
Predsedom Správnej rady komunitnej
nadácie je RNDr. Jozef Ondrejka. Prvým
tohtoročným príjmom nadácie je výťažok
z Plesu primátora mesta vo výške 96 tis.
korún. Jednou z prvých úloh Správnej rady
je vypracovanie smernice na prideľovanie
finančných príspevkov neziskovým orga
nizáciám a marketingovej stratégie nadá
cie na obdobie najbližších dvoch rokov.
Termíny podávania žiadostí o podporu ve
rejnoprospešných aktivít zverejní nadácia
prostredníctvom mestských informačných
zdrojov.	                   Ivana Potočňáková

Prečo Pro Malacky?
Názov Pro Malacky pochádza jed
nak z latinského jazyka: pro je prvou
časťou zložených slov s významom pre,
za, určený na dačo; a jednak zo záhor
ského nárečia – predložka pro má
v našom nárečí dôležité postavenie.
Názov mesta v názve je zase jasným
signálom pre darcov i širokú verejnosť,
na podporu ktorého mesta bola nadá
cia založená.
Čo bude nadácia
podporovať?
Peňažné dary i sponzorské príspev
ky budú určené na realizáciu konkrét
nych projektov v oblastiach, kde peňazí
nikdy nie je dosť:
v kultúre, spoločenských a mládež
níckych organizáciách, športe, v ob
lasti práce so sociálne odkázanými
a zdravotne postihnutými občanmi,
vzdelávaní či životnom prostredí.

Polmiliónová škoda
na zámockej bráne
25. februára pri zvážaní zrezaných stro
mov v rámci rekonštrukcie Zámockého
parku prišlo k vážnemu poškodeniu ved
ľajšej vstupnej brány. V podvečerných ho
dinách hliadka mestskej polície operatívne
zabezpečila priestor zábranami. Vodič au
ta, ktorý neprispôsobil výšku nákladu pod
mienkam, bol vypočutý štátnou políciou.
Náraz poškodil najmä ľavý stĺp od ces
ty. Mesto ihneď kontaktovalo dodávateľ
skú firmu, ktorá práce v parku realizovala
a tá bude zároveň znášať aj náklady na
opravu. 27. 2. už oba stĺpy zhodili, aby neo
hrozovali okoloidúcich. Po konzultácii
s pracovníkmi Krajského pamiatkového
ústavu v Bratislave bude brána vystavaná
nanovo. Finančná škoda dosiahne podľa
odhadov 500 000 Sk. Kovová konštrukcia
brány bola dobudovaná len pred šiestimi
rokmi na základe zachovaných historic
kých fotografií pri realizácii projektu Obno

JEDNOU VETOU

va a rekonštrukcia Zámockého parku – I.
etapa.
-lucy-, foto: S. Osuský

Balíky so žiadosťami o grant
odchádzali z úradu
Dokončenie z . strany
ným projektom bola Prezentácia Dolné
ho Záhoria (okresu Malacky) na výstavách
cestovného ruchu so žiadanou sumou do
tácií vo výške 9,22 mil. Sk. V prípade zisku
financií bude spracovaná multimediálna
DVD prezentácia okresu Malacky (Dolné
ho Záhoria) a Malaciek ako jeho centra, za
platená účasť na štyroch veľtrhoch cestov
ného ruchu v Bratislave (SR), Brne (ČR), Mis
kolci (Maďarsku) a Poznani (Poľsko) v roku
2007 a spracovaná propagačná obrázková
publikácia s mnohojazyčným popisom.
Finančne najnáročnejším bol projekt
na vybudovanie základnej infraštruktúry
zóny C Priemyselno-technologického par
ku Záhorie Eurovalley, a. s., v sume 192 mil.
Sk (podrobnejšie sme o ňom písali v ostat
nom Malackom hlase, pozn. red).
O grantové prostriedky sa mesto uchá
dzalo aj s projektom Rekreačný areál v Zá
mockom parku v Malackách s odhadova
nými nákladmi 11,3 mil. Sk. Jeho ústred
nou aktivitou bude vybudovanie klziska
na hádzanárskom ihrisku, ktoré bude môcť
TRÁPI NÁS

Malačanom slúžiť počas sezóny pri teplot
ných podmienkach do +8 °C.
Ďalšími podanými žiadosťami sú pro
jekty Rekonštrukcia kina Záhoran v Malac
kách s odhadovanými nákladmi 20,9 mil.
Sk a Revitalizácia Záhoráckej ulice Malac
kách so sumou 18,5 mil. Sk, kde ide o úpra
vu úseku od základnej umeleckej školy po
farský kostol.
Posledným projektom s názvom Rozší
renie portfólia služieb závislých na tech
nickej infraštruktúre poskytovaných pod
nikateľským inkubátorom v Malackách sa
mestská nezisková organizácia Inkubátor
Malacky (žiadateľom je mesto) uchádza
o takmer 7,2 milióna Sk. Spomínané rozší
renie služieb má byť dosiahnuté vybudo
vaním systému tzv. virtuálnej sekretárky
s aktivovanou službou centrálneho faxu,
dobudovaním klimatizácie a do tretice
zriadením počítačovej učebne.
Či budú financie na realizáciu projek
tov, ktoré skvalitnia život v meste, schvále
né, bude známe najskôr v máji 2006.
LUCIA POLÁKOVÁ
Foto: Peter Blažíček



V zmysle zákona č. 657/2004 Z. z.
o tepelnej energetike a podľa meto
dických pokynov MH SR bola spraco
vaná energetická koncepcia mesta
Malacky. Bola prerokovaná v MsZ dňa
26. 1. a schválená uznesením MsZ č.
12/2006.
Súčasťou energetickej koncepcie sú
záväzné časti, ktoré sa schválením v MsZ
stávajú súčasťou záväznej časti územné
ho plánu, t. z. že sú pre všetkých v meste
záväzné.
Záväzná časť energetickej koncep
cie mesta Malacky znie:
Z hľadiska ďalšieho rozvoja mesta Ma
lacky, v súlade so štátnou energetickou
politikou, ako aj z hľadiska menšieho zne
čisťovania prostredia a nižšej ceny tepla
pre konečného spotrebiteľa odporúča
me:
• Realizovať opatrenia vedúce k zníže
niu spotreby tepla na vykurovanie a príp
ravu TÚV;

• Podporovať centralizovanú dodávku
tepla;
• Nepovoliť inštalovanie individuál
nych vykurovacích systémov do jednotli
vých bytov v rámci centrálne vykurované
ho bytového domu;
• Posúdiť možnosť napojenia škôl
s vlastnými kotolňami na centralizované
zdroje;
• Pri novo budovaných objektoch
podporovať zásobovanie teplom z cen
tralizovaných zdrojov;
• Posúdiť možnosť využitia obnoviteľ
ných zdrojov energie (drevnej štiepky)
v kotolni  K 8;
• Posúdiť možnosť využitia tepla z geo
termálneho vrtu v kotolni K 8;
• Stimulovať inštalovanie slnečných
kolektorov na prípravu TÚV v objektoch
IBV;
• Posúdiť možnosť separovania bio
masy z komunálneho odpadu a jej spaľo
vania v kotle na drevnú štiepku.

Kompostáreň na dobrej ceste
Projektový manažment mesta bol úspešný pri získavaní finančných prostriedkov na
vybudovanie potrebnej mestskej kompostárne. Koncom februára 2006 schválila výbero
vá komisia cezhraničného programu iniciatívy spoločenstva INTERREG III A Rakúsko –
Slovenská republika mestu projekt pod názvom Projektová dokumentácia na kompostá
reň v Malackách. Do mestskej pokladnice tak pribudne 1,4 mil. Sk – teda nenávratný fi
nančný príspevok (grant), o ktorý sa mesto uchádzalo v septembri 2005. Z tohto budú
financované aktivity, ktorých realizácia je naplánovaná na mesiace marec až december
2006. Najprv pôjde o pracovné stretnutie s rakúskymi partnermi projektu z miest Gän
serndorf a Lassee s cieľom odovzdania skúseností s fungovaním ich kompostární. Tie
budú neskôr skonfrontované s predstavou mesta a výsledné závery zo stretnutia poslú
žia ako podklad pre spracovanie projektovej dokumentácie pre mestskú kompostáreň
v Malackách. Po spracovaní tohto úvodného technického dokumentu – projektovej do
kumentácie k stavebnému povoleniu, sa bude môcť mesto uchádzať o ďalšie grantové
prostriedky – tentoraz na vybudovanie samotnej kompostárne. 		  -lucy-

ZAUJALO VÁS
Milí čitatelia,
ak nám napíšete do 15. marca na
adresu redakcie, ktorý príspevok vás zau
jal, budete mať šancu získať kalendár
mesta. 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 najmä príspevky
V Zámku bzučia motorové píly, Všetko je tajomstvo, aj ja som tajomstvo,
aj vy ste tajomstvo, S rukávmi pod
bradou a iné.
Spomedzi všetkých sme vyžrebovali
Ivetu Okruhlicovú zo Záhoráckej ul.
z Malaciek. 		
-red-

✒

Pán Gašparík do redakcie napísal:
„V nedeľu sme boli na prechádzke po Zámockom parku a tesne pred nami odpa
dol kus omietky z novopostaveného múru. Je naozaj celý v žalostnom stave. Kto
je za to zodpovedný, kedy sa začne s nápravou a kto to zasa zaplatí?
Odpovedá Ing. Gabriela Reháková, oddelenie územného rozvoja, dopravy a služieb
„Zámocký múr popri chodníku na Ul. duklianskych hrdinov bol zrekonštruovaný v roku
2001 podľa požiadaviek Pamiatkového ústavu v Bratislave a spôsobom, ktorý Pamiatko
vý ústav požadoval, pretože celý areál Zámockého parku je vedený ako kultúrna pamiat
ka. Kolaudačné rozhodnutie bolo vydané v roku 2001 a reklamačná doba už uplynula.
Sme si vedomí stavu, v akom sa zámocký múr nachádza, a snažíme sa zabezpečiť jeho
opravu. Spôsob, akým sa múr opraví, musíme opätovne konzultovať s Pamiatkovým
ústavom v Bratislave. Podľa návrhu spôsobu opravy a rozpočtu budeme ďalej pokračovať
podľa finančných možností mesta.“
Obvodový múr bol obnovený v rámci prvej etapy rekonštrukcie Zámockého parku v ro
koch 2000 a 2001. Dodávateľom stavby bola spoločnosť Deltaspol Sereď, subdodávate
ľom Nitra. Celkový rozpočet nákladov I. etapy dosiahol výšku 22,8 milióna Sk.

