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úvodník

Bez predsavzatí
a s pokorou...
...taký bol môj vstup do nového roka,
ktorý sa na nás na pozadí očakávaných
udalostí škľabí ako strašidlo v tme. Prehl
bujúca sa kríza, vidiny narastajúcej neza
mestnanosti, očakávané predvolebné poli
tické rošády a zovšadiaľ sa vynárajúce de
sivé čierne scenáre... Korunu im nasadila sil
vestrovská televízna správa o tom, že vešt
ba istej už nebohej bulharskej vedmy, kto
rej sa 80 % proroctiev splnilo, na tento rok
oznamuje začiatok 3. svetovej vojny s pou
žitím jadrových zbraní. Ničomu nemusíme
veriť, nič si nemusíme všímať, no čo ak
predsa... Nuž teda, drahé ľudstvo, len hore
hlavu a každý deň žime tak, akoby bol náš
posledný. Sú predsa aj dobré správy – stále
tu máme svoje rodiny, priateľov a blízkych,
pre ktorých sa oplatí pechoriť, aby po nás
zostalo aspoň zrnko úžitku, a sme tu aj my
sami – naše maličkosti s obrovskou silou
meniť svet, hoci len na okamih. Je na nás, či
sa rozhodneme robiť ho lepším, alebo bu
deme život sebe a ostatným otravovať zlos
ťou a nadávaním. Sama som pripravená
s pokorou prijímať príkoria, ktoré tento rok
prinesie, a podľa možností odvracať zlo.
V ťažkých časoch ho premôže len ľudská
spolupatričnosť. A predsavzatia? Pán Boh
sa smeje našim smelým plánom, až sa za
brucho chytá... V každej chvíli si zachovať
zdravý rozum a ľudskosť – to je moja naj
väčšia ambícia.
TATIANA BÚBELOVÁ

Novoročná snehová nádielka potešila nie
len šantiace deti, ale aj dospelých. Počas
víkendov a sviatkov bol plný nielen Zámoc
ký park s klziskom, ale aj provizórna sán
karská dráha pod diaľnič
ným privádzačom.
Už onedlho však
biely sneh vy
striedala
špinavá ka
ša.
Text: -sisaFoto: -otano-

Tanečné štúdio Saltatrix, MCK
a Mesto Malacky
organizujú pod záštitou
primátora Jozefa Ondrejku

3. ročník
celoslovenskej
tanečnej súťaže

Saltare
Orbis 2010,

Farby a žiaľ
Mestské centrum kultúry pripravi
lo v tomto roku prvú vernisáž vý
stavy, ktorá predstavuje mladú
maliarku Katarínu Svobodovú.
Ide o prvú samostatnú výstavu ženy,
ktorú k maľovaniu priviedol trpký osud.
Maľba bola síce už v detstve jej koníč
kom, len príjemnou záľubou však zosta

la na dlhé roky. Život maliarky – samo
uka priblížila televízna moderátorka Ad
riana Kmotríková, s ktorou výtvarníčku
spája ťažký životný údel. „Pre Katarínu
sa maľovanie stalo terapiou po tom, čo
pred piatimi rokmi stratila synčeka Oli
vera. Vtedy, keď ju smútok a nevýslovná
ľútosť oberali v noci o spánok, utiekala
Pokračovanie na . strane

Ak vám chýba atmosféra šuštiacich šiat a noblesných džentlmenov,
príďte sa 12. februára zabaviť na

Ples primátora

do hotela Atrium. Hudbu zabezpečí skupina Akcent. V poradí už 5. ročník vychy
teného plesu sa začína o 20.00 h a vstupenky do reštaurácie hotela či do baru
kúpite v TIK-u. Kapacita reštaurácie je 150 osôb a do baru sa zmestí asi 100 ľudí.

ktorá sa uskutoční 30. januára
v ŠH Malina. V súťaži sa predvedú
viaceré kategórie tanečníkov – od
detí po seniorov v kategórii otvore
nej pre hip-hop, show a open cho
reografie. Tanečná súťaž sa začína
o 10.00 h. Organizátor si však vy
hradzuje právo na zmenu progra
mu a časového harmonogramu sú
ťaže vzhľadom na počet prihláse
ných účastníkov tanečnej súťaže.

V schránke
častejšie!
Už od januára si nájdete Malacký
hlas v poštových schránkach častej
šie – dvakrát do mesiaca! Poslanci
MsZ na zasadnutí schválili rozpočet
pre rok 2010, ktorý zmenu periodi
city dovolil. Aktuálny harmonogram
vydávania Malackého hlasu nájdete
na webstránke www.malackyhlas.
sk.

Pálfiho srdce

Vo
feb
ruári bu
de primátor
mesta opäť oce
ňovať úspešné osobnos
ti s trvalým pobytom v Malackách,
ktoré za obdobie predchádzajú
cich dvoch rokov dosiahli merateľ
ný úspech na poli kultúry, vedy,
techniky, športu či inej spoločen
sky významnej činnosti.

