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Rozpočet
na rok 2008
schválený
Na svojom poslednom tohtoročnom zasadnutí sa 6. 12. stretli poslanci Mestského zastupiteľstva
mesta Malacky. Medzi nosné body programu patrili návrhy: rozpočtu mesta na budúci rok, viacročného rozpočtu i rozpočtov príspevkových a rozpočtových organizácií mesta.
Druhé čítanie návrhu rozpočtu na rok
2008 prinieslo po krátkej diskusii výsledok hlasovania v pomere: 10 (za), 0
(proti) a 2 (zdržali sa hlasovania); hlavný
Pokračovanie na 2. strane

ÚVODNÍK

Skutočný
dôvod je iba
jeden
Kračún, Hody, Božie narodenie, Boží
hod alebo Vianoce. To sú najčastejšie
označenia najkratšieho dňa v roku a kresťanského sviatku venovaného pamiatke
narodenia Krista. Pozoruhodné na tomto
sviatku je, že ho oslavuje hádam každý.
Veriaci i neveriaci, jednoducho vianočné
sviatky patria všetkým. Sme národ, ktorý
sa storočia výrazne hlási ku kresťanstvu.
To sa odzrkadľuje na našich hodnotách, zvykoch a tradíciách. A pre toto
sme kresťanský národ bez ohľadu na to,
či sa to niekomu páči alebo nie, bez ohľadu na to, ako sa staviame k viere v narodenie Ježiša Krista. Netreba veriť príbehu z Betlehemu o príchode Spasiteľa sveta a jeho živote, aby bolo možné vidieť,
že tento príbeh pretrval tisícročia, bol a je
zmyslom života pre miliardy ľudí. Ale
nech sú pohnútky osláv Vianoc u ľudí rôzne, napokon skutočný dôvod je iba jeden.
Opäť sa blížia vianočné sviatky. Všade
vidno ich symboly. Naozaj sú už na dosah
tohtoročné dni štedrosti, radosti, šťastia
a pokoja. Dni, kedy bývajú ľudia k sebe
akosi lepší ako inokedy, kedy sa navzájom
obdarúvajú, vyzdobujú si svoje príbytky
a navzájom si želajú krásne priania. Verme, že tieto dni si budeme môcť znovu
uvedomiť, že v našom okolí žije naozaj
veľa ľudí dobrej vôle.
JOZEF ONDREJKA,
váš primátor

OZNAM

Chystáte sa
vybavovať v MsÚ?
Pozor, v piatok 14. decembra budú
z organizačných dôvodov klientske
hodiny skrátené do 12.00 h.

ŠŤASTNÉ A VESELÉ

Vianoce sú už
„za pár”

Slávnostným koncertom Violin Orchestra Bratislava pod vedením Eugena Botoša a za speváckeho sprievodu sólistky SND Márie Eliášovej sa
začali 2. decembra Adventné Malacky 2007. Skôr ako sa preplnený kostol
nechal unášať jedinečnou hudobnou interpretáciou klasickej hudby
a vianočných kolied, zažal primátor Jozef Ondrejka za asistencie miestneho dekana Štefana Rusňáka prvú adventnú sviecu na vysvätenom
adventnom venci.

2. adventný týždeň
9. 12. Zapaľovanie druhej adventnej sviece
17.00 h Marcela Laiferová
speváčka populárnych repete skladieb
17.45 h Ebed - gospel
18.30 h Heaven´s shore - gospel, keltsko-rocková hudba

12. 12. (streda) o 17.00 h, františkánsky kostol
Spevácky zbor Nevädza, Stupava

15. 12. (sobota) Vianočné trhy, Malé námestie
10.00 – 13.00 h Predvianočné vystúpenia detí
z Malaciek a okolia
10.00 – 11.00 h Deti MŠ, ZŠ, OZ Vstúpte
11.15 – 11.45 h Žiaci ZUŠ
12.00 – 13.00 h - Detský folklórny súbor Leváranek
13.00 – 15.00 h Reprodukovaná hudba
15.00 h Rodina Krištofovcov - rómska muzika
15.45 h Tomáš Václav - muzikály
16.30 h Zlesapočujem - pôvodný slovenský rock
priamo zo Žiliny
17.15 h 3ses3, gitarový pop troch mladých dievčat
18.00 h Hudobná skupina Exil – vianočná zábava
s Exilom

Zmena programu vyhradená.

Mikuláš prišiel do „Zámku“
Hoci deti po minulé roky Mikuláša
túžobne očakávali na Malom námestí,
tento rok sa rozhodol pre Zámocký park.
Okrem programu bola pre všetkých „vyblýskaná“ ľadová plocha, na ktorej sa
mohli všetci zadarmo do sýtosti vykorčuľovať. Nechýbal ani tradičný ohňostroj, ktorý rozžiaril oblohu nad parkom
okolo šiestej hodiny večer.
Už druhá adventná svieca sa zapaľovala pre Malačanov v meste. S nestarnúcimi pesničkami najmä skôr narodených
potešila Marcela Laiferová, pri varenom
Pokračovanie na 7. strane

Adventné
Malacky 2007

redakcia Malackého hlasu
a eM TV

4. adventný týždeň
23. 12. (nedeľa), Malé námestie

Zapaľovanie štvrtej adventnej sviece
17.00 h Skauti prinesú betlehemské svetlo
17.15 h Set Back - príjemná hudba na počúvanie
cover-verzie známych hitov za sprievodu gitary
18.00 h Alexandra Ďurinová - semifinalistka súťaže
Slovensko hľadá SuperStar
18.30 h Funny Fellows vianočne
kapela 20. – 40. rokov v originálnom prevedení
s dobovými nástrojmi a kostýmami

3. adventný týždeň

16. 12. Vianočné trhy, Malé námestie

10.00 – 17.00 h Reprodukovaná hudba
Zapaľovanie tretej adventnej sviece
17.00 h Jadranka - zmes jadranských melódií
17.45 h Los Babraccos, folková kapela
s pôvodnými pesničkami od Martina Libiča
18.30 h Zuzana Suchánková a Band, jazzovo-soulová
vianočná nálada v podaní poprednej slovenskej soulovej
speváčky

Z celého srdca vám
prajeme príjemné prežitie
vianočných sviatkov
a úspešné vykročenie
do nového roka.

6. 1. 2008
17.00 h Koncert Tojkráľový

Spevácky zbor ADOREMUS ocenený cenou fra angelica

19. 12. (streda) o 17.00 h, františkánsky kostol
Spevácky zbor sv. Ondreja, Vysoká pri Morave

Organizátori:

Adventné Malacky 2007
finančne podporili:

Mediálni partneri:

Bližšie informácie: www.malacky.sk, Turisticko-informačná kancelária, t. č. 034/772 20 55, Mestské centrum kultúry, t. č.: 034/772 21 10

Prvé novoročné číslo Malackého hlasu vyjde 8. januára. Kompletný harmonogram vydávania aj s termínmi uzávierok
nájdete na 9. strane. Od 17. do 31. decembra – redakčná dovolenka.
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SPRAVODAJSTVO
JEDNOU VETOU
• 23. 11. sa uskutočnilo prvé zasadnutie
eurotímu – pracovnej komisie zriadenej
primátorom mesta Jozefom Ondrejkom,
ktorej úlohou je zabezpečiť hladký pre
chod na novú euromenu v podmienkach
miestnej samosprávy.
• Progres Malacky, s. r. o., i Eurovalley,
a. s., uskutočnili valné zhromaždenia 26.
novembra.
• 27. 11. sa uskutočnilo mimoriadne za
sadnutie Zastupiteľstva BSK, na ktorom
poslanci zvolili za nového hlavného kon
trolóra Ing. Štefana Marušáka; o tento
post sa uchádzalo šesť kandidátov.
• V ten istý deň zasadala správna rada In
kubátora Malacky, ktorá schválila zmenu
rozpočtu neziskovej organizácie a straté
giu postupu vo vzťahu medzi inkubáto
rom a firmami, ktoré ho po troch rokoch
činnosti opúšťajú.
• O výsledkoch kontroly hospodárenia
v Mestskom centre kultúry a kontroly do
držiavania VZN  č. 4/2004 v ubytovni na
Mierovom nám. 12 informovala 28. 11.
primátora mesta hlavná kontrolórka Ing.
Ľubica Čikošová.
• Vyjednávanie a obchodné rokovanie
boli témou školenia, ktoré v rámci vzdelá
vania manažérov rôznych stupňov riade
nia v dňoch 3. – 4. 12. absolvoval primátor
RNDr. Jozef Ondrejka.
•	Na finančnom a sociálnom odbore Úra
du BSK rokoval Jozef Ondrejka 7. 12.
o podpore zavedenia nových sociálnych
služieb v okrese Malacky.
• 12. 12. sa uskutočnilo riadne zasadnu
tie Zastupiteľstva Bratislavského samo
správneho kraja, na ktorom poslanci ro
kovali aj o návrhu rozpočtu kraja na roky
2008 až 2010 a dopravnom riešení kraja
na základe vyhodnotenia matice pre
pravných vzťahov a štandardov doprav
nej obsluhy.
		              -ipo-

Rozpočet na rok 2008 schválený
Dokončenie z . strany
nástroj hospodárenia mesta je teda na
svete. Bežný rozpočet je zostavený ako
prebytkový s príjmami 268 mil. Sk a vý
davkami 146 mil. Sk, kapitálový rozpočet
ako schodkový s príjmami 59 mil. Sk
a výdavkami 101 mil. Sk. Schodok kapi
tálového rozpočtu je krytý prebytkom
bežného rozpočtu. V kompletnej podo
be je rozpočet zverejnený na interneto
vej stránke mesta www.malacky.sk.
Návrhu viacročného rozpočtu na roky
2008 – 2010 vyčítali poslanci v diskusii
nízku mieru strategickosti a zapracova
nia realizácie zámerov mesta.
-ipo-

O bytoch a bývaní
Jedným z výsledkov rokovania posla
neckého zboru 6. 12. je aj schválenie ďal
šieho strategického dokumentu – Progra
mu rozvoja bývania mesta Malacky s vý
hľadom do roku 2016. Prijatie tejto stra
tégie je podmienkou, ktorú musí splniť
každá obec žiadajúca o dotáciu z Fondu
rozvoja bývania na výstavbu nájomných
bytov. Mesto Malacky plánuje výstavbu
bytov na Jánošíkovej ulici.
Spracovávateľ dokumentu, ktorým je
Inštitút bývania, s. r. o., Bratislava vidí
podstatu lokálnej bytovej politiky v  spo
lupráci medzi samosprávou, súkromným
a neziskovým sektorom. V analýze sú
časného stavu dokument vyzdvihuje
priaznivý vývoj vekovej skladby bytové
ho fondu – byty postavené po roku 1970
tvoria 67 % fondu. V Malackách je naj
viac trojizbových bytov (takmer 50 %).
Technické vybavenie bytov (napojenie
na plyn, vodu, kanalizáciu) dosahuje lep

šie parametre ako celoslovenský prie
mer.
Počet bytov vzrástol
V ostatných piatich rokoch pribudlo
v meste 362 bytov (170 v rodinných do
moch a 192 v bytových domoch), no po
čet obyvateľov vzrástol len o 29 osôb.
Znamená to, že vybavenosť obyvateľstva
bytmi sa od roku 2001 výrazne zlepšila.
Súčasná rozostavanosť navyše ukazuje,
že v nastávajúcom období pribudne
v meste ďalších 94 bytov.
Program rozvoja bývania odporúča
mestu vytvoriť informačný systém ne

ustále aktualizovaných informácií zo všet
kých oblastí, ktoré ovplyvňujú bytovú
politiku. Podľa odborníkov sa má mesto
podieľať na stabilizácii obyvateľstva pre
dovšetkým výstavbou bytov pre mladé
rodiny formou nájomného bývania. Ak
chce mesto zvládnuť plánovanú inten
zívnu výstavbu bytov, je potrebné vypra
covať pozemkovú politiku, pracovať na
príprave pozemkov a zintenzívniť roko
vania s vlastníkmi pozemkov. Zastavenie
tohto procesu by mohlo ohroziť realizá
ciu programu výstavby bytov.
V kompletnom znení bude program
zverejnený na internetovej stránke mesta
www.malacky.sk.
I. Potočňáková, foto: S. Osuský

Sociálne služby po novom

Po prezentácii finančnej a vecnej analýzy činnosti Mestského centra sociálnych
služieb, s ktorou vystúpila riaditeľka MsCSS Daniela Mračnová na zasadnutí MsZ
6. 12., prijali poslanci uznesenie, ktoré zachováva súčasnú právnu formu centra a zá
roveň schvaľuje založenie neziskovej organizácie Orchidea s rozdelením kompetencií
v oblasti sociálnych vecí medzi oba subjekty. Čo táto zmena prinesie?
Mestské centrum sociálnych služieb v súčasnosti poskytuje tri základné služby:
prevádzkuje zariadenie opatrovateľskej služby, zabezpečuje opatrovateľskú službu
v domácnosti a stravovanie. Schválený variant rozdelí tieto činnosti do dvoch nezá
vislých organizácií. Príspevková organizácia mesta bude mať zabezpečené financo
vanie zo štátu minimálne do roku 2010 i možnosť využívať kapitálové transfery. No
vozriadená nezisková organizácia prevezme kompetencie v oblasti opatrovateľskej
služby v domácnosti, rozvoz stravy, služby práčovne, denného a týždenného sta
cionára a sociálneho taxíka. Perspektívne bude táto organizácia pripravovať zriadenie
domova dôchodcov, domova sociálnych služieb a hospicu.		
   -ipo-

Súťažiť môžu študenti v dvoch kategóriách:
I. kategória (1. – 2. ročník, kvinta a sexta), poézia a próza
II. kategória (3. – 4. ročník, septima a oktáva), poézia a próza
Súťažné témy:
POÉZIA – voľná téma
(je potrebné zaslať min. 5 ukážok z tvorby jedného autora)
PRÓZA – Tak si tady nažíváme (príbehy písané v záhoráckom nárečí)
(rozsah 2 a viac rukopisných strán)
Súťažné práce je potrebné v troch kópiách a elektronickej podobe (disketa, CD)
s označením školy, ktorú študent reprezentuje, doručiť najneskôr do 31. marca
2008 na recepciu Mestského úradu v Malackách, Radlinského 1, 901 01 Malacky.
Po vyhodnotení súťažných prác odbornou porotou budú výsledky vyhlásené v júni
2008. Autorov úspešných prác primátor mesta ocení keramickým brkom a finanč
nou odmenou: 1. miesto 1500 Sk, 2. miesto 1000 Sk, 3. miesto 500 Sk.