DO POZORNOSTI

• Procesný audit, ktorý sa uskutočňuje
na MsÚ, pokračoval od 14. februára
konzultáciami špecialistov s vedúcimi
jednotlivých oddelení MsÚ.
• Primátor mesta RNDr. Jozef Ondrej
ka rokoval 14. februára s riaditeľom
príspevkovej organizácie mesta AD
HOC Vladimírom Mihočkom o organi
zácii medzinárodného stolnoteniso
vého turnaja Slovak junior open, ktorý
sa pod záštitou mesta uskutoční v júni
v Malackách.
• Primátora Ondrejku v ten istý deň
navštívil petičný výbor, ktorý žiada
zriadenie nových autobusových za
stávok MHD.
• 15. februára finišovali práce na sied
mich veľkých projektoch, ktorými sa
prostredníctvom programu JPD 2
uchádza mesto o podporu rozvojo
vých programov.
• J. Ondrejka rokoval 16. februára so
zástupcami Mestskej organizácie Slo
venského zväzu rybárov. Vyhláška
o chránenom vtáčom území podľa ry
bárov vo veľkej miere obmedzuje ich
činnosť.
• Na pracovnom stretnutí s JUDr. J.
Hollým rokoval 16. februára primátor
J. Ondrejka o výstavbe polyfunkčného
objektu na Záhoráckej ulici. V ten istý
deň prijal zástupcov spoločnosti, kto
rá prezentuje zámer vybudovania spa
ľovne nebezpečného odpadu pri Ma
lackách s využitím špičkových techno
lógií. Písomne spracovaný zámer má
spoločnosť predložiť komisii výstavby
a životného prostredia.
• 17. februára sa konal kontrolný deň
rekonštrukcie Zámockého parku a čis
tiarne odpadových vôd.
• Rada Združenia miest a obcí Sloven
ska zasadala 22. februára v Piešťa
noch. Zúčastnil sa na nej aj primátor
Malaciek RNDr. Jozef Ondrejka.
• V ten istý deň sa konalo valné zhro
maždenie spoločnosti Ekoreg, na kto
rom mesto predložilo návrh na odpre
daj svojho podielu v spoločnosti. Od
predaj je podmienený súhlasom MsZ.
• Valné zhromaždenie spoločnosti Re
cykling sa konalo 23. februára. Usku
točnila sa na ňom rekonštrukcia orgá
nov spoločnosti.
• 27. februára sa začalo prvé pripo
mienkovanie analytickej časti proces
ného auditu MsÚ.
• Predsedovia mestských organizácií
politických strán sa stretli 27. februára
s primátorom J. Ondrejkom a jeho zá
stupcom J. Bullom v súvislosti s pred
časnými parlamentnými voľbami
a prípravou na predvolebnú kampaň.
•  3. februára sa na MsÚ v Malackách usku
točnilo zasadnutie Klubu starostov Ma
lackého okresu.
		             - ipo -

ZAUJALO MA V ČÍSLE
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SAMOSPRÁVA
Čo teraz? Podľa primátora J. Ondrejku by
účinným riešením bolo prekopať dva ka
nály na úseku asi 150 m a vytvoriť tak akýsi
žľab spevnený dlaždicami, ale aj vybudo
vať regulovateľné stavidlo. V meste zase
pozdĺž Cesty mládeže navrhuje vyhĺbiť zá

chytný kanál a na Jesenského ulici, ktorá
bola zatopená, vytvoriť viaceré nové odto
kové vpuste. Kto však celú akciu investične
podporí? Zodpovednosť je na viacerých.
Viac budeme vedieť po ich stretnutí.
Text: LUCIA POLÁKOVÁ, foto: S. OSUSKÝ

Hľadajú sa riešenia
ako povodniam zabrániť

Trikrát a dosť?

Zaplavená Jesenského ulica pod nadjazdom – voda zasiahla aj prízemie rodinného domu. Veľa občanov sa mylne domnievalo, že za
stav môžu zanesené kanály. Tie však boli priechodné. Mlynský náhon preteká na západnej strane diaľnice rúrou s priemerom 120 cm
a na území mesta vteká do potrubia s priemerom 100 cm. 21. februára bol prietok vody cca 3 m3/s, pričom kapacitný profil je nastavený na množstvo 1,2 m3 vody za sekundu. S rozvodneným živlom však mali problémy aj v ostatných častiach mesta – na Vinohrádku
a na Továrenskej ulici. Spodná voda z koryta Maliny vyrazila v kritický deň aj v strojovni ŠH Malina. Odčerpávalo sa aj na Pezinskej.

Dokončenie z . strany
prvých opatreniach voda klesala, a 22. 2.
už bola ulica prejazdná. Najskôr bol zablo
kovaný prívod vody z mlynského náhonu
a odklonený do koryta Maliny (doobeda
21. 2.), neskôr čerpadlá úplne odčerpali vo
du z Jesenského ulice (do noci 21. 2). Situá
ciu sa podarilo stabilizovať vďaka včasné
mu zásahu, vhodne zvoleným postupom
a správnym rozhodnutiam.
Aj touto cestou vyslovuje vedenie
mesta úprimné poďakovanie všetkým,
ktorí sa pri odstraňovaní následkov povodne, ktorá postihla Malacky, podieľali. Sú to: vedenie a pracovníci Okresného
riaditeľstva HaZZ v Malackách, Vojenské
lesy a majetky SR (VLM) š. p. OZ Malacky,
Lesná správa Bažantnica, BVS, a. s. – Divízia rozvodu vody Malacky, Oddelenie
Vysypané z obálok
Vážená redakcia,
Malacký hlas je príťažlivejší, keď
je farebný. Prečítam si takmer všetko.
V poslednom čísle ma najviac zaujal
krátky životopis Svetloslava Veigla.
V Malackách bolo dosť osobností, od
ktorých by sme sa dozvedeli viac o našom mestečku. Ak vám to priestor dovolí, píšte o histórii.
Upútal ma aj príspevok Netreba
chodiť do Ríma. Malacky zaostávajú
za porovnateľnými lokalitami (Skalica,
Senec, Pezinok). Bude dlho trvať, kým
ich dobehneme. V 50. a 60. rokoch a aj
neskôr pôsobili na ONV funkcionári
(pracovníci väčšinou z Jakubova, Gajár...), a tak na zveľadenie mesta nezostalo nič, ani na kultúrny dom. Staré príslovie hovorí: Svoj svojmu a psovi kosť.
A tak to bolo.
Tretí zaujímavý článok bol o Valentínskej kvapke. Aj táto šľachetná činnosť bola známa v Malackách už v 50.
rokoch pod názvom Dobrovoľný darca
krvi. Vtedy ju organizoval OV ČSČK pod
vedením učiteľa Čuku. Viackrát do roka
prichádzalo auto z Transfúznej stanice
z Bratislavy. Darcov bývalo tak do štyridsať. Len vtedy sa o tom nepísalo, čo
je na škodu, a činy upadli do zabudnutia.
Mária Kravecová

Redakcia sa rozhodla čitateľku
rovnako odmeniť mestským his
torickým kalendárom.
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diaľničnej polície PZ SR v Malackách, Záchranná brigáda HaZZ v Malackách
a v neposlednom rade aj všetci zúčastnení zamestnanci mesta.
Čo však ďalej?
Na 14. marca o 9.00 h je zvolané za
sadnutie komisie pre vyhodnotenie po
vodňovej situácie. Jej účastníci – účast
níci - VLM SR š. p. OZ Malacky, Národná
diaľničná spoločnosť, a. s., Bratislava,
SVP š. p. OZ Povodie Moravy v Malac
kách, Správa CHKO Záhorie so sídlom
v Malackách, Obvodný úrad, odbor krí
zového riadenia v Malackách, Obvodný
úrad životného prostredia v Malackách,
Okresné riaditeľstvo HaZZ v Malackách
a nakoniec pozývateľ – Mesto Malacky
spoločne prerokujú návrhy na riešenie

Podporme ich 2 %
Milí Malačania, prihovárame sa vám
v záujme tých, ktorí sa usilujú pros
tredníctvom neziskových organizácií
vyvíjať zmysluplnú a užitočnú čin
nosť v prospech detí, mladých ľudí,
športujúcej verejnosti či telesne pos
tihnutých obyvateľov. Usilujú sa po
máhať záujmovým skupinám ľudí,
organizovať ich voľný čas a skvalit
ňovať im tak život v našom meste.
Pracujú obetavo, no iba ochota a nad
šenie, žiaľ, nestačia.
Pomôžte im a presmerujete 2 % zo svo
jich už zaplatených daní niektorému z ob
čianskych združení, ktoré pôsobia v našom
meste. Podľa § 50 Zákona č. 595/2003 Z. z.
od 1. 1. 2004 môžu sumu zodpovedajúcu
2 % dane už poskytnúť nielen fyzické, ale
aj právnické osoby.
Fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové
priznanie sami, vypĺňajú údaje o organizá
cii, ktorej presmerujú 2 %, priamo v daňo
vom priznaní. Urobia tak do 31. marca.
Aj v daňovom priznaní pre právnické osoby
je predtlačená sekcia, v ktorej sa vypĺňajú
údaje o prijímateľoch 2 %.
Fyzické osoby, za ktorých robí ročné zúč
tovanie zaplatených preddavkov na DzP
zamestnávateľ, poukazujú 2 % v daňovom
vyhlásení. To spolu s potvrdením o zaplate
ní DzP od zamestnávateľa treba doručiť na
miestny daňový úrad do 30. apríla.
Skúste aj vy, aké príjemné je zaujať ak
tívny postoj a tešiť sa z toho, že namiesto
neadresného príjemcu môžete svoje dve
percentá cielene venovať. 	
ĎAKUJEME!

kritických miest s cieľom nájsť také
opatrenia, ktoré by umožnili zabrániť
opakovaniu sa podobných situácií.
V závere pozývacieho listu primátor J.
Ondrejka vyjadruje presvedčenie, že kon
štruktívnym prístupom k veci dokážu zain
teresovaní nájsť reálne a vzájomne pros
pešné riešenie, ktoré zmierni riziko povod
ní v Malackách na minimum.
Treba povedať, že ochranné pásmo
„diaľničiarov“ siaha do vzdialenosti 50 met
rov cesty od diaľnice, potom sa začína bio
top európskeho významu. Tu na mieste,
ktoré spôsobilo problémy s vyliatím mlyn
ského náhonu, sa vypomstil necitlivý zá
sah do prírody. Ako vidno na mapke, na
mieste, kde dnes stojí diaľnica, bol voľake
dy rybník, ktorý zasypali. Ten dokázal zadr
žiavať prívaly vody, ktoré sa valili na mesto.

Po odčerpaní množstva vody sa ukázal žalostný stav komunikácie pod ňou a obrovské výmole, ktoré bolo treba ihneď pohotovostne upraviť. K dokonalejším opravám môže mesto
pristúpiť až na jar. Táto zima Malacky vyšla už poriadne draho a podobné rozbité komunikácie sa objavili aj v iných častiach mesta. Škody nie sú zatiaľ vyčíslené. Po ich sumarizácii
je možné uplatniť si kompenzáciu za škodu, ktorá vznikla pri živelnej pohrome od štátu.

Organizácia

IČO

Adresa

Účet

INKUBÁTOR MALACKY, n. o.

