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• Čítate nás už 15 rokov! •

ÚVODNÍK

Veľkonočné
tajomstvo
Vajíčka, šibačka, oblievačka, malé žlté kuriatka, sviatky jari... Takto nejako si dnešná
spoločnosť predstavuje Veľkú noc. Slniečko
zohrieva zem stále viac, príroda sa prebúdza,
všetko raší, klíči a hlási sa k životu. Dni sú
o poznanie dlhšie a ... prečo sa potom volá
Veľká noc, keď sa dni neustále predlžujú? Je
to nelogické. Buď treba zmeniť názov sviatku, alebo sa treba vrátiť ku koreňom Veľkej
noci.
Pre kresťanov znamenali tieto sviatky jari
práve jednu konkrétnu noc – naozaj Veľkú
noc. Bola to noc z veľkonočnej soboty na veľkonočnú nedeľu, keď Ježiš Kristus definitívne
prelomil bariéru smrti, ľudskej pominuteľnosti a uvoľnil priechod do večného života.
No povedzte sami – toto bola iste Veľká noc
– najväčšia v dejinách celého ľudstva. Preto
sa odpradávna celkom presne vypočítava,
kedy noc nastane. V staroveku bol tento výpočet vždy zverený učencom z egyptskej Alexandrie. Dnes si ho môžete za pomoci kalendára vypočítať sami: je to nedeľa nasledujúca po prvom splne Mesiaca, ktorý nastane
po jarnej rovnodennosti.
Ako sa oslavuje dnes? Veriaci sa zhromaždia v túto noc v kostoloch a pripomínajú si
zmŕtvychvstanie. A nielen oni. Mnohí dospelí
čakatelia na krst práv v túto noc prijmú krst
a tak sa pripoja ku Kristovi, ktorý kedysi pred
takmer 2000 rokmi zlomil moc smrti a otvoril
cestu do večnosti. Aj oni práve v túto noc prelomia hranice vlastnej smrti a dostanú –
podľa kresťanskej viery – večný život. Na
znak krstnej radosti sa ako pripomienka na
vlastný krst na druhý deň – teda v pondelok
– rozšíril zvyk polievať sa navzájom vodou.
Túžba zlomiť moc smrti predsa rezonuje
v každom z nás. Kresťania veria, že sám ich
Boh vzal na seba ľudské telo a obetoval svoj
život, aby sa ľuďom splnila táto odveká túžba. Aj ja vám teda prajem hlboký zážitok
z tohtoročnej Veľkej noci.
Róbert Horka, miestny kaplán

malackyhlas@malacky.sk • www.malackyhlas.sk

Voda ohrozovala aj Malacky

Mesto predišlo problémom
účinnými opatreniami
Ani Malackám sa nevyhli starosti s jarnou vodou. Len čo predstavitelia mesta dostali informáciu o tom, že 30. marca príval
vody od Perneka z roztopeného snehu z Karpát spôsobil pretrhnutie hrádze na tzv. Ruskom rybníku, pracovníci MsÚ vyrazili do terénu na obhliadku kritických miest. Sledovali najmä výšku hladiny Maliny a mlynského náhona.
Primátor mesta J. Ondrejka zvolal krízo
vý štáb a vyhlásil II. stupeň povodňovej akti
vity – POHOTOVOSŤ. Členovia krízového
štábu sa dohodli na opatreniach, ktoré bolo
treba vykonať okamžite. Bez otáľania sa za
čalo s nevyhnutnými terénnymi úpravami
v spolupráci s Vojenskými lesmi a majetka
mi a za pomoci ťažkej techniky Záchrannej
brigády hasičského a záchranného zboru
v Malackách. Ich cieľom bolo odviesť vylia
tu vodu z mlynského náhona späť do kory
ta Maliny pomocným kanálom. Asi 200 m
nového kanála tak odviedlo veľkú časť vy
liatej vody. Opatrenie bolo treba vykonať,
aby mesto predišlo zaplaveniu Jesenského
ulice vodou z mlynského náhona, aby sa

Bojujeme o strednú
školu na Juhu
Vláda SR na zasadnutí 22. marca neschválila prevod bývalého vojenského objektu na sídlisku Juh v Malackách do vlastníctva Mesta Malacky.
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Po tom, čo o objekt neprejavili záujem
štátne rozpočtové a príspevkové organizá
cie, oslovila armáda v súlade so zákonom
Pokračovanie na . strane

Ani sme sa nenazdali a po roku sa opäť
priblížil termín Prvomájových Malaciek,
ktoré budú opäť situované na rôznych mies
tach Zámockého parku. Podujatie pri vstup
nej bráne o 10.00 h otvorí primátor mesta za
asistencie mažoretiek. Na hlavnej tribúne sa
tradične vystriedajú hudobné telesá zastu
pujúce rôzne žánre – dychová muzika v po
daní Májovanky od 10.00 h, populárna sku
pina Lojzo od 11.30, ktorú po hodine vys
trieda cimbalovka Cifra Skalica. Na svoje si
prídu i milovníci country, ktorá sa bude ozý
vať z hlavnej tribúny od 14.30 do 15.30 h. Od
16.00 h nastúpi The Beatles performed by
Brouci band a tanečnú náladu rozprúdi od
17.30 h Kmeťoband, ktorých vystrieda od
19.00 h do 22.00 h skupina Eminent.  
Lúka pri kaštieli ožije Stanom detskej
radosti OZ M.L.O.K., veselými hrami CVeČ
ka, historickým šermom, vystúpením soko
liarov či prehliadkou dobových kostýmov.
Zabávať návštevníkov budú aj malí i veľkí
herci Divadla na hambálku.
Na hádzanárskom ihrisku bude najmä
pre najmladších hrať divadlo LUDUS, vy
Pokračovanie na . strane

neopakovala situácia z februára tohto roka.
Vysoká hladina v náhone už na druhý deň
klesla najmenej o 30 cm aj vďaka zdvih
nutému stavidlu. Jej rýchlejší a plynulejší
odtok korytom Maliny zabezpečilo prehĺ
benie koryta odstránením obrovských bal
vanov z toku pomocou bagra.
Text, foto: Tatiana Búbelová

Chceme čisté Malacky?

Vítaná je
každá ruka

Jarné upratovanie po zime na verejnej zeleni, mestských komunikáciách a pri čistení divokých skládok
v meste ste už iste zaregistrovali.
Všetky tieto aktivity združené v kampani s výstižným názvom Čisté Malacky sa od 27. marca zintenzívnili.

Pdoe1t0.íacpriíala

Prvomájové
Malacky
v skratke

O tom, že vzhľad nášho mesta nie je ni
komu ľahostajný, svedčí i zvýšenie investí
cií. V súčasnosti disponuje oddelenie život
ného prostredia 18 pracovníkmi, ktorí sa
starajú o odpadové hospodárstvo, čistenie
komunikácií a verejnej zelene či o údržbu
na cintorínoch. Dobrou správou je, že od
1. apríla k nim pribudne ďalších šesť sezón
nych zamestnancov. Technickou posilou je
nový multifunkčný zametací stroj CityCat
2020 XL, ktorý za 4,5 milióna Sk zakúpila
mestská spoločnosť Tekos, s. r. o.
Už ste videli oranžovú mačku?
„Mestská mačka“ s výrazným oranžo
vým sfarbením je zariadením, ktoré sa za
čalo vyrábať len pred štyrmi rokmi a dispo
nuje ním zopár slovenských subjektov.
Osvedčilo sa napríklad v Trnave, Košiciach,
Hlohovci či Kolárove. V priemere za zmenu
Pokračovanie na . strane

Po zápise do Pamätnej knihy mesta sa otvorila divadelná opona a učitelia v hľadisku si
naplno vychutnávali hereckú symfóniu malackých ochotníkov.

Skromní „superľudia”
„Nesľubuj, že vykonáš, nechváľ sa, že si
vykonal, ale ponechaj svojim skutkom,
aby za teba hovorili.”
(J. A. Komenský)
Tento učiteľ národov bol hlboko pre
svedčený, že dobrá škola robí človeka lep
ším, tak ako ho formujú skutky bez čaka
nia na vďaku. Aj napriek tomu, že prácu
učiteľov si mnohí z nás vedia oceniť, až
keď dospejú. Vtedy radi zaspomínajú na
materské pohladenie učiteľky z MŠ, peda
gógov, ktorí boli síce prísni, ale zasvätili
nás do tajov slovenčiny, matematiky, fyzi
ky... a aj morálky.
Už tradične aj v tomto roku sa 26. mar
ca v SD MCK uskutočnilo slávnostné stret
nutie asi stovky aktívnych i niekdajších
pedagógov všetkých malackých škôl a zá

ujmových centier s primátorom Jozefom
Ondrejkom, pôvodom učiteľom. „Chýba
mi toto povolanie, dúfam, že školy, ktoré
patria pod mesto, „moju slabosť“ pre
školstvo v pozitívnom slova zmysle cítia.
I keď sa človek učí celý život, dobrý štart
dostane v škole. Vďaka vám za to, že ste
pyšní na to, čo robíte. Charakterizuje vás
skromnosť a v istom smere sa stávate „su
permanmi,“ povedal.  
„Deň učiteľov je významom veľkolepý,
zároveň sa nesie v znamení mesiaca kni
hy a Dňa ľudských práv,“ odznelo počas
stretnutia. Ako malé zadosťučinenie bol
pre pedagógov pripravený najnovší diva
delný kúsok z tvorby Divadla na hambál
ku – westernová komédia Vietor v koru
nách sasafrasu.
Text, foto: LUCIA POLÁKOVÁ



SPRAVODAJSTVO

Bude nám chutiť
bratislavská voda?

JEDNOU VETOU
• 17. marca uskutočnil primátor J. Ondrejka
kontrolný deň na stavbe rekonštrukcie čis
tiarne odpadových vôd a rekonštrukcie Zá
mockého parku. Oba projekty realizuje
mesto s podporou Európskej únie.
• Komisia územného rozvoja a životného
prostredia pri MsZ sa na svojom rokovaní
zaoberala projektom spoločnosti, ktorá pre
zentuje zámer vybudovania spaľovne ne
bezpečného odpadu pri Malackách s využi
tím špičkových technológií. Podobne ako
primátor J. Ondrejka ani komisia výstavbu
nepodporila.
• 20. marca rokovali zástupcovia spoloč
nosti TEKOS s primátorom mesta o harmo
nograme zapojenia novej techniky do čis
tiacich prác. V nastávajúcich dňoch sa spus
tila kampaň Čisté Malacky.
• Ul. 1. mája sa stala predmetom stretnutia
zástupcov mesta a správcov inžinierskych
sietí 20. marca. V týchto dňoch vzniká har
monogram prác rekonštrukcie komuniká
cie, ktorý bude zosúladený s rekonštrukci
ou vodovodu a kanalizácie.
• V súvislosti s doplnením podkladov k žia
dostiam o podporu projektov a spoluprácu
na vytvorení komunálnych stredísk na
vzdelávanie v oblasti informatiky navštívil
20. marca J. Ondrejka Ministerstvo výstav
by a regionálneho rozvoja SR a Združenie
miest a obcí Slovenska.
• Predstavenstvo Nemocničnej, a. s., zasa
dalo 21. marca. Vzišla z neho požiadavka na
zvýšenie imania spoločnosti.
• 22. marca sa v Malackách uskutočnilo za
sadnutie Rady Združenia miest a obcí zá
horskej oblasti. Členovia Rady ZOZO roz
hodli o tom, že snem združenia sa uskutoč
ní 20. apríla v Skalici. Na programe bude
voľba delegátov na snem Združenia miest
a obcí Slovenska (17. – 18. mája), voľba pred
sedu ZOZO, sumarizácia návrhov k výške
normatívu na žiakov základných škôl a pri
jatie stanoviska združenia k zvýšeniu cien
a poplatkov za verejné osvetlenie.
• Zásobovanie Malaciek pitnou vodou
a projekt odkanalizovania celého mesta bol
predmetom stretnutia primátora J. Ondrej
ku s predsedom predstavenstva Bratislav
skej vodárenskej spoločnosti, a. s., D.
Gemeranom. Stretnutie sa uskutočnilo 23.
marca.			               -ipo-

Malacky sú technicky pripravené na
zásobovanie vodou z bratislavského
zdroja. Táto informácia odznela na
ostatnom zasadnutí MsZ 23. marca.
Pre Bratislavskú vodárenskú spoloč
nosť, a. s., pod ktorej správu patrí aj územie
mesta, je napojenie Malaciek na Bratislavu
namiesto Perneka prijateľnejšie. „Prechod
na lacnejší zdroj je systémovým opatre
ním, ktoré je z ekonomického i  dlhodobé
ho hľadiska najefektívnejším riešením,“ po
Budova kasární je v dobrom stave, podľa znaleckého posudku má hodnotu 37,6 mil. Sk.