Zateplenie školských budov a od
stránenie tzv. modernizačného dl
hu je jednou z aktuálnych aktivít
samosprávy. Na ostatnom zasad
nutí MsZ poslanci schválili rozpoč
ty škôl na budúci rok.

Mesto Malacky prijme
do trvalého pracovného pomeru troch
pracovníkov na údržbu verejnej zele
ne:

Robotníčku
ZAUJALO VÁS

Milí čitatelia,
ak nám napíšete do 18. decembra
na adresu redakcie, ktorý príspevok
vás zaujal, budete mať šancu získať
tričko a hrnček s logom mesta
z novej série reklamných predme
tov. Tak neváhajte a zapojte sa! Ak
máme písať o tom, o čom chcete čí
tať, musíme poznať váš názor. Tak
vystrihnite kupón a napíšte naň, čo
vás zaujalo. V minulom čísle to boli
najmä Korčuliari, klzisko je otvo
rené, Malacké Benátky, Od budú
ceho roka vyššie dane a iné.
V tomto čísle odmeníme Štefana
Hlásnička z Rohožníka. Prosíme vý
hercu, aby sa ohlásil v redakcii.

✒



Mesto Malacky ako vlastník Pálfiovské
ho kaštieľa v Malackách sa dištancuje od
pochybnej ponuky. Spoločnosť RE/MAX
Real Centrum ňou ponúka na predaj ná
rodnú kultúrnu pamiatku, pritom Pál
fiovský kaštieľ je od 6. 9. vo výlučnom
vlastníctve mesta. Samospráva pripra
vuje projekt jeho rekonštrukcie a využi
tia a v žiadnom prípade neuvažuje o pre
daji kaštieľa.
Spoločnosť RE/MAX Real Centrum
reagovala na výhrady Mesta Malacky
stiahnutím ponuky na odpredaj Pál
fiovského kaštieľa: „Ide o administratív
ny omyl, ktorý vznikol pri aktualizácii
našej ponuky. Predchádzajúci majiteľ
objektu, ktorým bol Rád menších bra
tov františkánov, nám neoznámil, že kaš
tieľ už predal. Je nám ľúto, že prišlo k ta
kémuto omylu,“ uviedol Tino Feranec,
vedúci bratislavskej kancelárie RE/MAX
Real Centrum a Mestu Malacky sa ospra
vedlnil.

Mesto Malacky prijme

Bližšie informácie na tel.: 034/796 61 23 alebo potocnakova@malacky.sk
Sponzorom súťaže je TATRA banka, a. s.
Autorom grafického návrhu a vyhotovenia malackých bŕk je Rozália Habová.

Na internete sa pred dvoma dňami
objavila ponuka na odpredaj Pálfiovského kaštieľa v Malackách. Kto
za ňou stojí? RNDr. Jozef Ondrejka,
primátor Malaciek: „Neznáma osoba predáva objekt, ktorý jej nepatrí. Mesto zvažuje právne kroky na
ochranu svojho mena. Postup realitnej kancelárie považujem za neprofesionálny.“

Ivana Potočňáková
Foto: S. Osuský

Primátor Malaciek RNDr. Jozef Ondrejka vyhlasuje ďalší ročník súťaže
literárnej tvorivosti študentov malackých gymnázií

Malacké brko 2008

Kto predáva
náš kaštieľ?

ZAUJALO MA V ČÍSLE
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Podmienky prijatia:
• vzdelanie: min. vyučená
Výhodou je:
• vyučená v odbore

Robotníkov
Podmienky prijatia:
• vzdelanie: min. vyučený
Výhodou sú:
• vyučený v odbore
• vodičský preukaz skupiny B, C, T
• oprávnenie na prácu s motorovou
pílou              
Nástup: podľa dohody
Žiadosti s profesijným životopisom
(uveďte aj telefonický kontakt), dokla
dom o dosiahnutom vzdelaní a písom
ným súhlasom uchádzača so spracú
vaním osobných údajov na účely obsa
denia pracovnej pozície zasielajte do
31. 12. 2007 na adresu:
Mesto Malacky, Mestský úrad Malac
ky, sekretariát prednostu úradu, Rad
linského 2751/1, 901 01 Malacky.
Bližšie informácie budú podané na tel.
č. 034/796 61 80, resp. 0910/97 21 53.

do trvalého pracovného pomeru s mies
tom výkonu práce v Turisticko-infor
mačnej kancelárii MsÚ Malacky za
mestnanca na pracovnú pozíciu:

REFERENT
Turisticko-informačnej
kancelárie
na pracovný úväzok 72 %.
Podmienky prijatia:
• vysokoškolské vzdelanie (môže byť
aj absolvent, resp. študent)
• ovládanie anglického alebo nemec
kého jazyka na komunikatívnej úrov
ni
• prehľado súčasnosti a histórii mesta
a regiónu
Výhodou sú:
• ďalší svetový jazyk
• vodičský preukaz skupiny „B“
• skúsenosti z oblasti práce v cestov
nom ruchu
Nástup: podľa dohody
Žiadosti s profesijným životopisom,
dokladom o dosiahnutom vzdelaní
a písomným súhlasom uchádzača so
spracúvaním osobných údajov na úče
ly obsadenia pracovnej pozície zasie
lajte do 31. 12. 2007 na adresu:
Mesto Malacky, Mestský úrad Malacky,
sekretariát prednostu úradu, Radlin
ského 2751/1, 901 01 Malacky.
Bližšie informácie budú podané na tel.
č. 034/796 61 23, resp. 0903/23 83 48.
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SAMOSPRÁVA

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA MALACKY č. 6/2007
o dodržiavaní poriadku a čistoty
a užívaní verejných priestranstiev na území mesta Malacky
Mestské zastupiteľstvo v Malackách
na základe ustanovenia § 6, ods. 1 záko
na SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zria
dení v platnom znení sa uznieslo na tom
to všeobecne záväznom nariadení (ďalej
len VZN), zákonom č. 58/1997 Z. z. o po
zemných komunikáciách v plnom znení,
zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prí
rody a krajiny v plnom znení, zákonom č.
478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia v pl
nom znení, zákonom č. 223/2001 Z. z.
o odpadoch v plnom znení a zákonom č.
272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v pl
nom znení.
§ 1.
Všeobecné ustanovenia
1. Nariadenie upravuje pravidlá udr
žiavania poriadku a čistoty na verejných
priestranstvách, ako aj ich užívanie ako
prirodzenú povinnosť všetkých fyzických
a právnických osôb pôsobiacich na úze
mí mesta, ako i tých subjektov, ktoré sa
na území mesta zdržiavajú prechodne.
2. Za verejné priestranstvá sa podľa
tohto nariadenia považujú všetky mies
ta, ktoré slúžia na verejné užívanie, zod
povedajúce ich určeniu. Sú to najmä ko
munikácie (ulice, námestia, chodníky,
cesty, podchody, mosty a pod.), verejné
priechody, verejné schody, verejné par
ky, sady, lesy, zverené záhrady, strážené
i nestrážené parkoviská, ako aj ďalšie
priestranstvá verejne prístupné.
§ 2.
Zodpovednosť za poriadok
a čistotu
1. Vlastníci, správcovia a užívatelia
zodpovedajú za čistotu verejných prie
stranstiev, pozemkov, nehnuteľností
a iných objektov na území mesta a sú po
vinní bezodkladne znečistenie alebo ne
poriadok odstrániť.
2. Majiteľ, správca a užívateľ budovy
môže dodržiavanie čistoty na fasáde bu
dovy, na priľahlom chodníku a priestran
stve zmluvne preniesť aj na inú fyzickú
alebo právnickú osobu. V takomto prípa
de sa môže vymáhať plnenie povinností
podľa tohto nariadenia aj od týchto
osôb.
3. Za čistotu a poriadok pri vykonáva
ní stavebných a podobných prác zodpo
vedá právnická alebo fyzická osoba vy
konávajúca uvedené práce.
4. Obyvateľ a návštevník mesta zod
povedá za konanie, ktorým spôsobuje
znečistenie alebo neporiadok.

§3
Dodržiavanie poriadku a čistoty
na pozemkoch a nehnuteľnostiach
1. Dvory, záhrady a areály firiem, hra
ničiace s verejným priestranstvom, musia
byť upravované a udržiavané tak, aby ne
čistota z nich nebola zanášaná, prípadne
splavovaná dažďom na verejné priestran
stvo.
2. Vlastník, správca alebo užívateľ ne
hnuteľnosti je zodpovedný:
a) za udržiavanie čistoty v celom ob
jekte, v pivničných priestoroch, v dvoro
vých častiach, podchodoch a pod.,
b) za čistotu uličných priečelí (fasád
a oplotení obytných domov a iných ob
jektov, aby boli čisté a zbavené nevhod
ných kresieb a nápisov,
c) za vykonanie opatrení k zamedze
niu vzniku príčin a rozširovania nepríjem
ného hmyzu a podľa potreby za vykona
nie dezinfekcie a dezinsekcie objektu,
d) za odstránenie príčin výskytu hlo
davcov a za zabezpečenie ničenia hlo
davcov – deratizáciu,
e) za zabezpečenie kvetináčov, ná
dob na kvety a iných predmetov, umiest
nených na vonkajšej stene okien proti
pádu a vytekaniu vody
f) za vybavenie budov minimálne zo
strany chodníka a verejných komunikácií
odkvapovými žľabmi tak, aby dažďová
voda nestekala na chodcov.
§4
Dodržiavanie poriadku a čistoty
na verejných priestranstvách
V záujme zabezpečenia zdravého ži
votného prostredia a vzhľadu mesta je
na verejných priestranstvách zakázané:
1. a. odkladať a odhadzovať rôzne
predmety (papier, obaly, škatule, fľa
še, ohorky z cigariet, plechovky, zvyšky
jedál, ovocia, zeleniny a iné nepotrebné
veci na miesta, ktoré nie sú na to určené,
b) vysypávať a rozsypávať smeti a pre
pravovaný materiál,
c) skladovať smeti a odpadky a spa
ľovať ich,
d) skladovať stavebný materiál a od
pad bez povolenia alebo nad rámec po
volenia,
e) roznášať blato a iné nečistoty z po
zemkov na komunikácie kolesami vozi
diel,
f) znečisťovať verejné priestranstvá
pľuvaním, zvratkami, splaškovými voda
mi, olejmi, chemikáliami alebo iným po
dobným spôsobom,

Porovnanie tvorby odpadu a separovaného zberu v roku 2006
(v kg na občana)

Modra

Senec

Komunálny odpad
229
262
Objemový odpad	   43	   67
Drobný stavebný odpad	   52
   -	
SPOLU
324
329

281
   75
      7
363

330
349
   61	   -	391
349

Separovaný papier	   10,5
Separované sklo	     9,5
Separované plasty	     1,5
SPOLU	   21,5

      2
      5,8
      3
   10,8

      1,4
   12,6
      4,5
      8,2
      2,5
      4,2
      8,4	   25
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Pezinok

      0,75
   16,6
      1,2
   18,55

Šaľa

g) vyklepávať prach a vyhadzovať
odpadky a odkvitnuté časti kvetov a lis
ty z okien a balkónov a iným spôsobom
znečisťovať verejné priestranstvo,
h) umiestňovať plagáty, reklamy,
inzeráty na iných miestach ako na to ur
čených,
i) obťažovať zápachom a vypúšťať
škodlivé plyny nad obvyklú mieru sta
novenú hygienickými predpismi,
j) znečisťovať verejné priestranstvá
odpadovými vodami, fekáliami zvierat,
splaškami a inými znečisťovacími tekuti
nami, zákaz sa vzťahuje aj na umývanie
a čistenie vozidiel každého druhu na ve
rejných priestranstvách,
k) znečisťovať verejné priestranstvá
odpadkami zo stolového a stánkového
predaja,
l) vylievať znečistené úžitkové vody
do uličných kanalizačných otvorov, na
chodníky a ostatné verejné priestran
stvá v zmysle platných hygienických no
riem,
m) vyberať odpadky zo smetných ná
dob,
n) zakladať oheň v parkoch a na
ostatných verejných priestranstvách,
o) vstupovať so zvieratami na detské
ihriská alebo na pieskoviská a vypúšťať
ich do týchto priestorov.
2. Majitelia a prevádzkovatelia stán
kov, kioskov, pojazdných predajní a po
dobných predajní a zariadení, v ktorých
sa predáva občerstvenie, sú povinní za
bezpečiť čistotu a poriadok v okolí tých
to zariadení, a to najmä umiestnením
dostatočného počtu nádob na odpadky,
upozornením zákazníkov na udržiavanie
čistoty a pravidelným vyprázdňovaním
smetných nádob a čistením priľahlých

priestranstiev. Odpadové koše sa nesmú
vyprázdňovať do uličných košov na od
padky.
2) Majitelia zariadení uvedených
v bode 2. s občasným poskytovaním slu
žieb na základe povolenia mesta sú po
vinní na zabezpečenie zberu a odvozu
odpadov zakúpiť si potrebný počet vriec
(min. 2 ks so samolepkami na každý deň
poskytovania služieb.
4. Pri nakladaní alebo vykladaní to
varu prevádzkovateľ vozidla nesmie
ohroziť bezpečnosť ostatných užívate
ľov verejného priestranstva, najmä
chodcov. Počas vykladania alebo nakla
dania tovaru sa zakazuje ponechať mo
tor vozidla v chode, pokiaľ to nevyžadu
je bezpečnosť manipulácie (hydraulické
ramená, plošiny a pod.). Nakladanie a vy
kladanie tovaru na verejnom priestran
stve je povolené len vtedy, ak to nie je

možné urobiť mimo verejného priestran
stva.
5. Obaly z dovezeného tovaru musia
byť ihneď po vyložení odpratané z verej
ného priestranstva.
6. Veľkorozmerný odpad určený na
odvoz je možné vyniesť na verejné prie
stranstvá len po pristavení kontajnera
alebo vozidla na to určeného okrem ka
lendárového zberu.
§5
Čistota vodných tokov a nádrží
1. Zakazuje sa do korýt vodných tokov
a nádrží vhadzovať akékoľvek predmety
alebo ich ukladať na miesta, z ktorých by
mohli byť odplavené a ohroziť akosť vod
ného toku.
2. Zakazuje sa vylievať alebo vypúšťať
do vody alebo v blízkosti vodných tokov,
jazier a vodných nádrží  skladovať tekuti
ny a chemické látky, ktoré by akýmkoľvek
spôsobom mohli spôsobiť znečistenie
vodného toku, vody alebo podzemnej
vody. Ďalej sa zakazuje vo vodných to
koch a nádržiach a na brehoch robiť údrž
bu motorových vozidiel a umývať ich. Ve
rejnou kanalizáciou sa môžu odvádzať
len vody v akosti a množstve stanovenom
kanalizačným poriadkom, poprípade na
základe povolenia vydaného vodohospo
dárskym orgánom.
§6
Osobitné užívanie
verejného priestranstva
1. Pod pojmom osobitné užívanie ve
rejného priestranstva sa rozumie verejné
Pokračovanie na 4. strane