36077615

Bernolákova 1 A

3259206001/5600

Boxing Club - Robotnícka telovýchovná jednota

36065048

1. mája 108

1685611051/0200

Rodičovské združenie pri Materskej škole

17319617

Kollárova ul. 896

3266270001/5600

SVITANIE - Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím

34004742

Nám. SNP 7

0019193658/0900

Poľovnícke združenie MALAČAN

34008543

Hollého 60

0019192655/0900

FORNIX

31813500

Kláštorné námestie 3

3252928001/5600

Rodičovské združenie pri Materskej škole, Štúrova 139, Malacky

17319617

Štúrova 139

3252063001/5600

Združenie rodičov pri ZŠ Dr. J. Dérera

30851602

Gen. M. R. Štefánika 7

0019192540/0900

Kynologický klub ZÁHORÁK

31781594

Janka Kráľa

0019193762/0900

Rodičovské združenie pri Materskej škole s elokovanými triedami

17319617

Bernolákova 18

1460592005/8080

1. SFC ARTEMIS

30847010

Jánošíkova 68

7083283/5200

Telovýchovná jednota Strojár Malacky

17642639

Sasinkova 73

0019192508/0900

Detské centrum VÁNOK

36071081

Martina Rázusa 30

1460506007/8080

Združenie priateľov branných športov

30858569

Gabčíkova 9

2090681856/0200

Rodičovské združenie pri Špeciálnej základnej škole a praktickej škole

17319617

Pribinova 16/1

0182453528/0900

Rodičovské združenie pri Základnej škole

17319617

Záhorácka 95

131034112/0200

Športový klub Žolík Malacky

31817769

Jozefa Kubinu 15

01460554009/8080

Mladí Ľudia Organizujú a Komunikujú

31800963

Kláštorné námestie 3

3223430001/5600

Atletický klub AC Malacky

31873901

Záhorácka 95

0019193666/0900

Rodičovské združenie pri Základnej škole

17319617

Štúrova 142/A

0019193447/0900

Fond pre rozvoj výchovy a vzdelávania „n. f.”

31782990

1. mája 8

0180046347/0900

Zlatý vek

30855462

Záhorácka 1919

7818358/5200

ŠK Malacky Futbalový oddiel

18049541

Zámocká 12

4420001008/3100

Rodičovské združenie pri Materskej škole

17319617

Hviezdoslavova 1

0181912796/0900

MANSVÉT

31803156

Kláštorné námestie 1

0181135317/0900

Slovenský zväz telesne postihnutých, Okresné centrum

36068209

Štúrova 12

0181597992/0900

ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých Malacky

12664979

Štúrova 12

4420002203/3100

Mestký stolnotenisový klub Malacky

31793851

Sasinkova 73

0180285663/0900

Česko-Slovenská futbalová akadémia

30846331

Štúrova 131

4001026745/7500

Medicínska alternatíva, n. o.

36077917

Bernolákova 1A

2666746043/1100

Bližšie informácie na www.rozhodni.sk, kde nájdete i potrebné tlačivá. Daňové priznanie pre PO, pre FO typ A, typ B už vyhlásenie o presmerovaní 2 %
obsahujú, avšak z webstránky www.rozhodni.sk je možné stiahnuť si zverejnené vyhlásenie zamestnancov.
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Cennosti z depozitu znovu uzreli svetlo sveta
Dokončenie z . strany
chudobných rodičov. Narodil sa im 25. mája 1895
vo Viedni, kde boli na robotách. Detstvo prežil
v Malackách u svojho deda, v rodine habánskych
keramikárov. Tam nasal lásku k výtvarnému umeniu a cit pre krásu úžitkového umenia. Nevšedný
talent si uňho všimol aj jeho učiteľ. U chudobných
Tillnerových rodičov však jeho usmerňujúce slová
nenachádzali pochopenie. V trinástich sa však sám
chlapec po vlastných vydal do Viedne, aby tam
študoval na umelecko-priemyselnej škole. Zároveň si však musel privyrábať ako robotník. Neskôr
s obľubou podnikal pešie vandrovky po európskych krajinách, kde spoznával hodnoty starých
majstrov. Zároveň po búrlivom prelome storočí
v „cudzine“ nadväzoval cenné kontakty s umeleckou avantgardou.
Najdlhšie vydržal v chýrnych filmových ateliéroch
UFA v Berlíne, kde uplatnil svoje skúsenosti z oblasti
reklamy, úžitkovej grafiky a plagátovej tvorby. Nástup
Hitlera bol však pre slobodomyseľného Tillnera zadúšajúci. Vrátil sa na Slovensko, kde založil školu aranžovania výkladov. Ťažké pomery sa však presunuli aj
k nám a Tillnera, ktorý sa zapojil do protifašistického

odboja a ilegálne pomáhal obetiam perzekúcie, za
protištátnu činnosť uväznili.

ich napriek takmer dvojgeneračnému vekovému roz
dielu.

Večný hľadač vlastného výrazu
Vo výtvarnej tvorbe sa Tillner inšpiroval najmä slovenskou krajinou. Sám vravieval, že hoci prvú polovicu života strávil v zahraničí, tie pravé korene cíti na
Slovensku. Po vojne sa usadil v Bratislave a vtedy nastal výrazný kvalitatívny posun v jeho tvorbe. Odbornú verejnosť šokoval expresívnym výrazom s dominantnou líniou, štylizáciou kompozície a výraznou
farebnosťou. Hoci vekom Tillner patrí ku klasikom
slovenského moderného umenia (k Alexymu, Bazovskému, Fullovi či Galandovi), na rozdiel od nich sa
však do posledných chvíľ cítil plný umeleckých výziev, sledoval umelecké tendencie a nastupujúce
trendy. Iróniou osudu však bolo, že vtedajšia politická
klíma nebola priaznivá odklonu od oficiálneho so
cialistického realizmu. Kým sa definitívne neutiahol
na Liptov, kde si kúpil drevenicu, stihol udať tón nastupujúcej generácii mladých adeptov umenia zo
skupených okolo Laluhu, Krivoša, Paštéku, Kompánka, Brunovského, Jankoviča. Tí neskôr predstavili kvalitu nášho výtvarného umenia i vo svete. Inšpiroval

Končí tam, kde začínal...
Z Froncovho mlyna do moderného príjemného
podkrovia MCK – taká bola cesta vzácnych obrazov
a exponátov úžitkového umenia, ktoré Tillner zozbieral za posledné štvrťstoročie svojho plodného života.
Jeho zbierku tvorili stovky kusov keramiky – západoslovenskej fajansy, drevené úžitkové predmety, mlynčeky, žehličky a obdivuhodné petrolejové lampy. Maliar M. Tillner považoval za nevyhnutné rozvíjať duševné bohatstvo a odkaz predkov. Na sklonku života sa
pustil s jemu vlastnou vervou aj do budovania múzea
v Malackách a všetky svoje „poklady“ venoval Záhorákom, s ktorými strávil detstvo. Slávnostného otvorenia
sa však nedožil, umrel o tri mesiace skôr, 18. februára
1975 v Bratislave.
Termín veľkej slávy, keď sa nám Tillner v novom
múzeu znovu prihovoril prostredníctvom predmetov,
ktorých sa neraz s láskou dotýkal, iste nie je náhodný.
Tešme sa, že aj my máme medzi sebou ľudí, ktorí obetavo a cieľavedome naplnili jeho túžbu a želanie zanechať stopu doma v Malackách. Vďaka nim bol 18. február 2006 nielen 31. výročím úmrtia veľkého umelca,
ale aj dňom znovuotvorenia Múzea Michala Tillnera.

Súčasťou slávnostného otvorenia múzea boli ukážky ľudových
remesiel.

Text, foto: Tatiana Búbelová

Poďakovanie sponzorom
Veselá a štedrá slávnosť po prestrihnutí pásky v novom Múzeu M. Tillnera sa uskutočnila vďaka finančnej podpore Mesta Malacky, Ministerstva kultúry SR, firiem
Pozagas, Holcim, Tatra banka, Busines and drive, s. r. o., Esko, s. r. o., M Plast, s. r. o.,
Pepsi Cola a realitnej agentúry KOMETA a Gastro M+M. Mestské centrum kultúry
ďakuje za „pocheraje“ členkám klubu dôchodcov, všetkým účinkujúcim za spestrujúci kultúrny program a kameramanovi P. Bogdalíkovi za ochotu zachytiť túto
historickú chvíľu pre budúce generácie.

Malačianky v kurze

Konkurz na titulnú postavu Katky pripravovaného muzikálu Novej scény Neberte
nám princeznú, ktorý oživí kultový televízny muzikál s Marikou Gombitovou, Mirom Žbirkom a Mariou Rottrovou z roku 1980, vyhrali dve známe Malačianky – Zuzana Norisová
a Miroslava Partlová. Skúšať sa začne od apríla a slávnostná premiéra muzikálu je naplánovaná na september. Režisérsky ho zastreší známy choreograf Ján Ďurovčík, ktorý prís
nym okom hľadel aj na účastníkov konkurzu najmä uchádzačky o rolu Katky. „Nejde o to,
kto ako vyzerá, ale aký má prejav. Potrebujeme také jemné vzrušujúce stvorenia,” uviedol
počas konkurzu. Nuž také rastú na Záhorí. Malackému hlasu sa podarilo zistiť, že vo vedľajšej úlohe sa v muzikáli mihne aj tretia rodáčka z Malaciek – študentka 1. ročníka malackého gymnázia z Ul. 1. mája Alexandra Ďurinová.
O tom, že Malacky sú liahňou talentov, presviedča aj Barbora Balúchová, ktorá ne
ohrozene postupuje z jedného kola do druhého vo finále SuperStar. 		  -lucy-

Kedy môžete múzeum navštíviť?

Po – Pia: 9.00 – 12.00 h; 13.00 – 17.00 h • So – Ne: 14.00 – 17.00 h
Vo výstavných priestoroch MCK na Záhoráckej 1919 môžete
súčasne navštíviť od 10. 3. výstavu členov Kurzu pre dospelých
ZUŠ pod názvom Známi – Neznámi. Jej slávnostná vernisáž
sa uskutoční v tento deň o 17.00 h.

