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S jesenným
obdobím súvisí
aj výroba
tekvicových
strašidiel.
Toto pochádza
z dielne CVČ.

Pod rúškom
noci

Dlhé noci, krátke dni, pomalé lámanie
sa jesene do zimy... Vo vzduchu iskrí ta
jomno tmavých nocí, ktoré však namiesto
strachu vyvoláva zvedavosť. Obdobie
magických dní a čarovných večerov je prí
ležitosťou k mnohému. Atmosféra presý
tená podmanivými vnuknutiami nabáda
k novým zážitkom. Veď pod rúškom noci
si toho môžeme dovoliť oveľa viac ako
v sparných slnečných dňoch. Skúšame
hazardovať s vlastnými hranicami a mož
no objaviť svoj šiesty zmysel.
Rok načal svoju tmavšiu etapu, z ktorej
je mnohým úzko. Chladné sychravé poča
sie s padajúcimi dažďovými kvapkami ani
nekončiace sa šero nikomu nepridávajú
na optimizme. Náladu však povzbudí
horúce víno, prostredie osvetlia mihotajú
ce sa plamienky sviečok. Pohoda zostáva
aj v ľadových pľuštiach, len treba vedieť,
ako na ňu. Recept je jednoduchý: z každé
ho obdobia vyťažiť to najlepšie, najkrajšie,
obľúbiť si to najtypickejšie.
SIMONA ŠÍPOVÁ

Pozývame vás
na mimoriadne zasadnutie MsZ
12. novembra o  17.00 h vo veľkej
zasadačke MsÚ na Radlinského ulici.
Hlavným bodom programu bude
návrh rozpočtu mesta na rok
2010.

Marián Jung
majstrom sveta
Slovenský reprezentant vo vodnom motorizme Marián Jung z Malaciek
(VŠC Dukla Banská Bystrica) sa v talianskom horskom stredisku Auronzo
stal majstrom sveta v triede Formula 500.

Meno Mariána Junga nie je v Malackách neznáme a jeho fanúšikovia vedia,
že k vodnému motorizmu ho priviedol
jeho otec, takisto úspešný a oceňovaný
športovec. M. Jung na zisk titulu sve
tového šampióna v tohtoročnom štvorkolovom seriáli pretekov potreboval
získať 74 bodov.
Bol prvý aj pred pretekmi 4. kola
v Taliansku a keďže v dramatických
Pokračovanie na 12. strane

Suzuki Swift 1,3 prichádza
v limitovanej edícii Black&White
100&100 ks s bohatou výbavou:

Červený kríž ocenil
darcov krvi
V zasadačke MsÚ v utorok 27. októbra ocenili 82 viacnásobných
darcov krvi. Tí neváhali obetovať
čas a „kúsok” seba, aby zachránili
život niekomu inému. Podujatie
zorganizoval Červený kríž spolu
s mestom Malacky.

Počas slávnosti boli za bezpríspevkové darcovstvo udeľované plakety Jana
Janského a medaila Jána Kňazovického.
Mária Halásová, riaditeľka Územného
spolku ČK Bratislava-okolie, vo svojom

- klimatizácia
- ABS, EBD a 6x airbag
- el. ovládané predné okná a zrkadlá
- tmavé sklá
- rádio s MP3 a ovládaním na volante
- centrálne uzamykanie s DO
- exkluzívne poťahy sedadiel - Alcantara®
- 15-palcové zliatinové disky
- predné hmlové svetlá
- čierna a biela metalíza 100+100 ks

príhovore vyzdvihla prácu všetkých, ktorí sa na odberoch podieľajú a poďakovala za každú kvapku krvi, ktorej sa darcovia vzdajú bez nároku na odmenu. Potom odovzdala ocenenia – bronzové plakety za 10, strieborné za 20, zlaté za 30
odberov u žien a 40 u mužov, diamantové plakety za 60 odberov u žien a 80
u mužov. Vyvrcholením bolo odovzdanie
medaily Jána Kňazovického darkyniam,
ktoré darovali krv viac ako osemdesiatkrát a mužom za viac ako sto odberov.

Malacky, Stupavská 2961
Tel./fax: 034 773 14 93
Mobil: 0904 399 694
www.suzuki-malacky.sk
MH 09 F1
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Ocenenia dobrovoľným darcom krvi odovzdávala Mária Halásová.

Text, foto: -raj-

SPRAVODAJSTVO
skrátka
1. 10. – Uskutočnilo sa rokovanie
s firmou Swan, ktorá okrem iného
predložila ponuku na vybudovanie
wi-fi miest v meste.
4.–7. 10. – Primátor mesta J. Ondrejka bol za ZMOS v Ríme na kon
ferencii, ktorá bola venovaná návrhu
nových politík EÚ.
8. 10. – Primátor mesta navštívil
rakúsky kaštieľ Schloss Hof, ktorého
riaditeľ mu poskytol cenné rady, ako
postupovať pri spustení cestovného
ruchu v súvislosti s naším kaštieľom.
9. 10. – Zišlo sa valné zhromaždenie Eurovalley.
12. 10. – Zostavoval sa návrh rozpočtu na rok 2010.
13. 10. – Rada ZMOS v Bratislave
rokovala o riešení výpadku z podie
lových daní. Rokovania sa zúčastnil aj
primátor Malaciek.
16. 10. – Uskutočnilo sa rokovanie
s rakúskymi partnermi o možnej spolupráci na menších projektoch.
19. 10. – V inkubátore sa konala
medzinárodná konferencia, ktorej
témou bola Občianska spoločnosť
v transformujúcich sa krajinách. Po
poludní zasadala mestská rada.
20. 10. – V zasadačke mestského
úradu sa prvý raz stretli členovia všet
kých okrskových komisií, aby zložili
sľub. Zároveň sa náhodným žrebom
určili predsedovia a podpredsedovia
jednotlivých okrskových komisií.
22. 10. – Konalo sa zasadnutie mest
ského zastupiteľstva, ktoré prinieslo
schválenie Všeobecne záväzného nariadenia o prevádzkovom poriadku
verejných detských ihrísk. Poslanci
taktiež schválili prevod 60 %-ného
podielu mesta v Progrese Malacky.
V októbri sa uskutočnilo aj množstvo stretnutí pri príležitosti osláv Mesiaca úcty k starším.

Malacký hlas
14/2009 vyjde 15. 12.

Zvolebnieva sa
Samosprávny kraj alebo vyšší územný celok (VÚC), alebo hovorovo župa, je najvyššia územná samosprávna
jednotka na Slovensku a je zhodný s územným obvodom kraja.
Do pôsobnosti samosprávnych krajov patria napríklad
cesty II. a III. triedy mimo obcí, stredné školy, zdravotnícka sústava, kultúrne aktivity, sociálny, ekonomický a kultúrny rozvoj. Základom finančného hospodárenia je rozpočet, ktorý sa
zostavuje na obdobie jedného roka. Samospráva na úrovni
samosprávnych krajov sa vykonáva prostredníctvom volených orgánov – zastupiteľstva a predsedu. Zastupiteľstvo roz-

Zoznam kandidátov Zoznam kandidátov pre voľby
pre voľby
do zastupiteľstva BSK,
predsedu BSK:
volebný obvod č. 9:
Vladimír Bajan, Ing., 49 r., ekonóm,
Bratislava-Petržalka, Lenárdova 2, nezávislý kandidát; Róbert Beňo, Mgr., 47 r.,
redaktor, Bratislava-Nové Mesto, Desiata ulica 2, MOST – HÍD; Mária Bertóková, MUDr., 53 r., lekárka, Bratislava-Podunajské Biskupice, Podzáhradná 5,
Rómska iniciatíva Slovenska; Pavol
Frešo, Ing., Bc., 40 r., poslanec NR SR,
Bratislava-Staré Mesto, Murgašova 2,
Slovenská demokratická a kresťanská
únia – Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció; Martin
Halás, Ing., 37 r., politik, Bratislava-Podunajské Biskupice, Baltská 33, Strana demokratickej ľavice; Juraj Janošovský, Ing., 56 r., technik, Bratislava-Staré
Mesto, Karpatská 2, ÚSVIT; Zdenko
Marton, RSDr., 60 r., politológ, Senec,
Jánošíkova 21, Komunistická strana Slovenska; Jaroslav Paška, Ing. arch., 55 r.,
poslanec Európskeho parlamentu, Bratislava-Nové Mesto, Cádrová 7/A, Slovenská národná strana; Peter Pilinský,
Mgr., 37 r., ekológ, Bratislava-Rača, Úžiny 3, Strana zelených; Miloslav Šimkovič, JUDr., 55 r., advokát, Bratislava-Devínska Nová Ves, Bystrická 6, Európska
demokratická strana; Branislav Záhradník, PhDr., Mgr., 36 r., právnik/manažér, Bratislava-Karlova Ves, Veternicová 12, nezávislý kandidát.
-mh-

Volebné miestnosti
budú otvorené
od 7.00 do 22.00 h
Liana Krčmová
MH09 F24

Aby deti
neplakali
Centrum Slniečko, n. o., realizuje
v rámci Svetového dňa prevencie
týrania detí projekt Bez modrín.
19. novembra si už po deviatykrát
pripomíname Svetový deň prevencie
týrania detí, ktorého snahou je upozorniť širokú verejnosť na problematiku týraných, zneužívaných detí a obetí
domáceho násilia.
Centrum Slniečko organizuje k to
muto dňu finančnú zbierku v 35 mestách s pomocou cca 1200 dobrovoľníkov z radov študentov SŠ a VŠ, ktorej
výťažok bude použitý na vzdelávacie
programy, informačnú kampaň a prevádzkovanie Krízového strediska pre
deti a obete domáceho násilia a Domu
na pol ceste.
Dobrovoľníci budú v mestách rozdávať informačné materiály, z ktorých
sa verejnosť môže dozvedieť, ako rozpoznať týrané, zneužívané dieťa a ako
mu je možné pomôcť.
-ts-



hoduje o základných otázkach samosprávneho kraja – napr.
uznáša sa na nariadeniach, určuje zásady hospodárenia s majetkom, schvaľuje program sociálneho, kultúrneho a ekonomického rozvoja, rozhoduje o vyhlásení referenda, schvaľuje
rozpočet a kontroluje čerpanie financií. Predseda je štatutárnym orgánom a zastupuje samosprávny kraj navonok. Voľby
do vyšších územných celkov sa uskutočnia 14. 11.
-raj-

MsZ schválilo
• kontrolu plnenie uznesení MsZ
s tým, že 6 uznesení vypustilo zo sledovania ako úlohy splnené, v 4 uzneseniach upravilo termín ich plnenia a v jednom opravilo nesprávne uvedený údaj,
• VZN o prevádzkovom poriadku na
verejných detských ihriskách na území
mesta Malacky s pripomienkami,
• odplatný prevod nehnuteľnosti, časť
parc. č. 5871, trvalý trávny porast v k. ú.
Malacky, z ktorej bol odčlenený diel č. 1
o výmere 114 m², časť z parc. č. 5874/1,
trvalý trávny porast, z ktorej bol odčlenený diel č. 2 o výmere 86 m² a začlenené oba diely do novovytvorenej parc.
č. 3630/110 o celkovej výmere 200 m²
podľa GP č. 33/ 2009 za celkovú cenu
17 088,23 €/514 800 Sk; kupujúci Branislav Kopeliovič uhradil na základe Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve časť vo výške13 670,58 € /411 840 Sk, rozdiel v kúpnej cene vo výške 3417,65 € bude uhradený pri podpise riadnej kúpnej zmluvy.
Nehnuteľnosť, novovytvorenú parcelu,
nadobudne Branislav Kopeliovič do výlučného vlastníctva,
• odplatný prevod nehnuteľnosti
v prospech 25 vlastníkov stavieb, garáží
podľa GP č. 119/2008, ktorým bola z parcely č. 5890, orná pôda o celkovej výmere 766 m² odčlenená výmera 79 m² za

Ján Adamovič, 64 r., dôchodca, Gajary, Gagarinova 992, Komunistická strana
Slovenska; Ladislav Balla, Ing., 55 r., pred
nosta ObÚ, Malacky, Bernolákova 26,
SMER – Sociálna demokracia, Ľudová
strana – Hnutie za demokratické Slovensko, Strana zelených Slovenska, Hnutie
za demokraciu; Hubert Danihel, Bc.,
35 r., starosta obce Kostolište, Kostolište
281, Slovenská národná strana; Ľubomír
Farenzena, 47 r., podnikateľ, Malacky,
Vajanského 1, Európska demokratická
strana; Margita Fischerová, Ing., 53 r.,
stavebná inžinierka, Plavecký Štvrtok
431, Občianski kandidáti; Daniela Hamarová, Ing., 48 r., riaditeľka Obvodného pozemkového úradu, Malacky, Veľkomoravská 76, Slovenská národná strana; Kristína Hanáková, Mgr., 34 r., redaktorka, Malacky, Dubovského 1005,
Slobodné Fórum, Nová demokracia; Marián Haramia, MUDr., 50 r., lekár-chirurg,
Malacky, Námestie SNP 2377/7, Slovenská demokratická a kresťanská únia –
Demokratická strana, Kresťanskodemo
kratické hnutie, Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció Pártja, Občianska
konzervatívna strana; Róbert Chmela,
38 r., súkromný podnikateľ, Láb 543, Sloboda a Solidarita; Andrea Chválová, 34
r., metodička špecialistka, Malacky, Veľkomoravská 2412/21, Európska demo
kratická strana; Vladimír Janotka, Ing.,
56 r., podnikateľ, Malacky, Záhorácka
1936/69, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció Pártja,
Občianska konzervatívna strana; Jozef
Kordoš, Ing., 43 r., technický poradca,