DO ZBERU PAPIERA PATRIA:
noviny, časopisy, letáky,  neznečistený obalový papier, škatuľky od čaju, zubnej
pasty a pod., písanky, kartónové škatule stlačené alebo potrhané, knihy bez tvr
dých dosiek
DO ZBERU PAPIERA NEPATRIA:
mastné a znečistené papiere, obaly od mlieka a iných nápojov, papier zlisovaný
s fóliou, obaly s kovovými súčasťami, tvrdé obaly z kníh, skartovaný papier, brúsny
papier, pauzovací papier
DO ZBERU SKLA PATRIA:
sklo biele aj farebné, plechovky od piva, coca-coly a iné hliníkové obaly od nápo
jov (samozrejme vypláchnuté)
DO ZBERU SKLA NEPATRIA:
silno znečistené fľaše a sklené obaly, porcelán, keramika a maľované sklo, zrkadlá,
obrazovky z televízorov, sklobetón, drôtené sklo, žiarovky, žiarivky (odovzdávajú
sa v odpadových dvoroch)
DO ZBERU PLASTOV PATRIA:
PET fľaše (stlačené), vypláchnuté tégliky od jogurtu, smotany, čisté obalové fólie,
igelitové tašky, vypláchnuté fľaše od čistiacich prípravkov (jar, aviváž a pod.)
DO ZBERU PLASTOV NEPATRIA:
fľaše od oleja, znečistené fľaše alebo tégliky, záhradný nábytok (môžete ho nosiť
do odpadových dvorov)

Novinka v separovaní

Tetrapaky
môžete
hádzať
do žltých
kontajnerov
Tetrapakové obaly od mlieka a džúsov
doteraz zbierali žiaci základných škôl. Po
novom sa do zberu môžu zapojiť aj do
mácnosti. Vypláchnuté a vysušené ich
môžete vhadzovať do žltých kontajnerov
na plasty.



SAMOSPRÁVA

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA MALACKY č. 6/2007
o dodržiavaní poriadku a čistoty
a užívaní verejných priestranstiev na území mesta Malacky (dokončenie)
Dokončenie z . strany
zhromaždenie, športové súťaže, kultúrne
a obchodné akcie ap. Používať verejné
priestranstvo na iný účel, než na ktorý je
určené, je možné na základe povolenia
alebo správneho rozhodnutia mesta.
Podklady pre rozhodnutie primátora pri
pravuje príslušný referát mesta, ktorý ur
čí aj čas užívania verejného priestranstva.
V prípade, že verejné priestranstvo nie je
vo vlastníctve mesta, priloží žiadateľ k žia
dosti súhlas vlastníka pozemku a v prípa
de potreby stanovisko dopravného poli
cajného inšpektorátu. O povolenie treba
mesto požiadať najneskôr 30 dní pred za
mýšľaným užívaním verejného priestran
stva.
2. Zásah do verejného priestranstva
alebo miestnych komunikácií (prekopáv
ky, skládky zeminy, obchádzky a pod.. po
voľuje mesto formou správneho rozhod
nutia, ktorým určí i podmienky pre vyko
nanie prác. Technické podmienky určí
správca verejných priestranstiev alebo
komunikácií.
3. Skladovať materiál a výrobky na ve
rejnom priestranstve vyžaduje zvláštne
povolenie mesta. Naloženie a zloženie
musí byť bezodkladné, bez zbytočných
prieťahov a je dovolené len vtedy, keď to
nie je možné vykonať bez zvláštnych ťaž
kostí na iných miestach. Skladovanie ma
teriálov, uhlia, stavebných materiálov, vý
robkov a pod. nie je dovolené v prejaz
doch domov, pred prejazdmi a na prístu
pových komunikáciách k objektom v zad
ných traktoch, na hydrantoch, uzáveroch
vody, plynu, kanalizačných vpustoch.
4. Osobitné užívanie verejného prie
stranstva je spoplatnené v zmysle VZN 
o miestnych daniach a o miestnom po
platku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady, ktoré je platné v da
nom roku.
5. Každá právnická alebo fyzická oso
ba, ktorej bolo vydané povolenie k zvlášt
nemu užívaniu verejného priestranstva,
je povinná:
a) používať priestranstvo len v povole
nom rozsahu a tak, aby bolo čo najmenej
obmedzované jeho pôvodné využitie,
b) zabrániť poškodzovaniu a znečis
ťovaniu tohto priestranstva i jeho zaria
dení, prípadne znečistenie denne odstra
ňovať,
c) zabezpečiť prístup ku kanalizač
ným vstupom, uzáverom vody, požiar
nym hydrantom, hlásičom požiarov a zá
chrannej služby,



d) vykonať také opatrenia, aby bola
zaručená bezpečnosť užívateľa verejné
ho priestranstva najmä v nočných hodi
nách,
e) zabezpečiť označenie pracoviska
na viditeľnom mieste s presnou adresou
organizácie alebo majiteľa, ktorý prácu
vykonáva s uvedením doby povolenia na
zvláštne užívanie,
f) po skončení vlastného užívania
uviesť na svoj náklad verejné priestran
stvo do 24 hodín do pôvodného stavu.
§7
Čistenie chodníkov a komunikácií
1. Čistenie verejných priestranstiev je
povinný zabezpečiť ich majiteľ, správca
alebo užívateľ okrem plôch vymedze
ných v bode 2.
2. Čistiť chodníky a verejné priestran
stvá je povinný vlastník (správca alebo
užívateľ. nehnuteľnosti, ku ktorej sú pri
ľahlé, na vlastné náklady. Chodník hraničí
s nehnuteľnosťou aj vtedy, keď je medzi
ním a nehnuteľnosťou pruh pozemku,
slúžiaci iným ako komunikačným úče
lom. Pri pochybnostiach, komu náleží čis
tiť určené miesto, posúdi toto mesto.
3. Chodníky je nutné čistiť po celej šír
ke, pokiaľ ich oddelenie od vozovky ale
bo komunikácie je zreteľne výškovo ale
bo vodorovne označené. Na miestach,
kde chodník nie je, treba čistiť pruh šírky
1,5 m priliehajúci k nehnuteľnosti.
4. Chodníky sa musia čistiť pravidelne.
Čistením sa rozumie povinnosť kro

piť,  zametať, odstraňovať burinu a nále
ty, blato, sneh, odpadky a inú nečistotu.
5. V   priebehu dňa treba vykonávať
čistenie (odstránenie papierov, odpad
kov a pod.). Smeti z chodníkov sa nesmú
na ňom ponechávať ani zhŕňať na okraj
vozovky. V menších množstvách ho mož
no vložiť do zberných nádob na domový
odpad, pri väčšom množstve treba za
bezpečiť jeho mimoriadny odvoz.
6. Schodnosť a čistotu priľahlých
chodníkov k prevádzkam obchodov, slu
žieb, hotelov, reštauračných a pohostin
ských zariadení a pod. sú ich prevádzko
vatelia (správcovia alebo užívatelia) po
vinní udržiavať nepretržite.

7. Zabezpečiť čistenie chodníkov pri
ľahlých k nehnuteľnosti v zimnom obdo
bí (odpratávanie ľadu, snehu, posyp) je
povinný ich vlastník (správca alebo uží
vateľ).
8. V zimnom období treba bez prieťa
hov zbavovať chodníky snehu a prípad
nej námrazy aj viackrát za deň. Na okraji
vozovky treba uvoľniť a očistiť vpusty ka
nalizácie, aby sa v prípade odmäku za
bezpečil odtok vody. Pri tvorení poľado
vice treba chodníky posypať inertným
materiálom (piesok, drvina ap.).
9. Zhrnutý sneh sa ukladá na okraji vo
zovky na hromady. Hromady snehu nie je
možné tvoriť na miestach, ktoré musia
zostať voľné. Sú to najmä vstupy do jazd
nej dráhy v miestach priechodu, zastávky
dopravných prostriedkov, vjazdy do do
mov, úseky potrebné na skladanie tovaru
a pod. a pre prekládku smetných nádob
na komunálny odpad. Vstupy kanalizácie
a šachty musia byť vždy voľné.
10. Čistenie komunikácií je pravidelné
čistenie prieťahov komunikácií vrátane
ich súčastí. Ide o čistenie vozovky, krajníc
a odvodňovacích zariadení.
§8
Ostatné náležitosti
životného prostredia
1. Nie je dovolené obťažovať obyvate
ľov mesta nadmerným hlukom v akejkoľ
vek forme, a to v čase od 22.00 h do 6.00
h a v nedeľu celý deň.
2. Mestu Malacky prislúcha udeľova
nie výnimiek na príležitostné jednorazo

vé podujatia, resp. pre podniky a zariade
nia zvláštneho charakteru činnosti.
3. Je zakázané poškodzovať akékoľ
vek verejnoprospešné zariadenia (lavičky
v parkoch, zábradlie, informačné a orien
tačné tabule, dopravné značenie a sema
fory, verejné telefónne automaty, ozna
čenie a príslušenstvo autobusových za
stávok a iné).
4. Je zakázané poškodzovať fasády
domov, domové brány alebo dvere, plo
ty, tabule s názvami ulíc, skrine energe
tických rozvodov, výklady obchodov
a pod. postriekaním sprejovými farbami
alebo akokoľvek inak ich pomaľovať či
iným spôsobom znehodnotiť (napr. ob
lepením plagátmi) proti vôli majiteľa.
5. Nie je dovolené zapratávať verejné
priestranstvá vrakmi starých vozidiel, ne
pojazdnými vozidlami, karosériami, od
stavenými obytnými a nákladnými prí
vesmi alebo obytnými vozidlami, kovo
vým odpadom alebo súčasťami akého
koľvek druhu alebo pôvodu ani sta
vebnými strojmi a pomôckami, obalmi,
tovarom, ani ich časťami.
§9
Záverečné ustanovenia
1. Nedodržiavanie ustanovení tohto
nariadenia sa postihuje, ak nejde o trest
ný čin, podľa zákona č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch a zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení.
2. Týmto nariadením sa ruší platnosť
a) VZN č. 6/1993 o vytváraní životné
ho prostredia na území mesta Malacky
b) VZN č. 3/1993 o stanovení ceny za
vývoz tuhého komunálneho odpadu
c) VZN  č. 12/1992 o stanovení po
platku za likvidáciu odpadov na mest
skom smetisku.
§ 10
Účinnosť
1. VZN č. 6/2007 o dodržiavaní poriad
ku a čistoty a užívaní verejných priestran
stiev na území mesta Malacky bolo
schválené uznesením Mestského zastu
piteľstva v Malackách č.101/2007 zo dňa
25. 10. 2007.
2. VZN nadobúda platnosť dňom pod
písania primátorom mesta a účinnosť
pätnástym dňom od jeho zverejnenia.
RNDr. Jozef Ondrejka,
primátor mesta
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PUBLICISTIKA
Gyula bol otec Júliusa Trebišovského a býval na
Riadku. Jolan, tá sa vydala za Aladara Jávora a bý
vala pri Kostole sv. Trojice. Mali syna Tibora, ktorý je
pochovaný v Malackach (r. 2000). Bol svetovo uzná
vaným oborníkom na stavbu mostov a jeden z pr
vých piatich profesorov, ktorých vymenoval prezi
dent Václav Havel. Učil na Košickej technickej uni
verzite. Rozsi sa vydala za Moráveka a mala dvoch
synov. Jeden z nich – Július Morávek do roku 1998
pôsobil ako primátor Šale. O ostatných neviem, ale
vo vašej „veľkej knihe“ sa spomína v Malackách
detský hrob niekde pri vchode na starý cintorín.
Ján Terebessy - sudca (1881 – 1958)
„Jancsi bol pradedkovo tretie dieťa, ale zároveň
prvorodený syn. On sa už narodil v Malackách a je
tu aj pochovaný. Mrzí ma, že na rodinnej hrobke
z nejasných príčin doteraz nemá napísané meno.
V čase svojej kariéry bol jedným z najlepších sud
cov v krajine a je známy tým, že napriek politické
mu tlaku odmietol vyniesť zdrvujúci rozsudok nad

Karikatúra „opapu“ – sudcu Jána Terebessyho. Je na nej zreteľne čitateľný podpis
známeho karikaturistu Alexandra Richtera. Pánovi sudcovi umelecké kruhy neboli
cudzie. V mladosti bol on sám členom hudobného kvarteta Bélu Bartóka.

Koncom októbra sa v Knihe návštev na
internetovej stránke mesta objavil takýto zápis: Mám veľmi rada Malacky.
Bývali tu moji starí rodičia Ján a Marianna Terebessy. Dom ešte stojí oproti
budove fitnesu (ŠH Malina, pozn. red.).
Teraz je kus pôvodného domu odseknutý a je tam veľká predajňa Farby - laky.
Môj prastarý otec Ján Terebessy staval
malackú synagógu. Rada by som navštívila na budúci rok Vašu matriku a
urobila si nejaké výpisy o mojej rodine,
ktorá žila v Malackách. Dúfam, že to bude možné. Všetko dobré prajem Vám i
mestu Malacky. Zdraví Mária Hasprunárová, rodená Terebessy.

Svadobná fotografia Jána Terebessyho a Marianny
Hackenbergerovej pochádza z roku 1907 z ateliéru
Strelisky.

Mária Hasprunárová žije sama. Má dvoch synov, no jej vlastní
súrodenci sú už dávno za veľkou mlákou, v Kanade, kde zomrela aj jej matka. S rodinou však udržiava čulý styk a „stratených“ príbuzných stále hľadá.

T. G. Masaryka z roku 1929 na večeru na Pražskom
hrade,“ prízvukuje pani Hasprunárová.

Z osudov rodiny Terebessyovcov

(Rozprávanie s pravnučkou staviteľa malackej synagógy
Jána Terebessyho)

„Omama a opapa“ po rokoch na nádvorí pred svojím
domom v Malackách.