Bojujeme o strednú
školu na Juhu

Dokončenie z . strany
naše mesto, ktoré tu plánovalo zriadiť stred
nú odbornú školu.
Primátor Jozef Ondrejka bol z rozhodnu
tia vlády sklamaný: „Pôvodný účel, pre ktorý
bol objekt postavený, bolo zriadenie stred
ného odborného učilišťa. Malacký okres je
na samom konci rebríčka slovenských okre
sov v počte stredných škôl. V okrese so 64tisíc obyvateľmi sú len dve stredné školy –
gymnáziá. Vo využití majetku, ktorý sa uká
zal byť pre štátne organizácie neupotrebi
teľným, sme videli šancu na rozumnú
a elegantnú spoluprácu štátnej správy a sa
mosprávy – otvorenie strednej školy bez
veľkých finančných požiadaviek na štátny
rozpočet. Vláda zmarila šancu pozdvihnúť
vzdelanostnú úroveň Záhoria a uľahčiť mla
dým ľuďom cestu k odbornosti. S pomocou
právnikov budeme analyzovať, či bol pri pri
jatí rozhodnutia porušený zákon. V prípade
potvrdenia tohto predpokladu sa mesto bu
de svojich práv domáhať súdnou cestou.”
Ministerstvo sa spamätalo neskoro
O objekt, ktorý je charakterizovaný ako
prebytočný armádny majetok, prejavilo zá
ujem ministerstvo zdravotníctva, avšak až
po zákonom stanovenej lehote 30 dní. Pre

STV Martin Fedor, minister obrany SR (SD
KÚ- DS), povedal: „Nebudem to vysvetľovať
ja, myslím si, že minister zdravotníctva bu
de veľmi presvedčivý, tak ako bol aj pred
vládou.“ Rudolf Zajac, minister zdravotníc
tva, ktorý situáciu spôsobil, sa Malackám
ospravedlnil za zmarené plány.  Jeho vágne
vyjadrenie vyvoláva negatívnu domnien
ku, že niekto zámerne potrebuje vypráz
dniť nehnuteľnosti v Bratislave.
Opäť s petíciou
Situácia zo septembra 2004 sa opakuje.
Tak ako sme zbierali podpisy na petičné
hárky za oprávnenú žiadosť Malaciek o do
financovanie preneseného výkonu štátnej
správy v sume 75 miliónov Sk, ktorý vyply
nul z dostavby ZŠ Štúrova na Juhu, treba
zmobilizovať hlasy proti nezákonnému
rozhodnutiu vlády SR z 22. marca.  Každý
člen vlády obdržal list od primátora J. On
drejku, v ktorom žiada o prehodnotenie
postoja a schválenie prevodu vlastníctva
na mesto. Svoj nesúhlas s rozhodnutím vlá
dy SR môžete vyjadriť na petičných hár
koch, ktoré nájdete v MsÚ. Návrh na vyhlá
senie petície odsúhlasili na návrh primáto
ra poslanci 23. 3. na zasadnutí MsZ.

Oskara získal Hlohovec
Sme strieborní. Tak nás
ocenili moderátori Katarína Brychtová a Maroš Kramár na slávnostnom galavečere pri odovzdávaní
sošky 2. ročníka súťaže
Oskar bez bariér, ktorý sa
uskutočnil 24. marca v (ne
skolaudovanej) novostavbe SND.

Každé z piatich nominovaných miest,
obcí a mestských častí – Malacky, Barde
jov, Petržalka, Piešťany a Nové Zámky –
Za čo získal Hlohovec Oskara?
•  výstavba schodiskovej plošiny a vý
ťahu v budove mestského úradu,
•  bezbariérová úprava ulíc M. R. Štefá
nika, Školská a Hollého,
•  bezbariérové úpravy telocvične II. ZŠ
Koperníkova a Mestskej športovej
haly na Zábraní,
•  starostlivosť o aktivity mesta v oblasti
starostlivosti o starých občanov v klu
boch dôchodcov a podpora Jednoty
dôchodcov Slovenska a Združenia
kresťanských seniorov,
•  zabezpečenie stravovania dôchod
cov,
•  podpora aktivít združenia Pokoj
a dobro v oblasti starostlivosti o bez
domovcov.

LUCIA POLÁKOVÁ, foto: S. Osuský

O čom rokovali poslanci MsZ na riadnom zasadnutí 16. 3.?



1/2001 o prenájme pozemkov vo vlastníc
tve mesta,
• investičný zámer správcu tepelných
zariadení mesta TERMMING, a. s., na výstav
bu kotlov na spaľovanie biomasy v areáli
kotolne K 8 na Brnianskej ul. v Malackách,
MsZ zrušilo
• uznesenie č. 83/2004 zo dňa 20. 5.
2004 o zámennom prevode podielu Mesta
Malacky v obchodnej spol. EKOREG, s. r. o.,
na TEKOS, s. r. o., s účasťou mesta.
MsZ zobralo na vedomie
• dôvodové správy k jednotlivým bo
dom rokovania,
• informáciu o bezpečnostnej situácii
v meste a okrese Malacky, ako ju prednie
sol JUDr. Pavol Dlesk, riaditeľ OR PZ SR Bra
tislava IV s konštatovaním, že bezpečnost
ná situácia sa zhoršila.
MsZ podporilo
• žiadosť Združenia miest a obcí záhor
skej oblasti o navrátenie OR PZ SR do Mala
ciek.
MsZ menovalo
• za člena dozornej rady Progres Ma
lacky, s. r. o., za mesto poslanca Ing. Pavla
Spustu.
MsZ uložilo MsÚ
• pri najbližšej zmene rozpočtu predlo
žiť návrh riešenia poistenia majetku, spra

vovaného rozpočtovými organizáciami
mesta,
• v súlade s Dodatkom k protokolu
o odovzdaní majetku Mesta Malacky do
správy rozpočtovej organizácie mesta – ZŠ
Záhorácka 95 Malacky upraviť účtovný
stav na podsúvahovom účte Mesta Malac
ky k 1. 3. 2006,
• zabezpečiť komplexnú evidenciu ná
jomných vzťahov na pozemky na území
mesta s tým, že vytriedené neaktuálne
zmluvné vzťahy budú uložené do archívu,
• zabezpečiť na príslušnom oddelení
pre rok 2006 transparentnosť evidencie
predpisov úhrad, nedoplatkov a preplat
kov tak, aby korešpondovali s účtovníc
tvom,
• zabezpečiť predpis, ale aj úhradu fi
nančných prostriedkov v objeme 8 617,60
Sk od nájomcu STAVA Veľké Leváre,
• vysporiadať a prostredníctvom ško
dovej komisie zlikvidovať tie nájomné
vzťahy, ktoré stratili platnosť nájmu v uply
nulých rokoch, sú premlčané a nie sú fi
nančne vysporiadané.
MsZ uložilo riaditeľke ZUŠ Záhorácka ul. 1918
• zabezpečiť prostredníctvom zriaďova
teľa užívanie synagógy,
• prehodnotiť od 1. 9. 2006 výšku prís
pevku platiacich žiakov s uplatnením výš
ky valorizácie životného minima,
• prehodnotiť prostredníctvom zriaďo
vateľa rozpočet na rok 2006 tak, aby roz

počet finančne zabezpečil prevádzkové
potreby ZUŠ,
• zabezpečiť v rozpočte a vrátiť spätne
zamestnancom školy finančný nárok na
stravné od 1. 1. 2005 do 30. 8. 2005
MsZ uložilo riaditeľke MŠ Kollárova
ul. 896
• pri zabezpečovaní dodávateľských
vzťahov dodržiavať základné ustanovenia
zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kon
trole a vnútornom audite,
• zabezpečiť dodržiavanie zákona č.
553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone prác vo verej
nom záujme v časti vyplácania nároku výš
ky osobných príplatkov,
• predložiť na schválenie primátorovi
smernicu o odmeňovaní, v ktorej budú za
komponované základné pravidlá, kritériá
a hranice nároku poskytovania osobných
príplatkov a odmien,
• predložiť primátorovi a hlavnému
kontrolórovi vyhodnotenie racionalizač
ných opatrení vykonaných v rozpočtovej
organizácii MŠ Kollárova ul. v roku 2004,
zamerané na hospodársky efekt týchto
opatrení.
MsZ splnomocnilo primátora mesta
• Dodatok k protokolu o odovzdaní ma
jetku mesta do správy rozpočtovej organi
zácie mesta – ZŠ Záhorácka 95 v zmysle
prijatých uznesení.
Spracoval: ANTON PAŠTEKA

ktoré predbehol len víťazný
Hlohovec – sa prezentovalo
v odstraňovaní bariér pre zdra
votne postihnutých občanov,
ale okrem prekážok fyzických
sa rúcali aj tie ľudské. „Ná, vitaj
te,” pozdravil Maroš Kramár na
javisku malackého primátora.
„Cícim sa tu jak doma,” kontro
val mu v záhoráčtine J. Ondrej
ka. „Aj já sem cícicí,” pokračoval
Maroš. „Dnešná nominácia je poďa
kovaním ľuďom za to, že do svojej práce
vložili aj srdce,” uzatvoril vystúpenie pri
mátor.
Projekt Oskar bez bariér pripravili Zdru
ženie miest a obcí Slovenska, Nadácia
Markíza pod gestorstvom Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Minis
terstva kultúry SR a Ministerstva vnútra
SR.  
Lucia Poláková

Prvomájové
Malacky
v skratke
Dokončenie z . strany
stúpia i tanečné skupiny CVeČka a MCK.
Od 13.00 divadlo Maska uvedie rozprávku
Drak Abraka, báť sa neprestaneme ani pri
Strašidelnom zámku a na záver tradične
ukončíme program detskou diskotékou so
strašidielkami.
Zo škvarového ihriska sa od 13.00 h bu
dú ozývať hudobné kreácie skupín Cen
trum Rozbitého Skla, Strana 156, Requiem,
The Reel, od 17.00 h NO PERFEKT, o 19.00 h
vystúpi objav roka – Zdenka Predná so
svojou kapelou a po nej o 21.00 h skupina
Desmod.
Kompletný program Prvomájových
Malaciek prinesieme v nasledujúcom MH.
-lucy-

ZAUJALO VÁS

Milí čitatelia,
ak nám napíšete do 12. apríla na
adresu redakcie, ktorý príspevok vás zaujal, 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
K protipovodňovým opatreniam, Malacké slávice zaujali porotu, Nová Guinea – krajina vysokých hôr, Štátni
verzus mestskí, kde končia kompetencie a iné. Spomedzi všetkých sme vyžrebovali Mirku Kohútovú z Ul. Ľ. Fullu
v Malackách.
-red-

✒

MsZ schválilo
• kontrolu plnenia uznesení mestského
zastupiteľstva s tým, že deväť uznesení vy
pustilo zo sledovania ako úlohy splnené
a v troch uzneseniach upravilo termíny pl
nenia uznesení,
• VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu
Mesta Malacky s pripomienkami,
• Štatút rozpočtových organizácií Mes
ta Malacky – Základná škola Dr. J. Dérera,
Základná škola Záhorácka ul. 95, Základná
škola v Malackách, Štúrova ul., Základná
umelecká škola v Malackách, Záhorácka ul.
1918, Materská škola v Malackách, Kolláro
va ul. 896, Centrum voľného času v Malac
kách, Ul. M. Rázusa 30,
• odplatný prevod 16 % obchodného
podielu mesta v obchodnej spoločnosti
EKOREG, s. r. o., na spoločníka PASTELL•
EKO, spol. s r. o., vlastníka jej majoritného
obchodného podielu za cenu 64 011 Sk,
• Dodatok k protokolu o odovzdaní ma
jetku mesta do správy rozpočtovej organi
zácie mesta • ZŠ Záhorácka 95,
• správu o vyhodnotení odpadového
hospodárstva mesta za rok 2005,
• správu o výsledkoch hospodárenia za
rok 2005 príspevkových organizácií mesta,
a to MsCSS Malacky, MCK Malacky a AD
HOC Malacky,
• správu o kontrole vykonanej v rozpoč
tových organizáciách mesta – ZUŠ a MŠ,
• správu o kontrole vykonanej v odde
leniach OPSM a EO Mestského úradu v Ma
lackách ohľadom dodržiavania VZN č.

vedal J. Ondrejka, primátor. Z hľadiska hy
gieny to nebude obmedzujúce. BVS, a. s.,
garantuje občanom, ktorí by prípadne po
chybovali, bezplatnú analýzu kvality vody.
Jedno je isté, bratislavská voda sa nám bu
de zdať možno kyslejšia, možno viac za
kalená, kým si zvykneme. Generálny riadi
teľ BVS, a. s., Daniel Gemeran sa pred ne
dávnom pre denník Pravda vyjadril, že naj
bližšie investície BVS budú smerovať do
stavby prívodov vody pre Malacky v Lama
či a Záhorskej Bystrici. 	             -lucy-

ZAUJALO MA V ČÍSLE
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„V ústrety vyjdeme každému, jednotliv
com i skupinám, ktorí si zorganizujú jarné
čistenie pred svojimi domami. Stačí, ak za
volajú na MsÚ na t. č. 034/796 61 80 alebo
034/796 61 72 a my zabezpečíme odvoz
odpadu,“ dodáva.
Aktívny prístup bude tou najlepšou vi
zitkou pozitívneho vzťahu k nášmu mestu.
Venujte čas úprave okolia svojich príbyt
kov. Neberme to ako povinnosť vyplývajú
cu z VZN. Spoločne dokážeme, že Malacky
budú spájané s prívlastkom čisté a to v nás
vyvolá iste príjemný pocit.
Text, foto: LUCIA POLÁKOVÁ

Pondelok 27. marec.
Oranžový CityCat prvýkrát opúšťa brány
Tekos, s. r. o., a vyráža
do ulíc mesta.