Gajary, Štúrova 633, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická
strana, Kresťanskodemokratické hnutie,
Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció Pártja, Občianska konzervatívna
strana; Lucia Kovačovská, 30 r., manažér
logistiky, Závod 327, Slovenská národná
jednota; Peter Kovačovský, 54 r., reštaurátor, Závod 327, Slovenská národná jednota; Liana Krčmová, Bc., 36 r., študentka vysokej školy, Gajary, Športová 592,
Sloboda a Solidarita; Marián Mikloš,
MVDr., 54 r., veterinárny lekár, Malacky,
1. mája 87/57, Občianski kandidáti; Peter
Mikula, 23 r., konateľ spoločnosti, Veľké
Leváre 1055, MOST – HÍD; Jozef Mračna,
Ing., 54 r., technik informatik, Malacky,
Stupavská 42, SMER – Sociálna demokracia, Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko, Strana zelených Slovenska, Hnutie za demokraciu; Jozef Ondrejka, RNDr., 44 r., primátor mesta Malacky, Malacky, Dubovského 84, SMER –
–Sociálna demokracia, Ľudová strana –
– Hnutie za demokratické Slovensko,
Strana zelených Slovenska, Hnutie za
demokraciu; Mário Privrel, 37 r., dispečer, Jakubov 511, Komunistická strana
Slovenska; Martin Spusta, Bc., 26 r., prevádzkový manažér, Gajary, Hlavná 327,
Sloboda a Solidarita; Pavol Šrámek,
67 r., dôchodca, Závod, Sokolská 177,
Komunistická strana Slovenska; Peter
Tydlitát, Ing., 43 r., starosta obce, Gajary
216, Slovenská národná strana; Milan
Valachovič, RNDr., CSc., 53 r., vedecký
pracovník SAV, Malacky, Záhorácka 77,
Strana zelených; Milan Vaškor, 59 r., pedagóg, Plavecký Štvrtok 7, Občianski
kandidáti.		
-mh-

V súvislosti s blížiacimi sa voľbami
predsedu a poslancov vyšších
územných celkov sme sa občanov
v uliciach mesta spýtali:

Pôjdete voliť?
Jozefína Hladíková,
58 r.
Pravdepodobne ne
pôjdem, kandidátov
ani nepoznám. Ani ne
viem, kde by som ich
mohla spoznať, žiadnu
kampaň som ešte nezachytila.
Dagmar Trucová, 78 r.
Ešte nie som rozhod
nutá, či sa na voľby vy
beriem. Závisí to aj od
môjho zdravotného sta
vu. Problémom je, že
ani neviem, kto sa
o post poslanca či predsedu uchádza.
Peter Jurkovič, 52 r.
Určite pôjdem voliť,
dlhé roky som bol v štát
nej správe a nechcem
rozhodnutie nechať na
ostatných. Chcem tým
to využiť možnosť zvoliť
človeka, ktorého aj poznám. Pretože on
môže rozhodovať aj o každodenných
veciach, ktoré sa týkajú každého, teda
aj mňa.
Anna Klamová, 30 r.
Na voľby sa určite
nechystám. Do Mala
ciek som sa prisťa
hovala a záujemcov
o miesto poslanca ne
poznám. Ani žiaden
z kandidátov na predsedu ma nezaujal.
Neviem, aké sú ich kompetencie a okrem
toho ako mamička na materskej dovolen
ke som rada, keď stihnem večerné správy,
nie to ešte zaujímať sa o voľby do VÚC.
Jozef Landl, 60 r.
Zatiaľ neviem, koho
pôjdem voliť, ešte som
pozornosť nevenoval
zoznamu kandidátov.
Pravidelne chodím voliť
a každopádne pôjdem
aj teraz.
Text: -sisa-, foto: -raj-

O čom rokovali poslanci MsZ
cenu 6,64 €/m²/200 Sk/m², čo pri celkovej výmere 79 m² predstavuje celkom
kúpnu cenu 524,56 €. Kúpna cena za pozemok bude zvýšená o náklady spojené
s vyhotovením GP č.119/2008, rozpočítané na každého kupujúceho, ako aj o ná
klady spojené s podaním návrhu na
vklad do katastra nehnuteľností v hodnote 66 € na každého kupujúceho,
• odplatný prevod nehnuteľnosti vo
vlastníctve štátu, Slovenskej republiky,
v správe Ministerstva obrany SR v k. ú.
Malacky do výlučného vlastníctva Mesta
Malacky parc. č. 1578/2, ostatná plocha,
o výmere 858 m², za cenu 2634,06 € (časť
Hlbokej ul.),
• zámer odplatného prevodu parcely
č. 2930, k. ú. Malacky, ktorá je vo vlastníctve Mesta Malacky v prospech vlastníkov bytov, nachádzajúcich sa v bytových domoch, postavených na parcelách
č. 2931, 2932 a 2933 na Partizánskej ul.
v Malackách/spoločný dvor,
• Dodatok č. 6 k Protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku, na základe ktorého sa zvyšuje hodnota dlhodobého nehnuteľného majetku odovzdaného do
správy rozpočtovej organizácie mesta
CVČ Malacky, Ul. M. Rázusa 30, (technic-

ké zhodnotenie budovy CVČ, okná, dvere), o 84 824,99 €/2 555 437, 65 Sk,
• zriadenie vecného bremena na pozemok vo vlastníctve mesta, parc. č.
6527/21 v prospech ZSE Distribúcia, a. s.,
Čulenova 6, Bratislava na dobu neurčitú,
ktoré spočíva v povinnosti povinného
ako vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti
strpieť na časti zaťaženej nehnuteľnosti
v rozsahu vyznačenom v geometrickom
pláne – zriadenie a uloženie elektroenergetických stavieb a zariadení, vstup, prie
chod a prejazd peších, motorovými i nemotorovými dopravnými prostriedkami,
strojmi a mechanizmami za tým účelom
oprávneným a ním povereným osobám;
užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie
a akékoľvek iné stavebné úpravy elektro
energetických stavieb a zariadení a ich
odstránenie, priechod a prejazd peších,
motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami za tým účelom oprávneným a ním
povereným osobám,
• zámer prevodu obchodného podielu Mesta Malacky v obchodnej spoločnosti Progres Malacky, s. r. o., formou verejnej obchodnej súťaže,

• zadanie pre územný plán zóny Veľkomoravská ul. v Malackách,
• vedúcich a členov kontrolných skupín pre výkon protipožiarnych kontrol
na území mesta na roky 2010–2011,
• riadiacu skupinu k príprave a spracovaniu Komunitného plánu sociálnych
služieb mesta Malacky na roky 2010–
2013 v zložení – PhDr. Márie Chaloupková, koordinátor riadiacej skupiny, psychologička referátu poradensko-psycho
logických služieb ÚPSVaR v Malackách,
špecialistka na sociálne a psychologické
poradenstvo, expertka na rodovú rovnosť a na boj proti sociálnemu vylúčeniu,
a členovia riadiacej skupiny Dušan Vavrinec, prednosta MsÚ, Ladislav Adamovič,
vedúci OE MsÚ, Alena Kmecová, vedúca
KC MsÚ, Eva Sokolová, vedúca OPR MsÚ,
Daniela Mračnová, riaditeľka MsCSS, Ivan
Jurkovič, náčelník MsP, Anton Pašteka, po
slanec MsZ, Jozef Mračna, poslanec MsZ,
Dagmar Mištinová, riaditeľka odboru soc.
vecí ÚPSVaR v Malackách, Iveta Hlavenková, predsedníčka ZPMP Svitanie,
• odplatný prenájom pozemkov parc.
č. 2500/1 o výmere 11 771 m², parc. č.
2500/2 o výmere 47 m², parc. č. 2500/3
výmere 114 m² a parc. č. 2501/3 o výmeMALACKÝ HLAS
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SAMOSPRÁVA
Predčasný príchod zimy nás
môže prekvapiť už čoskoro.
Mesto je však na zimné počasie pripravené.

Na zimu sme pripravení
štandardne

V súvislosti s predčasným príchodom chladného počasia a pripravenosťou mesta na zimu sme položili niekoľko otá
zok vedúcemu oddeleniu služieb a údržby mestského úradu Františkovi Klímovi.

Ako sú Malacky pripravené na zi
mu?
Štandardne, tak ako aj v predchádza
júcich rokoch. Mesto už má spracovaný
a primátorom mesta schválený operač
ný plán zimnej údržby a príkaz primáto
ra na zabezpečenie zimnej údržby.
Začiatok zimnej údržby a plán po
hotovostných služieb sú stanovené od
14. novembra. Samozrejme sledujeme
vývoj počasia a zaoberáme sa riešením
prípadného nasadenia pracovníkov
a techniky aj v skoršom období, ak to
bude potrebné. Navyše, oproti minu
lému roku by sme mali mať k dispozícii
nadstavbu na multikáru – sypač na po
sýpanie chodníkov inertným materiá
lom, ktorý zabezpečila spoločnosť Te
kos, s. r. o.
Mení sa vznikom nového oddele

nia služieb a údržby aj systém údržby
oproti minulým rokom?
Nie, systém údržby sa oproti minu
lým rokom nemení.
Akú sumu mesto vyčlenilo na zim
nú údržbu ciest a chodníkov? Šetrí sa
pre krízu aj na údržbe oproti minulým
rokom?
V rozpočte na zimnú údržbu miest
nych komunikácií sa počíta so sumou
16 597 €, pričom od 1. 1. 2009 bolo vy
čerpaných 8 463 €.
Uvažovali ste nad návrhom zrušiť
platby za pohotovosť a miesto toho
zaplatiť pracovníkom vtedy, keď kon
krétne vyrazia niečo robiť?
Neviem o takom návrhu a ani o ňom
neuvažujem. Náhrada za pohotovosť je
vyplácaná v súlade so zákonom a odme
ňovacím poriadkom a pracovníci na ňu

na zasadnutí 22. 10.
re 487 m², zapísaných na LV č. 3360 (škva
rové futbalové ihrisko) vo vlastníctve re
hole menších bratov františkánov v pro
spech mesta s účinnosťou od 1. 9. 2009
na dobu určitú päť rokov, t. j. do 31. 8.
2014 za cenu 1120 €, pričom nájomné sa
zvýši každý rok o inflačný koeficient me
dziročného rastu spotrebiteľských cien
a životných nákladov vypočítanej z me
dziročnej inflácie vo výške zverejnenej
Štatistickým úradom SR za príslušný rok.

Jozef Bulla, predseda komisie, Pavol
Spusta, Jozef Mračna, Juraj Říha, Miro
slav Zobok, Ester Bujnovská, Ladislav
Adamovič, členovia, a Zdenka Bordáčo
vá, zapisovateľka komisie.

MsZ zobralo na vedomie
• predložené dôvodové správy k jed
notlivým bodom rokovania,
• správu hlavnej kontrolórky o výsled
koch vykonanej kontroly evidencie tvor
by a účelového využitia fondu rozvoja
bývania za roky 2007, 2008 v zmysle usta
novení zákona č. 182/1993 Z. z. o vlast
níctve bytov a nebytových priestorov,
• informáciu o príprave a realizácii
projektov mesta.

MsZ uložilo mestskému úradu
• vypracovať normu na prevádzku ve
rejných priestranstiev s asfaltovým ale
bo betónovým povrchom, ktoré sa pou
žívajú ako športoviská,
• geometrickým plánom odčleniť časť
parc. č. 2930, dvor medzi bytovými do
mami súp. č. 1084 a 5250 na Partizánskej
ul. a potom spracovaný materiál predlo
žiť na najbližšie zasadnutie mestského
zastupiteľstva na prerokovanie,
• vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž
podľa ustanovenia §§ 281 až 288 Ob
chodného zákonníka v zmysle zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien a doplnkov a predložiť
odporúčanie s návrhom na záverečné

MsZ menovalo
• komisiu pre posúdenie súťažných
ponúk na odkúpenie obchodného po
dielu Mesta Malacky v obchodnej spo
ločnosti Progres Malacky, s. r. o., v zložení
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MsZ zvolilo
• Petra Písečného, trvale bytom Ma
lacky, za prísediaceho Okresného súdu
v Malackách na obdobie od 14. 12. 2009
do 13. 12. 2013.

majú nárok. V čase, keď konkrétne vyko
návajú prácu, sú odmeňovaní platom
opäť v zmysle odmeňovacieho poriad
ku.
Posledná otázka sa týka čistenia
komunikácií. Ako sa uskutočňuje
dávnejšie avizované zametanie ulíc?
Existuje nejaký plán či kalendár, kedy
by vodiči nemali parkovať pozdĺž
ciest, aby zametaciemu vozidlu neza
vadzali?
Plán zametania existuje, žiaľ z rôz
nych dôvodov ho nebolo možné v plnej
miere realizovať. Problémom sa spoloč
ne so správcom komunikácií zaoberáme
a pre budúcu sezónu by sme ho chceli
doriešiť tak, aby sa situácia aj v tejto
oblasti zlepšila.
Zhovárala sa: SIMONA ŠÍPOVÁ
Foto: archív

rozhodnutie MsZ v decembri 2009 vo
forme písomného protokolu z vyhodno
tenia obchodnej verejnej súťaže,
• zabezpečiť ponuku na spracovania
návrhu územného plánu zóny Veľkomo
ravská ul. a s vlastníkmi pozemkov uzav
rieť dohodu o úhrade nákladov vynalo
žených na spracovanie ÚP zóny Veľko
moravská ul. podľa vybranej ponuky
spracovateľa, hradených na základe pre
počtu nákladov v €/m²,
• vykonať opatrenia na odstránenie
zistených nedostatkov a príčin ich vzni
ku na základe správy hlavnej kontrolór
ky o vykonanej kontrole evidencie tvor
by a účelového využitia fondu rozvoja
bývania za roky 2007, 2008 v zmysle
ustanovení zákona č. 182/1993 Z. z.,
• zaoberať sa podnetmi poslancov V.,
J. Mračnu a interpeláciami J. Říhu, V. Ze
teka, J. Mračnu a v prípade požiadavky
odpovedať na ne písomne v zmysle plat
ného zákona.
MsZ uložilo zástupcovi primátora
• predložiť primátorovi mesta na pod
pis poverenia vedúcich a členov proti
požiarnych skupín na základe schvále
ného uznesenia.
MsZ uložilo riaditeľke CVČ Malacky
• upraviť si účtovný stav dlhodobého