Stretnutie v Devínskej Novej Vsi
Pani Máriu Hasprunárovú (62) sme oslovili a ona
súhlasila s návrhom stretnúť sa a zaspomínať si na
jej predkov, ktorí v Malackách žili, a na ich často
spletité osudy. Pozvala nás do svojho maličkého
útulného bytu v Devínskej Novej Vsi, kde žije síce
sama, no v ustavičnej spoločnosti svojej rodiny. Na
stene vedľa pracovného stola so zapnutým note
bookom má zarámovaný kreslený portrét starého
otca – rodeného Malačana Jána Terebessyho – ne
zlomného sudcu - predsedu Najvyššieho súdu, kto
rý pre spravodlivosť riskoval aj rodinné šťastie
a vlastnú slobodu. Vedľa „opapu“ má svoje miesto
jej otec Karol, režimom prenasledovaný intelektuál
(syn Jána T.), a napokon jeho sestra Marianna Sere
sová, ktorá v Malackách pôsobila ako učiteľka. Ďal
šie zažltnuté fotografie a texty o predkoch vyberá
pani Mária z obalu, ktorý chráni veľa rodinných po
kladov a pre nás nepoznaných zaujímavostí...
János Terebessy – staviteľ (1839 – 1907)
a jeho potomstvo
Bol to pradedko pani Hasprunárovej. Krátko
po svadbe mu zomrela manželka, on sa zahľadel
do dcéry svojho kolegu staviteľa – Pauly, mladšej
sestry svojej prvej manželky. Tá však mala len 16
rokov, no on si na ňu počkal. Kummer Paula von
Durlach si ho napokon vzala a mali spolu 16 detí.
„Všetkých súrodencov starého otca viem vyme
novať v poradí, ako sa narodili,“ hovorí M. Haspru
nárová. „Fili, Gizy, Jancsi, Gusti, Paula, Laci, Iren,
Gyula, Juliska, Mariska, Margit, Pista, Ilonka, Erzsi
ke, Jolan, Rozsi. Naučila ma to dedkova sestra Iren,
ktorá sa vydala za správcu pálfiovského majetku
Adalberta Prenoszila. Vždy cez leto, keď som trá
vila prázdniny u starých rodičov, som k nim cho
dievala cvičiť hru na klavíri. Mali prekrásne krídlo.
Ich gazdiná Fanny mi robievala dobrôtky na de
siatu alebo olovrant. Navštevovala som ich rada,
lebo mali krásnu záhradu s jazierkom. Možno to
bola už časť Zámockého parku. Na niektoré veci
sa pamätám iba hmlisto. Detstvo sa mi spája s
Malackami do mojich 12 rokov, keď rodina pre
dala dom po starých rodičoch. Jedno však viem.
Cestou k Prenoszilovcom po pravej strane bol
rybník a naľavo trochu ďalej bývali. Ďalej už bol
park. Rada som sa po ňom prevážala na bicykli.
MALACKÝ HLAS
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Vzácne pozvanie od prezidenta - „tatíčka“ Masaryka z roku 1929, adresované dedkovi Márie Hasprunárovej –
Jánovi Terebessymu.

Bočná brána zasa ústila rovno pri dome Trebišov
ských (dnes Fytopharma, pozn. red.).“
Otázniky okolo súrodencov dedka – sudcu
„Zo všetkých dedkových súrodencov mám v ži
vej pamäti Fili-néni.V nedeľu popoludní chodieva
la k starým rodičom na kafé. Mala malú paličku so
striebornou rukoväťou, s ktorou mi dovolila hrať
sa. Jedna zo sestier bola mníška, myslím, že Paula.
Mám dojem, že v 50. rokoch bola väznená niekde
na východe Slovenska a tam aj zomrela. To sú tie
údaje, ktoré si potrebujem overiť na malackej mat
rike. Laci sa v knihe Malacky 1206 – 2006, ktorá ma
nesmierne potešila a oživuje mi pamäť, spomína
ako futbalista. Iren, vydatá za Prenoszila, pomerne
skoro zomrela. O jej manžela sa naďalej zostala sta
rať gazdiná Fanny a nikdy z domu neodišla. Asi
pred desiatimi rokmi som ju ešte stretla na cintorí
ne v Malackách. Jej prezvisko však nepoznám.

organizátormi SNP, čo ho stálo tri mesiace v Ilave
s určením do koncentračného tábora. V zažltnutej
Práci z 10. júna 1968 čítame titulok O sudcovi, čo
nepodľahol, v ktorom sa ďalej píše: „V kancelárii
posledného ministerského predsedu Slovenského
štátu dr. Štefana Tisu panovala začiatkom decem
bra 1944 stiesnená atmosféra. Rokovalo sa o pro
cese proti organizátorom Slovenského národného
povstania K. Šmidkemu, dr. Šrobárovi, dr. Šoltésovi,
dr. I. Štefánikovi, dr. Lettrichovi. V neprítomnosti
ich mal súdiť trestný senát Najvyššieho súdu v zlo
žení Terebessy, dr. Ingoda a dr. Rigan...“ Napokon
senát vyniesol rozsudok odporujúci vládnemu že
laniu a neuznal obžalovaných vinnými zo zločinu
velezrady. Odsúdil ich iba na dlhodobé tresty na
slobode. Ústredňa ŠTB o niekoľko dní všetkých
troch členov senátu zatkla. „Dedko však bol uzná
vaným sudcom už dávno predtým. Medzi doku
mentmi máme aj osobné pozvanie od prezidenta

Vianočná pozornosť z minulosti
Sudca Ján Terebessy sa oženil s Mariannou Hac
kenbergerovou (členkou bratislavskej rodiny, kto
rej patrila kaviareň Štefánka) a mali spolu tri deti –
Jána, Karola (môjho otca) a Mariannu (učiteľku
v Malackách). Pri triedení pozostalosti mojej ma
my PhDr. Eleny Terebessy (rodenej Ballay), ktorá
zomrela v kanadskom Trentone, sme našli aj rukou
písaný „omamin“ recept, kde mala mama pozna
čené: Drága jó Terebessy Omama Szalóncukorka,
Malackai Marianne Terebessy, geboren Hacken
berger, čo v preklade znamená: Salónky drahej
a dobrej malackej starej matky Marianny Terebe
ssy, rodenej Hackenberger. Pretože boli vynikajú
ce, recept drahým Malačanom ponúkam. Snáď sa
niekomu podaria, lebo sama som ich ešte neskú
šala a recept pochádza pravdepodobne z konca
19. storočia.
Pol kila kockového cukru varíme s trochou vody (asi štvrť litra), kým po kvapnutí hmoty do pohára s vodou hmota nezostane na dne pohára.
Nesmie sa rozptýliť vo vode. Vtedy hmotu vylejeme na mramorovú alebo plastovú dosku a dovtedy ju spracúvavame drevenou vareškou, kým nezhustne.Potom do toho zamiešame rum a chuť,
ktorú chceme dosiahnuť. A to buď pomleté orechy, lieskové orechy, mandle, kávu, či zohriatu
zmäknutú čokoládu. Kým celá hmota nezhustne,
rukami ju dohladka miesime, potom trochu navlhčíme a vyhladíme asi na výšku jedného centimetra. Potom pokrájame na želanú veľkosť. Keď
nakrájané kúsky úplne stvrdnú, môžeme ich začať baliť do pripraveného mastného, až potom
do ozdobného papiera. Môžu sa podávať aj na
tanieriku.
TATIANA BÚBELOVÁ, foto: archív M. H.

Staňte sa spolutvorcami
mestských novín
Do redakcie posielajte do 31. decembra svoje ná
vrhy na nové rubriky. Podeľte sa so svojimi nápad
mi, tipmi, námetmi, ako vylepšiť vizuálnu aj ob
sahovú stránku novín.
Kontaktujte redakciu:
Redakcia Malacký hlas,
Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky;
t. č.: 034/796 61 73, 0910/972 147;
e-mail: media@malacky.sk, vidanova@malacky.sk.
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Kurz pečenia
medovníkov

Malacky 2

VIANOČNÉ
PRIANIA

09

Septembe

27. novembra klientska kancelária
MsÚ voňala medovníkmi. Vône pečenia
sa niesli z vedľajšieho klubu dôchodcov,
v ktorom sa konal kurz pečenia medovní
kov. Keďže rúra je len jedna a medovní
kových dobrôt na predvianočné obdobie
treba dosť, od rána sa miesilo, vaľkalo,
vykrajovalo a pieklo. Akcia pritiahla aj
zopár náhodných návštevníčok. „Na ďal
ší deň budeme zdobiť, čo dnes nape
čieme,“ povedala predsedníčka klubu
Daniela Malinová. Voňavé medovníčky
mohli ochutnať všetci, ktorí prišli 4. de
cembra na vianočné posedenie.

008

2008

r

Klub filatelistov ZSF 52 – 32 Malacky
želá svojim členom šťastné a pokojné
Vianoce, pevné zdravie a veľa zberateľ
ských úspechov v roku 2008.
Komisia školstva a sociálnych vecí
MsZ v Malackách touto cestou ďakuje
všetkým športovcom za reprezentáciu
nášho mesta v roku 2007, praje im prí
jemné prežitie Vianoc v kruhu rodiny
a veľa osobných i športových úspechov
v novom roku.

Nedeľa
Sobota
Piatok

Základná škola Dr. J. Dérera v Malackách praje svojim pracovníkom i žia
kom pokojné prežitie vianočných práz
dnin a v novom roku všetkým pevné
zdravie, veľa rodinnej i pracovnej poho
dy a rodičom aj spokojnosť s výsledkami
práce svojich detí.
Mestská školská rada v Malackách
želá všetkým pracovníkom škôl a škol
ských zariadení v našom meste, ako aj
ich žiakom a študentom príjemné preži
tie vianočných prázdnin, pracovné, štu
dijné i osobné úspechy v novom roku.

Utorok

k

Pondelo

Týždeň
36.
37.
38.
39.

1

Drahoslava,

8

Miriama

15

Jolana

22

Móric

29

40.

Okresná rada strany Smer – SD ďa
kuje všetkým členom i sympatizantom
v okrese Malacky za spoluprácu v roku
2007, želá pokojné Vianoce, pevné zdra
vie, veľa rodinnej spokojnosti i úspechov
v práci v novom roku.
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Už štvrtý rok prichádza na trh celoročný
kalendár z dielne mestského úradu.

Kalendár mesta
už v predaji
Po prvom zameranom na celomestské podujatia a dvoch
historických je ten budúcoročný zostavený zo súčasných
fotografií mesta. Môžete si ho kúpiť za 80 Sk v TIK-u v bu
dove inkubátora alebo počas vianočných trhov v stánku
mestského úradu.

V jedálni ZŠ Dr. J. Dé
rera sa v stredu 5. de
cembra v predvečer
mikulášskeho sviat
ku stretli členovia
a sympatizanti OZ
Zlatý vek. Seniorov
najskôr potešilo vy
stúpenie detí zo Zá
kladnej umeleckej
školy v Malackách a
žiakov domovskej
školy. Neskôr prišli
na rad – ako inak –
darčeky.

UPOZORNENIE
Turisticko-informačná kancelária bude
od 20. 12. 2007 do 5. 1. 2008
pre dovolenku zatvorená.

-mh-,
foto: T. Búbelová

„Znova idú Vianoce,
veľa lásky želám,
tým slabým aj silným,
starým, mladým aj vám.“
Vianočný čas je časom pokoja a vzájomného obdarú
vania sa. Centrum voľného času si pre malých i veľkých
pripravilo niekoľko „vianočných darčekov“. Jedným
z nich je

Čaro Vianoc,
ktorý odznie

v piatok 21. 12. o 17.00 h
v Kultúrním domečku.
Do vianočnej atmosféry sa nechajte vniesť  i darčekmi,
ktoré si v podobe  kultúrneho programu pre vás pripra
vili deti z krúžkov CVČ.
Tešia sa na vás tanečníci, speváci, gitaristi... a možno prí
de i anjel.
Súčasťou programu bude predaj medovníkov a vianočných dekorácií vyrobených na podujatiach CVČ.
MH 07 F37



CHVÍĽKA POÉZIE

Prišla zima
Vrátili sa naši starí známi,
prišli ovečky zo salaša.
Doviedol ich ujko Filip – bača.
Dolu z kopcov bežali,
len aby sa trošku zohriali.
Zaradom aj bľačali.
Neúprosná zima, ťahá sa až
do chotára.
Nože, dobrý bača náš,
snáď nás v zime nenecháš?
Smelo kráčaj, už sme dolu,
gazdiná nás privíta.
A gazdiná čaká,
poďte, moje, nože, no,
dali ste nám cez leto
vlny, mliečka, žinčicu, syra, ba i
pareničky na zimu.
A keď príde zase jar,
pôjde s vami bača Filip na pašu,
ďaleko aj za chotár.
MÁRIA KRAVECOVÁ

MALACKÝ HLAS
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Zborové volanie: „Mikuláš, príď!“
nenechalo ani v tomto roku populár
neho sivovlasého muža chladným
a z výšky balkóna Pálfiovského kaštie
ľa sa 6. 12. prihovoril malým Malača
nom. Jeho príchodu predchádzalo vy
stúpenie speváčok Alexandry Ďurino
vej a Kataríny Danihelovej, slovný mi
kulášsky súboj anjelov a čerta i živý
orloj v podaní hercov Divadla na ham
bálku.

•••
Svätý Mikuláš na Malačanoch nešetril
– tým malým rozdal viac než tristo slad
kých adventných kalendárov a všet
kým zoslal z oblakov pozdrav v podo
be ohňostroja. Po celý večer bolo otvo
rené klzisko na hádzanárskom ihrisku,
na ktorom sa korčuľovalo bezplatne.
-mh-, foto: S. Osuský

Vianoce sú už
„za pár”

Sezóna na klzisku
v Zámockom parku
je v plnom prúde.

Dokončenie z . strany
vínku či čaji sa diváci započúvali do gospelových melódií Ebedu
či Heaven`s shore.

Vstupné pre deti je 20 Sk, dospelí za
platia o 10 korún viac. Korčuľovať sa
možno v pracovných dňoch od 14.30
do19.00 h a cez víkend od 14.00 do
19.00 h. Skupiny si môžu klzisko pre
najať za 1200 Sk za hodinu.
Zľavu si môžu uplatniť školy do 14.00
h v dňoch školského vyučovania, keď
si môžu plochu prenajať za 200 Sk/h.