POSTREH OBČANA

Vážená redakcia,
dovoľte, aby som sa vám poďakovala
za dobrú prácu. Malacký hlas sme si vždy
kupovali a celý prečítali. Jeho príprava
od nápadov až po realizáciu je náročná
a iste nákladná, zasluhujete si pochvalu.
Nikdy neviem, ktorý príspevok by som
označila ako najzaujímavejší – také sú totiž všetky! Jedno ma však mrzí: keď sa
v piatok alebo vo štvrtok dostane do
vchodu, onedlho už jeden čerstvý výtlačok leží pohodený v škatuli na zberový
papier. Nevieme vypátrať, kto z nášho
vchodu je taký ignorant (či analfabet?).
Nemôžem si dovoliť pohnevať si susedov,
lebo som už staršia vdova a oni mi v prípade potreby pomôžu. Preto neuvádzam
svoju totožnosť. Veľa úspechov želá vaša

A ( ) tie smeti
zase

Vysypané z obálky

Neviem, ako vám, ale mne sa už doslova hnusí pohľad na skládku smetí okolo
kontajnerov na Záhoráckej ulici (pri bloku
G, vedľa bývalej III. ZŠ). Možno aj preto, že
ju máme rovno pod oknami. Takže okrem
psích výkalov nám tu hlavne v letných mesiacoch krásne rozvoniava aj táto skládka.
Ak si myslíte, že tento problém vznikol len teraz, ste na omyle. Na tento
nevyhovujúci stav som upozorňoval
prostredníctvom MINKY už pred
šiestimi rokmi, ale odvtedy sa nezmenilo vôbec nič. Vlastne áno. Je to
stále horšie a horšie.

verná čitateľka z Malaciek

Ďakujeme všetkým verným čitateľom
aj panej, ktorá sa nepodpísala, za jej
úprimnosť. Malacký hlas by mal upozorňovať na problémy, ktoré vás občanov trápia, tak ako to je aj v príspevku
Postreh občana. Za každý podnet sme
vďační. U nečitateľov oceňujeme ich
aktívny prístup k separovaniu papiera. Len škoda, že tak robia skôr ako ostatní a na úkor svojej informovanosti.
-mh-



Isto si poviete: Veď ten bordel si tam
robia občania sami. S tým nemožno ne
súhlasiť, ale skúsme spolu odpovedať na
otázku PREČO?
Je to jednoduchá matematika. Na osem
vchodov máme k dispozícii šesť kontajnerov na komunálny odpad, jeden kontajner
na papier a jeden na sklo (mimochodom
už dva týždne úplne plný). Osem činžiakových vchodov predstavuje 192 bytov. Keď
iba polovica bytov vynesie vrecko smetí,
kontajnery sú v momente plné. Čo urobí
občan? Odpad položí vedľa kontajnera.

Stanovisko
Vari si ho nemá zase odniesť domov, veď
za odvoz si poctivo platí.
Ráno príde komando „vyberačov“, vrecia rozoberie, povyberá zaujímavý tovar
a nechá tak. Potom príde vietor... a zbohom čisté Malacky. Jasné, že „tekosáci“
kontajnery vyvážajú pravidelne, ale vyvezú len kontajnery, skládku nechajú tak. Tú
príde zobrať iná čata, ale to už sú Malacky
plné smetí.
Nemám tušenie, kto má túto problema
tiku v kompetencii (či Tekos alebo mesto),
ale evidentne ju už dlhé roky nezvláda.
Ponúka sa mi iba jediná otázka:
Ako chceme viesť občanov k odpadovej kultúre, keď im nevytvoríme ani
základné podmienky?
A pritom stačí tak málo. Pridať zopár
kontajnerov, zabezpečiť častejší vývoz...
Alebo sa na to budeme pozerať ďalších pár
rokov?			    P. BARTEK

Mesto Malacky má ustanovené Všeobecne záväzné nariadenie o zbere,
preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. 6/2001. Článok VII.
ods. 2 hovorí o zberných nádobách
využívaných v systéme zberu v meste a o intenzite vývozu. Okrem iného
sa v ňom uvádza aj prepočet využívania 1100 l kontajnerov, ktorý je
stanovený pre 70 osôb.
Vo vašom príspevku uvádzate, že pre
tento 8-vchodový činžiak máte len 6
kontajnerov. Nie je to pravda. Fyzicky
sme prepočítali 1100 l kontajnery a je
ich 7 ks smerom od mesta na dvoch
plochách a na tretej, ktoré je v zákrute
a slúži ešte aj pre vedľajší činžiak (3
vchody) je ich 6 ks. Takže teoreticky pre
váš činžiak je to 10 kontajnerov a nie 6,
ako uvádzate.
Urobili sme prepočet kontajnerov
a obyvateľov v zmysle uvedeného VZN.
Do prepočtu sme zarátali aj vedľajší činžiak, pretože stojisko na rohu (oproti
svadobke) je spoločné aj pre týchto
obyvateľov. Tento činžiak má tvat L, takže sme prerátali všetky uvedené vchody. Spolu je to 17 vchodov, v ktorých ži
je 1140 občanov. Počet 1100 l kontajnerov je 17 ks. V prepočte vychádza na jeden kontajner v priemere 67 obyvateľov

alebo 1 kontajner na 1 vchod, čo je plne
v súlade s VZN mesta Malacky. Podotýkam, že takto sú urobené prepočty v ce
lom meste. V tejto lokalite bolo ešte
v roku 2004 na uvedenom stojisku len
5 kontajnerov, ale vzhľadom na pretrvávajúci neporiadok tam bol pridaný
šiesty. Prečo potom počet kontajnerov
nepostačuje? Nie je chyba niekde inde?
Možno, že sa obyvatelia málo zapájajú
do separovaného zberu papiera, skla,
tetrapakov, nestláčajú PET fľaše, čo vedie k zvýšenému objemu odpadu a nehospodárnemu napĺňaniu nádob. Okolo kontajnerov bývajú dosť často postavené kartóny, ktoré má každý občan
odvážať na odpadový dvor. Objemný
odpad sa tiež má voziť na odpadové
dvory a nie dávať do kontajnera. Mesto
okrem toho dvakrát za rok robí zvoz objemného odpadu, čím vychádza občanom v ústrety. Je možné, že sem prinášajú odpad aj z iných častí mesta, ale
doteraz sa nestalo, aby nás na tento
fakt niekto upozornil, prípadne nahlásil
ŠPZ auta, aby sme mohli podniknúť potrebné kroky. Boli by sme radi, keby občania s nami viac spolupracovali v záujme nás všetkých.
RNDr. Božena Orgoňová,
oddelenie ŽP MsÚ v Malackách
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Text, foto: LUCIA POLÁKOVÁ

Knižnica MCK vyhlasuje

Začnú Malačania po rozšírení
knižnice viac čítať?
Dokončenie z . strany
Da Vinciho kód, romány od Vasilkovej-Ke
leovej a u detí„potterovky“ či aktuálne knihy
z edície A. Hitchcock a traja pátrači. Zápisné
do knižnice je 50 Sk ročne a údaje si musia
pracovníčky dôkladne preveriť. Od minulého roka zaznamenávajú u detí do 15 rokov
aj osobné údaje zákonného zástupcu. Niektorí rodičia sa rozčuľujú, no prax si to vyžaduje. Vyplýva to z nariadenia ministerstva.  
Jeho správnosť potvrdila i nepríjemná skúsenosť. „Asi 10-ročný chlapec si vypožičal
tri nové „potterovky“ v hodnote asi 1500 Sk.
Knihy však nevracal, a tak som zavolala do
školy, kde mal chodiť. Nechodil. Zistila som,
že si všetky údaje vymyslel,“ žasne nad vynaliezavosťou dieťaťa knihovníčka.
Marcové novinky – začiatok prestavby
V januári 2006 podpísalo mesto zmluvu
o nenávratnom finančnom príspevku na

projekt rekonštrukcie a prestavby MCK za
2 234 000 Sk, ktorý umožní zväčšiť priestory
knižnice na 265 m2. V blízkej budúcnosti zač
nú rekonštrukčné práce, ktoré potrvajú do
začiatku letných prázdnin. Konečne po rokoch budú oddelené priestory pre deti
a dospelých, vytvoria sa i podmienky pre
kultúrno-spoločenské stretnutia, besedy
a dúfajme i hromadné exkurzie žiakov škôl.
Vznikne počítačová študovňa, zakúpený
bude aj knižničný softvér, ktorý umožní online vyhľadávanie kníh a sprehľadní výpožičný systém. V rámci týždňa slovenských
knižníc (27. 3. – 2. 4. 2006) budú môcť bez
pokuty vrátiť knihy všetci zábudliví čitatelia.
Zamestnanci chcú deti k čítaniu motivovať
aj vyhlásením súťaže o Kráľa detských čitateľov. Nezabudnú doživotným bezplatným
vstupom do knižnice obdarovať Malačana,
ktorý je najdlhšie pravidelným návštevníkom. Ako nám prezradila riaditeľka Mgr. Ja-

Súťaž o Kráľa
detských
čitateľov!
Čo musí budúci kráľ spraviť:
• zapísať sa do knižnice v roku 2006
• navštíviť knižnicu aspoň
raz za mesiac
• prečítať knihu podľa vlastného
výberu, min. jednu do mesiaca
Do tohto počtu sa zarátajú aj knihy, ktoré treba prečítať povinne.
Sú to:
pre deti do 10 rokov – Mária Ďuríčková: Danka a Janka; obrázková encyklo
pédia (ľubovoľná); J. C. Hronský: Budkáčik
a Dubkáčik,
pre deti od 11 rokov – Ľudo Ondrejov:  
Zbojnícka mladosť, encyklopédia (ľubovoľná), ľubovoľná kniha z cyklu Traja pátrači.

Prihlásiť do súťaže sa možno
od januára do konca roka 2006.
Budúci Kráľ detských čitateľov bude
známy v marci 2007. Okrem kráľovského
titulu získa hodnotné ceny, medzi nimi je
aj bezplatný prístup na internet dvakrát
v mesiaci počas celého roka.

Nový kalendár podujatí na mesiac marec
8. marec	Nedajme sa, „Malačané“! – vystúpenie detí DDŠ DNH, 9.00 h, 11.00 h,
14.00 h, SD MCK Mierové nám.	 
9. marec Letový plán, akčný triler USA, 18.00 h, kino Záhoran
10. marec	Vernisáž výstavy Známi –Neznámi... – 17.00 h, MCK Záhorácka ul.
		
Letový plán – akčný triler USA, 18.00 h, kino Záhoran
10. – 12. 3. II. orientálny víkend – kurz brušných tancov, MCK Malacky
11. marec Finty Dicka a Jane – komédia USA, 18.00 h, kino Záhoran
12. marec Divadlo Happy: Kamarát Bombuľko – 16.00 h, MCK Malacky
		
Finty Dicka a Jane – komédia USA, 18.00 h, kino Záhoran
16. marec	Babinec v galérii so spisovateľom Jozefom Moravčíkom, 17.00 h, galéria MCK Záhorácka ul.
		
Hrubeš a Mareš sú kamaráti do dažďa – komédia ČR, 18.00 h, kino
17. marec Hrubeš a Mareš sú kamaráti do dažďa – komédia ČR, 18.00 h, kino
18. marec S tvojou dcérou nikdy – Divadlo na hambálku, 18.00 h, SD MCK Malacky
		
Vesmírne dobrodružstvo – sci-fi USA, 18.00 h, kino Záhoran
		
Športka – VTJ Flyers – futsal, 19.30 h, ŠH Malina Malacky	 
19. marec	Nedajme sa, „ Malačané“!, vystúpenie detí DDŠ DNH, 15.00 h, SD MCK
Mierové nám.
		