VÝŇATOK
ZO VZN MESTA MALACKY č. 6/93
O vytváraní životného prostredia
na území mesta Malacky

Vítaná je každá ruka

Dokončenie z . strany
zvládne údržbu na ôsmich kilometroch
komunikácií (5 h samotného zametania
a 3 h na údržbu). Jeho maximálna hlučnosť
pri práci 70 dB umožňuje zametanie aj
v nočných hodinách bez rušenia nočného
pokoja. Motor spĺňa normu EURO IV a tech
nologicky patrí medzi celosvetovú špičku.
Okrem toho, že dôkladne vyzametá chod
níky a ulice, zvláda zimnú údržbu, keď
že Tekos zakúpil aj príslušné doplnky a prí
davné zariadenie, vďaka ktorému sa City
Cat zmení na sypač. Za volantom stroja,

ktorý je zaujímavý i digitálnym ovládacím
displejom s vyspelou programovou pamä
ťou, sa budú striedať traja zamestnanci.
Prianím vedenia mesta je, aby bol v uli
ciach Malaciek nepretržite.

Čisté mesto – aj naša vizitka
Pridať ruku k dielu a pomôcť mestu
„skrásnieť“ však môžeme my všetci. „Pri
čistení divokých skládok by mohli pomôcť
občianske združenia, ktoré majú ochranu
prírody priamo vo svojom poslaní,“ myslí si
Ing. František Klíma, vedúci OŽP MsÚ.

Čo sa urobilo?
•  likvidácia divokých skládok na Tová
renskej ulici, Partizánskej ul., Stupav
skej smerom k malému Vampílu a i.,
•  kalendárový zvoz veľkoobjemového
odpadu (20. a 27. 3.),
•  v 12. týždni sa začalo čistenie trávna
tých plôch, odstraňovanie kameňov,
zvyškov betónu a iných nečistôt, kto
ré by bránili koseniu – postupne od
sídliska Juh smerom do centra,
•  v tom istom týždni začali nezamest
naní v rámci menších obecných slu
žieb odstraňovať zvyšky zimného po
sypu z chodníkov, ciest a krajníc a i.

Ťahá... Prídavným zariadením je aj ručná
sacia hadica na lístie.

UDRŽIAVANIE PORIADKU,
ČISTOTY A ZELENE NA ÚZEMÍ MESTA

Čl. 1
Všeobecné ustanovenia
1. Nariadenie upravuje pravidlá udržiava
nia poriadku, čistoty a zelene na verej
ných priestranstvách ako prirodzenú po
vinnosť všetkých fyzických a právnických
osôb pôsobiacich na území mesta, ako
i tých subjektov, ktoré sa na území mesta
zdržiavajú prechodne.
2. Za verejné priestranstvá sa podľa tohto
nariadenia považujú všetky miesta, ktoré
slúžia na verejné užívanie, zodpovedajú
ce ich určeniu. Sú to najmä: mestské ko
munikácie (ulice, námestia, chodníky,
cesty, podchody, mosty a pod.), verejné
priechody, klenby, verejné schody, verej
né parky, sady, lesy, zverené záhrady, strá
žené i nestrážené parkoviská, ako i ďalšie
priestranstvá verejne prístupné.
Čl. 2
2. Fyzické a právnické osoby pôsobiace
a zdržujúce sa na území mesta sú povin
né:
b) dvory, záhrady a iné nehnuteľnosti,
ktoré hraničia s verejným priestranstvom,
upratovať a trvale udržiavať v čistom sta
ve,
g) upratovať a trvale udržiavať v čistote
dvory, záhrady a pozemky, prevádzkové
areály, chodníky a verejné priestranstvá
k nim priľahlé u všetkých objektov, ktoré
majú vo vlastníctve, správe alebo užívaní.

VYSYPANÉ Z OBÁLKY
Prichádza jar. Zlatý dážď je žltý, prvosienka žltá, narcis žltý aj
naše Malacky trocha ožltli. Starších ľudí asi nenaučím separovať
zber. Svoje deti to učím. Viem, že je to investícia do budúcnosti.
Ale škoda. Mohlo by byť takých ako ja viac, keby... Papierový
kontajner máme blízko, ale vedľajší obyvatelia odruky. Takže:
smetiak plný kartónov. Žltý kontajner máme ešte ďalej. No a keď
ja poviem, že ďalej, tak napočítam na prstoch jednej ruky, koľ
kým sa chce hľadať „slniečkový kontajner“. No a keď ho už náj
dem, tak sa k nemu prebrodím cez sklo okolo zeleného kontaj
nera alebo cez blato. Poviem si: „V lete bude lepšie.“ Ale nebude!
Budem mať tenké šľapky a po skle chodiť nechcem. Tak bude
lepšie na jeseň. No, to ma už aj omrzí ťahať so sebou fľaše do
centra mesta k „obchoďáku“. Možno niekoho osvieti. Aj tak neos
vieti, pretože začne všetko prepočítavať na osoby. Babka pije vo
veľkom množstve minerálku. Ja vodu z vodovodu. Všade sú mi
nerály a priemerná spotreba PET fliaš je na svete. A zase si to

zliznú len chudáci z technických služieb. A prečo chudáci? Videla
som ich, ako sa trápili so strihaním kríkov a stromov. Všade je
dostať v akcii super nožnice na stromy, haluze. Z perfektnej oce
le, vždy ostré, teleskopické a ešte aké. Keď som ich videla, ako
zápasia takmer s každou halúzkou... hrôza. Buď boli nožnice
a pílky tupé, alebo málo posilňovali. Ak by som mala tie dve-tri
stovky naviac (čo nemám), tak by som im ich kúpila v nejakom
obchode. Nech ich aspoň teší práca a dobré pracovné podmien
ky. Mzda ich určite neteší.
Chcela by som poďakovať spoluobčanom, ktorí pomáhajú
skrášľovať naše mesto. Stretala som ich pri čistení chodníkov,
keď padal sneh. Stretla som ich pri čistení chodníkov a cesty
dnes na Zámockej ulici. Nepoznám ich osudy, možno sa niektorí
z nich i trápne cítia. No nemajú inú možnosť. Vážim si ich viac
ako tých, čo postávajú pri obchodoch s pivom či lacným vínom.
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2/2005 uzatvorenej medzi CVČ Malacky
a KŠÚ Bratislava, týkajúci sa prenájmu pries
torov na Ul. M . Rázusa pre činnosť Okresnej
pedagogicko-psychologickej poradne Ma
lacky, ktorým sa upravuje výška nájomného
na 205 Sk/m²/rok,
• rozšírenie štruktúry Mestského úradu
Malacky o projektového manažéra, infor
matika a správcu budovy,
• zámer obce Kostolište na vybudovanie
cykloturistického chodníka medzi Malacka
mi a Kostolišťom,
• prípadný prevod zámockého kaštieľa
na Mesto Malacky za symbolickú cenu ale

Zapojili by ste sa do akcie Venujte hodinu svojmu mestu napríklad aj v sobotu,
aby sa stali Malacky čistejšie? Spoliehajú sa dnes ľudia na to, že niekto ich okolie
uprace alebo sú ochotní pomôcť aj oni? Všimli ste si, že mesto po zime už upratujú zamestnanci MsÚ?
Soňa S. (33), na MD
„Nie je problém zapojiť
sa, ale chodím popri ma
terskej dovolenke v sobo
tu do školy, takže času je
menej. Bývam v rodin
nom dome a tam sa sta
ráme. Musíme, keď nám nafúka do dvora.
Myslím si, že občania sa dnes viac spoliehajú
na ostatných. Na eM TV som čítala, že za
mestnanci OŽP upratujú mesto, aj ktoré čas
ti. Ešte som ich nestretla. Ťažko mi to posúdiť,
väčšinou sa zdržiavam doma. Najviac mi
však prekážajú psie výkaly. Keď máte malé
deti a chodíte s nimi po vonku, je to neprí
jemné... Psičkári si neplnia svoje povinnosti.“
Matej Haringa (21), dis
pečer medzinárodnej do
pravy
„Nebolo by to zlé, len... Ľu
dia sú dosť leniví, no mož
no by sa zapojili. Aj ja, ke
by bolo viac času. Každý si
väčšinou robí poriadok pred svojím. Naprík
lad my pred naším domom, keďže bývam
v rodinnom dome. Pracujem v Bratislave, ešte
som nezaregistroval pracovníkov, ktorí majú
na starosti údržbu a čistotu na verejných prie
stranstvách v Malackách. Myslím si, že všade
je to rovnaké. Títo ľudia majú svoje termíny
a úseky, tie spravia a potom zase mesiac nič.
Pracujú skôr nárazovo ako systematicky. Od
každého človeka však závisí, či bude okolie
pekné. Mne osobne na tom záleží.“
Karol Malý (70), senior
„Tak ako kedysi, jedni sa
zapoja a druhí nie. Sys
tém je nezmenený. Nie
ktorí sú zvyknutí len sa
pozerať, ako iní pracujú.
Nájdu sa však i tí druhí.
Ak má niečo slúžiť mestu a čistote nášho
okolia, vždy to musí byť dobré. Zima trvala
dlho. Teraz by sa zamestnanci, ktorí majú na
starosť údržbu verejných priestranstiev, mali
zamerať na parky a krajnice ciest. Sneh je
preč a všetka nečistota sa ukázala. Zatiaľ sa

nič nehýbe. A dlhšie trvá, než sa následky
zlikvidujú.“
Anton Pálka (54),
živnostník
„Ľudia by sa mali zapojiť.
Mám malú predajňu a čis
totu si udržujem stále. Je
to moja vizitka. Čistota
v dome a jeho okolí je zr
kadlom obyvateľov. Nie som z Malaciek, no
nepoznám také mesto, ktoré by si do centra
vpustilo obchodné domy. Bolo tu trošku zele
ne (pri OD Lidl, pozn. aut.), teraz toto. Ani no
vá križovatka sa mi nepáči. Poviem to aj do
očí primátorovi. Poznám niektorých poslan
cov, sám som bol člen OcZ v Kuchyni, no je to
hanba, čo sa tu robí. Len sa zahusťuje cen
trum. To je biznis a peniaze. Pre toho, kto ich
má, neexistuje zákon, ktorý by zmaril jeho zá
mer. Zaplatí pokutu a stavia ďalej.“
Alojz Nouza, pilot
„Doba akcií ZET a brigád už skončila. Ľudia
neprídu. Voľakedy sa budovalo – materské
škôlky a podobne, potom sa to sprivatizova
lo a užíva to niekto iný. Platíme dane, tak by
sa malo postarať mesto. Samozrejme vo svo
jom okolí – domu by si to mali dať ľudia do
poriadku.” Vstup do bytu a tam je hranica.
Ľudia spomínajú na to, ako budovali pre so
cializmus a štát ... No možno niekto príde. Na
Veľkomoravskej nebolo ešte poupratované.
Pre Malacky by sa hodil jeden zametací voz.
Bude? No to bude výborné.“
Jana Naništová (15),
študentka gymnázia
„Neviem, či veľa ľudí sa bu
de chcieť zapojiť. Ľudia sú
neochotní. Aj teraz, keď
zbierame peniaze na
gymnaziálnu knižnicu, sa
to ukazuje. U nás v bytovke máme služby
a striedavo sa staráme o čistotu. Školy by sa
tiež mohli zapojiť – namiesto vyučovania to
študenti privítajú. Trikrát do roka upratujeme
aj v škole. Každá trieda má službu v parku.“
Text, foto: -lucy-

Krásne upravené plochy
pred domom sme objavili
pred rokmi na Ul. 1. mája.
Bodaj by sme ich na jarnej
prechádzke mestom našli
čo najviac. Býva vo vašom susedstve niekto, kto
sa príkladne stará o okolie? Napíšte do redakcie.