Najpopulárnejšie sú ianočné trhy
Takmer polovica zo šesťsto hlasujúcich v ankete na interneto
vej stránke mesta sa najviac teší na Vianočné trhy na Malom ná
mestí, ktoré sa uskutočnia v sobotu 15. 12. a v nedeľu 16. 12. od
rána. V sobotu ich spríjemnia vystúpenia detí z Malaciek a okolia
a popoludní rómska muzika v podaní Krištofovcov, muzikálové
piesne interpreta Tomáša Václava, pritvrdí Zlesapočujem svojím
pôvodným slovenským rockom. Po gitarovom pope mladej tro
jice bude od 18.00 h pri vianočnom stromčeku vyhrávať Exil.
Vánok mora do Malaciek zaveje v nedeľu Jadranka, no pookriať
môžu návštevníci aj pri ostatných vystupujúcich.
Polovica adventu tak bude za nami a čakanie na najkrajšie
sviatky v roku si môžete spríjemniť aj po ostatné nedele. Nechajte
sa pozvať na Malé námestie. 	 Text, foto: LUCIA VIDANOVÁ

Darček od srdca
a pre zdravie
Neviete, čím potešiť svojich blízkych či známych pod stromčekom? Výber
darčeka pre najbližších sa častokrát stáva nočnou morou. Čo takto dopriať
im pocit, že robia niečo pre svoje zdravie? Doprajte svojim priateľom a príbuzným relax a uvoľnenie, navyše s liečebným efektom.
Nemocničná, a. s., ponúka od novembra 2007 možnosť doplnkovej starostlivosti na fyziatricko-rehabilitačnom oddelení formou poukážok.
Pre klientov, zamestnávateľov, prípadne
ako vianočný darček pre rodinu, priateľov, zamestnancov a partnerov, ponúkame nasledovné darčekové poukážky:
�
�
�
�

�

Poukážka typu A – masáž chrbta, parafín – 200 Sk
Poukážka typu B – masáž chrbta, aplikácia rašelinového obkladu – 250 Sk
Poukážka typu C – masáž chrbta, parafín, elektroliečba – 300 Sk
Poukážka typu D – masáž chrbta, parafín, elektroliečba, liečebný telocvik –
450 Sk
Preventívny program – 5× klasická
masáž chrbta, 5× parafín, 5× elektroliečba, 5× liečebné cvičenie, základy
„školy chrbtice“ – 2 200 Sk

Masáž chrbta pôsobí ako prevencia pred
migrénami, rôznymi blokádami v oblasti chrbtice a inými ťažkosťami, prípadne
odstraňuje bolesti spôsobené nesprávnym držaním tela, nedostatkom pohybu

alebo preťažením svalov chrbta. Priaznivo ovplyvňuje svalové napätie a bolesť,
prekrvenie kože a svalov, nervový systém
a psychiku.
Parafínový zábal pôsobí na kostrové
svalstvo relaxačne, uvoľňuje kŕče, zmenšuje bolesť, zvyšuje a zlepšuje prekrvenie, zlepšuje výživu i hojenie tkanív.
Elektroliečba zlepšuje krvnú cirkuláciu
a výživu tkanív, tlmí zápal a bolesť, čím
uľahčuje a zlepšuje pohybové funkcie.
Je vhodná na liečbu ortopedických, interných neurologických a iných bolestivých ochorení.
Rašelinový obklad posilňuje imunitu,
priaznivo ovplyvňuje obnovu kožných
buniek a pôsobí antibakteriálne. Obsahuje nespočetné množstvo vitamínov,
prírodných stopových prvkov a minerálov. Vďaka tomuto obkladu sa lepšie
hoja kožné ekzémy a zlepšuje sa stav celulitídy.

MH 07 F31

Liečebný telocvik pomáha najmä pri
oslabených svaloch a stuhnutých kĺboch.
Skladá sa zo špeciálnych cvičení jednotlivých častí tela, ktoré sú zamerané na udržanie či obnovu telesných pohybových
funkcií, ako aj na rozvoj funkčnej motorickej adaptácie organizmu.
Škola chrbtice je nácvik správneho zaťaženia. Prebieha formou cvičenia a nácviku denných činností – sed, stoj, vstávanie a líhanie, dvíhanie bremien. Informovaný klient oveľa lepšie spolupracuje
aj toleruje prípadný bolestivý stav. Školu
chrbtice zaraďujeme nielen do liečby bolestivých stavov, ale hlavne do prevencie
ich vzniku.
Poukážky na jednotlivé procedúry si možno zakúpiť priamo v ambulancii fyziatricko-rehabilitačného oddelenia (nová poliklinika, 2. poschodie) alebo v prijímacej
kancelárii nemocnice (vestibul polikliniky). Poukážky majú platnosť 6 mesiacov
od dátumu ich kúpy a nie sú na meno.
Môžete aj dodatočne zmeniť svoje rozhodnutie a obdarovať nimi niekoho iného, ako ste mali pôvodne v úmysle.

Poďakovanie
Vážení obyvatelia Malaciek a regiónu Záhoria,
opäť sa blížia vianočné sviatky a príchod nového roka. Presne to je čas
obhliadnuť sa a zamyslieť, čo nám rok
2007 priniesol.
V tomto roku sme sa snažili vám ponúknuť nové služby, nové ambulancie, nové a krajšie priestory a rôzne
novinky, o ktorých vás pravidelne informujeme.
Dovoľte mi, aby som vám práve na
tomto mieste v mene všetkých našich zamestnancov vyslovil veľké ĎAKUJEM. Ďakujem za vašu trpezlivosť
pri zavádzaní všetkých noviniek v nemocnici. Ďakujem za vaše pochopenie. Ďakujem za vašu podporu, ktorú
nám prejavujete. A ďakujem aj za vaše
pripomienky a návrhy na zlepšenie,
pretože bez vašej spokojnosti by celé
naše úsilie stratilo zmysel.
V mene všetkých zamestnancov želám vám a vašim rodinám krásne vianočné sviatky, rodinnú pohodu, lásku
a pevné zdravie počas celého nasledujúceho roku.

Ing. Peter Kalenčík
výkonný riaditeľ Nemocničnej, a. s.

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

Špeciálna ponuka
z lekárne NEMOCNIČNÁ
DOLIVA
darčekové balenie:
� kozmetická čelenka,
� olivová pleťová maska proti
mimickým vráskam,
� olivová ranná osviežujúca pleťová
maska.

229,90 Sk

206,90 Sk

CENTRUM SILVER
s luteínom od A až po železo
� obsahuje dôležité vitamíny, minerály

a stopové prvky,
� zloženie zodpovedá špeciﬁckým

nutričným požiadavkám mužov
a žien po päťdesiatke,
� luteín – priaznivo pôsobí na zrak.

435,10 Sk

217,50 Sk

Celaskon tablety 250mg 30 tbl
� prevencia a terapia stavov

z nedostatku vitamínu C
v organizme,
� antioxidačné pôsobenie,
� vhodné v období zvýšených
nárokov pri namáhavej práci, športe
a ochorení

40,10 Sk

10 Sk
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Bez delobuchov a petárd

Bez borinky by to nebyli Vánoce...
Myslite si veru co scete, ale Vánoce bez umelých stromkú
bývali volakedy jakési opravdovejší – krajší.
Na Ščedrý deň ráno stareček dicky vzali sane, položili na
ne sekerku a pílku a puscili sa do búru vyrezat si pjekný stromeček. Ten mjeli vyhlédnútý vječšinu už od leta. Celý rok, či
byli na hríboch alebo na jahodách, obhlédali si borinky jednu po druhej, kerá je pjekne urostuá, hustá a nesmejua byt
krivá. Nemohlo to trval moc dúho, lebo starenka zatád čekaua se šeckýma rozvarenýma dobrotama a okouo objeda
ho už sceua vješat. Medzi kuchyňskýma chystačkama stromek už v izbétce voňau, byu zasadzený do stojana a prichystaný na ozdobení. Co mjeuo ruky a nohy, pomáhauo
ho richtovat. Enem mauým dzetom sa hledala robota – najlepší, ked sa s tatú motali nekde okouo kapra, aby teho Ježiška v maminej zásceri náhodú nezbadali.
Chvojky, keré poostávali ze stromka, skončili ve svítníkoch a ve vázičkách. Ceuý dom moseu voňat živicú. Veru,
neni nad zdravú živú borovicu – to byu odjakživa náš pravý

záhorácký stromeček! A šeci dobre víme, že aj dobre horí.
Ráz sa aj u nás stauo, že jak dzeci sme z chvojek urobili svítník. Na čečinu sme položili tri jabúčka, ze stupek išli hore tri
špajdle omotané vánočníma retazama a od každej stupky
išla jedna svíčečka. Najkrajší jabúčko byuo navrchu. Aj sme
pri nem večerali, no ked ten Ježíšek zrázu zazvoniu, šeci leceli kukat na tú nádheru a na svítník sme zapomjeli. Keby
nebyu na kovovém podnosi, veru nevím, či by sa nám tú
faklu, co sa z neho rozhoraua, podarilo schmatnút a hodzit
do drezu na kšír.
Dneska už myslíme ekologicky, nesceme ošidzit naše lesy a tak si šidzíme Vánoce. Šak nakonec ten stromeček neni
na tých Vánocách najdúležitejší. Ale prskavky mosá byt!
Ked né na stromku, tak aspoň ve vaších očách a v očách vaších dzecí.
Tak nech vám Pambíček tý Vánoce pjekne požehná!

Vianoce, Silvester a Nový rok sú obdobím, ktoré prináša sezónne zisky pre
davačom zábavnej pyrotechniky. V Malackách však používanie týchto „hračiek“
pre dospelých obmedzuje všeobecne
záväzné nariadenie z roku 1999. Podľa
neho v meste Malacky sa zakazuje používanie tyčiniek s farebnými plameňmi,
vystreľovacích konfiet, petárd a iných
pyrotechnických predmetov na verejných priestranstvách v čase od 22.00 h
do 8.00 h nasledujúceho dňa. Porušenie
tohto nariadenia sa posudzuje ako priestupok proti verejnému poriadku, za
ktorý možno uložiť pokutu až do výšky
1000 Sk.  
Toto nariadenie povoľuje používanie zábavnej pyrotechniky len počas
dvoch dní v roku – 31. decembra a 1.
januára do 3.00 h. Ostatné výnimky
podliehajú schváleniu primátorom mesta.				             -mh-

Buďme opatrní
Vianočné ozdoby s voskovými sviečkami a prskavkami skrášľujú v týchto

ZIMNÝ STREETFEST 2007 – KONTRAFAKT, A.M.O. a Strapo
V piatok 21. decembra bude mať v ŠH Malina premiéru zimný Streetfest 2007. Tentoraz bez basketbalu a streetbalu.
Uskutoční sa tu koncert troch hip-hopových interpretov a skupín. Začiatok je plánovaný o 19.00 h a predstaví sa domáci
Strapo, ktorý v týchto dňoch vydáva nový album, Bratislavu bude zastupovať A.M.O. a hviezdou večera bude skupina Kontrafakt. Tá v Malackách vystúpi po prvýkrát.
Vstupenky sa dajú kúpiť cez internet alebo priamo na mieste. V Malackách sú v predaji v kníhkupectve Ľubica od 10.
decembra a dajú sa objednať na adrese borth@centrum.sk. Cena vstupenky je v predpredaji 299 Sk, na mieste bude stáť
vstupenka 399 Sk. Cena V.I.P. vstupenky je 999 Sk.

Za obeť padlo srnčie mláďa
Vo štvrtok 22. novembra MsP riešila prípad porušenia VZN o voľnom pohybe
psa zo strany majiteľky ročného bieleho labradora, ktorý sa počas prechádzky
v Zámockom parku nekontrolovane odtrhol z vôdzky, keď v blízkosti zavetril
srnčie mláďa. Pes sa majiteľke vytrhol a keďže nemal náhubok, zaútočil na
zviera a vážne ho zranil.
Prehovorili lovecké pudy
Mladá srnka zostala bez pohybu ležať
na Sadovej ulici. „Pes sa srnke zahryzol do
chrbta a prehryzol jej chrbticu. Zviera
ochrnulo a nedalo sa mu pomôcť inak
ako ukončiť jeho trápenie smrtiacou injekciou,“ skonštatoval privolaný veterinár
MVDr. F. Ondriska. MsP vyriešila prípad
blokovou pokutou. Šokovaná majiteľka
psa ochotne zaplatila, no zostala konaním
svojho psa zaskočená. „Pes sa doteraz prejavoval ako hravý, priateľský a spoločenský,“ sotva sa zmohla na slovo mladá žena, ktorá vzápätí dodala, že už s ním nikdy
cez Zámocký park nepôjde. Nie 200 Sk
pokuty, ale šok z nevyspytateľného správania psa, o ktorom si myslíme, že ho poznáme, možno bude poučením aj pre
ostatných psičkárov.
Reakcie odhalili viaceré problémy
Príspevok uverejnený v eM TV a na internetovej stránke mesta podnietil k zamysleniu mnohých a vyplávali na povrch
rozličné názory a neraz prekvapivé reakcie. Jedni kritizovali uverejnenie krutej fotografie, iní majiteľku psa za to, že neodhadla jeho správanie a dostatočne ho nezabezpečila, ďalší neúmerne malú pokutu
za priestupok. Viacerí upozornili na slabú
kontrolu psičkárov v Zámockom parku zo



Je potrebné dodržiavať
aj nasledovné pravidlá:
♦ Nakupovať len pyrotechnické výrobky vyrobené autorizovanými výrobcami, opatrené jednoznačným návodom na použitie.
♦ Nakupovať  pyrotechniku zabalenú v originálnom a nepoškodenom
obale s uvedeným dátumom výroby
a spotreby.
♦ Zakúpené výrobky skladovať tak,
aby bolo zamedzené vplyvu okolitého
prostredia, v dôsledku čoho by mohlo
prísť k ich poškodeniu alebo nežiaducej
iniciácii.
♦ Nikdy nepoužívať doma vyrobenú
pyrotechniku, ktorej použitie môže byť
obzvlášť nebezpečné.
♦ Manipulovať so zábavnou pyrotechnikou s maximálnou opatrnosťou
a zodpovednosťou.

Spokojné
prežitie
vianočných
sviatkov
a šťastný
nový rok
2008
Vám praje

TATIANA BÚBELOVÁ, foto: archív

Reaguje náčelník MsP
Mgr. Ivan Jurkovič
Výška pokuty bola stanovená podľa
Sadzobníka pokút, podľa ktorého sa pri
voľnom pohybe zvieraťa na verejnom

dňoch naše príbytky. Môžu sa však stať
zdrojom požiarov, a tak by nemali ostať
zapálené bez dozoru a v ich blízkosti by
nemali byť horľavé materiály.