Ad: Piráti
MsP rieši
každý oznam chodníkov
Na otázku, či máte nahlásiť, keď
vidíte niekoho, ako jazdí po chod
níku na bicykli, odpovedám áno.
V niektorých prípadoch máme
možnosť monitorovať jazdu také
hoto priestupcu a v prípade, keď
je hliadka blízko a nerieši závaž
nejší skutok, tak osobu môže za
uvedený priestupok pokutovať.
Obyvatelia mesta nám často volajú
na bezplatné telefónne číslo 159 rôzne
udalosti, ktoré sa im nepáčia. MsP má
všetky hovory zaznamenávané
a ubezpečujem vás, že každý oznam sa
snažíme vyriešiť. Samozrejme, že keď sa
rieši nejaká závažná udalosť, nemôže
me odísť a ísť realizovať iný priestupok.
Väčšinu priestupkov, ktoré páchajú vo
diči motorových vozidiel, nám oznamu
jú občania, lebo im prekáža, že naprí
klad nemôžu prejsť s kočíkom cez chod
ník alebo im parkuje auto na trávniku či
pred priechodom pre chodcov. Tieto
priestupky sa pomocou kamerového
systému ľahšie odhaľujú na rozdiel od
priestupkov spáchaných na bicykli, na
koľko motorové vozidlo má evidenčné
číslo a aj v prípade, že ho hliadka nepri
chytí pri páchaní priestupku, priestu
pok sa kamerovým systémom zadoku
mentuje a rieši sa. Hliadky MsP sa po
hybujú po meste od rána do večera
a od večera do rána celý rok. Hliadka
má presne stanovené, aký čas a v akých
prípadoch môže vykonávať službu
v motorovom vozidle a kedy má vyko
návať obchôdzkovú službu. Uvedené
nariadenie sa dá ľahko kontrolovať,
keďže vozidlo je vybavené GPS zariade
ním a podobné zariadenie nosí na sebe
aj policajt. Tieto časy sa presne zapisujú
a sú zaznamenávané do mapových
podkladov. Zariadenie presne doku
mentuje, kadiaľ sa hliadka pohybovala,
či bola v aute, alebo vykonávala ob
chôdzkovú činnosť. MsP má mesto roz
delené do obvodov (rajónov), ktoré ma
jú jednotliví policajti pridelené a zod
povedajú za ne. Ide hlavne o dlhodo
bejšie negatívne javy, ktoré zazname
návajú a riešia. Táto rajonizácia okrem
iného sprehľadňuje a zefektívňuje prá
cu MsP.		
VLADISLAV KUNÁK
hmotného majetku organizácie k 1. 10.
2009 tak, ako je uvedené v schválenom
uznesení.
MsZ splnomocnilo primátora
• podpísať schválené kúpne zmluvy
na základe prijatých uznesení MsZ,
• podpísať Dodatok č. 6 k Protokolu
o odovzdaní do správy rozpočtovej or
ganizácie CVČ Malacky tak, ako je uve
dené v schválenom uznesení,
• uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve
o zriadení vecného bremena a po dolo
žení geometrického plánu k uzatvorení
zmluvy o zriadení vecného bremena na
parc. č. 6527/21 v prospech ZSE Distri
búcia, a. s., Čulenova 6, Bratislava na zá
klade schváleného uznesenia,
• uzatvoriť nájomnú zmluvu na od
platný prenájom škvarového futbalové
ho ihriska v Zámockom parku s reholou
menších bratov františkánov na základe
schváleného uznesenia.
Poslanci sa písomne oboznámili aj
s informáciami o plnení záväzku investo
ra chodníka Na majeri, o začiatku škol
ského roka 2009/10 v školách a škol
ských zariadeniach mesta, o aktuálnom
stave bezdomovcov v meste a ich sociál
nom postavení a príprave podujatia Ad
ventné Malacky.
ANTON PAŠTEKA

Rád by som sa ako občan vyjadril
k článku Piráti chodníkov z MH
č. 12/2009. Podobným situáciám
treba predchádzať, a to tak, že by
sa po meste pohybovali pešie
hliadky MsP. Netreba, aby chodili
po meste denne od rána do veče
ra celý rok. Stačilo by rozdeliť
mesto na obvody a povedzme od
apríla do septembra, keď je už
teplo, a v čase od cca 13.00 h, keď
sa končí vyučovanie v školách asi
tak do 16.00 h, keď sa vrátia rodi
čia z práce. Cez prázdniny by to
malo byť pochopiteľne dlhší čas.
Reagujem najmä na vyjadrenie
preventistu MsP Vladislava Kunáka:
Čo má občan hlá
siť? Že po chodní
ku tam a tam jaz
dia deti alebo aj
dospelí na bicykli?
VERZUS
Než príde hliad
ka, cyklista je preč.
Zadržať ho nemôžem, lebo na to ne
mám právo, a ani nebudem riskovať,
že mi jeho otec – ak je to dieťa – príde
dať pár faciek, alebo v prípade, ak ide
o dospelého, že mi ich dá sám a hneď
na mieste.
Že MsP na kamerách nič nevidí?
Pochopiteľne, keď sú umiestnené
a nasmerované tak, aby sledovali len
vozidlá a vodičov, ktorí porušujú do
pravné predpisy. V prípade, že kamery
sú ovládané z operačnej miestnosti
MsP a dajú sa natáčať do všetkých
smerov, je na zamyslenie, prečo po
lícia nevidí cyklistov na chodníku
a chodcov prechádzajúcich cez cestu
mimo priechodu pre chodcov. Alebo
je vari mestským policajtom sprá
vanie cyklistov a chodcov, od kto
rých nezískajú toľko peňazí na po
kutách ako od vodičov, ukradnuté?
Veď vidieť mestského policajta, ako
pokutuje vodiča, sa dá takmer každý
deň, ale ešte som nevidel, že by mest
ský policajt riešil chodca prechádzajú
ceho cez cestu mimo priechodu alebo
cyklistu na chodníku.
VLADIMÍR ŠEFČÍK

Na správnu mieru
V minulom čísle Malackého hlasu
sme informovali o aktuálnom poč
te bezdomovcov v meste. Podľa
uvedenej informácie žije v Malac
kách vyše 300 ľudí bez domova. Si
tuácia však nie je až taká kritická.
Ako bezdomovci boli označení všetci
tí, ktorí majú ako trvalý pobyt určené len
Malacky bez bližšieho udania konkrét
nej adresy. V rámci 299 obyvateľov, kto
rých takto označili údaje z evidencie
obyvateľov, je približne 40 % takých, kto
rí v Malackách nebývajú, ale nemajú tu
zrušený trvalý pobyt. Ďalších približne
25 % sú obyvatelia bývajúci v náhrad
nom ubytovaní – napríklad v AC Betánia
alebo v ubytovniach pre robotníkov.
20 % tvoria obyvatelia, ktorí bývajú
v prenajatých bytoch alebo domoch.
pričom platí, že k trvalému pobytu na
adresu sa môžu prihlásiť len so súhla
som vlastníka nehnuteľnosti. Zvyšných
15 % sú obyvatelia žijúci na ulici – čo reál
ne predstavuje 45 ľudí bez strechy nad
hlavou. Ďalším zdrojom informácií bol
prieskum v teréne (v AC Betánia a v uli
ciach mesta), v rámci ktorého sa „našli“
ďalší približne tridsiati bezdomovci. Väč
šina z nich však mala trvalý pobyt v inej
obci alebo meste.		
-raj-
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Sú inštitúcie, o ktorých sa
vraví, že sú bohaté. Sú však
aj také, kde sa veľký zisk ne
predpokladá. Pre ďalšie je
pohodlné tváriť sa chudobne a podchvíľou stenkať, pýtať dotácie dokonca aj vte
dy, keď sa im už očividne
darí. Podnikateľské inkubátory patria do skupiny tých
druhých. Zvyčajne hospodá
ria so stratou. Skutočnosť,
že malacký inkubátor si
na seba zarobí, je rarita.
„Úspech je v myšlienke projektu a dobrých výpočtoch,
ktoré realita potvrdila,“ hovorí riaditeľ inkubátora Ing.
arch. Valentín Magdolen,
ktorého sme požiadali o rozhovor pri príležitosti 5. výročia vzniku tejto užitočnej
inštitúcie.

Malý slovenský zázrak
Už 5 rokov v Malackách pôsobí
podnikateľský inkubátor, pričom zaujímavé okrem samotného zámeru pomáhať začínajúcim podnikateľom bolo, že na tento účel sme v Malackách
postavili novú a architektonicky zaujímavú budovu. Pamätáte sa na deň
jeho otvorenia? Čo vtedy najviac zaujímalo novinárov a verejnosť?
„Novinári aj odborná verejnosť boli naj
viac zaskočení samotnou veľkosťou inku
bátora, množstvom a veľkorysosťou prie
storov. V tejto súvislosti najčastejšie pada
la otázka: či sa podarí naplniť taký obrov
ský inkubátor. Podotýkam, že takéto oba
vy mali i „zahraniční experti“, ktorí školi
li manažment inkubátora.“
Stavba, ktorá niektorým z jedného
pohľadu pripomína Titanic, v čase jej
postavenia bola nominovaná na Stavbu roka, no napokon ocenenie získala
ZŠ na Štúrovej ulici v Malackách. Ako
sa vám i vašim klientom v nej existuje,
čím je výnimočná a zaujímavá?   
„Architektúra inkubátora, kompozícia
jeho hmôt vychádza z urbanistických da
ností okolitej zástavby. Spomínaná oblúko
vá časť nebola manierou architektov (man
želia Duchoňovci), ale neutrálnym precho
dom do ďalšieho mestského priestoru, kto
rý ešte len vznikne po dobudovaní Kláštor
ného námestia. Čo je však dôležitejšie, ide
o budovu „šitú na mieru“, a to značne uľah
čuje prevádzku. Mnohé inkubátory nám
„závidia“ širokú veľkostnú škálu priestorov
(od 10 m2 až po 50 m2), či dostatočne di
menzované spoločné priestory (rokovacie
priestory, kuchynky, sociálne zariadenia).“
Po celý čas z postu riaditeľa dohliadate na chod moderne vybavenej usta
novizne, v ktorej pracuje len 5 stálych
zamestnancov a ktorej sa aj v zlých časoch dobre darí. V čom je tajomstvo
úspechu, vďaka ktorému je inkubátor
jedným z mála (ak nie jediným) samofinancovateľným v celej našej krajine?
„Ešte doplním, že od septembra sme
v inkubátore vytvorili chránené pracovis
ko – prijali sme do pracovného pomeru
3 ďalších pracovníkov, ktorí zabezpečujú
prevádzku recepcie v inkubátore. A tajom
stvo úspechu treba hľadať už v samotnej
prípravnej fáze projektu. Nasledovný vý
voj potvrdil, že za snahou postaviť taký
veľký inkubátor (doteraz najväčší v SR) ne
bola gigantománia predstaviteľov mesta,
ale dobre spočítaný model, ktorého vý
sledkom je to, že malacký podnikateľský
inkubátor je plne samofinancovateľný, čo
je v podmienkach SR naozaj výnimočné.“
Zmenili sa nejako podmienky nájmu a poskytovania služieb pre začínajúce podnikateľské subjekty a pre
komerčné subjekty v inkubátore od
jeho otvorenia? Čo a ako sa zmenilo?
„Inkubátor spravuje nezisková organi



zácia, čo znamená, že prípadný zisk musí
byť vložený opäť do rozvoja inkubátora.
I tento fakt umožnil to, že výška nájomné
ho sa niekoľkokrát znižovala, čo je takisto
unikum. Na druhej strane sa pokúšame
neustále vylepšovať štandard nami posky
tovaných služieb (napr. dobudovanie
štruktúrovanej kabeláže, odklimatizova
nie budovy, vysoko rýchlostný internet...).“

V inkubátore našla miesto i pobočka Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka, kde študenti externe študujú politológiu. V čom je prínos tohto
kroku, prípadne aj finančný úžitok?
„Význam vzdelania netreba obzvlášť
pripomínať. V súčasnosti sa mnoho hovorí
o „celoživotnom vzdelávaní“. Externá for
ma štúdia je veľmi populárna a umožňuje
študovať i tým, ktorí by si dennú formu štú
dia pre svoje pracovné alebo iné povinnos

ti nemohli dovoliť. Keďže štúdium sa usku
točňuje cez víkend, využívajú sa takto pred
náškové a školiace priestory, o ktoré počas
víkendov nebol až taký veľký záujem.“
Akú máte víziu do budúcnosti? Pripravujete nejaké zaujímavé projekty?
„Vždy je čo vylepšovať. V budúcnosti by
sme chceli „premeniť“ budovu inkubátora
na „inteligentnú budovu“, čo by znamena
lo ďalšiu úsporu finančných prostriedkov
na jej prevádzku.“
A na záver provokačná otázka. Má
existencia podnikateľského inkubátora v Malackách aj po piatich rokoch
ešte význam?
„Určite áno. Mnohí si myslia, že inkubá
tory začali v postkomunistických krajinách
vznikať, aby sa trh naplnil malými a stred
nými podnikateľmi (MSP) a čochvíľa už ne
budú potrebné. Na „západe“ však inkubá
tory fungujú už desiatky rokov. Takisto
ekonomika je omnoho zdravšia, ak je v nej
podstatne väčší podiel malých a stredných
podnikov, ktoré nie sú až tak závislé od glo
bálnych zmien a turbulencií, aké zažívame
i v súčasnosti. Úspešní začínajúci podnika
telia znamenajú úspešný inkubátor a na
opak.“
TATIANA BÚBELOVÁ, Foto: S. Osuský
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Doprava trápi
aj dopravákov

Nie je ničím nezvy
čajným, že sa v cen
tre Malaciek na hlav
ných ťahoch tvoria
zápchy.