Marcela Fischerová, Malacky

O čom rokovali poslanci MsZ 23. 3.?
MsZ schválilo
• zvýšenie základného imania v Nemoc
ničnej, a. s., zo strany mesta v  hodnote 1 %,
t. j. 750 000 Sk,
• vedúcich a členov kontrolných skupín
Dobrovoľného hasičského zboru Malacky
pre výkon preventívnych kontrol požiarnej
ochrany na roky 2006 – 2007 s pripomien
kou, aby veliteľ DHZ vykonal urýchlene kon
trolu PO na Ul. M. Benku č. 49,
• Dodatok č.3/2006 k VZN č. 2/2000
o mestskej polícii, týkajúci sa pultu centrál
nej ochrany,
• Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č.

Anketa

bo jeho dlhodobý prenájom za symbolickú
cenu,
• vyhlásenie petície vláde SR ohľadom
priestorov bývalých leteckých kasární, ktoré
by mali byť prevedené do vlastníctva Mesta
Malacky na účely školstva.
MsZ zobralo na vedomie
• informáciu o aktuálnom stave právnych
sporov mesta, prednesenú JUDr. Ester Buj
novskou, právničkou mesta,
• informáciu o vzťahoch mesta s verej
nosťou, prednesenú vedúcou Kancelárie
prvého kontaktu Mgr. Ivanou Potočňáko
vou,

• informáciu o výsledkoch zápisu do
1. ročníka ZŠ v meste Malacky,
• informáciu o hasičskom zbore v meste
v roku 2005 a plán činnosti na rok 2006,
• ústnu informáciu o činnosti obchod
ných spoločností s účasťou mesta, predne
senú primátorom mesta,
• informáciu o postupe budovania hviez
dicových rozvodov, prednesenú konateľom
spoločnosti Progres Jánom Držkom,
• návrh zámeru prenajať časť nebyto
vých priestorov na letnom kúpalisku pre fir
mu Financ progres, s. r. o.,
• ústnu informáciu o výsledkoch rokova
nia medzi Mestom Malacky a Rádom men
ších bratov františkánov ohľadom odkúpe

nia Pálfiovského kaštieľa, prednesenú pri
mátorom mesta.
MsZ uložilo MsÚ
• premietnuť zvýšenie základného ima
nia zo strany mesta v Nemocničnej,
a. s., do návrhu najbližšej zmeny rozpočtu
mesta na rok 2006.
MsZ uložilo riaditeľovi AD HOC
• pripraviť návrh zmluvy na prenajatie
časti nebytových priestorov pre formu Fi
nanc progres, s. r. o.
MsZ splnomocnilo primátora mesta
• doplniť menovaním komisiu zloženú
z poslancov, ktorá sa bude zapájať do roko
vaní o ďalšom osude kaštieľa z radov odbor
níkov.
Spracoval: Anton Pašteka
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Na dve hodiny pod vodou
Upchatie splaškovej kanalizácie medzi mlynským náhonom a viaduktom spô
sobilo 28. marca vo večerných hodinách opätovne čiastočné zaplavenie Jesenského ulice.
Pracovníkov mesta na problém upo
zornil pán Michálek, majiteľ neďalekého
rodinného domu. Tí zareagovali prakticky
okamžite, časť prečistili a odstránili kanali
začný príklop, aby mohla voda odtekať. Do
dvoch hodín boli následky havárie odstrá
nené. Po zásahu mestských zamestnancov
pod vedením Jozefa Bátoryho z oddelenia
územného rozvoja, dopravy a služieb pred
ôsmou večer privolaní vodári z BVS, a. s.,
použili na prepláchnutie potrubia špeciál
ny stroj.
Odkryté miesto vpustu zabezpečili zá
branami. Kovové mriežky, ktoré majú za
brániť vniknutiu nečistôt do kanalizácie, sú

často vyhľadávaným artiklom zlodejov,
ktorí ich odnášajú do zberných surovín.
Takto bola odcudzená aj mriežka pod via
duktom na Jesenského, kde je otvor do
časne uzatvorený drevenými doskami.
V polovici apríla budú dažďové vpusty pri
kryté špeciálnymi zábranami z recyklova
teľného materiálu – tentoraz na škodu „dl
hoprstých“ – plastového.
-lucy-

Malacký historický kalendár

Druhý
na Slovensku

Zachráňme ho!
54 miliónov za Pálfiovský kaštieľ pýtajú jeho vlastníci – Rád menších
bratov františkánov.
Počas prechádzky
Martinom objavila
malacká výprava ta
kéto zaujímavé ka
nalizačné príklopy
so symbolmi mesta.
Odpozerať sa dá vše
ličo. A mesto si tak
pozná svoj majetok.

Žltý kvet jari ako symbol nádeje
7. apríla sa pri príležitosti Dňa narcisov uskutoční už 10. ročník celoslovenskej
zbierky, ktorú zastrešuje slovenská Liga proti rakovine. Pomocnú ruku aj v tomto ro
ku organizátorom poskytnú študenti štátneho gymnázia. V dopoludňajších hodi
nách sa budú po uliciach mesta pohybovať skupinky z asi osemdesiatky žiakov od
tercie až  po 3. ročník. Mali by sa zdržiavať pred OD Stred, na Kláštornom námestí
a pred nemocnicou.
Toto podujatie s cieľom získať financie potrebné na zlepšenie starostlivosti o ľudí
s onkologickým ochorením usporiadala po prvý raz írska Liga proti rakovine v roku
1987. Deň narcisov sa postupne rozšíril do ostatných európskych krajín a jeho sym
bol – kvet narcisu – sa stal symbolom boja proti zákernej chorobe. 	                   -lucy-

28. marca sa
v priestoroch Štátnej vedec
kej knižnice v Banskej Bystrici uskutočnilo
slávnostné vyhlásenie výsledkov už 14.
ročníka súťaže Najkrajšie kalendáre Slo
venska 2006.
Porota tejto jedinej prestížnej súťaže
slovenskej kalendárovej tvorby, ktorú or
ganizuje Klub fotopublicistov Slovenského
syndikátu novinárov a Štátna vedecká kniž
nica v Banskej Bystrici, hodnotila 52 kalen
dárov 32 vydavateľov. Medzi nimi aj ma
lacký historický kalendár, ktorý si v kategó
rii Mestá a obce vybojoval krásne druhé
miesto, za prvým z Piešťan a pred tretím
z obce Seňa. Najsilnejšie boli už tradične
obsadené kategórie kalendárov firemných
a kalendárov voľne predajných z domácich
i zahraničných predlôh. Vyše 50 najkrajších
slovenských kalendárov si budú môcť záu
jemcovia prezrieť do 16. apríla v Štátnej
vedeckej knižnici v Banskej Bystrici, v Le
viciach, v Piešťanoch, Prešove, Žiari nad
Hronom a v Liptovskom Mikuláši a mož
no aj v ďalších mestách na Slovensku.	             

– Suma priveľká pre samosprávu, opti
mum by bol milión, – povedal primátor J.
Ondrejka na mimoriadnom zasadnutí MsZ
23. marca. Malacká dominanta je srdcovou
záležitosťou každého občana, preto v dis
kusii vyjadrili poslanci podporu mestu pri
pokračovaní vo vyjednávaní o kúpe ne
hnuteľnosti či jeho prenájme.

Vyzývajú občanov, inštitúcie a mestské
organizácie, aby  slovom, písaným slovom
a osobnou zaangažovanosťou bojovali za
to, aby sa kaštieľ ocitol v mestských ru
kách.
Poslanci odporučili primátorovi vyme
novať odbornú komisiu, ktorá v čo najkrat
šom termíne vyvolá opätovné rokovania
s františkánmi.
Na fotografii poslanci s členmi návrho
vej komisie formulujú text uznesenia.
Text, foto: -lucy-

Výtlkov ako maku

Cesty sa po zime zmenili na nebezpečný tankodrom,
ktorý útočí na naše vozidlá. Nedávno inventarizácia výtlkov odhalila
takto poškodenej 1569 m2 plochy.
„Minulý rok sme použili na opravu komunikácií osem sypačov, teraz to vyzerá na
dvadsaťtri,“ povedal Jozef Bátory z oddelenia územného rozvoja dopravy a služieb.
V reáli sa množstvo výtlkov oproti obdobiu po zime 2004 strojnásobilo. Odhadovaná
výška nákladov na opravu sa pohybuje na úrovni 800 000 Sk. Bez ohľadu na financie
mesto verejne prisľúbilo, že opravené bude všetko. S rekonštrukčnými prácami sa
začne v apríli, všetko závisí od počasia. Zaostrené budú mať na všetky mestské komu
nikácie. Kritické miesta „dostanú nový koberec“. Medzi také patrí i cesta od synagógy
po Zámockú ul. OÚRD bude súbežne osádzať nové dopravné značky a reparovať vo
dorovné značenie na cestách. 				                   -lucy-

Festival LOToS-u zatiaľ
bez príspevkov z Malaciek
8. ročník súťažnej prehliadky tvorby
lokálnych a regionálnych televízií sa
konal posledný marcový víkend už
tradične v Martine – sídle spolku, no
na inom mieste ako v posledných rokoch.

Príjemný hotel Turiec by totiž už kapa
citne nestačil prijať toľko návštevníkov. Je
ho projekčná miestnosť má totiž iba 70
miest, zatiaľ čo v tohtoročnom sídle pre
hliadky nestačilo ani 100. Zdá sa, že malé
televízie sa rozrastajú a majú hlad po no

Kameramani lokálnych televízií si nenechali ujsť príhovor amerického veľvyslanca v SR Ronalda Weisera, ktorý zdôraznil význam prá
ce nadšencov v „lokálkach” a sám prízvukoval, že doma sleduje iba správy, kanál pre poľovníkov a nikdy nevynechá lokálnu televíziu.