Okresné
riaditeľstvo
Hasičského
a záchranného
zboru
v Malackách

priestranstve ukladá pokuta 200 Sk (v prípade opakovaného konania možno pokutu zvýšiť). Sadzobník je už niekoľko mesiacov zverejnený i na internete... Uloženie blokovej pokuty je však len adminis-

sím, neodkladne kontaktujte na bezplatnej tel. linke 159 (bez predvoľby – i z mobilu). Jediná dvojčlenná hliadka v meste
nemôže zaznamenať všetky delikty, ktoré
sa stanú na území celého mesta. Včas podanou informáciou nám pomôžete zlepšiť podmienky života v našom meste.
Čo na to poľovníci?
Predseda Slovenského poľovníckeho
zväzu na Slovensku so sídlom v Bratislave
PaedDr. Imrich Šuba nás upozornil, že
zver vo verejných priestranstvách patrí
štátu, no škoda pri zabití zvieraťa vzniká
územne najbližšiemu poľovníckemu zdru
ženiu, ktoré si ju môže uplatniť u toho, kto
ju spôsobil. Jej výšku vyčísli súdny znalec.
Dá sa však hovoriť aj o morálnej škode,
ktorá sa zvykne riešiť dohodou. Potrebné
informácie o príslušnosti k poľovníckemu
revíru možno získať na obvodnom lesnom úrade a tento istý úrad by mala kontaktovať mestská polícia v prípade riešenia zranenia a usmrtenia voľne žijúceho
zvieraťa.

strany MsP, keďže pomerne bežne tam
možno stretnúť voľne pobiehajúcich
psov. Zaujímavý bol názor, ktorý poukázal na to, že mladá žena, ktorej patril útočiaci labrador, sa vyhla zaplateniu sumy
za uhynuté zviera. „Zákon jasne definuje
ceny za zver (poľovnícky odstrel i neúmyselné zabitie zveri – v podstate je cena
rovnaká). Mestskí policajti by sa mali viac
zaujímať o bezpečnosť občanov i vzhľadom na tento prípad...“ píše Peter v Knihe
návštev.

tratívny postih za porušenie povinnosti
zodpovednej osoby podľa zákona o priestupkoch. Nie je to úhrada za spôsobenú
škodu a zaplatením pokuty sa majiteľ zodpovednosti za túto škodu nevyhne. Mestská polícia podľa platných predpisov nie
je oprávnená vymáhať škodu v občiansko-právnom konaní. Počet obdobných
priestupkov riešených príslušníkmi mestskej polície nie je malý a v záverečnej správe o jej činnosti za rok 2007 bude určite
uvedený. V prípade zaznamenania ďalších
negatívnych javov, ktoré obťažujú obyvateľov i návštevníkov nášho mesta, nás, pro

Plány do budúcnosti
Vedúci oddelenia životného prostredia Ing. František Klíma v súvislosti s prípadom tlmočil svoj zámer v roku 2008
predstaviť mestskému zastupiteľstvu návrh na vyčlenenie špeciálnych oplotených
zón či vyhradených priestorov, ktoré by
slúžili na venčenie psov, boli by zabezpečené a zároveň by poskytli primeraný výbeh a voľnosť. V takom prípade by sa po
zvážení mohol pohyb psov v Zámockom
parku úplne obmedziť.
Text, foto: TATIANA BÚBELOVÁ
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Múzeum Michala
Tillnera, ktoré
opäť sprístupnili
v nových priestoroch na Záhoráckej ulici vo februári minulého roka, sa rozrastá
o nové exponáty
aj vďaka štedrým
občanom. V tomto roku darovali
múzeu aj vzácne
knihy z konca 19.
storočia.

Mesto Malacky vyhlasuje súťaž
o návrh nového loga
mestského dvojtýždenníka

Malacký hlas
s novým
logom.
Aké bude?

Múzeum M. Tillnera rozkvitá aj vďaka štedrým ľuďom

Fakty a artefakty vždy potešia
Poslanie môžete pomôcť
naplniť aj vy
„Jednou zo základných úloh múzea
má byť aj zbieranie a uchovávanie
zbierkových predmetov,“ rozhovorí sa
dlhoročná zamestnankyňa Mestského
centra kultúry, pod ktoré múzeum pat
rí, Mária Pukančíková. „Je to väčšie
množstvo archívneho materiálu a sta
rej tlače,“ ukazuje záznamy z evidencie
artefaktov, ktorú vedie. Naposledy
nám staré modlitebné knižky a iné
tlačoviny darovala pani Motyčková
z Gajár a Viliam Čermák z Kostolišťa.
Najvzácnejšia je z roku 1854. „Mali
úžasné názvy a ilustrácie sú tvorené
z drevených „štočkov“. Sú tu napríklad
jarmočné piesne nielen náboženské,
ale aj vojnové. Nechýba ani úradná
korešpondencia,“ vymenúva M. Pukan
číková.

zase priniesli dámske a pánske čižmy.
„O rukávce a čižmy sme doplnili žen
ský kroj vo vitríne múzea,“ teší sa pra

covníčka múzea. Postupne reštaurujú
aj staré žehličky, súpravu remeselníc
keho náradia, koreničky či iné vzácne

Text, foto:
LUCIA VIDANOVÁ

Ako bude vychádzať v budúcom roku

Progres Malacky prichádza
s rozšírením programovej ponuky

Tento balík bude tvoriť 30 programov, bude zložený z 20
programov rozšíreného balíka a 10 nových, a to:
  1. OČKO - český hudobný kanál
  2.	GALAXIA ŠPORT – športový kanál (NBA, hokej – NHL,
futbal)
  3. MINIMAX – ANIMAX – detský kanál
  4. PAPRIKA – varenie, gurmánstvo
  5. ROMANTICA – romantické filmy, seriály
  6. VIASAT EXPLORER – história – veda, technika
  7. TVA – reklamný kanál
  8. MGM – filmový kanál
  9.	BBC NEWS – spravodajstvo v anglickom jazyku
10. TV5 – spravodajstvo vo francúzskom jazyku
Tento balík programov bude pri skúšobnej prevádzke vy
sielaný celoplošne po celom meste a po ukončení skúšob
ného vysielania od 1. 1. 2008 ho budú môcť prijímať len
účastníci bývajúci v KBV (činžiakoch), kde sú inštalované
hviezdicové rozvody.
Záujemcovia o tento balík sa môžu prihlasovať už počas
skúšobného vysielania po 15. 12.
Cena 10 nových programov je 80 Sk vrátane DPH.
MH 07 F36
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Tak neváhajte a zapojte sa! Možno práve
váš súťažný návrh zmení vizáž novín na
niekoľko rokov.

Poznačte si

Ku kroju pribudli čepiec a čižmy
Valéria Horčičáková múzeu darova
la krásne biele rukávce ku kroju. Iní

Na valnom zhromaždení spoločnosti PROGRES Malacky, spol. s r. o., ktoré sa uskutočnilo 15. 11., bolo
prijaté uznesenie o rozšírení programovej ponuky
o prémiový balík programov. Skúšobné vysielanie
prémiového balíka programov sa začína od 15. 12.
do konca roka. Od 1. 1. 2008 bude vysielanie pokračovať už v normálnom režime.

exponáty. „Možno by ich niekto vyho
dil na smetisko a pritom majú z hľadis
ka mapovania histórie nenahraditeľnú
hodnotu,“ hovorí M. Pukančíková.
Ak niekto spravil takýto chybný
krok v minulosti a zbavil sa vecí, ktoré
pripomínali život kedysi, môže to pri
ďalšom rozhodovaní, čo s vecami po
babičke, napraviť. V mestskom Múzeu
Michala Tillnera sa na ne miesto ná
jde.

Podmienky súťaže:
• názov dvojtýždenníka Malacký hlas zo
stáva nezmenený,
• logo musí harmonizovať s erbom mesta,
• súťaž nie je obmedzená bydliskom
účastníka súťaže ani inak podmienená,
• súťažné návrhy predložia účastníci súťa
že v MsÚ Malacky, Radlinského ul. 1, re
dakcia MH (č. d. 408) v obálke označenej
heslom: LOGO – MALACKÝ HLAS; v tej
to obálke bude zalepená obálka, obsahu
júca meno a priezvisko autora/-ov, adre
su bydliska s tel. kontaktom a zvlášť pri
pojený písomný súhlas autora/-ov s po
stúpením – v prípade víťazstva v súťaži
– autorských práv na Mesto Malacky,
• lehota na predloženie súťažných návr
hov je do 15. 1. 2008 do 15.00 h,
• konečná odmena autorovi/-om víťazné
ho návrhu 3 000 Sk je splatná do 30 dní
po vyhlásení výsledkov súťaže výbe
rovou komisiou, menovanou primáto
rom mesta.

Vysielacie pásma pre naladenie uvedených TV progra
mov budú zverejnené v eM TV.
Valné zhromaždenie spoločnosti na svojom zasadaní
odsúhlasilo ceny poplatkov pre rok 2008 pre jednotlivé
balíky:
• základný balík – 79 Sk/mesačne/6 programov
• rozšírený balík – 189 Sk/mesačne/20 programov
•	prémiový balík – 189 + 80 Sk/mesačne = 269 Sk/me
sačne/30 programov

Digitálne vysielanie – výhody
káblovej televízie
Nástupom digitálneho terestrického vysielania si budú
musieť občania Malaciek, ktorí nevyužívajú káblový distri
bučný systém (KDS), alebo majú samostatné televízne anté
ny, zakúpiť nový TV- prijímač alebo digitálny dekodér. De
kodér má pritom využitie iba pre jeden TV prijímač. V do
mácnostiach s viacerými televízormi budú môcť TV signál
prijímať iba na jednom, obdobne ako pri satelitnom prijí
mači.
Výhoda účastníka káblovej televízie bude v tom, že
tieto starosti prenechá v plnom rozsahu prevádzkova
teľovi KDS. Občan ani nezaregistruje, kedy prišlo k zmene televízneho signálu. TV programy bude prijímať bez
obmedzenia počtu TV prijímačov tak, ako je to doteraz.
Ján Držka a Ing. Marián Kutaj,
konatelia spoločnosti

Poznačte si do nového kalendára. Prinášame harmonogram vydávania spolu
s termínmi uzávierok. Zároveň prosíme všetkých prispievateľov, inzerentov či
iných, ktorí chcú zverejniť informácie v našich novinách, aby deň redakčnej
uzávierky rešpektovali. Je žiaduce avizovať príspevok vopred a dodať ho pred
termínom uzávierky.
HARMONOGRAM VYDÁVANIA MALACKÉHO HLASU NA ROK 2008
S TERMÍNMI UZÁVIEROK
Uzávierka

Termín vydania

Číslo

1. 1.

8. 1.

1/2008

14. 1.

22. 1.

2/2008

28. 1.

5. 2.

3/2008

11. 2.

19. 2.

4/2008

25. 2.

4. 3.

5/2008

10. 3.

18. 3.

6/2008

24. 3.

1. 4.

7/2008

7. 4.

15. 4.

8/2008

28. 4.

6. 5.

9/2008

12. 5.

20. 5.

10/2008

26. 5.

3. 6.

11/2008

9. 6.

17. 6.

12/2008

Júl

14. 7.

22. 7.

13/2008

August

18. 8.

26. 8.

14/2008

2. 9.

9. 9.

15/2008

15. 9.

23. 9.

16/2008

29. 9.

7. 10.

17/2008

13. 10.

21. 10.

18/2008

27. 10.

4. 11.

19/2008

10. 11.

18. 11.

20/2008

24. 11.

2. 12.

21/2008

8. 12.

16. 12.

22/2008

Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún

September
Október
November
December

Kontakt: Redakcia Malacký hlas, PhDr. Ing. Lucia Vidanová, 034/796 61 73, 0910/97 21 47,
vidanova@malacky.sk, media@malacky.sk
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Rok 2007 v Bratislavskom samosprávnom kraji
Bratislavský samosprávny kraj je
samostatným územným samosprávnym a správnym celkom Slovenskej republiky. O tom, čo sa
v BSK stalo v roku 2007, sme sa rozprávali s jeho predsedom Vladimírom Bajanom.
Ako by ste charakterizovali rok 2007
ako predseda Bratislavského
samosprávneho kraja?
Rok 2007 bol druhým rokom vo funk
cii tak pre mňa, ako i pre terajšie krajské
zastupiteľstvo. Podobne ako v tom pred
chádzajúcom roku sme i teraz spolu s ko
legami a poslancami veľkú časť iniciatívy
rozvíjali v najdôležitejších oblastiach pô
sobnosti samosprávneho kraja. K tým
patrí predovšetkým doprava, sociálny,
ekonomický a kultúrny rozvoj územia, vy
tváranie podmienok pre rozvoj výchovy
a vzdelávania, koordinácia rozvoja ces
tovného ruchu, spolupráca so zahranič
nými partnermi, nadväzovanie nových
kontaktov a pod. V priebehu roka sme
zorganizovali niekoľko tradičných podu
jatí a tiež sme pripravili nové projekty,
ktoré oslovili verejnosť. Cieľom mnohých
bolo oboznámiť obyvateľov Bratislavské
ho kraja s významom regionálnej samo
správy, ktorá má za sebou len šiesty rok
existencie.
Ktoré udalosti BSK uskutočnené
v priebehu roka vás najviac tešia?
Tých udalostí bolo, samozrejme, nie
koľko a ťažko sa vyberá niečo naj. Človeka
teší, keď sa ľudia akcií zúčastnia. Takou je
Malokarpatská vínna cesta, na ktorej BSK
participuje prostredníctvom Malokarpat
ského osvetového strediska. Tešia ma
úspechy zariadení v pôsobnosti BSK a ich
ocenenia, ktoré získali. Divadlo LUDUS si
POĎAKOVANIE
Ďakujem trojici gentlemanov, ktorí moje
zapadnuté auto v piatok 16. 11. krátko
po 7.00 h ťahali zo staveniska na Kláš
tornom námestí. Vďaka nim som stihla
lietadlo a mohla mať plánovaný pra
covný deň. Aj oni ma presvedčili, že sú

Ďakujem.