Podľa ankety uverejnenej
na portáli www.malacky.sk
až 33,4 % respondentov
v čase našej uzávierky nebolo spokojných s dopravnou situáciou v meste. Podľa nich je neúnosná najmä
v pracovných dňoch, keď
sa tvoria zápchy. Na názor
sme sa spýtali aj doprav
ného inžiniera kpt. Ing.
Branislava Balúna z ODI
Bratislava-okolie, vysunuté
pracovisko Malacky.
Ten vníma dopravu v meste Malacky
kriticky. „Najväčším problémom je určite
nedostatok financií, kvôli ktorému sa ani
dobré nápady na zlepšenie stavu nedajú
realizovať,“ myslí si B. Balún. Jednou z ne
zrealizovaných, ale schválených myšlie
nok bolo aj osadenie dopravných zrka
diel. Jedno malo byť umiestnené na kri
žovatke Továrenskej a Priemyselnej ulice
neďaleko železničného priecestia, kde si
vodiči často sťažujú na neprehľadnú do

Najmä v ranných
a poobedňajších ho
dinách pracovného
týždňa je problema
tickou križovatka pri
obchodnom dome
AFK.

pravnú situáciu. „Ďalším veľkým problé
mom, najmä v centre mesta, zostáva par
kovanie. Do istej miery by ho pomohlo
vyriešiť spoplatnenie parkovania vo vy
braných lokalitách mesta, samospráva sa
však tejto možnosti zatiaľ bráni. Poplatky
za parkovanie by do rozpočtu mesta pri
niesli ďalšie financie, ktoré by sa mohli
použiť na vybudovanie ďalších miest na
parkovanie či výstavbu parkovacieho do
mu,“ vysvetlil B. Balún.

Nevýhodou či problémom Malaciek
je aj otázka kompetencií a vecnej prí
slušnosti cestných správnych orgánov
a správcov komunikácií. Cez mesto totiž
prechádzajú štátne cesty I., II. a III. triedy.
Na štátnych cestách I. triedy je schva
ľujúci orgán Krajský úrad pre cestnú do
pravu a pozemné komunikácie v Bratisla
ve, správcom (údržbárom) týchto ciest je
Slovenská správa ciest – IVSC Bratislava.
Na štátnych cestách II. a III. triedy je schva

ľujúcim orgánom Okresný úrad pre cest
nú dopravu a pozemné komunikácie Ma
lacky (majiteľom ciest je BSK), správcom
týchto ciest sú Regionálne cesty Bratisla
va. Miestne komunikácie udržiava a spra
vuje mesto, ktoré je zároveň aj povoľujú
cim orgánom na miestnych komuniká
ciách. Spojiť toľko kompetentných orgá
nov je veľmi komplikované, nehovoriac
o združení finančných prostriedkov na
navrhované zmeny.
Problémom sú financie
Dopravného inžiniera sme sa spýtali
aj na niektoré konkrétne problémy, na
príklad na križovatku pri obchodnom do
me AFK. Tu vodiči najmä v popoludňaj
ších hodinách pracovného týždňa čakajú
dlhé minúty, kým im autá na hlavnej ces
te dovolia pohnúť sa z miesta. „Problém
môže vyriešiť jedine nainštalovanie sve
telnej signalizácie, ktorá by bola skoordi
novaná s križovatkou na Štefánikova–Zá
horácka. „Hovoriť o kruhovom objazde
v meste nemá zmysel, keďže do križovat
ky vstupuje množstvo chodcov, ktorí by
jej priepustnosť dramaticky znížili,“ ob
jasnil dopravný inžinier.
Zatiaľ otvoreným problémom zostáva
aj diaľničný privádzač. „Podľa statického
posudku je most v havarijnom stave a žia
da si taký rozsah opravy ako most na Vam
píli, ktorý bol nedávno rekonštruovaný.
Ten je však oveľa kratší ako most v centre
Malaciek. Rekonštrukcia tejto cestnej es
takády je najmä otázkou financií, pretože
náklady sa pohybujú v miliónoch € a BSK
ich musí nájsť vo svojom rozpočte, pre
tože ide o veľký finančný náklad. Oprava
je síce akútna, podľa statikov (VUIS Mos
ty) máme však istú časovú rezervu,“ vy
jadril sa B. Balún. V súčasnosti sa pripra
vuje projekt rekonštrukcie tohto mosta.
Nezbrzdí však oprava premávku v meste
a nehrozí Malackám dopravný kolaps?
„Možnosťou, ako kolapsu zabrániť, by
mohlo byť otvorenie železničných prie
cestí. Záleží to však od času rekonštruk
cie, pretože ani sprístupnenie priecestia
nie je lacná záležitosť. Malacky ležia na
trati európskeho železničného koridoru,

s čím súvisia aj isté obmedzenia možnos
tí zriaďovania úrovňových priecestí,“ po
kračuje B. Balún.
Nedisciplinovanosť chodcov
a cyklistov nemá hranice
Dopravné problémy však nezahŕňajú
len ťažkosti vodičov motorových vozi
diel, ale aj cyklistov a chodcov. „Čo kvitu
jem, je používanie prílb na bicykloch, kto
ré som zaregistroval v poslednom čase
u cyklistov v okrese. V tom nevidím prob
lém. Cyklisti by nemali mať ťažkosti na
komunikáciách v meste ani v nočných
hodinách vďaka verejnému osvetleniu
a vďaka používaniu reflexného obleče
nia. Horšie je to na cestách Malacky–Veľ
ké Leváre a Malacky–Plavecký Štvrtok,
kde sa pohybuje najviac neosvetlených
cyklistov. Osobne mi najviac prekáža naj
mä u starších ľudí to, že majú vo zvyku
jazdiť na bicykli v daždi s dáždnikom v ru
ke, nákupnými taškami na riadidlách
a pritom balansovať medzi vozidlami. Sú
hazardéri so svojím životom, ale hlavne
ide o to, aký príklad dávajú mladej gene
rácii. Ľudia si tiež neuvedomujú, že cez
priechod pre chodcov nesmú prejsť na
bicykli, pretože si zahrávajú so svojím ži
votom,“ tvrdí. Cyklista sa pohybuje omno
ho väčšou rýchlosťou ako peší ľudia
a zvlášť v neprehľadných úsekoch hrozí,
že vodič nebude schopný zabrániť zráž
ke s cyklistom. „Ak by bola vôľa vybudo
vať v meste cyklochodník, treba tak uro
biť v kontexte s existujúcou cestnou sie
ťou a cyklochodník napojiť na jestvujúcu
sieť medzinárodných cyklotrás či vybu
dovať nové cyklotrasy na zaujímavé re
kreačné miesta v blízkom okolí mesta,“
dodáva B. Balún. „Rád by som však upo
zornil aj chodcov, ktorí sú často nedis
ciplinovaní. Niekedy sa priam vrhajú pod
autá bez toho, aby si uvedomili, že pra
vidlo absolútnej prednosti chodca na
priechode nová legislatíva zrušila. Podľa
znenia nového zákona NR SR č. 8/2009
o cestnej premávke chodec nesmie vo
diča motorového vozidla ohroziť,“ upo
zorňuje B. Balún.
Text, foto: SIMONA ŠÍPOVÁ

Podnikanie s výhodami
Okrem inkubovaných firiem sa v budove inkubátora nachádzajú aj
komerčné priestory. Ľudia si tu však na bežné nakupovanie nezvykli,
a tak tu niektoré priestory zostávajú voľné. Spýtali sme sa začínajúcich
podnikateliek, ako to v skutočnosti v inkubátore chodí.

„Predajňu sme otvorili len 17. októb
ra, no hneď v prvý deň sme o zákazní
kov nemali núdzu,“ vysvetlila spoluma
jiteľka chovateľských potrieb Zlatka
Tomkuliaková. „Inkubátor nám posky
tuje množstvo výhod a služieb. V cene

nájomného je okrem strážnej služby
a klimatizácie aj alarm v každej miest
nosti,“ pochvaľuje si sestra Zlatky Tom
kuliakovej Katarína.
Aké podmienky ste museli splniť,
aby ste priestor v inkubátore získali?

„Vyplnili sme žiadosť o prenájom ko
merčných priestorov, dotazník uchá
dzača o zaradenie do inkubátora a odo
vzdali podnikateľský zámer,“ ozrejmili
študentky, ktoré spoločne skúšajú pod
nikať.
Aké sú výhody týchto priestorov?
„Inkubátor má skvelé vybavenie
a ponúkol nám množstvo kontaktov,
napríklad aj na reklamu. Všetci nám tu
vyšli v ústrety. Keď sme sa sem sťaho

Agentúra OMEGA, o.z. | AB Heating SK, s.r.o. | ADVCT legal, s.r.o. | Agrifarma s.r.o. | AIRWAVE s.r.o. | Andil Marián Ing. - MA soft | AK-STAT, spol. s.r.o.
| A-OMEGA, s.r.o. | ART-Ex s.r.o. | AS-soft, s.r.o. | AUTO-EKO s.r.o. | AUREUS s.r.o. | Autoškola 4
you s.r.o. | AZ ECO spol. s r.o. | Biksadský Pavol JUDr. | Bluedanube s.r.o. | Bujnová Kvetoslava
Mgr. | CANTIERE GROUP, spol. s r.o. | CSM s.r.o. | CNS Austria s.r.o. | Cross National Solutions
s.r.o. | CWC Slovensko s.r.o. | Dcom Sk, spol. s.r.o. | DIGIPRO SK s.r.o. | Dobrovodský Dominik Ing. | EL-PRO, spol. s r.o. - org. zložka Geodesign, s.r.o. |
GP FUTURE, spol. s.r.o. | Hallon Michal | Haude Business Software k.s. | HIGHWAY 66 s.r.o. | Hujsa Martin - MUNDUS | Hundáková Henrieta | Hundák
Peter | IBN Slovakia s.r.o. | IBN Plus s.r.o. | IT Trade SK s.r.o. | Ivanová Denisa | KAEL s.r.o. | Kaňka Marek Ing. - M&M | Kleinert Peter - „K 115“ | Koch
Peter - Aeduka | Kollár Albert | Kollár Matúš | Koleda Milan JUDr. | SUN 4 ENERGY, s.r.o. | Kožuchová Lenka Mgr. | Kučera Marek - M&D | Kučera Peter
- MYVISION | Linder Ľuboslav Mgr. | Líšková Andrea Ing. | Mašková Milica Ing. - FIPOS |
MEDALT. n.o. | MOVAS s.r.o. | Mračna Michal Mgr. | Planeta Food spol. s r.o. | Poľnoland
s.r.o. | Pukančíková Jana Ing. | Regionálna rozvojová agentúra Záhorie so sídlom v Malackách | Regionálna Agentúra, s.r.o. | Rišková Gabriela | Sedlačík Jiří - JG FUTURE | Sečkárová Lívia Ing. - AIVIL | S.I.A.S. s.r.o. | SKSAT s.r.o. | SpiritLine s.r.o. | Spustová Svetlana - SVEJA | Stejskalová Janette Mgr. | Tichý Jozef Ing. | Transnational Development, s.r.o | Ufrla Juraj JUDr. | UniCon Systems s.r.o. | VOXNET s.r.o. | V-systém elektro s.r.o. | QSC Slovakia s.r.o. | Zetra-Tranz, s.r.o.

V inkubátore môžete navštíviť aj komerč
né priestory.

vali, zadarmo nám požičali druhý prázd
ny priestor, kde sme si odkladali veci.
K dispozícii máme aj skladové priestory
a poštovú schránku a myslím, že aj po
lohu máme výhodnú,“ dodala K. Tom
kuliaková.
Text, foto: -sisa-

V inkubátore sídli
aj T K Malacky
Pre návštevníkov mesta zabezpečuje prehliadky pamätihodností, ponúka mapy, reklamné predmety,
lístky na podujatia v sieti EVENTIM,
poskytuje informácie a propaguje
mesto aj región na veľtrhoch.

Tel.: 034/772 20 55
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Verím mužom činu!
Vždy nájdu správne riešenie
Preto BAJAN!