Zľava: Mgr. Tatiana Búbelová, redaktorka eM TV, a vedúca Kancelárie prvého kontaktu
Mgr. Ivana Potočňáková našli mnoho inšpirácií pre ďalšiu prácu.



vých inšpiráciách, odbornom raste a usilujú
sa sprofesionalizovať nielen technicky, ale
aj tvorivo. Dôkazom sú ocenené príspevky,
ktoré boli neraz na nerozoznanie od tvorby
veľkých televízií. Zo 43 členských televízií
33 sa zapojilo do súťaže, a tak účastníci si
počas dvoch dní takmer nemali možnosť
vydýchnuť. Najskôr sledovali ucelené bloky
voľnej tvorby, potom dokumentu, reklamy,
spravodajstva a publicistiky. Porotcovia raz
kritizovali, inokedy chválili, no ich hodnote

nia boli vždy presné, konštruktívne, poučné
a inšpiratívne. Veď medzi nimi sedeli od
borníci zvučných mien, napr. Peter Bohuš
(TA3), Stanislava Benická (NPOA Bratislava),
Jana Zvalová (Rádio Twist), Peter Kubela
(TV Markíza), Jozef Bohunický (agentúra

Atelier, s. r. o.) a Elena Hradiská (vysokoškol
ský pedagóg). Redakcia eM TV sa na festi
vale „učila“ už po druhý raz. Prečo nie je vô
ľa začať so živým vysielaním v okresnom
meste, keď vysielajú a úspechy žnú dokon
ca aj obecné televízie so 600 prípojkami
(TV Ľubica), však nie je otázka pre redakciu,
ale pre mestské zastupiteľstvo a predstavi
teľov mesta. Veď nikto to nemá zadarmo.
Len my chceme?
Tatiana Búbelová, foto: S. Osuský
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Ďalšie dobrodružstvo Miloša Kuchárka		

II. časť

Nová Guinea – krajina
vysokých hôr a hlbokých
pralesov
Ako pokračovala cesta štvorice cestovateľov – medzi nimi aj malackého
horolezca Miloša Kuchárka. Podarilo
sa im zdolať vrchol hory Carstensz
Pyramid 4884 m n. m.? Prejdú cez
partizánov, ktorí sa im postavili do
cesty, alebo svoju cestu predčasne
ukončia namiesto po šiestich týždňoch po štyroch? Čítajte v 2. časti
cestopisu.
Wamena
Vo Wamene si nechávame vnútiť jedným podnikavcom v oblasti cestovného
ruchu sprievodcu na našu ďalšiu cestu. Po
spísaní zmluvy sme mu zaplatili za prvé tri
dni pochodu. Po nich sme ho pre totálnu
neschopnosť museli prepustiť a ďalšiu cestu i nábor nosičov sme si zabezpečovali
sami. Časť trasy absolvujeme terénnym
autom. Cesta miestami pripomína koryto
vyschnutého potoka. Prekonávame sedlo
s nadmorskou výškou 3300 m a na obed sa
ocitáme v mestečku, z ktorého už ďalej vyrazíme po svojich. Hlásime sa na polícii, najímame nosičov a začíname stúpať do hôr.
Bahnitý chodník traverzuje strmé svahy,
kde by bolo s ťažkým batohom veľmi nebezpečné spadnúť. Cez potoky a riečky vedú namiesto mostov len šmykľavé kmene
stromov.
Mamit
Na ďalší deň sa zastavujeme v osade
Mamit. Náš príchod je veľkou udalosťou,
lebo posledného belocha tu videli asi pred

Dobrodružné ratanové mosty.
Tento patril medzi tie bezpečnejšie.

šiestimi rokmi. Ubytovávame sa v pracovni
miestneho starostu a variť chodíme na policajnú stanicu. Ľudia sú veľmi pohostinní.
Znášajú nám sladké zemiaky – bataty
a čerstvo vykopané arašidy, ktoré sa tu jedia surové. Ďalšie dni sú v podstate jeden
ako druhý. Pochod nám spestrujú priechody cez rieky, cez ktoré sú natiahnuté chatrné ratanové mosty, ktoré sú niekedy spevnené oceľovými lanami. Je to však vždy
malé dobrodružstvo. Náročné sú tiež traverzy odtrhnutých strmých úbočí, ktorých
podklad tvorí hnedé uhlie. Uhlie vytvára
jemnú sutinu, po ktorej sa musíme pohybovať veľmi opatrne, aby sme sa nešmykli

dolu svahom. Pritom ešte musíme dávať
pozor, či neobjavíme nejaké skameneliny,
ktorých výskyt je tu dosť častý.
Pohostinnosť v Paluge
Posledná štvordňová etapa z osady Sinak do Ilagy, ktorá je vlastným východiskom pre horolezecké expedície na Carstensz Pyramid, je asi najťažšia. Dva dni stúpame pralesom do sedla do nadmorskej
výšky 3740 m. Tu už prales končí, ale príroda si na nás nachystala ešte horšiu nástrahu. Bažiny, v ktorých zapadáme miestami
až po kolená. Na tretí deň poslednej etapy
nášho štrnásťdňového pochodu sa dostávame do osady Paluga. Je čas obeda a celá
dedina je zhromaždená u dvoch dymiacich jám zasypaných hlinou, lístím a kameňmi. V nich sa dusia bataty a zelenina.
Farár prednáša modlitbu a začína sa rozdeľovanie jedla. Aj my dostávame svoj diel
a domorodcom dávame malé darčeky. Veľmi žiadané sú hlavne sväté obrázky. I keď
je Indonézia najväčšou moslimskou krajinou na svete, ostrov Nová Guinea je kresťanský. Po jeho kolonizácii totiž všetky
kresťanské cirkvi sveta zacítili príležitosť
a vydali sa obracať divochov na pravú vieru. Prví misionári síce poslúžili domorodcom ako potrava, ale potom už bol ich príliv taký veľký, že ich nestačili jesť. Napríklad
vo Wamene s 5-tisíc obyvateľmi je 34 kostolov a 16 rôznych cirkví.
V Pinape sa cesta končí
Do Ilagy prichádzame na ďalší deň na
obed. Hlásime sa na policajnej stanici a dostávame tu ubytovanie v dvoch uvoľnených izbách. Všetko by bolo v poriadku, aj
policajti nám dali súhlas na poslednú etapu ku Carstensz Pyramid, len do uší sa nám
dostávajú znepokojujúce správy, že za Ilagou sa nad osadou Pinapa usídlil v jaskyni
partizánsky štáb OPM. Tento znemožnil už
dvom expedíciám prístup pod horu, a to
jednej belgickej a jednej medzinárodnej –

Domorodci boli
nízkeho vzras
tu. Ten na foto
grafii s lukom
našťastie len
zapózoval s je
dinou členkou
expedície než
ného pohlavia
doc. RNDr. Ale
nou Žáčkovou,
PhD. z Prírodo
vedeckej fakul
ty Masarykovej
univerzity v Br
ne.

zloženej z Kórejčanov a Európanov. Po trojdňovom nutnom odpočinku vyrážame na
cestu. Bohužiaľ, tak ako predchádzajúce
expedície, nás zastavujú príslušníci OPM.
Nepomáhajú žiadne argumenty. Dokonca
ani ponuka úplatku. Partizáni sú ozbrojení
mačetami a ruskými samopalmi značky
Kalašnikov. Vyhrážajú sa nám aj zastrelením. Sme nútení po pár hodinách ustúpiť
a vrátiť sa do Ilagy. Vraciame sa rovno na
letisko s trávnatou rozjazdovou dráhou,
strmo sa zvažujúcou dolu svahom. Je sobota a keďže sa len tak rýchlo nechceme
vzdať, pokúšame sa o deň neskôr v nedeľu
ešte raz preraziť cez povstalcov, a to naľahko bez nosičov. Naša snaha je opäť bezvýsledná.

nosičov by si vyžiadalo ďalšie dni zdržania.
Museli sme teda s ľútosťou konštatovať, že
na túto zmenu trasy už nemáme dostatok
času a nestihli by sme plánovaný odlet do
Európy. Letecky sa vraciame späť do Wameny, tu kupujeme darčeky pre sponzorov
a známych a na druhý deň odlietame do
Jakarty. Po štyroch týždňoch pobytu v horúcich a vlhkých trópoch nás už čaká len
dvadsaťhodinový let do Viedne a hlboké
mínusové teploty nášho mierneho pásma
na konci mesiaca február roku 2006. Rozhodli sme sa, že sa budúce leto pokúsime
opäť zdolať vrchol Carstensz Pyramid. Nová Guinea je pre nás kvôli nepríjemnostiam s partizánmi stále výzvou.

Cesta domov
Po návrate na letisko máme poradu.
Obísť tábor OPM by sa dalo cez osadu Beoga, čo by znamenalo 10 dní pochodu. Vybavenie povolenia a zabezpečenie nových

Viac na www.carstenz.expedition.sk
Účastníci expedície by touto cestou
radi poďakovali za sponzorskú podporu OT TJ Strojár Malacky, RADOMA Záhorská Ves a MAVYS Malacky.
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MILOŠ KUCHÁREK, foto: archív M. K.
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DO POZORNOSTI

Jarná deratizácia
v Malackách

Príďte loziť do Maliny
Lezecká stena funguje oficiálne v Maline od 16. januára, teda necelé tri mesiace.
V krátkom čase sa stala obľúbeným miestom pre návštevníkov rôznych vekových
kategórií. Hoci... „Stenu majú najradšej malé deti,“ hovorí predseda horolezeckého
klubu IAMES Malacky Milan Valachovič.
Podľa neho je pre nich tento doplnok atraktívny z hľadiska vyšantenia sa.
„Dospelí len neradi vidia, ako sa deti špl
hajú po stromoch a tu môžu loziť bez obmedzení.“ Vraj je ich niekedy toľko, že ich
už služba nemôže z bezpečnostných dôvodov pustiť. „Trochu ma mrzí, že stenu nevyužíva stredná generácia, hlavne tínedžeri. Myslím, že je to netradičný a  zaujímavý
šport, ktorý by mohol lákať obzvlášť mládež,“ hovorí Valachovič. Okrem detí stenu
radi využívajú miestni horolezci i bežní
návštevníci. Lezecká stena sa nachádza
Pozvánka
Inkubátor Malacky, n. o., a Mesto Malac
ky pozýva živnostníkov, malých a stred
ných podnikateľov okresu Malacky na informačný workshop o možnosti získania
finančnej pomoci EÚ, zameranej na rozvoj
malého a stredného podnikania a rozvoj
podnikateľských aktivít a služieb v oblasti
cestovného ruchu. Workshop bude venovaný hlavne predstaveniu 4. výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre JPD NUTS II – Bratislava Cieľ 2.
Podujatie sa uskutoční 19. apríla
o 10.00 h v konferenčnej sále
podnikateľského inkubátora (5. p.).
Bližšie informácie a nahlásenie účasti:
tel.: 034/774 12 84
e-mail: inkubator@inmalacky.sk.
Podujatie podporila EÚ.

Opravujem chladničky
a mrazničky,
MONTUJEM KLIMATIZÁCIE
Pavol Šišolák, Závod 663
tel.: 0703/779 94 35, 0903/75 06 12
MH 06 F7

v miestnosti s obmedzeným priestorom,
a teda i počtom ľudí. Na návštevníkov –
a môže ich byť maximálne 8 – dohliada
služba. Každý však lozí na vlastné riziko.
Službukonajúci dozor je tvorený z nadšencov či členov horolezeckého klubu. Na stene sa dajú rôzne meniť obtiažnosti, chyty
a stupy je možné otáčať a preskupovať. Prístupové dvere by sa mali v budúcnosti
preskliť, uvažuje sa aj s ozvučením priestoru. Lezecká stena je otvorená každý večer
od 18.30 do 21.00 h. 	              -jaki-

Nová budova bývalého františkánskeho gymnázia, ktoré bolo v Malackách v rokoch 1927 –
1945, dnes ZŠ Mansvéta Olšovského a Gymnázium Sv. Františka Assiského, ktoré nadviaza
lo na tradíciu toho predchádzajúceho. Ako sa dozvedáme z publikácie Štyristo rokov malac
kého školstva od Dr. Pavla Hallona, základy budovy položili 2. augusta 1929 a 1. júla 1930
bola stavba dokončená. Vykonala ju malacká firma Štern a Blaško. Školský rok 1931/1932
sa začal už v novej škole, ku ktorej pristavili ešte telocvičňu a kresliareň. Stavebné náklady
3 092 305 Kč boli obrovské. Školné stanovili na 500 Kč ročne. Všetko išlo na splátky a na údrž
bu budovy. Počas trvania františkánskeho gymnázia tu pôsobilo 77 pedagógov.