Malsport – FKP, futsal, 19.00 h, ŠH Malina
		
Volejbal – ženy: TJ Strojár Malacky – VK OMS Senica, 16.00 h, Š H
		
Vesmírne dobrodružstvo – sci-fi USA, 18.00 h, kino Záhoran
22. marec	Stretnutie s Táliou – Rád červených nosov: O psíčkovi a mačičke – Medzinárodný deň detského divadla, 9.00 h, 11.00 h
23. marec Doblba! – čierna komédia ČR, 18.00 h, kino Záhoran
24. marec Doblba! – čierna komédia ČR, 18.00 h, kino Záhoran
25. marec	Sen noci svätojánskej, Divadlo na hambálku, 18.00 h, SD MCK,
		Ružový panter – komédia USA, 16.00 h a 18.00 h, kino Záhoran, vstup
zdarma
26. marec	Malacká hudobná jar, úvodný koncert MHJ – The swiss trio (Švajčiarsko), 17.00 h, SD MCK Záhorácka ul.
		
Kinečko: Anjel Pána – česká rozprávka, 16.00 h, kino Záhoran
		
ŠK Malacky – Gajary, futbal, 15.00 h, Zámocký park
27. marec Kinečko: Anjel Pána – česká rozprávka, 14.00 h, kino Záhoran
28. marec Mafiánske historky, divadlo agentúry Celebrity, 19.30 h, kino Záhoran
30. marec Domino – triler USA, Francúzsko, 18.00 h, kino Záhoran
31. marec Domino – triler USA, Francúzsko, 18.00 h, kino Záhoran
Kalendár podujatí spracovala Kancelária prvého kontaktu Mestského úradu v Malackách. Prosíme usporiadateľov akýchkoľvek podujatí, ktorí chcú mať svoje podujatie zverejnené v nasledujúcich kalendároch, aby dodávali informácie na nasledujúci
mesiac vždy do 15. dňa práve prebiehajúceho mesiaca.
Kontakt MCK: 034/772 21 55, 034/772 25 37,
Kontakt MsÚ: 034/7966122, media@malacky.sk

-mck-
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na Zetková, oslobodení od zápisného budú
aj prváci. Ostatní žiaci budú môcť „ročný
vstup“ do knižnice zaplatiť novinkou z dielne ministerstva školstva – kultúrnym poukazom. Služby sa skvalitňujú, cesta ku knihám, denníkom, časopisom, magazínom
sprístupňuje, dúfajme, že to patrične ocení
každý nový aktívny čitateľ.

Reumatologická
ambulancia
MUDr. Zuzana Bubánová
Ordinačné hodiny

Po ndelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

8.00 – 15.00
8.00 – 15.00
8.00 – 17.00
8.00 – 15.00
8.00 – 13.00

Telefón do ambulancie

034/ 772 29 65, kl. 416
MH 06 F4
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Energetický audit bezplatne
16. 2. sa v Bratislave v budove Prvej
stavebnej sporiteľne, a. s., uskutoč
nila tradičná novoročná tlačová kon
ferencia, na ktorú boli pozvané i re
gionálne médiá. Za vedenie spoloč
nosti sa novinárom prihovoril aj Ing.
Imrich Béreš, predseda predstaven
stva PSS, a. s., ktorý zhodnotil situá
ciu na trhu stavebného sporenia v ro
ku 2005 a načrtol jeho vývoj v roku
2006.
Na otázku novinárov, kto je typickým
klientom PSS, s úsmevom odpovedal: žena
vo veku 25 – 40 rokov so stredným vzdela
ním z menšieho mesta alebo obce. Dámy
to majú vo svojich rukách. Najmä z pre nás
„silných“ regiónov – Trenčín a Trnava.“
PSS, a. s., realizuje už vyše 13 rokov do
stupné sporenie na riešenie bytovej otáz

ky na Slovensku. V roku 2005 uvoľnila
z PSS, a. s., na bytové účely viac ako 13,2
miliardy Sk. V súčasnosti má 936 000 spori
teľov. Pomáha financovať nové bývanie
a obnovu bytového fondu už dlhodobo,
a to takmer polovicou všetkých poskytnu
tých prostriedkov na tento účel. Zaujíma
vosťou je, že PSS v spolupráci so Staveb
nou fakultou STU v Bratislave ponúka pre
všetkých bezplatné využitie počítačového
programu, ktorý zmapuje energetickú ná
ročnosť domu, bytu či budovy a naviguje
majiteľa, aké opatrenia treba urobiť, aby
sa znížila spotreba energií. Vzhľadom na
meniace sa ceny energií a stavebného ma
teriálu každého polroka tento program
aktualizujú. Takýto energetický audit si mô
že dať urobiť každý, aj neklient PSS, bez
platne.
-lucy-

Úspech verejnej zbierky
Už štvrtýkrát po sebe sa v rámci ce
loslovenskej akcie Dňa podpory ná
hradných rodín, ktorú vždy 20. sep
tembra organizuje občianske zdru
ženie Domov v rodine so sídlom v Ko
šiciach, konala aj verejná zbierka.
V roku 2005 sa na nej zúčastnilo vy
še 200 dobrovoľníkov a aktivistov
z radov stredoškolskej mládeže z Ko
šíc, Bratislavy, Malaciek, Žiliny, No
vých Zámkov a Perneka, ktorí darcov
potešili samolepkami s červeným sr
diečkom – symbolom zbierky.
Ako vyplýva z vyúčtovania zbierky,
potvrdeného Ministerstvom vnútra SR,
jej hrubý výnos získaný povolenými
spôsobmi konania bol 71 354 Sk. Nákla
dy spojené s jej konaním predstavovali
10 562 Sk, čo je 14,8 % z výnosu. Z čisté
ho výnosu 60 792 Sk bolo 17 750 Sk po
užitých na podporu troch profesionál
nych rodín a čiastka 43 042 Sk na pod
DROBNÁ INZERCIA
• Predám satelitnú anténu s príslušens
tvom za 3 tis. Sk. Treba vidieť. Kontakt:
034/772 38 49, 0902 88 80 12.
• Hľadám prácu údržbára-strojára, uprato
vača, zámočníka, robotníka na 6 hodín do
poludnia. Mám vyštudovanú SPŠ strojníc
ku. Kontakt: 034/772 38 49, 0902/88 80 12.
• Predám Peugeot Partner 1.9 D, r. v. 2001,
cena dohodou. Kontakt: 0905/94 53 95
• Predám Fiat Punto 55s, modrý, 5-dverový,  
r. v. 11/1996, garážovaný, centrál, rádio
s CD, zimné, letné pneumatiky, elektróny,
strešný nosič, reflektory, poťahy, servisná
knižka, najazdené 105 000 km, cena doho
dou. Kontakt: 0904/39 34 33.
• Predám garáž pri servise, prvý rad od ces
ty. Cena dohodou. Kontakt: 0904/50 51 18.

Kto je to

DO POZORNOSTI

V roku 2006 je ten správny čas, aby
sme načreli do svojich vedomostí
o histórii mesta. V rubrike Kto je to
budeme uverejňovať indície o vý
znamnej osobnosti. Spoznáte ju?
Narodil sa 2. marca 1884 v Malackách
v rodine slovenského národovca. Po ab
solvovaní gymnázia v Bratislave študoval
práva na univerzite v Budapešti, kde ro
ku 1907 získal titul doktora práv. Bol
spolutvorcom a signatárom martinskej
Deklarácie slovenského národa. V 30. ro
koch sa stal podpredsedom Sociálnodemokratickej strany. V r. 1929 bol minis
trom školstva, v r. 1934 – 1938 minister
spravodlivosti. Po rozpade ČSR zostal
v Prahe, kde sa zapojil do ilegálneho pro
tifašistického odboja. V r. 1944 a 1945 bol
nacistami väznený. V r. 1946 – 1948 vyko
nával funkciu predsedu Najvyššieho sú
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Náš tip na nákup

v supermarkete

TÝŽDEŇ OD 10. DO 23. 3. 2006
• Michalská tehla, 1 kg za 149 Sk
• Mrazené kura, 1 kg za 55 Sk
• Dáždnik skladací, 1 ks za 59,90 Sk

separovaný zber
druhotných
surovín.

oznamuje svojim členom a záujemcom o členstvo, že stretnutia sa uskutočňujú v priestoroch prístavby MsÚ
v Malackách, Radlinského ul. 2751/1,
I. poschodie č. d. 112 každý posledný
štvrtok v mesiaci (okrem júla, augusta a decembra) od 17.00 do 18.00 h.

Upozorňuje tých, ktorí si neodložili har
monogram separovaného zberu pa
piera uverejnený v minuloročnom Ma
lackom hlase, že aktuálne informácie
nájdu vo videotexte eM TV a stabilne
v eMtexte na s. 156.  Ak občania majú
záujem o kompletný celoročný har
monogram, môžu si ho vyzdvihnúť
v Klientskej kancelárii KPK v MsÚ u V.
Lapinovej z oddelenia životného pro
stredia. Najbližší zvoz separovaného
papiera bude 10. 3. v uliciach, ktoré
tvoria 3. obvod, a 7. 4. v 1. obvode.

-mh-

Orieškové kolieska
SPOTREBA:

300 g hl. múky, 250 g palmarínu, 120 g
práškového cukru, 120 g lieskových
orieškov, ¼ balíčka prášku do pečiva,
1 žĺtok
POSTUP:
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Klub filatelistov
ZSF 52 – 32

recept pani vozárovej

MUDr. Zuzana Sedláčková

Kto je to?

Oddelenie ŽP MsÚ oznamuje obča
nom, že od začiatku roka opäť po
kračuje

Miroslav Grega,
dobrovoľník OZ Domov v rodine

Neštátna očná ambulancia Ma
lacky je presťahovaná na Radlinského
ul. 1 (budova MsÚ), 5. posch., 901 01
Malacky. Nové tel. číslo: 034/772 31 67.

KUPÓN

Oznam

DO POZORNOSTI

poru činnosti Centra náhradných rodín
v Košiciach.
Najviac, vyše 35-tisíc korún, vyzbierali
košickí stredoškoláci, najúspešnejšími dvo
jicami boli Simona Horváthová s Kristínou
Tomeškovou a Noemi Krišková s Klaudiou
Šimonovou zo súkromného bilingválneho
gymnázia v Bratislave, ktoré spoločne vy
zbierali 4 648 korún. Ako škole sa najviac
darilo Gymnáziu 1. mája v Malackách, kto
ré do zbierky prispelo sumou 9 600 korún.
Jeho najlepšou dvojicou boli už druhý raz
Hana Ježková a Ľubomír Mračna, ktorí sa
vlani ako celoslovenskí „víťazi“ za odmenu
zúčastnili na letnom pobyte náhradných
rodín v Rajeckej Lesnej a zopakujú si to aj
v tomto roku. Aj vďaka dobrej propagácii
zo strany mesta Malacky, ktoré o zbierke
informovalo na svojej internetovej stránke,
sa v jeho uliciach i v kostole vyzbieralo
14 000 korún. Ďakujeme.

du. Je autorom viacerých publikácií, od
rážajúcich politické dianie u nás od vzni
ku ČSR až po jej obnovenie po 2. svetovej
vojne. Za zásluhy v budovaní a rozvoj
školstva dostal roku 1969 Rad republiky
a roku 1992 bol in memoriam vyzname
naný Radom T. G. Masaryka. Zomrel v Pra
he 10. marca 1973 a tam je aj pochovaný.
Ak viete, ktorej osobnosti medailónik
údajov patrí, napíšte do 15. marca
jej meno a máte možnosť súťažiť o dve
vstupenky na predstavenie Divadla
na hambálku. V 3. čísle MH sme pred
stavili Konštantína Čulena, ktorý nebol
v príbuzenskom vzťahu s Martinom a Šte
fanom Čulenovcami. Išlo len o menovca.
Vstupenky vyhráva Mária Malá zo Slo
venskej ulice.