Nezávislý kandidát na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja

„

Voľby sa budú konať

v sobotu 14. novembra 2009
Na Slovensku sa všeobecne hovorí: Slovo robí chlapa.
Myslím si, že Vladimír Bajan tým chlapom je.
Stanislav Štepka,
riaditeľ Radošinského naivného divadla

Kandidatúru podporujú aj SMER-SD, HZDS, HZD a Strana zelených Slovenska
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optický internet a digitálna TV
už aj v MALACKÁCH
w w w.max.sk

www.swan.sk

Spoločnosť SWAN, a. s., je ce
loslovenským poskytovateľom telekomunikačných služieb určených pre bytových
zákazníkov i malé, stredné
a veľké firmy. Pre bytových
zákazníkov je určené predovšetkým pripojenie do internetu, digitálna televízia a telefonovanie z pevnej linky.
V Malackách SWAN, a. s., vybudoval a sprevádzkoval optickú sieť, na ktorej poskytuje spomínané služby pod
značkou MAX Multimedia. O produktoch MAX Multimedia sme sa dozvedeli viac v rozhovore s Jozefom Pipekom, produktovým manažérom SWAN, a. s.
Ktoré služby ponúkate obyvateľom
mesta Malacky?
V Malackách ponúkame vysokorýchlostné pripojenie do
internetu, digitálnu televíziu a hlasové služby. Zákazník má na
výber z viacerých alternatív: služby môže využívať jednotlivo
alebo výhodnejšie, ako balíky: Double Play, prípadne Triple
Play. Balík Double Play zahŕňa digitálnu televíziu a pripojenie
do internetu. Balík Triple Play obsahuje internet, digitálnu televíziu aj pevnú linku. Produkty sú nastavené tak, aby vyhoveli
zákazníkom s rôznymi nárokmi na parametre služby. Napríklad
rýchlosť ponúkaného internetového pripojenia sa pohybuje
v rozpätí od jedného až po šesťdesiat Mbit/s, digitálna televízia
ponúka možnosť výberu z viac ako sedemdesiatich televíznych
kanálov, záleží len na výbere zákazníka. Pokiaľ ide o telefonovanie z pevnej linky, zákazník si môže zvoliť z viacerých pro
gramov – 120, 250, 500 a 2000 predplatených minút na volania
do všetkých pevných sietí v rámci SR a štátov EÚ. Všetky uvedené služby prevádzkujeme prostredníctvom vlastnej optickej
siete.
V poslednom období je často skloňovanou témou
prechod z analógového vysielania na digitálne.
V čom vidíte prínos digitálnej televízie
v porovnaní s analógovou?
Jednou z viacerých výhod digitálnej televízie je vysoká kvalita obrazu (high definition – HD) a zvuku, široká programová

ponuka a ďalšie doplnkové služby ako sú: elektronický pro
gramový sprievodca, ktorý obsahuje program televíznych staníc na nasledujúcich 7 dní, televíznu mozaiku zobrazujúcu
aktuálne vysielanie na štyridsiatich televíznych staniciach, nahrávanie, zastavenie a pretočenie obrazu, archív televízneho
vysielania vybraných staníc, webkamery – od regionálnych po

poskytuje internet,
digitálnu televíziu
a pevnú linku
pod názvom

zahraničné (umiestnené napr. v turisticky zaujímavých destináciách), RSS správy, hry, podpora viacerých jazykových stôp,
príjem slovenských a zahraničných rádiostaníc. Digitálna te
levízia čiastočne preberá funkciu osobného počítača, stáva sa
interaktívnym médiom s veľkou perspektívou do budúcnosti,
a to najmä v oblasti televíznej zábavy, doplnkových služieb ako
napr. TV bankovníctvo, online nakupovanie a pod. Pre našich
zákazníkov pripravujeme informačný kanál podávajúci správy
o pripravovaných alebo aktuálnych novinkách.
Ak hovoríme o aktuálnych novinkách, jednu máme pripravenú
špeciálne pre Malacky. Prvých sto zákazníkov, ktorí si od 1. no
vembra 2009 objednajú niektorú z vybraných služieb pripojenia
do internetu s viazanosťou 36 mesiacov, získa televízny balík Viac
zábavy zadarmo, a to vrátane zariadení potrebných na sprevádzkovanie služby.
Zatiaľ sme nehovorili o cenách.
Aká je cena a obsah najlacnejšieho,
resp. najdrahšieho Triple Play balíka?
Základný balík Triple Play Mini za 19,75 € mesačne pozostáva z neobmedzeného pripojenia do internetu s rýchlosťou
1 Mbit/s upload aj download, viac ako sedemnástich televíznych staníc v digitálnom formáte a pevnú linku Komfort 120,
t. j. 120 voľných minút do všetkých pevných sietí na Slovensku
a v štátoch EÚ. Objednaním balíka Triple Play zákazník ušetrí
8,63 € mesačne v porovnaní so zakúpením tých istých služieb
jednotlivo.
Výhodou však nie je iba cena Triple Play balíka, ale i fakt, že
všetky služby sú vyúčtované v jedinej faktúre. Pre väčší komfort je možné odoberať faktúry elektronickou formou.
Náročnejším zákazníkom je určená služba Triple Play plus,
ktorá sa líši: rýchlosťou pripojenia do internetu s parametrami
12 Mbit /s upload i download, ďalej počtom ponúkaných te
levíznych kanálov, ktorých je v tejto ponuke viac ako sedem
desiat, a to všetko za cenu 32, 53 € mesačne. Takto zákazník
usporí 18,28 € mesačne oproti službám objednaným a faktu
rovaným samostatne.
Bližšie informácie o aktuálnej ponuke
a dostupnosti služieb nájdete na

www.max.sk
alebo na infolinke

0650 12 34 56.
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Macejko
spomína

Miroslav Danihel, Eva Handlová a Jozef
Pavlák. Skupiny aktivistov v Malackách
a okolí organizovali mítingy a pomáhali
zakladať miestne pobočky VPN. Viedli
sa tiež dialógy s predstaviteľmi padajúceho režimu. Cieľom bolo zapojiť do
vládnutia občanov, ktorým to z politických dôvodov nebolo umožnené. Podľa kroniky išlo aj „o zníženie počtu členov KSČ v MsNV. Rokovania neboli veľmi úspešné, lebo mestskí funkcionári
nechceli zo svojich pozícií ustúpiť
a mandátov sa vzdať“. Nakoniec Radu
MsNV doplnili traja členovia – Ján Danišík, Ivan Stanislav a Milan Kučera.

Deťom z detského domova Macej
ko (DD) sa podarilo stráviť leto aj
mimo Malaciek. V spolupráci so
Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar bo
lo 10 detí v tábore v Terchovej.

DD má veľmi dobré vzťahy s pracovno-rehabilitačným strediskom pre ľudí
s mentálnym postihnutím Vstúpte, n. o.,
ktoré pre naše deti pripravilo pobyt v rekreačnom zariadení Jánošík nad Bojnicami – len pár metrov od zoo a zámku. Zúčastnilo sa ho 12 detí. Ďalším spestrením
pre 10 detí bol tábor Magické oko v Sklených Tepliciach. Zúčastnili sa aj deti z rodín a naša vychovávateľka ako animátorka. Veľkou zmenou pre deti bol organi
zovaný tábor Tanec v srdci Bratislava-Záhorská Bystrica, kde sa päť detí pod dozorom tanečných odborníkov učilo novým hip-hopovým technikám.
Na záver leta OZ Deti Dunaja pripravilo pre päť detí nášho zariadenia tvorivé
a ekologické ateliéry. Okrem toho osem
zdravotne postihnutých detí strávilo týždenný pobyt v Chorvátsku. So sebou si
priniesli zážitky, nové priateľstvá a s chuťou mohli nastúpiť do vlaku školských
povinností. Spomienky na leto pokračovali koncom septembra, kedy spoločnosť
Úsmev ako dar umožnila starším deťom,
ktoré budú v budúcnosti z DD odchádzať, víkendový pobyt v Liptovskom Mikuláši spojený s prednáškami, návštevou
fary v Žákovciach, hipoterapiou a návštevou akvaparku. Tento pobyt viedli bývalí odchovanci detských domovov, ktorí
pripravovali deti na odchod z DD formou
skupinového výcviku prostredníctvom
vlastných zážitkov a skúseností, s kto
rými sa po odchode z domova v reálnom
živote stretávali.
Deti sa s letom rozlúčili aj opekačkou.
Podujatie organizoval odborný personál
detského domova. Deti mali pripravené
rôzne súťažné aktivity športového a zábavného charakteru. Súťažili nielen ony,
ale aj dospelí návštevníci akcie. Deti sa
na chvíľu mohli stať tým, kým chceli byť.
Odmenou za účasť na všetkých súťažných stanovištiach bola tombola, ktorú
svojou účasťou vyhral každý.
Viktória Skokánková,
Zuzana Konečná,
sociálne pracovníčky DD Macejko

Pokojný revolučný prevrat z roku 1989, ktorý vďaka svojej emotívnej sile dostal názov Nežná revolúcia, sledoval s obdivom celý
svet. Namiesto nenávisti ľudia hľadeli dopredu a skloňovali slová sloboda, pravda a láska. Inak to nebolo ani v Malackách.

Nežná revolúcia po 20 rokoch
17. novembra uplynie 20 rokov
od legendárnej pražskej demonštrácie, ktorá spustila udalosti vedúce k pádu totalitného komunistického režimu vo vtedajšom Československu. Po zásahu polície
proti demonštrantom sa situácia
v krajine vyostrila. Nasledovali
demonštrácie v Prahe a v Bratislave, neskôr aj v iných mestách.
Podrobnosti o  revolučnom novembri 1989 v Malackách zaznamenal na stránkach mestskej kroniky Dr. Pavol Hallon.
Výzvy na generálny štrajk
Na 27. novembra bol vyhlásený generálny štrajk. Už predtým sa aj v našom meste šírili
letáky vyzývajúce na odpor
proti komunistickému režimu
a na demokratizáciu verejného
života. Plagáty boli písané rukou, ale aj
na písacom stroji; pri kopírovaní pomohol xerox. V nedeľu 26. novembra bolo
mesto zaplavené plagátmi vyzývajúcimi
na generálny štrajk, ktorý sa mal konať

o deň neskôr napoludnie. Tieto letáky
stále stŕhali hliadkujúci komunisti a členovia mestského národného výboru
(MsNV).
Revolucionári obsadili rozhlas
Štrajk sa začal podľa plánu na námestí, ktoré sa naplnilo ľuďmi v priebehu pätnástich minút. Nad hlavami viali
slovenské zástavy a ozývali sa rôzne hes
lá (Slobodu, slobodu; Preč s KSČ; Chceme slobodné voľby atď.). Dav sa pohol
z námestia smerom k Tatre a odtiaľ k farskému kostolu a ďalej ku gymnáziu, odkiaľ sa vrátil na námestie. Zástupcovia revolučnej organizácie Občianske fórum (OF)
sa dostali do miestnosti mestského rozhlasu a čítali do mikrofónu rôzne vyhlásenia.
V ďalších dňoch manifestácie
pokračovali.
Politika s novými ľuďmi
V meste vznikol kresťanskodemokratický klub. OF sa premenovalo na Verejnosť proti násiliu (VPN) a jej malacká po

Hostí tu vítajú straky
Po vstupe na verandu Ľuboša Drinku zostane zrejme väčšina hostí
udivená. Priamo oproti dverám ich
pozornosť upúta kovová konštrukcia znázorňujúca les, nad dvermi
do domu vítajú návštevníkov ručne kované straky.
„Umelecké kováčstvo ma zaujíma od
šiestich rokov, kedy otec vykoval bociana nesúceho v zobáku bábätko. Ten stojí dodnes v mojej záhrade. Záľube som
sa viac začal venovať ako osemročný,
vtedy som natieral otcove diela. V pätnástich som už koval samostatne,“ začína svoje rozprávanie muž, pre ktorého
je vytváranie kovových predmetov životná vášeň.
Najväčšiu inšpiráciu našiel v prírode.
Aj jeho dom a záhrada sú plné rozkvitnutých kvetov, ovocných stromov a vtákov. „Svojich výrobkov som predal málo
a aj to, čo som predal, som neskôr oľutoval. Ručná práca by sa nemala predávať, ale dediť,“ myslí si Ľ. Drinka. „Väčšina
tvorby putuje do záhradky alebo na výstavy v Kroměříži, Břeclavi či Bratislave.
Ide zväčša o súkromné galérie, kde si



bočka vznikla 28. 11. Akčný výbor VPN
tvorili Milan Ballay, Alena Uváčiková,
Vladimír Šíp, Viera Suchá, Marcel Orth,
Dušan Dobrovodský, Ľuboš Klíma, Stano Bellan, František Klíma, Ľuboš Sloboda, Dušan Šuster, Daniela Gondová,

Zapojili sa aj gymnazisti
Svoje požiadavky sformulovali aj
študenti gymnázia, ktoré odprezentovali na stretnutí s podpredsedom MsNV
Ladislavom Maláškom. Gymnazisti žiadali prešetrenie a oznámenie výsledkov
udalostí zo 17. novembra v Prahe.
Okrem toho sa ich požiadavky týkali aj
života v Malackách. Chceli, aby sa zlepšila úroveň časopisu Malačan, aby bola
v meste venovaná zvýšená pozornosť
ekológii a verejnosť bola informovaná
o výstavbe v meste.
•••
Napriek eufórii revolučných udalostí
bolo prevzatie moci v Malackách plynulé a bez väčších problémov. Rada
MsNV ukončila svoje pôsobenie po slobodných komunálnych voľbách v roku
1990, na základe ktorých vzniklo nové
mestské zastupiteľstvo.
Martin Macejka
Foto: archív J. Sedláková

Ako sa žije v Malackách?
(prieskum verejnej mienky)

Jednou z možností, ako budúcnosť
nášho mesta čo najviac prispôsobiť potrebám obyvateľov, je prieskum verejnej
mienky. Mal by odhaliť názory, problémy
a želania občanov, ale aj podnikateľskej
verejnosti. Vaše anonymné odpovede
poslúžia ako podklad pre prácu s nádiela sám namontujem,“ rozpráva zručný zámočník, ktorý v celoštátnej kováčskej súťaži

Ľuboš Drinka si
vlastnou tvorbou
vyzdobil nielen
dvor, ale aj inte
riér domu. V zá
hrade okrem ko
vových stromov
nájdeme aj množ
stvo zvierat.

zvom Vývoj imidžu a marketingu mesta
Malacky, ktorú jej autorka, študentka
Prírodovedeckej fakulty UK, poskytne
mestu na využitie pri ďalšej tvorbe marketingovej politiky. Prieskumu sa možno
zúčastniť len do 30. novembra a jeho
výsledky po vyhodnotení zverejníme
v Malackom hlase.
Link na dotazník pre obyvateľov:
www.iankety.sk/dotaznik/202501906/
Link na dotazník pre podnikateľov:
www.iankety.sk/dotaznik/202247567/
-redv Kroměříži obsadil 3. priečku. K svojej
práci vždy pristupuje svedomito. „Tento
kríček tvorí 325 lístkov,“ ukazuje
na zelené vetvičky hrušky.
„Ide o prácu náročnú
najmä na psychiku,“
vysvetlil.
Tvorba Ľ. Drinku pochádza
z odpadového
materiálu, ktorý
odkupuje za
šrotovú cenu.
Vďaka sponzorom sú jeho dielka natreté žiarivými farbami. „Natieraniu sa však venujem iba v nedeľu,
po iné dni vo svojej dielničke tvorím. Keďže to spô
sobuje hluk, susedom dávam
aspoň v tento deň pokoj,“ usmieva sa
kováč. Podľa jeho vlastných slov mal
úrodný rok. „S jedným umeleckým kováčstvom som dokonca spolupracoval
na výrobe poklopu na studňu v priestoroch Bratislavského hradu,“ pochválil sa
Ľ. Drinka, ktorého železnú záhradu môžete obdivovať na Lesnej ulici.
Text, foto: SIMONA ŠÍPOVÁ
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Kultúra

[a happeningy]

s podporou
Mesto Malacky odovzdalo záverečnú
správu o použití finančných prostriedkov z Nadácie SPP a vyúčtovanie projektu Dobré miesto pre život, ktorý finančne podporil niekoľko najväčších
celomestských kultúrno-spoločenských happeningových podujatí.