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 27. 3. 1873 v  Plaveckom Sv.
Petre. V roku 1891 vstúpil do Františkánskeho kláštora v Malackách. V roku 1896

bol vysvätený za kňaza. Páter sa pričinil
o to, aby bolo v Malackách v roku 1927 otvorené prvé slovenské františkánske gymnázium a zároveň sa stal jeho prvým riaditeľom. Za jeho pôsobenia malo veľký význam. Od 8. októbra 1933 bol čestným
občanom Malaciek. Celý život sa snažil
o to, aby bola vychovávaná mládež lepšia
a vzdelanejšia. Držal sa troch zásad – presnosť v povinnostiach, vernosť v maličkostiach a dôvera v milosť Božiu. Zomrel 26.
apríla 1935.
Ak viete, ktorej osobnosti medailónik
údajov patrí, napíšte do 15. apríla jej meno a máte možnosť súťažiť o dve vstupenky na nové predstavenie Divadla na hambálku Vietor v korunách sasafrasu. V minulom čísle sme predstavili Ivana Dérera (foto.jpg). Vstupenky vyhráva RNDr. Peter
Novota, PhD. z Veľkomoravskej ulice
v Malackách.
KUPÓN
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MsÚ Malacky v zmysle VZN Malacky
č. 1/2003 o vykonaní ochrannej deratizácie
a dezinsekcie určuje týmto termín na vykonanie jarnej preventívnej celoplošnej
deratizácie na území mesta Malacky
od 1. apríla do 1. mája 2006.
V uvedenom termíne sú povinné subjekty (uvedené nižšie) povinné vykonať de
ratizáciu vo svojich objektoch, príp. v objektoch, kde vykonávajú funkciu správcu,
nachádzajúcich sa na území mesta Malacky, prostredníctvom firiem, príp. osôb
oprávnených k tejto činnosti.
Po vykonaní deratizácie ste v zmysle § 7
ods. 1 uvedeného VZN povinný zaslať pracovný list, resp. iný vierohodný doklad o vý
kone týchto prác obratom na MsÚ Malacky, odd. ŽP. Nedodržanie týchto povinností
bude postihované v zmysle platných právnych predpisov.
Povinné subjekty na vykonanie pre
ventívnej deratizácie sú najmä vlast
níci, príp. správcovia:
• zariadení spoločného stravovania •
zdravotníckych zariadení  •  obchodných
a podnikateľských prevádzok   •   školských a predškolských zariadení  •  prevádzkových a administratívnych budov  
•  obytných domov  •  rodinných domov
(v prípade chovu hosp. zvierat)  •  kanalizačnej siete  •  výrobných a prevádzkových objektov  •  vojenských objektov.
MsÚ v Malackách, odd. ŽP

Poďakovanie
Chcela by som poďakovať poslancom
mesta Malacky, že bola obnovená
Zmluva na výkon MHD so SAD Malacky.
Vďační sme vám najmä my dôchodcovia. Vidno, že vám záleží na spokojnosti
občanov a to je dobre. Srdečná vďaka.
Mária Hricová

OZNÁMENIE

Kesel dance cup Bardejov

18. marca sa v Bardejove konala tanečná súťaž KESEL Dance Cup 2006 pod záštitou SZMT. 530 km dlhá cesta smerom na
východ Slovenska sa niesla v duchu východniarskej tanečnej ligy, na ktorej štartovali aj naše Saltatrix juniorky v dvoch súťažných disciplínach. Hip hop v choreografii „Náš svet“ a show „Náš tanečný krok?
Rytmus, metla, poriadok“. Pomerať si sily
so skupinami zvučných mien – ako Uno
teens, Speedy a TST Košice, Fresh Dolný

Kubín, Šok Trebišov, Kesel Bardejov – nebolo vôbec ľahké. Avšak nasadenie tých
najnovších štýlov v hip hope – ako harlem
shake, lockin, waves, poppin či rôzne freeze – sa vyplatili a juniorky si vytancovali 3.
miesto v kategórii detí do 11 rokov a v štýle hip hop.
Ďakujeme MCK, rodičom a „Werči“ Hrčkovej za podporu, že sme si mohli zatancovať a vyhrať aj na východe Slovenska.  

Nabudúce si povieme, ako sa postup
ne vyvíjal názov nášho mesta.

holm; oznámil úradom – obrátene 4 síra;
drozd v Brne; jazdil po česky 5 ženské meno; francúzsky slovesný člen 6 starý v angličtine; jazyk; čas vo fyzike 7 rímskych 51;
nikto; tón „e“ znížený o poltón 8 spojka;
majiteľ bájnej archy; sonda 9 materiál na
farbenie 10 rímskych 50; riečka v Lichtenštajnsku; nalievaj 11 koncovka ruských

-andymur-

Výskumný ústav pôdoznalectva
a ochrany prírody (VÚPOP) a Európsky
štatistický úrad oznamujú, že od 13.
marca do 10. júna sa bude vykonávať
projekt Prieskum využitia krajiny
a krajinnej pokrývky (LUCAS). V teréne, aj na území Malaciek, sa budú pohybovať pracovníci VÚPOP, ktorí za
merajú a zdokumentujú vybrané body.
Metóda prieskumu nespôsobí škody
na pozemkoch.
Prosíme občanov o spoluprácu
s prieskumníkmi, ktorí sa na požiadanie preukážu služobným preukazom
VÚPOP a akreditačným dokumentom.
prof. RNDr. Pavol Bielik, DrSc.,
riaditeľ VÚPOP

DROBNÁ INZERCIA
• Predám FIAT Punto, r. v.: 11/96, platná STK,
rádio s CD, servisná knižka, najazdené 105
tisíc km, doplnky. Kontakt: 0904/39 34 33.
• Hľadám pani (dôchodkyňu) na výpomoc
v domácnosti (na 3x2 h týždenne). Odmena dohodou. Kontakt: 0905/15 78 74.
• Absolvent SPŠ strojníckej, odbor strojárstvo hľadá prácu údržbára, strojára či zámočníka, upratovača, robotníka na 6 hodín dopoludnia. Kontakt: 0902/888 012
alebo 034/772 38 49 večer (rod. Šifelová).
• Predám satelitnú anténu s prísl. – treba
vidieť za 3000 Sk. Kontakt: 0902/88 80 12
alebo 034/772 38 49 večer (rod. Šifelová).
• Predám Peugeot Partner 1.9 D, r. v. 2001,
cena dohodou. Kontakt: 0905/94 53 95

Krížovka
Niektoré známe pramene, ktoré vysvetľu
jú vývoj heraldického erbu mesta Malacky,
zobrazujú erb ako delené pole. V hornej po
lovici je kaštieľ s košatým stromom v pozadí
a v dolnej beží po zelenej tráve prasa. Takýto
erb je na pečiatkach z rokov 1910, 1854 i na
pečatidle mesta z roku 1728.
Náš popredný genealóg a heraldik prof.
Jozef Novák z Univerzity Komenského v Bra
tislave vychádza však z pečatidla z roku
1577, kde hlavným symbolom nie je kaštieľ,
ale bežiace divé prasa pod košatým stro
mom. Práve táto verzia prof. Nováka je pod
ľa uznávaných znalcov histórie vývoja náš
ho mesta, V. Šípa a J. V. Trebišovského, naj
pravdepodobnejšia v otázke vývoja erbu
mesta Malacky. Podľa nej mal teda pôvodný
erb mesta strieborný (tajnička č.1), v pozadí
ktorého bol (tajnička č. 2) kaštieľ, pred kto
rým pod zeleným (tajnička č. 3) bežalo divé
prasa (tajnička č. 4) farby.



VODOROVNE
A papagáj; tér; Fedor; priateľ Bolka;
mužský hlas B neodborník; domácke meno Aladára; kríženec jedno- a dvojhrbej ťavy; von po česky; označenie firmy; C značka kozmetiky; bodná zbraň; kožušinové
zviera; koralový ostrov; citoslovce odporu;
D bol po východniarsky; tajnička č. 4; išlo
po česky E hovor akavským nárečím; futbalový klub v Aténach; plietol; televízny
káblový rozvod; Stredná technická energetická škola F molybdén; rozdeľuj; tajnič
ka č. 2; môže po česky; označenie slovenskej meny G vecička pre šťastie; nesedia;
nepravdivá zvesť.
ZVISLE
1 štát v USA 2 egyptský boh Slnka; taj
nička č. 3; 3 futbalový klub v meste Štok-

priezvisk; nepriateľ záhradkárov; sodík 12
ženské meno; posledná časť slova tenký;
práca vo fyzike 13 najpoužívanejší kláves
na klávesnici PC; ŠPZ Stará Ľubovňa 14
draslík; zvierací tuk; jestvujeme 15 už nie
je; tajnička č. 1; 16 striebro; svetelný jav
pri búrke 17 horský cestný priechod medzi
Rožňavou a Košicami.

Na pomoc: 10 Roo;
Pripravil: JUDr. Marián POLAKOVIČ

Ak nám do 12. apríla pošlete správne
vylúštenie tajničky krížovky spolu s nalepe
ným kupónom, budete mať šancu súťažiť
o publikáciu Urob si sám v záhrade.
Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali správne vylúštenie tajničky – 1. Mi
kuláš, 2. Pavol, 3. uhorského palatína
– sme vyžrebovali Štefana Bartalské
ho, MsCSS, Mierové nám. 12 v Malac
kách, ktorý vyhráva poukážku na nákup
v COOP Jednota.

MALACKÝ
HLAS
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alebo

Nedeľný bonbón chutil ako švajčiarska čokoláda

26. 3. v SD MCK patril prvému koncertu
Malackej hudobnej jari (MHJ), ktorý otvori
lo Swiss Trio koncertom pod záštitou švaj
čiarskeho veľvyslanectva. S prvými ľúbez
nými tónmi flauty, klarinetu a gitary sa vtlá
čal do tvárí divákov pocit lahody porovna
teľný s chuťou pravej švajčiarskej čokolády,
rozplývajúcej sa na jazyku. Hudobnú časť
zloženú z diel klasikov tanečne ozvláštnila
Daniela Hodel. Švajčiari sa predstavili slo
venskému publiku po tretíkrát, z Malaciek
pokračovali v turné aj v ostatných mestách.
Svoj koncert ukončili v rytme flamenca a v
rovnakom začínal aj druhý koncert MHJ
Martina Biesa a jeho skupiny El Flamenco
clan. Najbližšie si nenechajte ujsť vystú
penie Close Harmony Friends 8. apríla o
17.00 h v kine Záhoran a po Veľkej noci MHJ
ukončí domáca formácia – spevácky cirkev
ný zbor Vox humana 23. apríla o 17.00 h vo
františkánskom kostole.

okénko jak biuo,
jak je... a jak bude
Stožár
Stožáre, keré v noci svícili, určovali smjer eroplánom. Aj v Mauackách na Písnikoch biu takýto stožár. Biu postavený na
najvyším kopci. Biu vysoký víc jak štyricet
metrú, ale pro nás dzecká to nebiua žádna prekážka. Na samem spodku biua plechová búda, aj tri metre vysoká.
Rebríky bili až od vrchu búdy, lebo ten
spodný biu zamknutý v búdce. Tak až na
plošinu búdy sme moseli vylezat po hromozvodze. Potom po rebríku to už biuo
lepší, ale stáuo to za to. Na samem vrchu
biu krásny rozhled. Mauacky sme mjeli
jak na duani, aj okolité dzedziny sme
dobre vidzeli až do Rakús. Hore biua jedna plošinka ohradzená zábradlím a tam
biu upevnený maják, kerý sa v noci otáčau a svíciu. Biu to silný reflektor, kerí dávau žáru široko daleko, a tak určovau smjer eroplánom. Jeden raz sem mjeu na
stožári dopuacit životem. Biuo to takto.
V určitej výšce nad plošinú búdy biua
elektrika a mje sa lúbili bíue porcelánové
šálky. Tak sem si ustríheu, ked tam nigdo
nebiu, a sem tam vylézeu. Jak sem sa chyciu tej šálky, tak mja to odhodziuo, ale
ščascí, že na plošinu búdy. Nevím jak dúho sem tam ležau, ale ked sem sa prebrau, tak sem biu ceuý spuašený. Až potom sem si uvjedomiu, jak je elektrika nebezpečná. Ked už stožáre prestali plnit
svoju úlohu, tak elektriku odpojili. Kopec
sa pomáhui odkopávau, lebo tam biu
pjekný žutý písek, kerý sa používau na
stavby. Jedného dňa stožár rozmontovali
a odvézli. Nebiuo to až tak dávno, lebo aj
naši chuapci tam ešče uozili. Aj fčil máme
na Písnikoch stožár, ale už moderný na
mobile a SMS správy.
František Osuský, Malacky

Františka Osuského, podobne ako kaž
dého, kto nám napíše svoj príbeh v záho
ráčtine, odmeníme poukážkou na nákup
v predajniach COOP Jednota.