Miriam

vanie kvality poskytovania sociálnych slu
žieb v regióne, schválenie koncepcie Bra
tislavskej integrovanej dopravy, ale aj prí
prava na prechod na euro. Úprimne po
vedané, BSK v priebehu roka uskutočnil
množstvo akcií, podnikol množstvo kro
kov a prijal nemálo rozhodnutí, o ktorých
možno nehovorí každý deň.

z Kremnických gagov 2007 odnieslo cenu
Zlatého gunára, obec Slovenský Grob zví
ťazila s projektom Husacina v Slovenskom
Grobe. Ten sa zaradil medzi osem najlep
ších projektov v Európskej únii. Cenu zís
kala aj Regionálna rozvojová agentúra
(RRA) Senec - Pezinok, ktorá získala prvé
miesto v súťaži o najlepšiu RRA na Sloven
sku. Radosť mám aj z úspechov klientov
zariadení sociálnych služieb, ktorí náš kraj,
ako aj celé Slovensko úspešne reprezen
tovali na svetových letných hrách špeciálnych olympiád v Šanghaji, odkiaľ priniesli
nemálo vzácnych kovov. Teší ma aj veľký
úspech študenta konzervatória Karola
Daniša na svetovej súťaži mladých huslis
tov Louisa Spohra, ktorý ako prvý Slovák
túto súťaž vo svojich 14 rokoch vyhral.
A, samozrejme, mnohé iné.
Nedá mi však nespomenúť aj možno
trochu prozaickejšie a možno nie tak vidi
teľné, napriek tomu úspešné kroky a opat
renia, ako postupné vytváranie centier
odborného vzdelávania s možnosťou ich
ďalšieho rozvoja a modernizácie, zvyšo

Čo vás, naopak,
v tomto roku potrápilo?
Sú to problémy, s ktorými sa stretá
vam pri komunikácii s inými, neochota
alebo také konanie, ktoré bráni rozvoju
kraja. Veľmi veľa energie nás stáli rokova
nia ohľadom možnosti čerpania europe
ňazí pre náš región v rámci Národného
strate-gického referenčného rámca.
Množstvo rokovaní a rozhodnutí bolo
spojených s takými problémami, ako fi
nancovanie neštátneho školstva, prí
mestskej autobusovej dopravy či prípra
va na prechod kompetencií i v železnič
nej regionálnej doprave. To všetko v kon
texte pripravovanej legislatívy v sociálnej
oblasti či samotnej reformy verejnej sprá
vy nám značne komplikuje život. O ne
dostatku finančných prostriedkoch ne
musím hovoriť. Samospráva má veľa po
vinností, ktoré musí zo zákona plniť,
v mnohých oblastiach by sme vedeli
a chceli mnohé zlepšiť, ale konať môže
me len v rámci svojich možností. Preto
hľadáme prostriedky inde. Máme záujem
o úver z Európskej investičnej banky, tie
to financie by sme vedeli investovať do
oblastí dopravy, školstva, kultúry sociál
nych služieb – na opravy ciest II. a III. trie
dy, na rekonštrukcie škôl, kultúrnych či
sociálnych zariadení, nákup špeciálnych
automobilov pre zdravotne postihnutých
klientov týchto zariadení a pod. V týchto
dňoch nás čaká i schválenie zásadného

materiálu – rozpočtu BSK na budúci rok.
Ale nevzdávame sa a pokračujeme ďalej.
Spomínali ste nové projekty,
jedným z nich boli Dni BSK.
Ako hodnotíte ich priebeh?
Budete s projektom pokračovať
aj budúci rok?
Dni BSK sme zorganizovali v rámci Eu
rópskeho týždňa miestnej demokracie.
Bol to prvý ročník a hodnotím ho pozitív
ne, pretože splnil cieľ, ktorý sme si dali.
Ambíciou bolo informovať verejnosť o lokálnej demokracii, priblížiť obyvateľom
kraja regionálnu samosprávu, jej kompetencie a predstaviť im jednotlivé jej orgá
ny. V rámci tohto projektu sa predstavili
mestá a obce v kraji, naše zariadenia, or
ganizácie tretieho sektora či záujmové
združenia. V podobných aktivitách bude
BSK určite pokračovať aj ďalší rok.   
Bratislavský samosprávny kraj sa
na tomto projekte predstavil ako
kraj bez hraníc.
Čo má toto heslo symbolizovať?
Slová „Kraj bez hraníc – kraj, kde spolu
komunikujeme“ symbolizujú rúcanie ba
riér. Znamenajú tiež otvorenosť akejkoľ
vek forme komunikácie. Medzi deťmi
a dospelými, staršími a študentmi, zdravými ľuďmi a tými, ktorí potrebujú pomoc
iných. Heslo odráža aktivity samosprávneho kraja v jednotlivých oblastiach,
v ktorých pôsobí. K otvorenosti v komunikácii s občanmi kraja prispieva aj nový
webový portál BSK, prostredníctvom kto
rého ich informujeme. Jeho pútavejšia,
ale predovšetkým prehľadnejšia podoba,
poskytuje všestranné informácie o aktivitách, akciách, udalostiach, projektoch.
Webová stránka www.bratislavskykraj.sk
poskytuje každý deň aktuálne informácie

Tesco zbierka pomôže
aj Malačanom

o BSK a skutočne odporúčam navštíviť
náš kraj na internete. O novej forme ko
munikácie svedčí aj logo BSK. K jeho vy
tvoreniu, ako aj k vytvoreniu celkového
nového vizuálneho štýlu sme pristúpili
z dôvodu lepšej komunikácie s externým
prostredím. Čas a dnešná doba poukázali
na potrebu vytvorenia prvku, akým je lo
go. Našou ambíciou je predstaviť Brati
slavský región predovšetkým Bratislavča
nom. Mnohí z nich sa sťahujú do okolia
hlavného mesta a cestujú za jeho hranice
a možno ani netušia, čo všetko náš kraj
poskytuje.
V rámci mnohých vašich aktivít je
citeľná spojitosť s mladými ľuďmi.
BSK tento rok inicioval vytvorenie
Stredoškolského parlamentu
pri BSK. Ako pokračuje
táto spolupráca?
BSK na podnet podpredsedníčky Mo
niky Flašíkovej–Beňovej podporil kreova
nie Stredoškolského parlamentu pri BSK.
Tvoria ho študenti stredných škôl nášho
kraja, pretože ako poslanci v radoch par
lamentu nám sprostredkujú problémy,
ktoré ich trápia a je v našej kompetencii
ich vyriešiť, alebo napomôcť ich riešenie.
Vďaka iniciatíve a aktívnemu zapájaniu sa
študentov do diskusií na spoločných
stretnutiach môžeme riešiť problémy nie
len našej mládeže, ale aj prostredia, v kto
rom vyrastajú a žijú. Plánujeme spoločne
vytvárať a koordinovať projekty, aktívne
spolupracovať a tiež podporovať ich záu
jem angažovať sa vo veciach verejných.
Verím, že vzájomná spolupráca prinesie
svoje ovocie, pretože naši študenti sú ne
smierne šikovní a majú vynikajúce nápa
dy, o čom som sa už neraz presvedčil.
-pr-

Kamenný mlyn - Vajarský
vás pozýva do motorestu na

29. 11. – 2. 12,   6. – 9. 12. a 13. – 16.
12. sa v priestoroch Tesca v Bratislave-Petržalke vo štvrtok a piatok od 16.00
do 20.00 h a v sobotu a nedeľu od 10.00
do 16.00 h uskutočňuje verejná finančná
zbierka na pomoc Okresnému centru Slo
venského zväzu telesne postihnutých
v Malackách (OC SZTP). Peniaze na po
moc tým, ktorí to najviac potrebujú, sa bu
dú v tomto období vyberať v celej sieti

Tesco na Slovensku v spolupráci so Slo
venskou humanitnou radou a partnerský
mi charitatívnymi zariadeniami.
Výnos zo zbierky použije malacké OC
SZTP na rekondično-relaxačné pobyty te
lesne postihnutých členov a ďalšie akti
vity. V petržalskom Tescu budú príspevky
zbierať dobrovoľníci z radov členov OC
SZTP a študenti malackých gymnázií.

da do čias kresťanstva, keď sa hľadali veriaci
medzi pohanmi. Legenda hovorí, že starí
keltskí kňazi verili, že ich bohovia prebývajú
v stromoch. Pred jednou slávnosťou vraj pri
pravili bohom krvavú obetu – mladého mu
ža. Na stretnutí sa objavil kresťanský misio
nár Winfried, ktorý prítomným ľuďom poroz
prával príbeh o narodení Ježiša Krista a o si
le dobra a lásky. Svedectvo presvedčilo kňa
zov a darovali mladíkovi život. Vyťali strom,
v ktorom podľa nich prebývali ich bohovia.
Pri tomto strome spoločne večerali a oslávili
(tajnička č. 2), narodenie Ježiša Krista.
V súčasnosti existuje už veľa spôsobov,
ako si ozdobiť vianočný stromček. Naši pred
kovia zďaleka nemíňali na vianočné ozdoby
toľko peňazí, koľko míňame my. Na strom
ček vešali ovocie, napr. jablká či orechy.
Ozdoby si vyrábali doma a boli zo (tajnička
č. 3) dreva, vyšívané, háčkované, kovové či
sklenené. Na stromčeku dominovali aj svieč
ky, ktoré neskôr nahradilo elektrické osvetle
nie. Postupne sa stromčeky začali zdobiť
hviezdičkami, guľami, sladkosťami, mašľa
mi, reťazami a postavičkami, ako napr. an
jelikmi, Mikulášom či čertom. Aj tak je vždy
najkrajší práve ten (tajnička č. 4) stromček.

VODOROVNE
A zrúbala strom; zaoberať sa behom;
bolesť po česky B bezvládna obrátene;
tajnička č. 2; pichlo C spinká; rímsky kru
tovládca; práca vo fyzike; časť opery; stred
slova udržiavali D leva po česky; tajnička
č. 1; temnota E samohlásky v slove pena;
kríženec jedno- a dvojhrbej ťavy; boh v Rí
me; čas vo fyzike; nám patriaci; papagáj;
stred slova pyré F zišiel do banskej štôlne;
vazal; úpenlivo žiadajte G druh riedkeho
jedla; podarúnok; drozd po česky; stroj na
stláčanie; sladkovodná ryba.

Silvestrovskú zábavu
31. 12. so začiatkom o 20.00 h

Hudba: Select, vstupné 650 Sk
V cene je prípitok, predjedlo, večera, švédske stoly, dezert a živá hudba
SUPER PONUKA
V deň zábavy má pár pri preukázaní 2 vstupeniek 50 % zľavu na ubytovanie
v 2-posteľovej izbe.
Predpredaj vstupeniek: 034/779 32 79, kamennymlyn@kamennymlyn.sk

-mh-

Krížovka

Pokojné prežitie Vianoc,
veľa pohody v kruhu najbližších,
veľa prekvapení pri rozbaľovaní
darčekov, ale hlavne veľa lásky
a porozumenia
vám praje autor krížoviek
JUDr. Marián Polakovič

Najkrajším a neodmysliteľným symbo
lom Vianoc sa stal vianočný stromček.
Obľúbili si ho ľudia na celom svete. Jeho his
tória sa začala písať v nemeckom protes
tantskom prostredí. Nevie sa presne, v ktorej
krajine si ľudia na Vianoce začali ozdobovať
svoje príbytky ozdobenou drevinou. Ale v
podobe, v akej vianočný stromček poznáme
dnes, existuje už viac ako 400 rokov. Do Veľ
kej Británie sa dostal až v roku 1829, keď
princezná Lievenská usporiadala v Hert
fordshire večierok pre deti. Ale naozaj neod
deliteľnou súčasťou sviatočného obdobia sa
stal až po tom, keď ho v roku 1841 vztýčil
(tajnička č. 1) na Winsdorskom zámku.
Odpoveď na otázku, prečo sa najznámej
ším symbolom Vianoc stala práve drevina,
nie je jednoznačná. Ale podľa niektorých bá
dateľov treba siahnuť do hlbokej histórie. Te

10

1
A
B
C
D
E
F
G

2

3

4

5

6

7

8

ZVISLE
1 bliknutie 2 navlieka topánky; značka
kozmetiky 3 koráb púšte; tajnička č. 4; 4
vedecký názov krídla; skupenstvo vody 5
spoluhlásky slova laso; ŠPZ Nitry; zástup
6 spojka; hviezda v súhvezdí Omikron;
popevok 7 ostrov v Malajskom súostroví;
polomer 8 jeden z Vlkolinských; uhlík; od
delenie technickej kontroly 9 pokrik na
koňa; poschodie po česky 10 Adela po
domácky; rímskych 50; časť tváre 11 ne
šikovný človek; dĺžka v geometrii 12 prvá
samohláska v abecede; hľadaj výsledok;
požívaj tekutinu 13 sibírsky veľtok; plošná
9

miera; umenie po latinsky 14 klamstvo;
viac ako dvom 15 meno speváčky Piaf;
možno 16 tajnička č. 3; telúr 17 fabrika.
	Na pomoc: 6 BEID
Ak nám do 18. decembra pošlete správne
vylúštenie tajničky krížovky spolu s nale
peným kupónom, budete mať šancu zís
kať dve vstupenky na silvestrovskú zábavu
na Kamennom mlyne.
Nezabudnite pripísať svoje telefónne
číslo (najlepšie mobilné), aby sme vám
stihli vstupenky v prípade výhry včas odo
vzdať.

10 11 12 13 14 15 16 17

Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali
správne vylúštenie tajničky – 1. mravcolen, 2. celistvolistý, 3. bobor – sme
vyžrebovali Valiku Bothovú zo Záho
ráckej ulice, ktorá kolekciu troch audio
kaziet s národnou gréckou hudbou. Tie
do súťaže venoval Vincent Hosťovecký.

MALACKÝ
HLAS
MALACKÝ HLAS

KUPÓN
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Láska predpokladá spravodlivosť
Láska nevyhnutne predpokladá
spravodlivosť. Aj to bola jedna
z inšpiratívnych myšlienok seminára s názvom Sociálne učenie
cirkvi, ktorý sa konal v Malackách
28. novembra od popoludnia až
do večerných hodín. Bodkou za
podujatím, na ktorom sa zúčastnili a aktívne diskutovali predstavitelia štátnej a verejnej správy, občianskych združení, združenia telesne postihnutých, azylového
centra Betánia, mestských médií,
ale i verejnosti, bola spoločná
účasť na svätej omši. V závere na
ňu všetkých pozval dekan malackej farnosti vdp. Štefan Rusňák.
Prekonajme
individualizmus
Najvzácnejším hosťom a prednáša
teľom bol Mons. František Rábek. V prí
hovore poukázal na narastajúci indivi
dualizmus u ľudí, ich následnú izoláciu
a problém absencie skutočnej kresťan
skej lásky a spolupatričnosti, hoci v de
klaratívnej rovine nechýbajú.
Nie je ponížením ľudskej dôstojnosti
vzťah niektorých podnikateľov k za
mestnancom, ak im dávajú minimálnu
mzdu a ostatok doplácajú „keš“, aby sa
vyhli plateniu odvodov? „Také konanie
má ďaleko od spravodlivosti, lebo ne
prináša dobro všetkým. Nízky plat rovná
sa raz v starobe nízky dôchodok. Chýba
tu dobrý úmysel. Akákoľvek iná inter
pretácia je falošná a odsúdeniahodná,“
vyjadril jasné stanovisko k otázke z pub
lika ThLic. Marek Krošlák, ďalší z pred
nášajúcich, ktorý predtým vysvetlil pod
statu a princípy sociálnej náuky ako sú

časti morálnej teológie s cieľom spoloč
ného dobra pre všetkých pri reš
pektovaní ľudskej dôstojnosti každého
jedinca.
Podeľme sa!
Berme len toľko, koľko potrebujeme
a ostatok nechajme tým, čo to potre
bujú.