Do múky rozdrobíme palmarín, cukor,
mleté oriešky alebo orechy, prášok do pe
čiva, žĺtok a všetko spracujeme na cesto,
ktoré vyvaľkáme na hrúbku cca 1 cm. Po
vykrajujeme kolieska, ktoré poukladáme
na suchý plech a upečieme v stredne tep
lej rúre. Upečené spájame po dvoch lek
várom. Môžeme ich poliať čokoládovou
polevou.

POHREBNÍCTVO
Gabriela Juricová
Kalkulácia pri pohrebných službách:
Obradná sieň
120 Sk
Obliekanie, uloženie, úprava 200 Sk
Úmrtné oznámenie
60 Sk
Prevoz zomrelého z Malaciek 320 Sk
Dotlač – poďakovanie
60 Sk
Čakacia lehota (hodina) 	
150 Sk
Kopanie hrobu 	
1 750 Sk
Nosiči 	
600 Sk
Uloženie do hrobu 	
350 Sk
Závozník 	
100 Sk
Chladenie 1 deň 	
120 Sk
Vynášanie rakvy 	
350 Sk
Vložka 	
500 Sk
Organizátor 	
200 Sk
Šerpa 	
50 Sk
50 Sk
Kríž 	
POHREBNÍCTVO – Gabriela Juricová,
Radlinského 7, Malacky, t. č. 034/772 54 44.
MH 05 H6

Cukráreň Hviezda

Ul. 1. mája 87, 901 01 Malacky
Otvorené denne od 9.00 do 19.30 h.

Oslaďte si život s HVIEZDOU!
MH 06 B3

Ako postupovať
pri nahlasovaní porúch
na vodovodnom
potrubí?
Občania môžu nahlásiť poruchu na dispe
čing Divízie rozvodu vody, tel. 02/62 31 00 82
alebo na bezplatnej tel. linke 0800/12 13 33.
Dispečing okamžite vysiela do terénu pra
covníkov, ktorí uskutočňujú vyšetrenie po
ruchy a v prípade potreby zabezpečenie od
stávky vody. Na základe toho je potom vy
pracovaná objednávka na odstránenie po
ruchy, ktorá je adresovaná pracovníkom Di
vízie servisných činností. Tá rozlišuje štyri
stupne akútnosti opravy, od okamžitého zá
sahu až po opravu do 7 dní.
Bratislavská vodárenská spoločnosť
neuskutočňuje opravy vodovodných prípojok za vodomerom a vodovodných
šácht, pretože tieto nie sú jej majetkom.
Mgr. Jozef Barna, komunikačné
a tlačové oddelenie BVS, a. s.

RECEPT NAŠEJ ČITATEĽKY
Od priateľky som dostala recept na
jednoduchý jablkový koláč (netreba vážiť, meria sa hrnčekom). Pri pečení som
pridala zopár svojich nápadov a vyšiel
z toho veľmi dobrý jablkový rez alebo
sviatočná bábovka. S týmto receptom
na chutnú dobrotu by som sa rada podelila s čitateľmi Malackého hlasu, – napísala nám čitateľka. Radi splníme jej
želanie, nech koláč rozvoniava a chutí
aj u vás.

Hrnčekový
jablkový koláč
1 kg olúpaných jabĺk pokrájaných na
asi 2 mm plátky, 3 hrnčeky polohrubej
múky, 2 hrnčeky kryštálového cukru,
5 vajec, 1 hrnček oleja, 1 hrnček mlieka,
1 kyslá pochúťková smotana, 1 prášok
do pečiva, 1 balík vanilkového cukru,
sekané orechy, za hrsť hrozienok namo
čených v rume, citrón, pomarančová
kôra
POSTUP
Vajcia vyšľaháme s cukrom do peny,
pridáme olej, mlieko, smotanu, vanilku,
kypriaci prášok zmiešaný s múkou, hro
zienka, orechy a nakoniec vmiešame po
krájané jablká. Cesto vylejeme na vymas
tený a strúhankou vysypaný väčší plech
a pomaly pečieme vo vyhriatej rúre. Upe
čený koláč ešte teplý hneď pocukrujeme.
Môžeme podliať ľubovoľnou polevou,
rovnako potrieť lekvárom a posypať ko
kosom. Výborný je po niekoľkých dňoch.
Túto dávku možno rozdeliť na polo
vicu a upiecť menšiu sviatočnú bábovku,
prípadne z celej dávky dve bábovky.

Krížovka
Po grófovi Alexandrovi (rod vošiel do
histórie pod menom „Grófi z Jura a Pezinka” a je známy erbom, na ktorom bola
strieborná hviezda na štíte), získal Plavecký hrad a panstvo pod ním, do ktorého patrili aj Malacky, gróf (tajnička č. 1).
Po jeho smrti Plavecké panstvo získali na
dlh (tajnička č. 2). Peniaze na splatenie
dlhu však nezohnali, a tak celé panstvo
spolu s hradom pripadlo bohatým bankárom a finančníkom, ktorí sa honosili
vtedy známym menom rodu (tajnička
č. 3). Títo boli vlastníkmi panstva de iure
až do roku 1578. De facto však panstvo
vlastnil Melichar Balassa a jeho rod. Aj
títo vlastníci postupne vymreli po meči
a hrad sa spolu s panstvom vrátil do rúk
kráľa.
O ďalšom vývoji histórie nášho mesta
sa dozviete z budúcej krížovky.



VODOROVNE – A tajnička č. 1; prižmúri
oko; tajnička č. 3 B tiež; kypria pôdu plu
hom; slonie zuby; nula; steblo trávy; olejni
na; zvratné zámeno C rímskych 500; ŠPZ
Dunajskej Stredy; starší dopravný prostrie
dok; stred slova havrany; mužské meno;
bývalý čínsky vodca; draslík D tajnička č. 2
E podmienková spojka; obyvateľ Arabské
ho polostrova; vrch na Slovensku; záhaľka;
značka kozmetiky F pozornosť; výstredné
správanie; čin; neveľká; predložka G lieho
vina z kvasenej ryže; meno Chačaturiana;
spojka; dvojkolesový vozík; znehodnoť.
ZVISLE – 1 ovocná záhrada; síra; meno
bývalej TV moderátorky Strakovej 2 cito
slovce radosti; cieľ afrického závodu ná
kladných automobilov 3 polomer; nástroj
na brúsenie kosy; egyptský boh Slnka 4
dlhšie časové obdobie 5 hlas gájd; austrál

sky medvedík 6 brat mäkkého „i”; kujný
nerast; odnímaj 7 nerozprávaj; kód Českej
republiky; tam 8 používaj rýľ; predpoklad
trestu; rímskych 1000 9 ostrov v Stredo
zemnom mori 10 spoluhlásky v slove
NATO; pseudonym; Karol 11 Erich; evidenč
ný výkaz; vlastní 12 Fedor; Slovenská tech

nická univerzita; kríženec jedno-  a dvoj
hrbej ťavy 13 dôvtip; natiahla topánky
14 časť tenisovej hry; oznámi úradom;
spoluhláska 15 gram; výrobca kožušín;
práceneschopnosť 16 tón e znížený o pol
tón; mládenci na Valašsku 17 kôrovec;
Uršuľa; potreba pohoniča.

Na pomoc: E zniev
Pripravil: JUDr. Marián POLAKOVIČ

Ak nám do 15. marca pošlete správne vylúš
tenie tajničky krížovky spolu s nalepeným
kupónom, budete mať šancu súťažiť o poukážku na nákup v COOP Jednota.
Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali
správne vylúštenie tajničky – uhorský
kráľ Ľudovít Veľký – sme vyžrebovali
Gabrielu Bilkovičovú z Ul. M. Nešpo
ra v Malackách, ktorá vyhráva sladkú
odmenu.

MALACKÝ
HLAS
MALACKÝ HLAS
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KULTÚRA • SPOLOČENSKÁ KRONIKA • OZNAMY
Písané našú rečú

Ľalie poľné (lyrizovaná tragikomédia z r.
1872 situovaná do prostredia slovenskej
dediny po 1. sv. vojne, pozn. red.). „Filmovalo sa vtedy pred kláštorom, v Zámockom
parku a veľa Malačanov robilo komparzistov,“ spomína lokálpatriot. Dnes všetky tieto fotografie triedi, hľadá dejinné súvislosti
a dopĺňa ich o informácie od jednej pamätníčky, ktorá mu ozrejmuje okolnosti,
na ktoré si vo svojich päťdesiatich siedmich rokoch nemôže pamätať. „Ak tieto
informácie nezozbierame, tak už nám ich
nikto neskôr nepovie,“ uvažuje.

Po
stopách
histórie
Žijú
medzi
nami

alebo

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

Tam, de sa začína ulica Písniky, biu veliký plac. Každý rok ve žnách sa tam muáciuo obilé. Chudobnejší ludé, kerí nemjeli stodou, si tam zvážali obilé – každý na
svoju kopu. Pán Mitucha mjeu muatačku,
aj sa vyznau v motoroch, tak čekali, až im
to dojde omuácit.
Pri muatačce biuo treba sedem až
osem ludzí, tak si jeden druhému pomáhali. Ked už biua robota spravená, tak si
aj dobre zajedli. Uvarili nových krumpolú,
posypali oškvarkama, keré mjeli zalété
v masci. K temu spravili ohárkového sauátu, zapili citrónovým čajem a biuo po
hoscine. Muatačku odvézli, ludé sa rozešli, ale mi dzecká sme ostali a mjeli
dobrú zábavu. Medzi kozuama sme sa
naháňali, hrali na holopas a všelijaké hry.
Aj tunele sme si v kozuoch robili, ale to
enem nejaký čas, lež poodvážali suámu
každý domú. Vtedy mja ani ve sňe nenapaduo, že tam budem ňekedy bývat. Ked
sem sa v padesátem roku oženiu, tak sme
bívali v podnajmje, v jednej izbje a kuchyni. Ked sme sa dozvjedzeli, že idú prodávat na Písnikoch place na stavbu, tak sme
sa hned prihuásili. A čuduj sa sviece, ušeu
sa nám akurát plac, de sa muácilo obilé.
Tak sme si tam postavili dom, de bývame
dodnes. Je to prvý dom na ceuej ulici.
Ked nemožem v noci spat, tak si spomínam. Tady sem sa hrávau, ked sem biu
ešče dzecko a fčil sem už enem starý dedko.
František Osuský, Malacky
Františka Osuského, podobne ako každého, kto nám napíše svoj príbeh v záhoráčtine, odmeníme poukážkou na nákup
v predajniach COOP Jednota.