Splnia sa očakávania
filatelistov?
Klub filatelistov ZSF 52 – 32 v Malac
kách pripravil pre záujemcov filatelie,
zberateľov mincí a bankoviek, pohľad
níc či nálepiek dve burzy, z ktorých pr
vá sa uskutoční v sobotu 22. apríla
v priestoroch SD MCK na Mierovom
námestí od 8.00 do 12.00 h.
Možno nebudú chýbať i zberatelia
figúrok z „kindervajíčok“, drobných sta
rožitností či rôznych kartičiek. A práve
zberatelia hokejových kartičiek by
chceli na burze prezentovať svojho ko
níčka. Informácie o burze boli uverejne
né aj v celoslovenskom časopise Zbera
teľ a českom časopise Filatelie. Informo
vaní boli zberatelia na burzách v Brati
slave a písomné pozvánky dostali aj
zberatelia z Rakúska. Chýbať by nemali
ani obchodníci z filatelistických či nu
mizmatických predajní z Bratislavy.
Vstupné je symbolické, pre dospe
lých 10 Sk a mládež má vstup zdarma.
Burza je jedným z filatelistických po
dujatí naplánovaných k tohtoročnému
jubileu nášho mesta. Na jeseň sa bude
konať ďalšia a mala by vyjsť oficiálna
obálka a príležitostná pečiatka k 800.
výročiu prvej písomnej zmienky o Ma
lackách. Chystá sa vydanie korešpon
denčného lístka a filatelisti by chceli
uskutočniť prepravu pošty nejakým
zvláštnym spôsobom. Nechajme sa
prekvapiť.		    ANTON PAŠTEKA

Text, foto: Lucia Poláková

Za pú kasle papíru
Repliky, tie treba prehadzovať z ple
ca na plece. „Jak sa robí ciment, též
ho prehadzujeme, aby to mohuo lep
ší držať pokopie,” myslí si Jozef Mo
ravčík-Jakubovec (tak má aj na vizit
ke), básnik, spisovateľ i podnikateľ,
spoluautor textu hry Na skle maľova
né – najviac reprízovaného divadel
ného predstavenia – a nemenej zná
meho Ženského zákona. Svojrázne
ho v upravenej verzii stvárnili aj herci
z Divadla na hambálku, ktorí s ním
roku 2002 zožali najväčší úspech na
festivale Aničky Jurkovičovej v No
vom Meste nad Váhom. Ako sa hra ro
dila? Tromfne ju Rajda Majda? Nielen
to prezradil na marcovom Babinci.
Lepší než Štefan?
„Zákazku na Ženský zákon od režiséra
Haspru dostal pôvodne môj brat Štefan,”
prezradil Jozef, šéf záhoráckej tajnej služby
SI AJ NEJ SI, autor Hakáčového vína. „Opýtal
som sa ho, či by som si to mohol vyskúšať.  
Začali sme teda písať obaja. Režisérovi sme
po čase odovzdali obe verzie. Zapáčila sa
mu tá moja,“ spomína. Neskôr už písali a cib
rili text spolu. Aj práve pripravovaná Rajda
Majda má azda aj sedem verzií. Naši ochot
níci si veru „huavu lámu.“ Je však pre nich
výzva, keďže testujú scenár skôr ako profe
sionálni herci. Čo je napríklad holoplúšťa?  
„Černé kura, keré sa mosí nosit pod pažú.
Taký zmok či rarášek.” V Moravčíkovych die
lach nie je nič vymyslené, všetko má svoje
korene v ľudových povedačkách a „boso
ráctvach“.

Rómeo a Júlia na záhorácky spôsob
Štefan Moravčík je otcom šiestich detí,
jeho najstaršia dcéra sa narodila v roku
1972, najmladšia v roku 1990. „Ná, to máte
šecko z jednú?“ opýtal sa bez ostychu Paľo
Knotek alias Francek. Hoci odpoveď mi už
nie je známa, Štefan reagoval s úsmevom,
spontánne. Vďaka svojej najstaršej dcére - 
mentálne postihnutej, obohatil detskú
tvorbu knihou Alenka v krajine bodliakov,
keď prebásnil ilustrácie svojej dcéry. Humo
rista, ktorý po roku 1989 publikoval v Ko
cúrkove, lúska najznámejší príbeh lásky
Rómea a Júlie. Ťažký shakespearovský jazyk
má nahradiť írečitá záhoráčtina. „Už mám
teho doma pú kasle a furt nejsem u konca,“
prezradil. Na marcovom Babinci toho bolo
vypovedaného veľa. „Šecko má šak svúj ko
nec, ňekedy na budúce. Snád na premiére
Rady Majdy.“                          LUCIA POLÁKOVÁ
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21. marca uplynulo 6
rokov, čo nás vo veku
nedožitých 70 rokov
navždy opustila mat
ka a babka
Irena Hajdinová.
S úctou spomínajú dcéra s manželom,
vnuci Peter a Pavol.
To, že sa rana zahojí, je
len klamné zdanie, v srdci nám bolesť zostáva
a tiché spomínanie.
24. marca uplynulo 18
rokov od chvíle, keď
nás vo veku 50 rokov
náhle opustil manžel, otec, starý otec,
krstný, brat a švagor
František Kleinedler.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku. S láskou na neho spomína
jú manželka Mária, syn Jozef, Ladislav,
František, Jaroslav, 6 vnúčat a ostatná
rodina.
Spoločenská kronika
PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:
Apríl 2006:
80 – Berta Andrašková; Lukáš
Kroľák; Anna Polláková; 85 –
Božena Michalovičová; 90 – Júlia Uh
rincová; 91 – Berta Kucková; 92 – Antó
nia Oslejová; 93 – Mária Bušíková; Pavel
Kukliš; 98 – Alžbeta Slobodová
POVEDALI SI ÁNO:
Marec 2006:
Beáta Mihálová a Peter Illý;

Najbližším hosťom Babinca vo štvrtok
20. apríla bude Malačan herec Alfréd
Swan. Nenechajte si ujsť stretnutie s rodákom o 17.00 h v galérii MCK na Záhoráckej ulici.

Streetfest počas dvoch dní
Blíži sa leto a s ním neodmysliteľné hudobné festivaly. Nekonečné večery plné
hudby, zábavy, pohybu a hýrenia až do skorých ranných hodín. 24. a 25. júna sa
uskutoční najväčší kultúrno-športový festival v Malackách Streetfest Malacky
2006.
Podľa organizátorov sa máme opäť na čo tešiť. Prvýkrát v deväťročnej histórii bude
festival trvať 2 dni. „Zvedavci môžu už teraz získať základné informácie na stránke www.
streetfest.sk,“ hovorí hlavný organizátor podujatia Branislav Orth. Podľa neho sa festival
postupne presúva zo športovej roviny na kultúrnu. I tento rok boli do Malaciek prizvané
mnohé populárne kapely. Za najväčšie ťaháky možno považovať skupinu Peha (vyhrala 4
Aurelov), zlatú slávicu Zuzanu Smatanovú či skupinu Vidiek. Športový program by však
za zvukom gitár nemal nijako zaostávať. Novinkou je dvojdielny streetbalový turnaj, or
ganizátori chcú zaradiť do podujatia i turnaj v Beach volejbale. O blížiacom sa festivale
vás budeme podrobnejšie informovať v ďalších číslach Malackého hlasu.
Viac informácií na www.streetfest.sk					
   -jaki-

†

NIE SÚ MEDZI NAMI:

Marec 2006:
Alojz Žák, 1926, Závod; Mária
Haberlová, 1929, Brodské; Anna Plan
ková, 1918, Malé Leváre; Gustáv Mar
tinus, 1921, Jakubov; Anna Ďurišová,
1924, Vysoká pri Morave; Anna Kozi
nová, 1934, Malacky; Mária Vachálko
vá, 1929, Zohor; Irena Siekelová, 1927,
Malacky; Mária Černá, 1916, Malacky;
Emília Urbášková, 1932, Malacky; Má
ria Planková, 1923, Malacky; Anna Rig
lerová, 1928, Stupava; Ing. Maximilián
Freund, 1934, Malacky; Mária Filová,
1958, Malacky; Jozef Kadlíček, 1952,
Malé Leváre; Štefan Stančík, 1953, Ro
hožník; Michal Pullmann, 1919, Malac
ky; Nikodém Hrica, 1922, Zohor; Šte
fan Eliáš, 1938, Kostolište; Ľudmila
Hujsová, 1931, Plavecký Štvrtok; An
ton Knotek, 1927, Veľké Leváre; Marta
Lazarčíková, 1934, Malacky; RNDr.
František Palkovič, 1945, Malacky; Ru
dolf Sirota, 1937, Suchohrad; Ján Ma
sár, 1918, Sološnica; Agneša Drahošo
vá, 1923, Závod; Ján Sarvaš, 1935, Ma
lacky; Marta Dudášová, 1947, Lakšár
ska Nová Ves; Helena Pílová, 1943,
Rohožník...
ANNAMÁRIA HORVÁTHOVÁ, matrikárka

Dve strieborné z M SR
v boxe kadetov

21. marec – prvý jarný deň, tradične deti z malackých materských škôl venujú vítaniu jari.
V každej budove MŠ túto tradíciu udržiavajú inak. Rozlúčka s Morenou – symbolom zimy, sa uskutočňuje na Hviezdoslavovej ul. priamo
na školskom dvore. Deti a pani učiteľky z Kollárovej a Štúrovej ul. sa lúčia so zimou tradičným hádzaním Moreny do potoka Malina. Dlhá
vychádzka je pre deti veľmi radostná, lebo na jej konci je samotný rituál vítania jari a vidina príchodu slnečných a teplých dní.

Text, foto: -mš-

MALACKÝ HLAS

Spomienka

18. – 19. 3. bola Galanta dejiskom histo
ricky prvých Majstrovstiev SR v boxe kade
tov (do 17 rokov). Zišlo sa na ňom 43 boxe
rov zo 14 oddielov, medzi nimi i Malačania.
Dávid Klíma, ktorý štartoval v hmotnosti
do 48 kg, postúpil s 20-bodovým rozdie
lom do finále. Nakoniec prehral boj s bor
com Galanty Máriom Tavalim. Igor Bakan,
ktorý štartoval v hmotnosti do 50 kg, po
stúpil do finále bez boja. Skúsenému pro
tihráčovi, minuloročnému majstrovi Marti
novi Babjakovi z Nitry, však nestačil. Nako
niec si obaja Malačania – odchovanci ma
lackého Boxingu Clubu, odniesli z Galanty
medailu so strieborným leskom.
Ali Reisenauer, tréner



ŠPORT

Bilancia malackého športu
V marci sa stretli predstavitelia naj
väčšej mestskej športovej organizá
cie TJ Strojár Malacky. Zbilancovali
výsledky za uplynulý rok a už tradič
ne vyhlásili najlepších športovcov.
Basketbal – Za basketbalový oddiel
sa ním stal Mgr. Branislav Orth, ktorý je
i trénerom dvoch celkov mužov a troch
mládežníckych družstiev, z ktorých dve
majú šancu postúpiť na majstrovstvá Slo
venska. Po vypadnutí z II. ligy hrá A druž
stvo mužov spolu s B družstvom mužov
v krajskej súťaži. Oddiel má 6 mládežníc
kych družstiev.
Hádzaná – Kolektív mužov v hádza
nej pod vedením trénera Milana Mikulčá
ka zvíťazil v I. lige, v súčasnosti hrá baráž
o postup do extraligy, a preto bol právom
ocenený ako jeden z dvoch najlepších ko
lektívov Strojára za rok 2005. Jeho hráčom
je i najlepší minuloročný hádzanár Martin
Sedláček.
Džudo – Vekovo najmladším oddie
lom je oddiel džuda. Najlepším športov
com za rok 2005 v tomto športe bol Dávid
Michálek za 9 prvých miest – z toho 5 na
medzinárodných turnajoch a 5 druhých
miest. Členovia oddielu získali šesť titulov
majstrov Slovenska, o čo sa pričinili Petro
nela Kunšteková, Soňa Kunšteková, Ondrej
Papiernik, Veronika Valentová v žiackych
kategóriách, Eva Mináriková v kategórii ju
nioriek a MUDr. Magda Suchánková medzi
ženami, posledné dve pracujú ako tréner
ky.
Kulturistika – Medzi kulturistami
dominoval v minulom roku Denis Tangl
mayer, ktorý bol na druhom mieste na
M SR v silovom trojboji v Senici medzi muž
mi a stal sa majstrom Slovenska juniorov
v Častej v hmotnostnej kategórii do 82,5
kg. Vyhral i súťaž Veľká cena Trenčína v tla
ku a v ľahu na lavičke, ako aj Krušovický po
hár v tej istej disciplíne.
Odbor rekreačnej telesnej výchovy a športu si ocenil Annu Kafelo
vú. Odbor mal v uplynulom roku 46 členov
a tvorili ho oddiely jogy a rekreačného vo
lejbalu.
Tenis – Medzi tenistami hrali prím žia
ci. Najlepšími boli Patrik Lapin medzi star
šími žiakmi a Alžbeta Gelingerová medzi
staršími žiačkami. Lapin je na 52. mieste slo