Dominika CIBULKOVÁ

MÔJ HLAS

ŽUPANA PAVLA FREŠA
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Dusno v súdnictve
[www.tyzden.sk] – Snahu kompetentných orgánov postihovať sudcov za
verejne vyslovené názory na pomery v justícii považujeme za ďalší zo
signálov, ktorý ohrozuje slobodnú diskusiu o stave slovenského súdnictva. V takomto prostredí sa nám pracuje zle a preukázateľne rastúca nedôvera verejnosti voči justícii nás úprimne mrzí. O príčinách tohto stavu
je potrebné slobodne diskutovať a atmosféra strachu, v ktorej sudca nemôže vysloviť hoci aj kontroverzný a provokujúci názor, je odrazom neslobody ducha. Mať slobodného ducha je nielen právom, ale aj povinnosťou sudcu. Mať slobodného sudcu je právom občana.
Ťaživú atmosféru v slovenskom súdnictve rozvírilo v poslednom čase vyhlásenie 105 sudcov s názvom Päť viet.

Vyhlásenie je namierené najmä proti
bývalému ministrovi a súčasnému pred
sedovi Najvyššieho súdu SR Štefanovi

Harabinovi. Ten postihoval viacerých
sudcov za ich kritiku voči jeho osobe.
Vyše stovky sudcov z celej krajiny sa
podpísali pod päticu viet vyjadrujúcu
najmä strach z vyjadrenia vlastného názoru. Krátko nato sa však objavilo ďalšie
vyjadrenie, v ktorom sa sudcovia košického krajského súdu Š. Harabina zastávajú, novinármi označené ako anticharta. Médiá informovali, že na stranu
Š. Harabina sa postavili aj malackí sudcovia.
Keďže hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak sa ku kauze pre
redakciu nevyjadril, zostáva nám opierať sa o informácie z iných médií.

26.10.2009 16:08:05

Podľa redaktora TA3 Martina Linharta si anticharta získala siedmich malackých sudcov. Potom však šiesti z nich
vyhlásili, že stanovisko bolo zaslané bez
ich vedomia a súhlasu. Sudcovia tiež
poukázali na skutočnosť, že „dokument
Päť viet bol doručený každému sudcovi
a mohol sa k nemu slobodne vyjadriť
alebo aj nevyjadriť,“ uviedla TA3.
Denník SME zase zdôraznil, že „sudcovia v Malackách spochybnili spôsob
šírenia anticharty – to, že im ju rozposielal predseda súdu a nedostal ho každý sudca priamo, tak ako v prípade petície Päť viet“.
-sisa-

Nedajte chrípke šancu

Špeciálna ponuka
z lekárne NEMOCNIČNÁ

Babie leto je nenávratne preč, v nasledujúcich dňoch nás čaká chladné počasie, oblaky a dážď. To sú faktory, ktoré negatívne pôsobia na náš
organizmus. Či chceme alebo nie – prichádza opäť čas sprevádzaný častými
nachladnutiami a zvýšeným výskytom chrípky.
Chrípka je infekčné vírusové ochorenie,
ktoré sa šíri veľmi rýchlo. Na Slovensku
na ňu každoročne ochorie 1 – 2 milióny
ľudí. Vírus chrípky sa prenáša kvapôčkovou infekciou rôznymi spôsobmi a činnosťami, ako sú:
� kašlanie,
� kýchanie,
� rozprávanie sa s chorým,
� podávanie rúk,
� bozkávanie,
� dotýkanie sa kontaminovaných predmetov a podobne.

Priebeh

Príznaky

Samozrejme, záleží aj na samotnom víruse. Najťažší priebeh má chrípka spôsobená vírusom typu A. Infekcia typom B
máva, naopak, miernejší priebeh. Vírus C
u dospelých ľudí chorobu prakticky nespôsobuje. U detí sa prejavuje len ľahkou
nádchou a škriabaním v krku.

Vzľadom na krátku inkubačnú lehotu,
ktorá je 18 až 24 hodín, sa začína chrípka
často veľmi náhle, bez varovania a takmer
z plného zdravia. Napriek tomu, že vírus
preniká cez sliznice dýchacieho ústrojenstva, prvým prejavom chrípky nie je prekvapivo ani nádcha, ani kašeľ.
Ochorenie sa začína zväčša zimnicou,
bolesťami hlavy, teplota stúpa nad
38 °C. Chorý má bolesti svalov a kĺbov,
nádchu, suchý neproduktívny kašeľ, bolesť v hrdle.

Virotea
Čaj
� odporúčaný v období zvýšeného

výskytu vírusových ochorení

1,5 €

Priebeh ochorenia závisí od niekoľkých
faktorov. K najdôležitejším patrí vek chorého, jeho celková odolnosť, prípadne
ďalšie choroby.

Chrípka prebieha zvyčajne vo väčších
epidémiách na jar a na jeseň. Pamätajte
preto na niekoľko jednoduchých rád, ako
sa ochoreniu vyhnúť. Stopercentne účinný recept neexistuje, existujú však mož-

0,75 €

Celaskon
� 30 × 250 mg
� podává sa k terapii stavov nedo-

Najviac ochorení a úmrtí sa zaznamenáva
u ľudí, u ktorých je zvýšené riziko komplikovaného priebehu ochorenia, hlavne
u osôb vyššieho veku, u ľudí s chorobami
imunitného systému, chronickým ochorením srdca, ciev, obličiek, pľúc a metabolickými chorobami.

Prevencia

Celková suma podpory Nadácie SPP
od septembra 2008 do septembra 2009
dosiahla výšku asi 56 430 € (asi 1,7 mil. Sk)
a výrazne prispela k zlepšeniu kvality kul
túrneho vyžitia nielen obyvateľov mes
ta, ale aj jeho príležitostných návštevníkov. Finančné prostriedky darované Nadáciou SPP mesto v plnej výške vyčerpalo. Grant podporil Deň cestovného ruchu 27. septembra 2008, festival Zejde
me sa na hambálku, organizovaný v rámci Kultúrneho leta 2009, Adventné Malacky 2008, Trojkráľový koncert, Malackú
hudobnú jar, Prvomájové Malacky 2009,
Deň detskej radosti a Kultúrne leto 2009.
Časť grantu bola určená na regranting
prostredníctvom nadácie Pro Malacky,
ktorá podporuje projekty neziskového
sektora v Malackách. V budúcom roku sa
Malacky uchádzajú o podporu Nadácie
SPP v projekte Mesto Malačanom, Malačania mestu, v rámci ktorého mesto plánuje rekonštrukciu studne na nádvorí
Pálfiovského kaštieľa, vydanie publikácie
Malacky na starých pohľadniciach, organizáciu podujatí Adventné Malacky 2009
a Prvomájové Malacky 2010. Výška mestom žiadanej sumy je 63-tis. €.
-sisa-

statku kyseliny askorbovej hlavne
v období zvýšených nárokov (pri
infekčných ochoreniach)

1,48 €
nosti, ako riziko chrípky výrazne znížiť,
alebo aspoň zmierniť jeho priebeh.
Počas chrípkovej sezóny je dôležité dodržiavať tieto zásady:
� dostatočný príjem vitamínov a tekutín,
� pestrá strava so zastúpením všetkých
druhov potravín,
� veľa spánku a odpočinku,
� teplé oblečenie,
� správne hygienické návyky,
� otužovanie a cvičenie,
� vyhýbanie sa hromadným podujatiam,
� častejšie umývanie rúk a vetranie.

Vhodným prostriedkom v prevencii
chrípky je tiež očkovanie. Robí sa každoročne v jesenných mesiacoch. Chrániť
pred chrípkou vás dokáže ďalších 6 až
12 mesiacov. Ani toto opatrenie však nemusí byť vždy účinné.
Princípom očkovania je totiž odhad,
ktorý z viacerých druhov vírusu bude
tento rok najrozšírenejší, a proti tomuto
typu je namierená vakcína. V prípade,
že príde k mutácii alebo inej neočakávanej zmene, môžu byť ohrození aj očkovaní ľudia.

1,19 €

Paralen hot drink
� 6 vrecúšok
� určený na odstránenie príznakov

chrípky a nachladnutia, vrátane
horúčky, bolesti hlavy bolesti
v hrdle, bolesti svalov a kĺbov
� uvoľňuje upchaný nos a vedľajšie
nosné dutiny

4,35 €

3,53 €

Bližšie informácie nájdete na: www.nemocnicna.sk, www.medirexgroup.sk alebo sa informujte na tel.: 034/ 28 29 111.
MH 09 F12
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Študentku Pedagogickej fakulty
Trnavskej univerzity napĺňa práca
s deťmi, písanie a hudba. Nedá do
pustiť na úprimnosť.

Vážené dámy,

Život a muž

máte záujem rozšíriť svoje podnikateľské aktivity do Rakúska? Ak uvažujete o poskytovaní služieb, predaji tovaru, resp.
o založení firmy v Rakúsku a neviete ako postupovať, ponúkame vám účasť na seminároch, kde získate kvalifikované
a praktické informácie od slovenských a rakúskych odborníkov.

(rozhovor)

Bratislavská regionálna komora SOPK vás pozýva na 3. informačný seminár o podnikaní v Rakúsku
na tému: Založenie firmy v Rakúsku
Odborníčka Hospodárskej komory Viedeň poskytne potrebné informácie záujemcom o založenie firmy – živnosti v Rakúsku.
Hlavné témy: voľné a viazané živnosti, právne formy spoločností, trvalá prevádzkareň slovenskej firmy v Rakúsku, špecifické podmienky pre občanov SR, uznanie kvalifikácie, postup pri založení firmy, podpora začínajúcim podnikateľom,
odpovede na otázky účastníčok seminára

Termín a miesto konania: 2. december 2009 • Bratislava

Na dobrovoľnú
zbierku na kaštieľ
v októbri 2009
neprispel nikto

Registrácia záujemkýň najneskôr do 20. novembra 2009 • telefonicky: 02/4829 1297 • e-mailom: daniela.bestrova@sopk.sk
Registrovaným záujemkyniam zašleme podrobné informácie o mieste a čase konania seminára
Účasť je bezplatná – zabezpečené tlmočenie, bude poskytnuté občerstvenie

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov EFRR a národných zdrojov v rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko

Zbierka má číslo účtu

3278257023/5600
Stav k 31. 10. 2009:

4089,87 €

Vybral sa život na prechádzku.
I spýtal sa muža:
„Čo myslíš, človeče, aký som?“
„Ty, život? Ako ruža.
Tešíš sa, keď ťa zmáča dážď,
rastieš a pučíš, kvitneš, odkvitáš.
Hlávka sa ti dvíha vo dne,
skláňa zase v tmách...
Tešíš ľudí... a zároveň?
Zároveň v nich budíš strach.
Nie, ty však nie si prekliatie
ako si myslia mnohí.
Snažíš sa byť poznaním...
Svedomím v človekovi.
Chceš, aby každý jeden z nás
sa uspokojil s málom.
Áno, život, ty si to,
čo nazývame darom.“
ADELA GRELIKOVÁ

(123211,42 Sk)
MH 09 F23
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ČASOPIS, KTORÝ VÁS
DOSTANE!

9 Helena Vondráčková hovorí o svojej láske.
9 Chcete vyzerať mladšie? Prezradíme, ako na to!
9 Život s nerozlučnou milenkou je choroba, ktorá dokáže
potrápiť. Príbeh muža, ktorému skomplikovala bytie psoriáza,
so šťastným koncom.
9 Škandál v kúpeľni sa zmenil na striptíz! Priznanie, ktoré
vás pobaví, ale zažiť by ste to nechceli...
9 Fotosúťaže „Deti sú úžasné“ a „Moja torta“
o atraktívne ceny.
9 Páči sa vám Halloween? A viete o tom, že podobný sviatok
slávili už Kelti? Užite si ho so všetkým, čo k nemu patrí!
9 Skutočné životné príbehy našich čitateľov.
9 A okrem toho: príloha EXTRA s perfektnými tipmi pre
gazdinky a maminky, množstvom inšpirácie pre zdravý život
a pekné bývanie a množstvo dobrých rád na každý deň!
Moderná žena, Račianska 66, 831 02 Bratislava
Tel.: 02/49 20 74 36, fax: 02/49 20 74 38
e-mail: marketing@modernazena.sk
www.modernazena.sk
MH 09B1
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čítajte a vyhrajte
Kniha venovaná detoxikácii orga
nizmu Detox v službách mysle, tela
aj duše vás naučí správne očistiť svoj
organizmus od škodlivých vplyvov.