Takto sme Petra Blažíčka objavili pri nedávnej návšteve MCK. S lupou v ruke objavoval
históriu mesta skrytú vo fotografiách.

Po stopách histórie
Na prvý fotoaparát značky SMENA, ktorý stál 270 Sk, si našetril ako trinásťročný
v šesťdesiatych rokoch. Najskôr ním zachytil len rodinu a kamarátov. Neskôr sa začal
zaujímať o dianie v jeho rodných Malackách, a tak sa mu podarilo „zastaviť čas“
pre tých, ktorí si jeho fotografie dnes s obľubou prezerajú.  Ako sám hovorí, je laik
a fotografovanie nikdy neštudoval, už štyridsať rokov však odoberá magazín Fotografie. Dokáže však nezvyčajne citlivo vnímať každý detail a súvislosti, skôr ako
cvakne, premýšľa, ako objekt čo najvernejšie zachytiť, aby z neho dýchala tá správna
atmosféra. Vďaka jeho „náhodnému“ záujmu dnes   zdobia interiér budovy Úradu
práce a Obvodného úradu na Záhoráckej

ulici v Malackách fotografie, na ktorých
zdokumentoval v rokoch 1997 – 1999 premenu staveniska. Priamo z okna svojho
bytu. V jubilejnom roku 2006 však jeho
osobná záľuba dostáva nový rozmer. Reč
je o Malačanovi Petrovi Blažíčkovi.

Šofér Mirek zastaví auto a pýta sa jednej z postávajúcich slečen na chodníku:
– Fešando, co spravíš za pjetistovku?
– Šeko, šecko!
– Tak dobre, nasedaj, ideme betónovat!

Dneskaj mi moja stará povidaua, že
najračik spomína na to naše první milování. Ale já si nemožem spomenút ani na
to poslední!
– Kozlátka, kozlátka, já sem vaša maminka, otevrite, nesem vám mléčko!
– Nás, vlku, neocigániš, my už dva roky
pijeme pivo!
– Zajtra, Ruženko, oslavujeme plechovú svadbu.
– Jakú? Čua sem už o všelijakých, ale
o takej sem nikdy nečua.
– No už deset rokú bude odvtedy, co
íme samé konzervy!
– Dežo, slúbius mi, že mi tých pjetsto
korun v zimje vráciš!
– Prosím vás, strýčku, a temuto vyprávjate zima?
MALACKÝ HLAS

5/2006

Záber z roku 1972 z nakrúcania filmu. Pred kostolom sa tislo mnoho zvedavcov.

Text, foto: Martin Macejka

SPOMIENKA
Keď podvečer slnko zapadalo,
tvoje srdce náhle zastalo.
Už ťa neprebudí slnko, ani krásny deň,
na malackom cintoríne
spíš svoj večný sen.
Dáme ti kytičku na hrob a povieme:
– Mamička, babička naša drahá,
zbohom.

Spoločenská kronika
PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:

Text, foto: LUCIA POLÁKOVÁ

Skvelá zábava na plese františkánskeho gymnázia
V poradí 7. reprezentačný gymna
ziálny ples pripravilo pre svojich
učiteľov, študentov s rodičmi
a iných spriaznených ľudí Gymná
zium sv. Františka Assiského. V so
botu 18. februára sa pri tejto príle
žitosti zišli v Kultúrnom dome v Ro
hožníku takmer dve stovky sláv
nostne naladených ľudí. O výbornú
hudobnú zábavu počas večera sa
až do skorého rána starali Slezá
kovci. Študenti si pripravili zábav
ný program. Ples mal vysokú úro
veň, o čom svedčia pochvalné slová
mnohých zabávajúcich sa, bolo po
čuť aj slová o predčených očakáva
niach. „Dobre som sa zabavila. Mys
lím si, že všetci sa tam zabavili, lebo
čo som počula, tak nám to iba chvá
lili,“ povedala druháčka Barbora
Richveisová.

Mária Čermáková
z Malaciek, prajú nevesta Helenka,
syn Milan s Milkou, syn Pavol a dcéra Oľga s rodinami. Oslávenkyňu bozkávajú
vnúčatá a pravnúčatá.

Spomína celá rodina.

„priestorovo“ od „dolného konca“ až po ZŠ
Dr. J. Dérera, pohľady len z kláštornej veže,
fotografie z veže farského kostola... Zaujíma
ma to a snáď to bude mať aj význam pre
ostatných,“ dodáva skromne. Peter Blažíček
je tak svetlým príkladom toho, že nie všetci
„Malačania sú Bratislavčania, ktorí sem chodia len prespávať“. Iba človek môže urobiť
zázrak oživovania naoko mŕtvych vecí neutíchajúcim záujmom o ne. Možno je takýchto nadšencov v Malackách viac a možno by mohli spojiť svoje sily. Kedy, ak nie
teraz.

Naríkajú strýc Janek v šenku:
– Ked sem sa ženiu, tak sa venku šeci
čerci ženili. To sem ale, chuapi, nevjedzeu,
že sa aj za mja jedna čertica vydáva!

Všetko najlepšie ku krásnemu životnému jubileu – 80. narodeninám, ktorých sa 21. marca 2006 dožíva

Márie
Chvílovej.

Na ktorej fotografii historického kalendá
ra nájdete tohto vojaka? Peter Blažíček
pátra po tom, akú uniformu (pomerne ťaž
ko rozoznateľnú) má muž na sebe, a do
ktorého obdobia by sme ho zaradili. Vie
te? Napíšte do redakcie.

Na mauackej pumpje visí cedula:
– Voda nevhodná na picí.
– Ide okouo opitý Francek a mrmle si:
– No, konečne, že na to došli!

„Tým najkrajším
pozdravom,
čo na srdci máme,
tou najmilšou
spomienkou
svoje prianie začíname.
S kyticou ruží chceme pred tebou stáť
a všetko najlepšie ti k narodeninám priať.“

3. marca sme si pripomenuli 10. výročie smrti našej drahej mamičky, babičky

„Nabudilo“ ho malacké jubileum
„Od roku 2004 sa snažím pracovať viac
systematicky. Doma mám škatuľu od topánok plnú „diákov“, zaumienil som si, že ich
roztriedim a potom poskytnem mestu,“  
hovorí P. Blažíček. „Keďže máme to osemsté výročie,  dal som sa hľadať „staré“ Malacky.“  V sedemdesiatych rokoch fotografoval ulice. Vtedy zachytil aj momentky
z natáčania trezorového filmu Ela Havettu

ZABÁVA NÁS PÁN BAKLÍK

– Tak co, Ruženko, ten tvúj fešák sa už
osmjeliu?
– Ano, tecičko, fčéra si ode mja vypoščau tisícku.

Mestské centrum kultúry
má pomocníka
Svoj záujem o malackú históriu aktívne
prejavil Peter Blažíček aj koncom roka 2005,
keď sa v Kancelárii prvého kontaktu na MsÚ
tvoril historický kalendár. Po vzhliadnutí
niektorých záberov z archívu MCK sa rozhodol, že ho „hlbšie prebáda“. Najskôr prišiel
do MCK s prosbou, či by si mohol zábery
ešte dôkladnejšie prezrieť. Na druhý raz si
už zobral aj lupu a svoje poznámky k histórii. „A tak som akosi prirodzene začal archív
triediť – foto z prvomájových osláv, stavby
škôl, zoradenie záberov podľa spojitostí,

BLAHOŽELANIE

Marec 2006:
80 – Mária Čermáková; Os
kár Moser; Rozália Novo
tová; Blažena Rusnáková;
85 – Karol Filo; 91 – Jozefa Oreská;
93 – Albína Michalovičová; Jozef Ti
chý.
POVEDALI SI ÁNO:
Február 2006:
Mariana Jurkáčková a Vladislav Hrebeň; Ing. Zuzana Kupkovičová a Mgr.
Daniel Hulín

†

NIE SÚ MEDZI NAMI:

Február 2006:
Štefánia Matlovičová, 1921, Záhorská Ves; Anna Matejkovičová,
1950, Veľké Leváre; Ján Suchár, 1909,
Lozorno; Jiří Havlíček, 1940, Gajary; Jo
zef Jurkáček, 1935, Jakubov; Vladimír
Horváth, 1966, Holíč; Alexander Dani
hel, 1944, Malacky; Antónia Mikuláš
ková, 1921, Lozorno; František Havlík,
1919, Plavecký Štvrtok; Helena Kalčí
ková, 1923, Malacky; Terézia Orgoňo
vá, 1922, Rohožník; Irena Ftáčniková,
1921, Kostolište; Ing. Ján Pavlík, 1923,
Bratislava; Izidor Vavrek, 1925, Lakšárska Nová Ves; Ing. Jozef Šišolák, 1943,
Malacky; Robert Palka, 1931, Kuchyňa;
Rudolf Hladík, 1922, Gbely; Ján Šíra,
1915, Gajary; Ján Petráš, 1931, Malacky;
Alexander Balló, 1941, Rohožník; Šte
fan Ružička, 1964, Stupava; Anna No
votová, 1947, Malacky; Viktor Hoďov
ský, 1924, Malacky; Štefan Juriga, 1936,
Malacky; Ferdinand Walter, 1935, Veľké
Leváre; Ing. Milan Papšík, 1932, Malacky; Štefan Adamec, 1932, Lakšárska
Nová Ves; Ján Múdry, 1927, Malacky;
Ing. Terézia Kánová, 1931, Závod; Ľud
mila Bencová, 1924, Malacky; MUDr.
Antónia Ondrejková, 1938, Malacky;
Ján Sivák, 1943, Jakubov; Method Ko
hút, 1925, Sološnica; Alojz Žák, 1926,
Závod
ANNAMÁRIA HORVÁTHOVÁ,
matrikárka
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Štuková stále lepšia
Dňa 25. a 26. februára sa uskutočnili v atletickej hale Elán v Bratislave Majs
trovstvá Slovenska v atletike juniorov a dospelých. Hoci prevažuje mienka, že
juniori i dospelí by mali mať diferencované preteky, organizátori ich už druhým
rokom dávajú pretekať spolu. Na majstrovstvách opäť vynikali naši pretekári.
Prinášame výsledky najúspešnejších.
1. Alexandra Štuková
– má 16 rokov, minulý rok pretekala eš
te medzi žiačkami, dnes zbiera medaily
v kráľovskej kategórii – medzi ženami. Jej
finálový beh na 400 m bol tým najhodnot
nejším, čo mohlo AC Malacky Slovensku
ponúknuť. Suverénny výkon– vyhrala tak
mer o sekundu pred druhou Mišíkovou
(ročník 1977) a bola najrýchlejšia medzi že
nami i juniorkami. Získala tak dve zlaté
v jeden deň a vylepšila si osobný rekord
z 56,58 na 55,87. Jej výkon je obdivuhodný
i vtedy, ak neprehliadneme fakt, že mini
málne ženská konkurencia na pretekoch
bola v hroznom stave a s výnimkou dvoch
pretekárok boli vo finále A i B samé mlad
šie pretekárky.
2. Katarína Ďuricová
– sa na začiatku trojskokanskej súťaže
obávala, aby doletela do doskočiska, orga
nizátori totiž zvolili odrazovú dosku, ktorá
je 11 m pred doskočiskom. Každému, kto
neskočil 11 m a nedoletel do piesku, nebol
uznaný jeho výkon. Ďuricová však vyšla
z tejto situácie ideálne, hneď na začiatku
šokovala hlavne samu seba, doletela za 12metrovú hranicu – 12,18 v prvom pokuse.
Ten jej bezpečne stačil na zlato medzi juni