venského rebríčka, stal sa  víťazom turnaja
Malacký rebríček 2005, kde bol najmlad
ším účastníkom. Gelingerová je na 47.
mieste. Ladislav Petrivalský je na 7. mieste
slovenského rebríčka hráčov nad 55 rokov
vo dvojhre. Tenisti zorganizovali tiež 6. roč
ník turnaja Artemis Cup 2005 neregistro
vaných hráčov.
Karate – Najlepším karatistom sa stal
Štefan Polák za výborné športové i tréner
ské výsledky. Najviac pozornosti venujú
v oddiele práci s mládežou.
Turistika – V odbore turistiky je re
gistrovaných 50 členov. Najlepším bol Vla
dimír Gembeš, ktorý sa tiež zúčastnil expe
dície ANAPURNA CIRKLE v Himalájach, kde
absolvoval výstup na vrchol Pisang Peank
(6091m) spojený s prechodom tu cez naj
vyššie položené sedlo. Zlatý odznak za vý
stupy nad 4000 m získal Ing. Miloš Kuchá
rek. Tradičného Silvestrovského výstupu
na Vysokú sa v tomto roku zúčastnilo 16
členov.
Volejbal – Druhým oceneným kolek
tívom bolo družstvo žien vo volejbale, kto
ré vo svojom premiérovom ročníku extrali
gy postúpilo do play-off pod vedením tré
nerky Michaely Klecheňovej – Cibulovej.
Medzi volejbalistami, ktorých je 103, si oce
nenie najlepšieho športovca prevzala Jana
Kučerová. Úspešnými sú i muži, ktorí sú
účastníkmi extraligy už druhý rok. Volejba
listi zorganizovali v minulom roku 11. roč
ník turnaja zmiešaných družstiev na antu
ke, 8. ročník turnaja v plážovom volejbale
CASPER Beach Volley Action, ktorý bol sú
časťou M SR, ako aj tradičný 48. ročník Po
hára SNP.
•••
TJ bola organizátorom Behu oslobode
nia, ktorého súťaž škôl je súčasne Memo
riálom Antona Šveca, bývalého predsedu
TJ Strojár.
Bohatá činnosť i výborné výsledky
športovcov boli podmienené i finančným
zázemím. Nedá sa nespomenúť, že naprí
klad volejbalisti na svoju činnosť získali
práve od sponzorov 585 000 Sk. Vyše
400 000 Sk získali športovci 2 % z daní FO
a PO. O hospodárení aj o rozpočte na rok
2006 referovala Ing. Katarína Krasňanská
a revíznu správu prečítal Jozef Gelinger.
ANTON PAŠTEKA

Grand Prix Záhorie 2006
Tohto roku sa po prvý raz uskutoč
ní zaujímavá bežecká súťaž s náz
vom Grand Prix Záhorie. Myšlienka
sa zrodila v Junior Clube Borský Mi
kuláš pod vedením Jána Dobiáša.
Slovo dalo slovo, a tak sa v tomto
mesiaci stretli organizátori behov
z Hlbokého, Šaštína, Malaciek a Bor
ského Mikuláša, kde už B. Mikuláš
po tridsiaty siedmykrát privíta bež
cov na tradičnej Záhoráckej dvad
siatke, ktorej súčasťou bude I. roč
ník bežeckých pretekov Búranská
desiatka.

Cestný beh by bol vypísaný pre 7 ka
tegórií dospelých a 4 kategórie mláde
že.
Spoločnú bežeckú súťaž Grand Prix
Záhorie by teda tvorili práve bežecké
preteky v spomenutých obciach.
Už 15. 4. sa uskutoční Beh okolo Hl
bokého, 3. 6. Beh Šaštínskymi bormi, 10.
6. Búranská desiatka a 11. 11. už 23. roč
ník Malackej desiatky. Informácie o jed
notlivých pretekoch vydajú organizátori
v propozíciách. Poradie bude hodnote
né v jednotlivých kategóriách: muži do
39 rokov, muži 40• 49-roční, muži 50• 59roční, muži 60• 69-roční, muži nad 70 ro
kov, ženy do 35 rokov, ženy 35• 49-ročné,
ženy nad 50 rokov. Umiestnenie stanoví



súčet bodov získaných v jednotlivých
pretekoch. Za 1. miesto to bude 20 bo
dov, druhé 15 bodov, tretie 13 bodov,
postupne menej a menej až do 15. mies
ta, každý ďalší v cieli získa jeden bod. Pri
rovnosti celkového súčtu bodov rozhod
ne poradie vo vzájomných súbojoch .
Najlepší traja v jednotlivých kategó
riách získajú športové poháre a diplomy.
Okrem ZOZO by mali mať záštitu nad
Grand Prix primátor Malaciek Jozef On
drejka, primátor Šaštína Ján Hladký, sta
rosta Borského Mikuláša Jozef Cák a sta
rosta Hlbokého Pavol Holejšovský. Sláv
nostné vyhlasovanie výsledkov sa usku
toční 11. 11. v Malackách po ukončení
Malackej desiatky.
Bližšie informácie môžu už teraz
záujemcovia získať od členov riade
nia súťaže, hlavného rozhodcu
Ivana Lajdu 034/651 50 01,
Márie Trenčíkovej 0905/40 33 54,
Miroslava Otépku 0910/93 91 30
a Jozefa Petríka 0907/70 55 93.

Predpokladá sa aj účasť bežcov z Mo
ravy či Rakúska. Vyvrcholenie súťaže ur
čite zapadne do osláv 800. výročia prvej
písomnej zmienky o Malackách.
ANTON PAŠTEKA

S bicyklom
do novej sezóny
Zima sa skončila, treba začať myslieť
na oprášenie bicyklov. Potom stačí
len pouvažovať nad cyklotrasami
a spoločnosťou. Pri samotárskom bi
cyklovaní sa ukracujete o stretnutia
s priateľmi, rozhovory, jednoducho
o zábavu v kolektíve podobne zmýš
ľajúcich ľudí.

Sprava: Dean Rastrick, vedúci rozvoja mládeže DERBY COUNTY, Emil Kovarovič, licenčný
agent futbalového zväzu, Antonín Kučera, manažér ČSFA, a Ján Kubovič, prezident ČSFA
Malacky.

ČSFA Malacky hostila
zástupcov
anglického klubu
Začiatkom marca hostila Česko-slo
venská futbalová akadémia Malacky
(ČSFA) návštevu priamo z kolísky
futbalu – z anglického klubu DERBY
COUNTY (DC). ČSFA vychováva veľa
športových talentov. Návšteva Dea
na Rastricka, vedúceho rozvoja mlá
deže DC, v sprievode Emila Kovaro
viča, licenčného agenta futbalového
zväzu, povzbudila Malačanov do
ďalšej práce. Viac s manažérom ČSFA
Antonínom Kučerom.
Ako sa vám podarilo prilákať Deana
Rastricka na Slovensko? Čo pre vás zna
menala návšteva?
Bol tu na pracovnej návšteve a prijal na
še pozvanie. Je to pre nás veľká udalosť, kto
rá otvára bránu nespočetných možností pre
naše deti. Začatú spoluprácu s anglickým
klubom vnímam ako významný krok k po
pularizácii slovenského futbalu i ČSFA Ma
lacky. Dean Rastrick chválil náš tréningový
proces. Vybral si niektorých chlapcov na
ďalšie pozorovanie. Možno budú raz tréno
vať v kempe DERBY COUNTY. Spolupracuje
me i s českým 1. FC SLOVÁCKO, zo sloven
ských klubov so Slovanom Bratislava, Dub
nicou a inými futbalovými klubmi. To už
nehovorím o Bayern Mníchov, kde nás už
berú ako domácich. Každoročne s ním zo
hrávame sériu zápasov, mnohé z nich sme
uplynulý rok vyhrali.
Dostali ste pozvanie do Anglicka?
Áno, srdečne sme ho prijali. Radi sa do
zvieme viac o ich futbalovej akadémii, sa
motnom klube a možnostiach, ktoré sa ot
várajú pre naše deti. Z rokovaní s D. Rastric
kom viem, že nová futbalová akadémia
DERBY COUNTY, ako i futbalový klub a tré
ningové centrum zdôrazňujú túžbu zvýšiť
reputáciu DERBY v krajne. Starajú sa o 130
juniorských hráčov vo veku od 8 až 19 ro
kov. Trénujú na PRIDE PARK štadióne, ktorý
je považovaný za jeden z najnoblesnejších
moderných futbalových štadiónov, a patrí
do kategórie A pre medzinárodné zápasy.
DC zodpovedá kritériám stanoveným Fut
balovou asociáciou pre vývin mládeže
v „Charter for quality“ dokumente.
Pomaly sa rozbieha jarná sezóna. Čo
pripravujete?
Začína sa trénovať na umelom futbalo
vom trávniku v Malackách. Pre nových čle
nov vedenie ČSFA pripravilo darček. Upo
zorňujem na termín 1. jún. ČSFA na deň detí
poriada veľký výber do futbalového klubu.

Uskutoční sa v športovom areáli ČSFA, vo
dvore ZŠ M. Olšovského (cirkevná) v Malac
kách. Výberu sa zúčastnia poprední futba
loví tréneri 1. FC Slovácko, ako i zahraniční
pozorovatelia. Výberu sa môžu zúčastniť
deti s ročníkmi narodenia: 1993 – 2000, prí
padne 2001. Prihlásené deti môžu byť re
gistrované i neregistrované a najlepší a naj
snaživejší dostanú navyše darčeky a budú
mať možnosť stretnúť sa s prvoligovými
hráčmi 1. FC Slovácko.
S vybranými deťmi, ako i rodičmi bude
beseda o možnostiach uplatnenia sa v tom
to športe, o možnostiach, ktoré pre deti po
núka Česko-slovenská futbalová akadé
mia.
Prihlasujte sa už teraz telefonicky
u Jána Kuboviča,
t. č. 0903/170 019, 0907/898 193.

Ak patríte ku skupine, ktorá má rada aj
spoločnosť iných cyklistov, pomôže Sloven
ský cykloklub Záhorák Malacky. Na interne
tovej adrese www.sckzahorak.szm.sk. si
vyberie každý. Ak ste menej zdatní po tech
nickej stránke, aj tu vám pomôžu členovia
SCK Záhorák. Každý, kto chce na bicykli
prejsť ďalej – ako len do potravín alebo na
návštevu k susedom na druhý koniec mes
ta, by mal myslieť aspoň na základné ná
hradné diely. So sebou na cyklotúru si urči
te nezabudnite vziať náhradnú dušu, pum
pičku, niekoľko najdôležitejších kľúčov.
A k základnej výbave bicykla patrí osvetle
nie – dynamo alebo takzv. blikačky.
Slovenský cykloklub
Záhorák Malacky po
zýva všetkých priaz
nivcov bicyklovania
na najbližšie akcie:
23. 4. – otvorenie 6. cykloturistickej
sezóny na Záhorí, trasa: Malacky –
Plavecký Štvrtok – Láb – Zohor – De
vínske Jazero, SCK Záhorák
cyklojazda na Devín – rieka Morava,
Lužný les (70 km)
29. 4. – cyklovýlet po Záhorských
pieskoch, trasa: Kostolište – Gajary –
Malé Leváre – Veľké Leváre – Závod –
Tomky – Studienka – Malacky (70 km)
1. 5. – 10. ročník otvárania riek Dyje
a Moravy (SK-CZ), trasa: Malacky –
Moravský Sv. Ján – Břeclav – Hohenau
– Angern, Záhorská Ves – Malacky
(okolo rieky Moravy), 100 km
Odchod vždy o 10.00 h od synagógy.
Pre menej zdatných cyklistov sú pripra
vené aj skrátené trasy.

Hlasujte aj vy!
Redakcia Malackého hlasu súbežne vyhlasuje anketu o najobľúbenejšieho
športovca a športový kolektív mesta. Môžete dať hlas športovcovi a športové
mu kolektívu Malaciek, ktorý je vám najsympatickejší, resp. ktorého výkony
najviac oceňujete v rámci malackého športu a reprezentácie mesta. Kto zvíťazí,
bude verejnosti odtajnené počas slávnostného večera 28. apríla o 18.00 h v SD
MCK. Už dnes všetkých srdečne pozývame.
Vystrihnite anketový lístok a pošlite ho poštou na adresu redakcie, prineste osobne na
MsÚ do klientkej kancelárie M. Jurdákovej alebo vhoďte do schránky mestských mé
dií pri schodisku do MsÚ do 15. 4. Spomedzi všetkých, ktorí sa do ankety zapoja, bude
počas slávnostného večera vyžrebovaných desať šťastlivcov – výhercov vecných cien.
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