Kamenný mlyn – Vajarský
Vás pozýva na

Silvestrovskú zábavu

Začiatok:
20.00 h
Hudba:
Select
Cena vstupenky: 27 €/813,50 Sk
	V cene vstupenky je prípitok, predjedlo, večera, studené švéd
ske stoly, teplé švédske stoly, dezert a živá hudba.
	V deň zábavy má pár pri preukázaní 2 vstupeniek 50 % zľavu na
ubytovanie v 2-posteľovej izbe v hoteli Rozália.
Predpredaj vstupeniek: 034/779 32 79, kamennymlyn@kamennymlyn.sk
MH 09 F27

Máte chuť podeliť sa s čitateľmi
o veselý zážitok z Vianoc či Sil
vestra? Pošlite svoj príbeh na adre
su malackyhlas@malacky.sk a tie
najzaujímavejšie v decembrovom
čísle uverejníme!		
-sisaDrobná inzercia
• Predám 6 nepoužitých príložných vib
rátorov 230 V/3000 ot./min.
Kontakt: 0905 64 54 50
• Predám vynikajúce pekné moderné
pianíno Petrof, len rok používané, ako
nové, cena dohodou.
Kontakt: 0902 09 28 36.

Prehľad svetových dejín
Dejepis na dlani získava Viera Laho
vá z Malaciek. Žiadame výherkyňu,
aby sa ohlásila v redakcii na Radlin
ského ulici 2751/1, 3. p., č. d. 407.
Ak chcete súťažiť o Detox v služ
bách mysle, tela aj duše, pošlite do
7. decembra nalepený kupón a mož
no sa práve na vás usmeje šťastie.
Kníhkupectvo Ľubica
OC hotela Atrium, telefón: 772 67 34
Po–Pia 9.00–17.30 h, So 9.00–12.00 h

Kníhkupectvo
ĽUBICA

KUPÓN
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Krížovka
V novembri prichádza obyčajne zima
v plnej paráde. Na Záhorí sa hovorí, že
Martin prichádza na bielom koni, čo
znamená, že 11. 11. sa väčšinou príroda
prikryje bielou snehovou perinou.
Naši predkovia vytvorili na základe dlhodobých pozorovaní a skúseností
s počasím veľa múdrych pranostík, ktoré sa obyčajne v priebehu roka vo vývoji počasia potvrdia. Práve meno Martin je spojené s jednou peknou pranostikou, ktorá je predmetom dnešnej krížovky. Skúste si ju vylúštiť!
Na svätého Martina, drž ... (dokončenie pranostiky je ukryté v tajničke).
VODOROVNE
A vyhŕňala rukávy; meno ruského te
nistu Safina; malý diel niečoho B vykopal
studňu na Trenčianskom hrade; mesto
v Nemecku; nádoba na prípravu čín

10

skych jedál; vedecký názov krídla; časť
mužského odevu C geometrická veliči
na; postava z románu a filmu Posledný
Mohykán; draslík; narodenia; zelenina
D koncovka zdrobnenín; tajnička; kar
társky výraz E kuchynské nádoby; pou
mývaj; iniciály krstných mien starších her
cov Adamčíka, Krónera a Chudíka; hlas
zvona; odkvapová rúra F časopis z filmo
vého sveta; išla; čas vo fyzike; daroval;
získa lovom – obrátene G americká tajná
služba; román Fraňa Kráľa; dĺžka života;
dopravný prostriedok; predpona super
latívov.

– obrátene; dusík 7 rímskych 1000; znač
ka nákladných automobilov; druh slona
8 abvolt; spoluhlásky v slove skúsi; aka
démia vzdelávania 9 jednajte – konzul
tujte 10 podmienková spojka; bývalý
závod na výrobu ložísk v Brne; discipli
nárna komisia 11 Teodor; anestéziolo
gicko-resuscitačné oddelenie; hlboký

ZVISLE
1 časť bytového zariadenia 2 tropické
šialenstvo; draslík medzi dvomi jódmi
3 ovocná záhrada; časť čižmy 4 plošná
miera; samohlásky v slove lupa; podaruj
5 zaspal – obrátene; tu máš! 6 pošmykla

D

1
A
B
C

E
F
G

2

3

4

5

6

7

8

mužský hlas 12 polámal; začiatok abe
cedy 13 nastavujem zvuk hudobného
nástroja; stred slova víno 14 symetrála;
značka žltej farby „yellow natural“; pozý
va po česky 15 olejnatá plodina; značka
kozmetiky 16 žltohnedá farba; domácke
meno Olympie 17 spievaj vianočné pies
ne.
9

NA POMOC: B Ala
Pripravil: JUDR. MARIÁN POLAKOVIČ

Kto chce súťažiť o knihy Zdravé bývanie
a Staviame a obnovujeme rodinný dom,
nech pošle kupón spolu so správnymi
odpoveďami do 7. decembra a zaradíme
ho do žrebovania.

10 11 12 13 14 15 16 17

Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali
správne vylúštenie tajničky – ho už
vypiu litr – sme vyžrebovali Dašu Du
bovskú z Gaštanovej ulice v Malac
kách. Získava knihy Zdravé bývanie
a Staviame a obnovujeme rodinný
dom.

MALACKÝ
HLAS
MALACKÝ HLAS

KUPÓN
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KULTÚRA • HISTÓRIA • SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Spoločenská kronika
od 29. 9. do 27. 10.
VÍTAME MEDZI NAMI:
Peter Lechan, Adam Šucha,
Filip Prokop, Karol Frühauf,
Sarah Gajdárová, Martin Chamraz,
Leonard Vrabček, Lucia Štajerová
PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:
Novembroví jubilanti
80 – Irena Caunerová; Margita Kocáková; Božena Komorníková; Drahomíra Vicianová;
85 – Róbert Benca; Helena Jurkáč
ková; Anastázia Kühtreiberová; Dorota Zapletalová; 90 – Anna Kašťáková; 91 – Jozefína Burská; 92 – Karol
Taraba; 93 – Mária Bránská; 97 – Jozef Osuský
POVEDALI SI ÁNO:

Členovia Spolku Záhorákov zabávali pozvaných hostí.

S úctou k starším

16. októbra sa pod záštitou župana BSK Vladimíra Bajana a primátora Malaciek Jozefa Ondrejku konalo predstavenie pod názvom Estrádne pásmo
s Máriou Kráľovičovou. Program sa uskutočnil v rámci sviatku Mesiaca úcty
k starším a bol určený práve tým skôr narodeným.

Na osladenie života dostal každý
hneď po príchode balíček s bratislavskými rožkami, ktorý dvom stovkám pozva-

ných venoval BSK. Po príhovoroch nasledovalo estrádne pásmo v podaní členov
Spolku Záhorákov. Na pódiu sa tak za po-

tlesku publika objavila národná umelkyňa Mária Kráľovičová, herec Anton Baláž,
Helena Jurasová-Blahová, Anton Ivánek
a Reimond Kákoni. Počas dvojhodinového programu odznelo množstvo vtipných príbehov a spomienok z mladosti aj
„po našem“ – teda v záhoráčtine. Na záver J. Ondrejka za mesto odovzdal každému divákovi červený klinček.
Text, foto: SILVIA RAJNOVÁ

Mestský prieskum potrieb
v oblasti sociálnych služieb
Od 1. novembra do 20. decembra
vás navštívia a oslovia pracovníčky referátu sociálnej pomoci MsÚ
(preukážu sa identifikačnou kartou), pričom vám zároveň doručia
a poskytnú vysvetlenie k vyplneniu dotazníka, ktorý sme pre vás
pripravili. Dotazník je anonymný.

Mesto v súčasnosti pripravuje Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2010–2013, ktorý analyzuje potreby
v sociálnej oblasti, potreby obyvateľov

i možnosti dostupných zdrojov (ľudské,
finančné, materiálne).
Cieľom Komunitného plánu sociálnych služieb je vytvoriť systém služieb
na miestnej úrovni, ktorý zodpovedá
zisteným potrebám, reaguje na miestne odlišnosti a napomáha zefektívniť
využívanie finančných prostriedkov na
sociálne služby. Na tvorbe plánu spolupracujeme s rôznymi odborníkmi, ale
nechceme sa obmedzovať len na názory expertov, naopak je pre nás veľmi dô
ležité poznať váš názor.

Históriu netvorí len sled udalostí a významných okamihov, ale aj ľudia,
ktorí v tom čase žijú a ich skutky zanechali odkaz pre budúce generá
cie. Jedným z tých, ktorých meno budú Malačania ešte dlho v dobrom
spomínať, bol aj bývalý kronikár mesta MVDr. Pavol Hallon. Ubehlo už
päť rokov, čo nás navždy opustil. Je zaujímavé, že celý svoj život sa venoval
veterinárnej medicíne, ale veľkou osobnosťou sa stal vďaka svojim zá
ľubám z iných oblastí. V stredu 21. 10. sa rodina pána Hallona a občania
Malaciek zišli v Mestskom centre kultúry, aby si oživili spomienky naňho.

Pavol Hallon zanechal
výraznú stopu
Filatelista a historický
bádateľ
V oblasti filatelie Pavol Hallon dosiahol úspechy, ktoré svojím významom
presahovali hranice našej republiky.
Dôkazom sú ocenenia, ktoré získal a teraz sú vystavené v Múzeu Michala Tillnera.
Publikácia Poštovníctvo na
Záhorí je priekopníckym dielom, oceneným na svetovej filatelistickej výstave PRAGA
1988.
Záľuba v histórii doviedla
Pavla Hallona k písaniu mestskej kroniky. Výsledkom sú niekoľkostostranové
zväzky obsahujúce nielen chronologický výpočet informácií, ale aj výskumy
v rôznych oblastiach dejín mesta.
Svoje poznatky publikoval v stovkách článkov a viacerých knihách. Pritom svoj záber nezužoval len na Malacky, vydal aj monografie okolitých obcí
– Kuchyne, Gajár či Lábu, a pri ďalších
MALACKÝ HLAS
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bol spoluautorom. Vďaka dôkladnosti
a snahe o zachytenie udalostí tak, ako
sa naozaj stali (čomu venoval množstvo
času bádaním v archívoch), sa priblížil
práci profesionálneho historika. Táto
produkcia bola vystavená počas besedy a každého udivovalo jej množstvo.
Záľuba
vo fotografovaní
Pavol Hallon však bol aj fotografom. Rodina uchováva
tisícky fotografií v negatívoch,
z ktorých len drobná časť bola na podujatí prezentovaná. Ukazujú
výnimočný pozorovací talent a zároveň
sú skvelým dokumentačným materiálom. Vďaka nesmierne bohatej publi
kačnej produkcii zostáva Dr. Pavol Hallon nezabudnuteľný. Svojou prácou
položil pevné základy poznania minulosti Malaciek a zostáva na nás, či a ako
na tomto základe budeme stavať.
Pavol Vrablec/-tabu-

Vyplnením tohto dotazníka sa stávate spolutvorcami pri vytváraní Komunitného plánu a podieľate sa na
zlepšovaní sociálnych služieb v našom meste. V prípade, že niektorí občania budú mať záujem zapojiť sa do
prieskumu a nebudú navštívení pracovníčkami MsÚ, prieskumný dotazník
je k dispozícii v klientskom centre
MsÚ na Radlinského ulici a v Mestskom centre sociálnych služieb na
Ulici 1. mája č. 9.
JOZEF ONDREJKA, primátor mesta

Ing. Tomáš Beer – Martina
Rajnincová, Igor Hrivnák – Andrea
Odumorková, Michal Kožuch – Ivana
Škrabáková, Ing. Juraj Blusk – MUDr.
Zuzana Macejková, Eduard Ždimal
– Miroslava Hájková, Ing. Rastislav
Ščepka – Renáta Kovárová

†

NIE SÚ MEDZI NAMI:

Anna Sojáková, Lakšárska
Nová Ves, *1922; Anton Uher,
Malacky, *1948; Anna Michálková, Malacky, *1919; Emil
Kraus, Bratislava 2, *1925; Anna Blažeková, Veľké Leváre, *1918; Ján Zajac, Malacky, *1949; Alžbeta Tomková, Borský Svätý Jur, *1926; Karol
Štark, Rohožník, *1927; Ľudmila
Martinková, Malacky, *1932; Mária
Matulová, Malacky, *1933; Františka Velšmidová, Jablonové *1920;
Anastázia Drahošová, Lozorno,
*1923; Mária Balážová, Malacky,
*1941; Augustín Binčík, Plavecký
Štvrtok, *1930; Pavel Dunár, Malacky, *1951; Júlia Ondrovičová, Rohožník, *1932; Anna Veselá, Malacky, *1937; Eliška Košická, Malacky,
*1950; Michal Vávra, Moravský Svätý Ján, *1921

ADVENTNÉ
MALACKY 2009
I. adventná nedeľa, 29. 11. o 17.00 h,
františkánsky kostol
Ján Berky Mrenica ml., slávnostné otvo
renie Adventných Malaciek
II. adventná nedeľa, 6. 12. o 17.00 h,
Zámocký park
Možno príde i Mikuláš
III. adventná nedeľa, 13. 12.,
Malé námestie
17.00–17.15 h zapaľovanie 3. adventnej sviece
17.15–18.00 h Otto Weiter
18.15–19.00 h Salamander band
IV. adventná nedeľa, 20. 12.,
Malé námestie
17.00–17.15 h zapaľovanie 4. adventnej sviece, malackí skauti prinášajú bet
lehemské svetlo
17.15–18.00 h Fragile
18.15–19.00 h ľudová hudba Mira Dudíka
Sobota 12. 12.,
Vianočné trhy na Malom námestí
11.00–11.45 h Senzi Senzus
12.00–12.30 h Tonik, hudobná skupina
15.00–15.45 h Miro Jaroš a Petra Humeňanská
16.00–16.45 h Save the cookie

17.00–17.45 h Ivan Weiss – Had a Radovan Tiňo – Radiar
18.00–18.45 h The Beatles–Brouci