orkami a na štvrtú priečku v ťažkej konku
rencii žien.
3. Barbora Šimková
– nepocítila chuť zlata od žiackej kate
górie. Konečne teda opäť prvá, a to medzi
juniorkami i ženami. Potvrdila, že patrí
k súčasnej šprintérskej špičke na Sloven
sku. Podobne ako pri štvorstovke aj teraz
sa prejavil nelichotivý ukazovateľ – v A i B
behu boli v zastúpení len juniorky, ženy sa
úplne vytratili.
4. Aneta Hollá
– vybojovala striebro na svojej 800metrovej trati medzi juniorkami, medzi že
nami bola štvrtá. Zbehla však takmer iden
tický čas ako na M SR dorastu. Aj ona však
patrí k slovenskej strednotratiarskej špičke,
to bezpochyby.
5. Ján Matúš (AK Junior Holíč, trénu
je v Malackách)
– zbieral len zemiakové medaily medzi
juniormi. V behu na 800 m de facto zabehol
rovnaký čas ako minulý rok, v 1500-ke vy
hral svoj rozbeh, ale so slabým časom. So
svojimi výsledkami nebol príliš spokojný.
Text a foto: -jaki-

3. marca cestovala Alexandra Štuková (na fotografii) do Birminghamu na Otvorené
majstrovstvá Veľkej Británie a Severného Írska do 17 rokov, čo je akási obdoba našich
M SR dorastu.

Futsal CUP Senica
v Malackách

Výbor Senickej ligy vo futsale zorga
nizoval 18. 2. v ŠH Malina turnaj Fut
sal CUP Senica 2006.

Medzi šiestimi klubmi zastupovali Malac
ky hráči 1. SFC Artemis. V prvom zápase
s C.V.S. – Jako Borský Mikuláš prehral 5:3. Roz
hodcovia počas stretnutia testovali nové
pravidlá. Systém 2 x 15 minút hrubého času
bol poňatý s plnou vážnosťou. V druhom zá
pase s Piánko Myjava domáci vyhrali 5:3.
V boji o 3. miesto sa stretli s FC Merkúr Trna
va. Konečných 6:4 Malačanom zaručilo bron
zovú pozíciu po prvom Alchem Senica a
C.V.S. – Jako Borský Mikuláš. Za najlepšieho
hráča bol vyhlásený Štefan Kovárik. V rámci
turnaja sa odohral spomienkový zápas druž
stva TSF PD Senica pri príležitosti 10. výročia
víťazstva v Pohári európskych majstrov v čes
kom Havířove proti družstvu Tango´86 Seni
ca. 1. SFC Artemis reprezentovali: P. Ko
nečný, P. Hyža, M. Spišák, M. Nemčovič, R.
Turaz, R. Kollár, Š. Kovárik, R. Ciprys, I. Malý,
D. Mihál. 			             -mm-



Malackí hádzanári po víťazstve na turnaji vo Veselí nad Moravou v auguste 2005

Historický úspech hádzanárov

Družstvu mužov hádzanárskeho oddielu TJ Strojár Malacky sa podarilo dosiahnuť v súťažnom ročníku 2005/06 historický
úspech v malackej hádzanej, keď vyhrali I. ligu hádzanárov, čo je v súčasnosti druhá najvyššia súťaž na Slovensku. Čaká
ich barážová súťaž o postup do najvyššej hádzanárskej súťaže – extraligy. V nej budú okrem Malačanov štartovať družstvá
z Martina (druhé družstvo I. ligy) a posledné dve družstvá z extraligy Hlohovec a Sečovce. Čo na to hovorí jeden z najpovo
lanejších strojcov úspechu tréner Milan Mikulčák?

Aké boli posledné výsledky Malača
nov?
V januári sme zohrali na ihrisku súperov
posledné dve stretnutia a získali sme 4 bo
dy, ktoré rozhodli o našom konečnom ví
ťazstve. Vyhrali sme v Bardejove 25:18
a v Leviciach 31:29. V poslednom domá
com zápase, v ktorom už o nič nešlo, som
dal príležitosť viacerým hráčom, ktorí neh
rali počas sezóny, čo sa prejavilo určite i na
konečnom výsledku, prehrali sme doma
s Modrou 15:23.  V konečnej tabuľke sme
skončili prví so ziskom 24 bodov pred Mar
tinom, ktorý získal 20 bodov, a Levočou so
ziskom 18 bodov.
Kto sa zaslúžil o víťazstvo v I. lige?
Víťazstvo v prvej lige je doteraz najväč
ším úspechom malackej hádzanej v jej his
tórii. Poďakovanie patrí predovšetkým hrá
čom, ale  aj trénerom, u ktorých vyrástli,
funkcionárom, fanúšikom družstva, ako aj
sponzorom. Hráčsky káder tvorili brankári
R. Ofčarovič, D. Roško, D. Pavlík, hráči V.
Konček, L. Zelenský, T. Stachovič, V. Pavlík,
Róbert Spuchlák, M. Sedláček, M. Benka, P.
Puškáč, S. Gajdár, S. Mikuš, S. Cabadaj, T.
Baláž, M. Hlaváč, V. Nižňanský, P. Pavlík a D.
Frýbert. Nesmiem zabudnúť i na členov re

Koncom februára zasadala v priestoroch ŠH Malina Komisia školstva a športu MsZ. Jedným z najdôležitejších bodov programu bolo definitívne
zosúladenie predstáv členov komisie o priebehu historicky 1. ročníka podujatia
Najlepší športovec roka mesta Malacky za rok 2005, ktorú komisia organizačne
zastreší a mal by sa niesť v duchu 800. výročia od prvej písomnej zmienky o Malac
kách. Prostredníctvom Malackého hlasu bude súbežne vyhlásená anketa o najobľú
benejšieho športovca v Malackách, ktorého vyberú čitatelia mestských novín. Sláv
nostné vyhodnotenie výsledkov ankety sa uskutoční 28. apríla o 18.00 h v Spolo
čenskom dome MCK. Viac v budúcom čísle.

alizačného kádra, vedúceho družstva V.
Zelenského a J. Marka.
S akými predsavzatiami vstupujete
do baráže?
S ambíciami postúpiť do extraligy. Po
zhliadnutí výkonu družstva Hlohovca
v Slovenskom pohári proti Novým Zám
kom si myslím, že toto družstvo by sme
mali v domácich zápasoch poraziť. O druž
stve Sečoviec mám menej informácií, ale
po tom, čo nepostúpili v Slovenskom po
hári cez Prešov B, môže byť ich výkonnosť
totožná s našou. Martin poznám zo súťaže,
a tak mi z toho vyplýva, že každý môže po
stúpiť, respektíve zotrvať v extralige.
Čo je najväčším problémom pre
družstvo?
Asi najväčším problémom sú financie.
Chlapci majú chuť hrať a majú na to, aby

Anton Pašteka, foto: archív

Do pozornosti

Hokejbalová liga
OZ Malackí hokejbalisti pozýva všet
kých hokejbalistov na 3. ročník Malac
kej hokejbalovej ligy.
Miesto konania: hádzanárske ihrisko
v Zámockom parku
Termíny konania: 15. 4. – 28. 8.
Rozdelenie súťaže: základná časť (každý
s každým), play-off (prví štyria) a o umiest
nenie
Štartovné pre družstvo:  4 000 Sk
Veková kategória: 16 a viac rokov (príp.
aj mladší)
Herný systém:  4 + 1
Hrací čas:  3 x 25 min., hrubý čas
Družstvá alebo hráči nesmú hrávať sú
časne inú hokejbalovú ligu. Prihlásiť sa
môžete najneskôr do 22. 3.
Zodpovedná osoba: Peter Ševčík
Kontakt: ozmh@centrum.sk alebo tel.
034/772 62 49, 0908/60 70 08

Prvá florbalová liga
na Záhorí

Členovia komisie zľava Ing. František Hlavatý, PaedDr. Janka Pagáčova a Mgr. DuText, foto: -lucyšan Šuster. 					

bojovali o postup, no už spomenuté finan
cie ich snahu brzdia. Veď momentálne ne
máme pokryté ani náklady na baráž. Verím
však, že ich doterajšie výkony sú výzvou
pre sponzorov, aby malackej hádzanej vo
chvíli jej najväčšieho úspechu pomohli.
Aký je program baráže?
Začína sa 4. marca a končí 27. mája. Šty
ri družstvá sa v nej stretnú každé s každým
dvakrát doma i vonku. Malačania hrajú do
ma so Sečovcami 18. 3. a 6. 5., Hlohovcom
25. 3. a 13. 5. a Martinom 1. 4. a 20. 5.. Prav
depodobne sa zápasy budú v športovej
hale začínať vždy o 18. h. Srdečne pozý
vam všetkých priaznivcov hádzanej, zápa
sy sľubujú vyrovnané súboje, a tak môžu
byť práve ony hnacou silou nášho družstva
v boji o postup.

OZ Malackí hokejbalisti pozýva
všetkých nadšencov florbalu na 1. roč
ník Malackej florbalovej ligy.
Miesto konania: športová hala Malina
Termíny konania: 3., 9. a 29. 4, 13. a 28. 5.
Rozdelenie súťaže: základná časť (každý

s každým), play-off (prví štyria) a o umiest
nenie
Štartovné pre družstvo:  4 000 Sk
Veková kategória: 16 a viac rokov
Herný systém: 5 + 1
Hrací čas: 2 x 15, play-off – 3 x 15 min.
Bude sa hrať na mantinely. Počet druž
stiev je obmedzený (max. 8). Prihlásiť sa
môžete najneskôr do 15. 3.
Zodpovedná osoba: Peter Ševčík
Kontakt: ozmh@centrum.sk alebo tel.
034/772 62 49, 0908/60 70 08

Chcete hrať futbal
a reprezentovať
Malacky?
Futbalový oddiel ŠK Malacky pripravu
je nábor na doplnenie svojich mládežníc
kych mužstiev. Radi privítame chlapcov
narodených v r. 1993 – 1996. Tréningy
sa konajú na štadióne v Zámockom parku
v Malackách, a to vždy v utorok, štvrtok
a piatok od 16.00 do 17.15 h. Treba si so
sebou priniesť športový úbor a kopačky.
Zaručujeme dobré podmienky na zvyšo
vanie futbalovej výkonnosti a možnosť
napredovania cez žiacke mužstvá hrajúce
2. ligu, dorastenecké tímy až po mužstvo
seniorov.
Bližšie informácie:
tel. 0908/71 26 22, 0905/24 12 33
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