Táto kresťanská zásada súvisí aj so
sociálnym rozmerom pôstu. Otázky sa
hlbšie dotkol   ThDr. Anton Solčiansky
a práve teraz v čase adventu poukázal
na skutočný význam pôstu. „Morálna te
ológia skúma ľudský skutok ako spoje
nie dobrého cieľa, dobrých prostried
kov a úmyslu, s akým človek koná. Úmy
sel býva zradný a hrozí, že sa postíme

z pýchy. Pôst má byť však obetou, od
rieknutím si niečoho v prospech nieko
ho iného. Pôst je o delení sa s inými,“ pri
pomenul publiku  ThDr. Anton Solčian
sky. Deliť sa tak, aby sme nezranili ľud
skú dôstojnosť, však nie je to isté ako
dávať almužnu...
Otec biskup má z Malaciek
radosť
„Som rád, že v Malackách nezačína
me na zelenej lúke, ale že je tu vybudo
vané spoločenstvo ľudí, ktorým na
sociálnych otázkach záleží,“ skonštato
val s potešením na záver Mons. Franti
šek Rábek.
Text: TATIANA BÚBELOVÁ
foto: S. Osuský

Gymnazistom v Ríme
blahoželal
aj veľvyslanec

Gymnazisti
v Ríme
K Vianociam, ktoré sú sviatkami lásky, pretože Boží
syn sa stal človekom a prejavil nám svoju lásku tým,
že sa kvôli nám ponížil a až do jaslí betlehemských,
úprimne želám všetkým Malačanom, aby našli
v tejto udalosti inšpiráciu na obdiv tejto Božej lásky
a vieru v túto Božiu lásku...
Otec biskup

Delegácia z Gymnázia na Ul. 1. mája
v Malackách sa 14. až 16. novembra v Rí
me zúčastnila svetového energetického
kongresu. Jeho súčasťou bolo aj oceňo
vanie najúspešnejších škôl v medziná
rodnom projekte Yang Energy. Malackí
gymnazisti zvíťazili v národnej súťaži
a spolu so študentmi z Talianska, Bulhar
ska, Kostariky, Mexika a ďalších krajín
prijali v kongresovej sále významné oce
nenie.
Malačanom osobne zablahoželal aj  
veľvyslanec Slovenskej republiky v Ríme
Stanislav Vallo.		
                  -g-

7. decembra uply
nulo 40 rokov od
smrti nášho drahé
ho otca
Jozefa Vícena.
Kto ste ho poznali,
venujte mu, prosím, tichú spomienku.
S láskou spomínajú dcéry s rodinami.

Spoločenská kronika
VÍTAME MEDZI NAMI:
Sofia Jánošová, nar. 9. 11.
2007 v Bratislave, Juraj Móro, nar. 16. 11. 2007 v Bratislave
POVEDALI SI ÁNO:
Od 9. 11 do 03. 12.
Vladimíra Skúpa a Vladimír Novoveský; Stanislava Abelová a Ľuboš
Jurovatý

†

NIE SÚ MEDZI NAMI:

Od 9. 11. do 03. 12.
Helena Malinovská, 1924, Zá
horská Ves; František Spusta, 1946,
Gajary; Štefánia Chocholová, 1923,
Veľké Leváre; Cecília Botlová, 1933,
Sološnica; Rozália Gašparová, 1910,
Malacky; Jozef Šiša, 1940, Malacky;
Karol Tavali, 1951, Zohor; Miroslav
Rukriegel, 1938, Lakšárska Nová Ves;
Antónia Kastlová, 1936, Malacky; Albína Kondrková, 1925, Malacky; Zuzana Pöstényiová, 1967, Plavecký
Štvrtok ...
RECEPT PANI VOZÁROVEJ

Čokoládové
salónky
Spotreba

Benefičný koncert Svitania

80 g čokolády, 1 plná kávová lyžička
medu, 100 g práškového cukru, 50 g
masla, 2 lyžice mlieka

Prvá adventná nedeľa sa v Malackách niesla v znamení benefície. Združenie
pre mentálne postihnutých Svitanie pripravilo v spolupráci s Mestským centrom kultúry v Malackách už 5. ročník benefičného koncertu. Napriek tomu,
že v takmer rovnakom čase sa vo františkánskom kostole zapaľovala prvá adventná svieca na mestskom adventnom venci a nasledoval komorný koncert,
kinosála Kultúrního domečku bola plná a takmer praskala vo švíkoch.
Dobre naladení ľudia, umelci s ko
reňmi v našom meste či inde na Záho
rí, predaj darčekových predmetov s via
nočnými motívmi, ktoré vyrobili klienti
neziskovej organizácie Vstúpte v Ma
lackách, to všetko spríjemnilo tento ne
deľný podvečer. Muzikálové melódie
v podaní Mirky Partlovej, Lucie Molná
rovej, Marcely Molnárovej, Janka Sle
záka, domáci tanečníci zo Saltatrixu,
ale aj superstar Katka Koščová boli
hviezdami dobročinného večera v pro
spech našich slabších spoluobčanov.
Post moderátora sa už po druhý raz
ušiel „poštárovi zo Susedov“ Karolovi
Horváthovi, ktorý sa ako náš rodák do

Spomienka

Postup

Pokrájanú čokoládu zmiešame
s cukrom, pridáme med, maslo a mlie
ko. Varíme za stáleho miešania 10 mi
nút, odložíme a miešame tak dlho, až
začne masa hustnúť. Dáme ju na vlhký
obrúsok, okraje zarovnáme a pokrá
jame na obdĺžniky. Dobre stuhnuté
obaľujeme v práškovom cukre a keď
salónky uschnú, pobalíme ich do pa
pierikov a staniolu.

Malaciek rád vracia. Nielen on, ale
účinkujúci svorne potvrdili priaznivé

ČASOPIS DO KAŽDEJ KABELKY
DECEMBER
2007

TAJOMSTVO

BETLEHEMSKEJ

fluidum, ktoré sa na nich prenieslo
z publika.
M. Molnárová nemala problém pod
maniť si divákov tak, aby si s ňou za
spievali Išeu Macek do Mauacek a v úpl

HVIEZDY

nom závere nechýbala spoločná Tichá
noc.
A hreje nás dobrý pocit, že sme
trošku pomohli...
Text, foto: TATIANA BÚBELOVÁ

VEĽKÝ

VIANOČNÝ BAZÁR

+ súťaž
PREDPLATNÉ 2008

o skvelé ceny

Priznanie:
Môj šokujúci
Silvester

AKO SI CHRÁNIŤ MUŽA
F9>9x>r

250 000,- Sk

PRE VAŠE BÝVANIE

METRO MEDIA

9 771336 991003

22,– Sk
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www.modernazena.sk

Andrea

VEREŠOVÁ

Bude ʈalšie bábätko?

Decembrová MODERNÁ ŽENA vám prináša:
¸ Očakáva Andrea Verešová ďalšie bábätko?
¸ Ponúkame návod ako si ochrániť svojho muža
¸ Vyzbrojte sa proti stresu dobrou náladou

¸ Viete, čo máte urobiť aby ste si na Vianoce nepokazili žalúdok?
¸ 25 tipov na vianočné darčeky
¸ A teraz! Každý, kto si predplatí Modernú ženu, získa darček
v hodnote predplatného a bude zaradený do žrebovania o prémiu
štvrť milióna korún a ďalších 66 skvelých cien!

www.modernazena.sk , e-mail: marketing@metromedia.sk

tel.: 02/49 20 74 30, fax: 02/49 20 74 38
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ŠPORT

Memoriál
Aliho
Reisenauera

Pani Mária Rei
senauerová so
svojím vnukom
Alim, ktorý pri
narodení dostal
od svojho otca
malé zlaté boxerské rukavičky.
Žeby pokračovateľ rodinnej boxerskej tradície?

(Spomienky
na malackého kráľa boxu)

V sobotu 24. 11. sa už po tretí rok
konal spomienkový galavečer na
počesť Aliho Reisenauera, kedysi
úspešného boxera a neskôr trénera,
ktorý svoj život až do posledných
chvíľ venoval rozvoju boxu v Malackách. Už tradične okrem kvalitného
amatérskeho boxu divákov potešila
aj veľkolepá exhibícia bojových
umení spojená s laserovou šou. Malackí borci David Klíma, Igor Bakan
a Juraj Kimlička (držiteľ pohára za
najtechnickejší box) potešili víťazstvami azda aj vďaka vynikajúcej
atmosfére a búrlivému povzbudzovaniu publika.
Sú to už tri roky, čo Ali Reisenauer
nie je medzi nami. Čo by asi povedal,

sú dobrí. Ali mladší je dobrý tréner. Len
je všetko inak. Také prilby sme my ne
mali. Koľkokrát som mal poriadne obú
chanú hlavu! Ja som začal boxovať v ro
ku 1949 - o dva roky neskôr ako Ali, ale
kamaráti sme boli odmalička – až do
konca jeho života. Boli časy, keď sme
boxovali každý týždeň. Raz sme mali zá
pasy doma a raz vonku. Precestovali
sme celé Slovensko. Box mal veľa priaz
nivcov. V Malackách sa boxovalo v So
kolovni, v Tatre aj v Zámku pri štadióne.
Dnes pre mňa box znamená veľa pek
ných spomienok.
Milan Juriga, bývalý boxer a asistent A. Reisenauera st.:

keby mohol vidieť, čo sa tu deje na jeho počesť?
Mária Reisenauerová, vdova po maj
strovi boxu a mamička Aliho Reisenaue
ra ml., trénera boxu a usporiadateľa
memoriálu:
– Veľmi vďačný by bol najmä svojim
synom, lebo oni sú iniciátori. Starší memo
riál organizuje a mladší mu pomáha. Bol
by strašne rád! Len bohužiaľ, takéto podu
jatia sa robia až po úmrtí. Pozrite sa, koľko
je tu ľudí, to je pekné a snáď to ten box
v Malackách pozdvihne. Manžel vychová

Boxing club – Robotnícka
telovýchovná jednota našim
sponzorom, priaznivcom, členom
a všetkým športovcom.

Pánov Jozefa Krajčoviča a Milana Jurigu spájajú spomienky na zlaté časy malackého
boxu.

val chlapcov v dobrom duchu. Bol na nich
veľmi prísny, ale oni ho mali veľmi radi.
Stále vidím, že im chýba ako otec, ale aj
v tom športe. Predsa im pomohol radou,
spolu zháňali športovcov… Teraz je v bo
xe Ali sám s Jožkom Blažom – predsedom
a nie je to ľahké. Naozaj musia spojiť všet
ky sily, aby sa box v Malackách rozvíjal.
Jozef Krajčovič (76), bývalý boxerský kolega a priateľ Aliho Reisenauera st.:
– Ali mal box odjakživa veľmi rád. Bol
to jeho život. Na sto percent by sa mu
toto celé páčilo. A tí chlapci, čo boxujú,

– Keby to tu Ali Reisenauer videl, bol
by šťastný. On bol pre mňa veľká autori
ta. Mal som pred ním rešpekt, ale do
dnes si ho vážim a v mojom srdci má na
vždy svoje miesto. Nič zo seba nerobil,
na nič sa nehral. My sme boli robotníci
a Ali vždy hovoril, že najskôr si musíme
zastať remeslo a potom môžeme robiť
box. Chlapcov viedol tak, aby na prvom
mieste bola škola. Bol to dobrý chlap,
každému chcel pomôcť...  
TATIANA BÚBELOVÁ
Foto: S. Osuský

Vodní motoristi aj v tomto roku potvrdili skvelú formu
Oddiel vodného motorizmu (OVL)
v Malackách, ktorý patrí medzi najmenšie na Slovensku, v roku 2007
opäť výborne reprezentoval Ma
lacky.
Darilo sa aj mládežníkom. Peter Šte
fanovič sa stal dvojnásobným majstrom
Slovenska. V kategórii žiakov vo FORMU
LE FUTURE sa po pretekoch v Medveďo
ve, Piešťanoch a Bratislave Štefan po
stavil na najvyšší slovenský stupienok.
Tomáš Žáček v rámci Slovenska v tejto
kategórii obsadil 6. miesto. V júli si P. Šte
fanovič na majstrovstvách Európy vy
jazdil vynikajúce 3. miesto a v rámci maj
strovstiev sveta v auguste v Nemecku

skončil šiesty. Medzi pätnásťročnými
skončila Barborka Jungová na Majstrov
stvách Slovenska vo FORMULE FUTURE
na 7. mieste. Petrovi Štefanovičovi sa da
rilo i v triede JUNIOR, kde sa rovnako
stal majstrom Slovenska po výborných
výsledkoch na pretekoch v Bratislave,
Trenčíne, Liptovskej Mare a opäť v sep
tembri v Bratislave. Oba tituly ho zara
ďujú medzi najúspešnejších športovcov
Malaciek v tomto roku.
Medzi dospelými sa na majstrovstvách
Slovenska už tradične nestratil Emil Jung
(na fotografii), ktorý je aj predsedom
OVM. Stal sa vicemajstrom Slovenska, ob
sadil druhé miesto v Pohári priateľstva
a na vyhodnotení súťaže Castrol Cup v Tat

Nech sa starosť všetka zruší
a nech vládne pokoj v duši.
Čo bolelo, nech sa zhojí,
čo tešilo, nech sa zdvojí.
Aby boli v novom roku
iba slzy šťastia v oku.

rách si v septembri prevzal ocenenie za
celkové druhé miesto. 23. septembra si
vyjazdil v Bratislave bronzovú medailu
v rámci majstrovstiev Európy. „Svet“ sa
jazdil v Szegede v Maďarsku a Emil Jung
obsadil veľmi pekné štvrté miesto.

Výborné výsledky sú výsledkom nie
len veľmi dobrých výkonov jazdcov, ale
aj práce mechanika Vladimíra Maxiána
a v neposlednom rade aj zásluhou spon
zorov.

Príjemné a pokojné prežitie
vianočných sviatkov,
pevné zdravie a veľa šťastia
v novom roku 2008
prajú všetkým svojim
priaznivcom
a občanom mesta
futbalisti ŠK Malacky

OZNAM

SAUNA ŠH Malina zmenila
od 10. 12. prevádzkové hodiny
PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA

16.30 h – 20.30 h MUŽI
16.30 h – 20.30 h	ŽENY
VOĽNO
16.30 h – 20.30 h MUŽI
16.30 h – 20.30 h	ŽENY 
13.00 h – 16.00 h MUŽI
17.00 h – 20.00 h	ŽENY 
AD HOC Malacky, p.o.m.

Anton Pašteka, foto: archív E.J.
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