Sobota 19. 12.,
Vianočné trhy na Malom námestí
11.00–13.00 h vianočné vystúpenia
detí z Malaciek a okolia
Sobotné popoludnie s a. s. Nemocničná
15.00–15.45 h vianočný program žiakov ZUŠ Malacky
16.00–17.00 h Skaličan, ľudová hudba
17.30–18.30 h Kmeťoband
18.30 h ohňová šou
Trojkráľový koncert
6. 1. o 16.30 h, františkánsky kostol, Zlaté husle a Ján Babjak
Sprievodné podujatia Adventných
Malaciek 2009
Vianočná výstava ART CLUB 2002, vernisáž výstavy 26. 11. o 17.00 h, výstava
potrvá do 20. 12. • Vianočné zvyky a tradície, Stretnutie s históriou v Múzeu Michala Tillnera • Betlehemská hviezda Divadlo Makile – divadelné predstavenie
pre verejnosť a deti MŠ a ŠK • Orientálny večer–Klub orientálneho tanca pri
MCK • Detská šláger paráda–T.Š. Saltatrix pri MCK • Vianoce detí MŠ Malacky •
Vianočné zastavenie v knižnici
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

Blahoželáme
Mojej maminke
Janke Antičo
vej k okrúhlym
narodeninám želám len to najkraj
šie a najlepšie,
aby sa vedela vždy takto usmievať
a mala veľa trpezlivosti aj doma. Bozkáva Ťa dcéra Emka. K blahoželaniu sa
pripája celá rodina.
Sebastiánkovi
Štorovi všetko najlepšie k 5. narodeninám, veľa šťastíčka
a lásky, pevné zdravíčko Ti zo srdca želajú maminka, babka
a dedko Námestní, krstný Martin s Katkou, ujo Braňo s rodinou, bratranec
Branko Ti za všetkých posiela pusinku.
SpomienkY
Dni tíško plynú, no bo
lesť a smútok v našich
srdciach zostáva.
28. 9. sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia
našej milovanej mamičky a babičky Márie Šelbickej
z Malaciek. Kto ste ju poznali a mali radi, venujte jej tichú spomienku. S láskou a vďakou spomínajú dcéra Mária,
syn Jaroslav a vnučka Jarka.
19. 10. si s láskou a úctou pripomíname 30.
výročie úmrtia nášho
drahého milovaného
otca a starého otca
Jaroslava Šelbic
kého z Malaciek.
Ďakujeme všetkým, čo spomínajú s na
mi. Dcéra Mária, syn Jaroslav a vnučka
Jarka.
29. 9. uplynulo 10 rokov, čo nás po ťažkej
chorobe navždy opus
til manžel, otec, brat,
strýko Vojtech Pet
ráš z Malaciek. Kto
ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku. Smútiaca rodina
Len ten, kto stratí toho,
koho mal rád, pochopí,
čo je to bolesť a žiaľ.
Jozef Kovaľ by sa
16. 10. dožil 60 rokov.
S láskou spomínajú
manželka Vlasta, dcéry Daška a Andrea.
29. 11. uplynie 5 rokov,
čo nás navždy opustil
náš milovaný a drahý
syn Andrejko Fi
lo. S láskou v srdci
spomínajú rodičia
a brat. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Kalendár
mesta vďaka
sponzorom

Napriek kríze a slabnúcej ochote firiem podieľať sa na vydaní kalendára sa
mestu podarilo nájsť ochotných sponzorov na grafiku i tlač nástenného kalendára. Rok 2010 venujeme pamiatkam,
ktoré sa zachovali v Malackách po 300ročnom pôsobení Pálfiovcov. Na grafickú lahôdku z dielne autorov monografií
o Malackách sa môžete tešiť v predvianočnom čase. Viac informácií o sponzoroch grafiky i tlače prinesieme po podpise sponzorských zmlúv.
-tabu-
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Marián Jung
majstrom sveta
Dokončenie z . strany

záverečných fázach svetového šampionátu dokázal triumfovať, svoje vedúce
postavenie v seriáli MS triedy Formula
500 si ešte upevnil. Pre M. Junga je to
premiérový titul majstra sveta v pres
tížnom seriáli Formula 500, ktorého sa
zúčastnilo 22 pretekárov z 11 krajín

a do ktorého on prestúpil iba tento rok.
Tento jeho triumf sa dostavil po predchádzajúcom májovom úspechu, keď
na vodnej nádrži Olšovec v českých Jedovniciach vynikol na majstrovstvách
Európy a v kategórii O-700 získal bronzovú medailu napriek tomu, že do cieľa
dorazil so zlomeným rebrom.
-sita/red-, foto: J. Miškovič

Zo dňa na deň
v novom
Nová posilňovňa v ŠH Malina je jedna z najlepšie vybavených v okolí.

Marián Jung (2. zľava) svojím výkonom vyvolal v tíme spontánnu radosť a nadšenie.

Malacká X
sa blíži

Komisia školstva a sociálnych vecí
pri MsZ Malacky v spolupráci so
ZŠ Záhorácka, AC Malacky, CVČ
Malacky, KZPDaM SZTP, OZ PEER,
DHZ a MO MS organizuje už 26.
ročník týchto pretekov. Konať sa
budú 21. 11. v areáli ZŠ Záhorácka.

Prezentácia: 8.00–9.45 h
Štart: 10.00 h, ZŠ Záhorácka
Trasa (asfalt, 10 km): ZŠ Záhorácka–
–Cesta mládeže, smer Vinohrádok–obrátka na ceste Plavecký Štvrtok a späť.
Kategórie:
• žiačky a žiaci do 15 rokov • juniorky,
ženy 20–34 rokov, 35–49 rokov, nad
50 rokov • juniori, muži 20–39 rokov,
40–49 rokov, 50–59 rokov, 60–69 rokov,
nad 70 rokov
Pre zaradenie do kategórie je rozhodujúci rok narodenia.
Štartovné: 1 € žiaci juniori, 2 € muži,
ženy
Občerstvenie: Každý účastník v jedálni ZŠ Záhorácka.
Šatne: ZŠ Záhorácka
Zdravotná služba je zabezpečená so
sprievodným vozidlom na trati. Protesty
sa podávajú písomne hlavnému rozhodcovi s vkladom 2 €. Pri neopodstatnenom proteste vklad prepadá v prospech
organizátora.
Ceny: Prví traja v každej kategórii obdržia vecnú cenu a diplom. Odmenený
bude najstarší i najmladší účastník.
Ostatné ceny sa budú žrebovať podľa
štartovných čísiel. Podmienka je absolvovanie celej trate.
Vyhodnotenie: 12.00 h, jedáleň ZŠ
Záhorácka. Kto sa vyhodnotenia pretekov nezúčastní, stráca nárok na žrebovateľnú cenu.
Každý účastník štartuje na vlastné
nebezpečenstvo za neprerušenej cestnej premávky. Pretekári sú povinní ria
diť sa pokynmi hlavného rozhodcu.
Bližšie informácie:
Mária Trenčíková – 0905 40 33 54,
maria.trencikova@gmail.com,
Anton Pašteka – 034/772 36 16.

Blahoželáme a v mene celého mesta ďakujeme za vynikajúci výkon
„zlatému” Mariánovi Jungovi, ktorý sa stal kráľom vodného motorizmu, pretože Formula 500 je v tomto športe kráľovskou kategóriou.

Ešte v sobotu 17. októbra mohli
priaznivci fitnessu a posilňovne
trénovať svoje telo v starej posilňovni, no v nedeľu 18. 10. už mohli
zabrať v úplne novej. Tá sa na
chádza v ŠH Malina v priestoroch
bývalej kolkárne. Prevádzkova
telia posilňovne ŠHM Company,
s. r. o., privítali nových záujemcov
milou pozornosťou – vstupom v pr
vý deň zadarmo.

Víťazným kolektívom sa stali žiaci
z Gymnázia A. Bernoláka v Senci. Najlepšou študentkou sa stala Barbora Majorošová z Gymnázia Jura Hronca v Bratislave, ako tím však najviac bodov získal dievčenský výber Gymnázia Malacky. Najväčšia dráma sa udiala v závere
súťaže chlapcov. Po piatich kilometroch
sa o prvé miesto pobili Marco Adrien
Drozda z Gymnázia Malacky a Jakub
Kováč z Gymnázia Matky Alexie v Bra
tislave. Po diskusiách a preštudovaní záberov na kamere rozhodcovia prisúdili
víťazstvo J. Kováčovi. Domáci pretekár
nemusí zúfať, lebo na majstrovstvá Slovenska postúpilo ako najlepšie družstvo malacké gymnázium.
-zš-

Volejbalisti Strojára
doma vyhrali
Malačanom chýbali najskúsenejší
hráči Matušek a Kuračka, no ani hostia
nepricestovali v plnej sile, ale napriek tomu získali prvý set. Záhoráci však zabojovali a v dramatických koncovkách vyhrali ďalšie dva sety. Na začiatku štvrtého

Text: S. OSUSKÝ/ S. RAJNOVÁ
Foto: S. OSUSKÝ

CVeČko, M. Rázusa 30, Malacky, Atletický klub AC Malacky

ZŠ Záhorácka 95 v Malackách zorganizovala 9. októbra krajské kolo v cezpoľnom behu žiakov základných a študentov stredných škôl. Na lúke pri
kaštieli štartovalo dovedna 19 družstiev z Bratislavy, Senca a Malaciek.

V sobotu 17. októbra volejbalisti
Strojára Malacky nastúpili na domácej palubovke ŠH Malina proti
Prievidzi, ktorá v minulom ročníku
obsadila v 1. lige 3. miesto.

doplnkov výživy a tiež vynovená šatňa a sprchy, do ktorých nové zariadenie zabezpečila príspevková organizácia mesta AD HOC, p. o. m., ktorá je
správcom ŠH Malina.
Čo bude s priestormi starej posilňovne, zatiaľ riaditeľ Vladimír Mihočko nevedel povedať, ale určite pre ne
nájde v blízkom čase využitie.

Propozície

Na M SR družstvá
z Gymnázia Malacky
Trať pozostávala z jedného päťstometrového okruhu, ktorú ocenili najmä
diváci a vedúci výprav, keďže mohli sledovať celý priebeh pretekov. V chladnom a vlhkom počasí sa ako prvé vydali
na 1500 metrov dlhú naháňačku staršie
žiačky. Tu hneď od začiatku vyrazila do
čela Petra Kučerová zo SŠ,
Tilgnerova ul. v Bratislave a systémom
štart – cieľ dokázala vyhrať v čase 5:47
min. Na druhej priečke skončila Romana Sekáčová zo ZŠ Záhorácka.
Vďaka lepšiemu umiestneniu pretekárky z Ostredkovej postúpili na M SR
žiačky z Bratislavy. Súťaž žiakov vyhral
Marko Lörinczi z Gymnázia na Ul. 1. mája a postúpil na M SR v Liptovskom
Mikuláši.

Nová posilňovňa je oproti starej,
66 m2 veľkej posilňovni, moderná, klimatizovaná a niekoľkonásobne väčšia
(212 m2). Má tri zóny: kardio (2 bicykle, 2 bežiace pásy, 2 orbitreky, fitlopty,
miesto na strečing), posilňovacie stroje pre mužov a ženy a ťažkú zónu s lavičkami a činkami. Úplne nové vybavenie tvorí 27 strojov a zariadení, pričom veľa z nich využijú aj ženy. Súčas
ťou posilňovne je aj kútik na predaj

setu si vybudovali náskok 8:1 a ten si
udržali do konca. Vstup do druhého zápasu vyšiel lepšie domácim. Od začiatku
viedli, v strednej časti odskočili na 17:12,
hostia znížili na 15:17, no potom prišiel
na podanie Rehák a dopodával do konca. Druhý set bol takisto v réžii Strojárov,
ktorí v treťom dejstve poľavili v koncentrácii a v koncovke prehrávali už 21:23.
To ich nepoložilo a dokázali otočiť tento
nepriaznivý stav.

Malacký kilometer

Organizátor: CVČ Malacky, Atletický klub AC Malacky
21. 11.
Termín:
ZŠ Záhorácka, Malacky
Miesto:
Hl. rozhodca: Vladimír Handl
Prezentácia: 8.00 – 9.45 h
Štart:		9.00 h, ZŠ Záhorácka
Dĺžka trate: 1000 m
Kategórie:
najmladší žiaci
nar. 1. 1. 1998 a mladší
		najmladšie žiačky nar. 1. 1. 1998 a mladšie
		mladší žiaci
nar. 1. 1. 1996 – 31. 12. 1997
		mladšie žiačky
nar. 1. 1. 1996 – 31. 12. 1997
		starší žiaci
nar. 1. 1. 1994 – 31. 12. 1995
		staršie žiačky
nar. 1. 1. 1994 – 31. 12. 1995
Je potrebné, aby sa každý súťažiaci preukázal kópiou
alebo originálom zdravotného preukazu.
Časový rozpis: 9.00 h – najmladší žiaci
9.15 h – najmladšie žiačky
9.30 h – mladší žiaci
9.45 h – mladšie žiačky
10.00 h – starší žiaci
10.15 h – staršie žiačky
Poznámky:
Obuv:
Možné použitie klincovej obuvi (atletické tretry).
Ceny:	Prví traja v každej kategórii obdržia vecnú cenu a diplom. Ocenení
bude najrýchlejší žiak a najrýchlejšia žiačka.
Protesty:
Podávajú sa písomne hlavnému rozhodcovi svkladom 2 € . Pri ne
opodstatnenom proteste vklad prepadá v prospech organizátora.
Občerstvenie: Je pripravené pre každého účastníka pretekov vcieli.
Šatne a sprchy sú v priestoroch ZŠ Záhorácka. Neodporúčame
nosiť cenné predmety a väčšie množstvo peňazí. Usporiadateľ
nezodpovedá za prípadné straty a iné škody.
Prihlášky:
Prihlášky prosíme zasielať mailom do 19. 11. (štvrtok) do 20.00 h
na adresu cvcmalacky@gmail.com. Pretekári prihlásení po tom
to termíne sa môžu prihlásiť na mieste, ale v tomto prípade už
so štartovným poplatkom 1 €.
Vyhodnotenie: Po dobehnutí každej kategórie a spracovaní výsledkov.

Mgr. Vladimír Handl, v. r.
hlavný rozhodca

Mgr. Alžbeta Šurinová, v. r.
riaditeľka CVČ

Text, foto: -duš-
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