Kandidátom na ocenenie
môže byť každý, kto do
siahol méty, ktorých
hodnota je uznávaná
aj ďaleko za hrani
cami nášho mesta
či krajiny.
Pretože takí
to ľudia bývajú
spravidlaskrom
ní a neradi sa
zviditeľňujú, od
delenie marke
tingu MsÚ si do
voľuje požiadať ob
čanov mesta o spo
luprácu pri ich obja
vovaní.
Ak máte vo svojom
okolí niekoho, kto si zaslúži
byť držiteľom ocenenia Pálfi
ho srdce, napíšte nám svoj tip
a odovzdajte ho v podateľni s ozna
čením Pálfiho srdce. Môžete ho vhodiť
aj do schránky mestských médií pod
schodmi pred vchodom do MsÚ. Tipy
môžete posielať aj na media@malacky.
sk.				
-tabu-

SPRAVODAJSTVO

Milí Malačania,

dovoľte, aby som na prelome rokov
stručne zhodnotil ten predošlý a aby som
vás informoval o najdôležitejších pripra
vovaných zámeroch nášho mesta v roku
2010.
Minulý rok priniesol veľa negatívneho.
Záplavy, orkán, energetická, či hospodár
ska a finančná kríza, ktorá spôsobila vyš
šiu nezamestnanosť, rôzne úsporné opa
trenia, kalamitné škody na súkromnom
i verejnom majetku.
Pre Mesto Malacky znamenal dopad
finančnej krízy výpadok v príjmoch vo
výške 756-tis. € oproti predpokladu. Na
priek tomu sme ľuďom nezdvihli daň
a v dostatočnej miere zabezpečili všetky
samosprávne funkcie i rozvoj mesta. Pri
pomeniem, že sme poskytli dostatok pro
striedkov pre školy a školské zariadenia,
zabezpečili sme výmenu okien na budo
vách v CVČ. V sociálnej oblasti sme finan
covali opatrovateľskú službu v zariadení
i domácnosti, sprevádzkovali sme sociál
ny taxík, prispievali sme dôchodcom na
káblovú televíziu, stravu v zariadení, zľa
vili na daniach a poplatkoch. Podporovali
sme kultúrne a spoločenské akcie, prijatá
koncepcia rozvoja športu priniesla viac
peňazí na činnosť. Mnohí ocenili zavede
nie platobného terminálu, vydávanie žia
dostí a povolení pre vstup do Vojenského
obvodu, verejné osvetlenie v uliciach na
Padzelku či dlhodobé zabezpečenie MHD.
Zrekonštruovali sme chodníky s rozlohou
4 682 m2 (Duklianskych hrdinov, Partizán
ska, Továrenská, Oslobodenia, 1. mája, Br
nianska, Juh), vybudovali 275 parkova
cích miest (Juh, Radlinského, 1. mája, Par
tizánska, Záhradná a Jesenského – pri kú
palisku) a detské ihrisko na Partizánskej
ulici, vysadili sme 51 stromov, 805 kríkov
a 1400 trvaliek. Malacky získali ocenenie
v celoslovenských súťažiach Slovensko
bez bariér (čestné uznanie) a Najkrajšia
kniha (2. miesto). Historicky najvýznam
nejšie však bolo finančné zabezpečenie
rekonštrukcie časti Pálfiovského kaštieľa,
výstavba 110 nájomných bytov
a rekonštrukcie kanalizácie. Celkový ob
jem finančných prostriedkov na tieto in

vestície je väčší ako 20 mil. €. Moje úprim
né poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa na
týchto a aj iných pozitívnych výsledkoch
mesta podieľali.
A čo prinesie rok 2010? Príjmy v roz
počte budú nižšie o 1,46 mil. €, než sa oča
kávalo. K tomu je v okrese avizované pre
pustenie zo zamestnania okolo 800 ľudí.
To je predzvesť, že tento rok bude zložitejší
ako minulý. Treba, aby sme sa na tieto
skutočnosti pripravili, ak je to vôbec mož
né a aby sme zvládli ostatné. Nebude to
ho málo. Čakajú nás dvoje voľby, v kto
rých budeme rozhodovať, kto a ako bude
riadiť našu krajinu a naše mesto. Výstav
bou kanalizácie bude dočasne mimoriad
ne rozkopané mesto, no zlepší sa životné
prostredie a život v dnes neodkanalizova
nej časti Malaciek. Pokračovaním vo vý
stavbe nájomných bytov na Jánošíkovej
pripravíme lepšie podmienky najmä pre
mladé rodiny. Rekonštrukcia časti interié
ru kaštieľa prinesie konkrétnu predstavu
o možnej budúcnosti tejto pamiatky. Mal
by sa dobudovať a uviesť do prevádzky
závod na triedenie odpadu. V krízovom
období sme pripravení finančne pomáhať
sociálne slabším obyvateľom, podporovať
kultúru a šport. Napríklad pre športové or
ganizácie je v rozpočte na dotácie vyčle
nená vyššia čiastka ako v rokoch 2007
a 2008 spolu. Už desiatykrát sa budeme
môcť stretnúť na Prvomájových či Advent
ných Malackách.
Samozrejme, že je toho ešte veľa, čo je
naplánované. No pre každého môže byť
dôležité niečo iné. Malacký hlas, ktorý
budeme naďalej bezplatne distribuovať
do každej domácnosti, je jeden zo zdrojov
informácií o živote v meste a naši redakto
ri sa budú usilovať priniesť vám čo najviac
užitočných správ.
Dovoľte, aby som vám zaželal v tomto
roku veľa zdravia, šťastia, osobných i pra
covných úspechov a veľa každodenných
dôvodov pre radosť a úsmev.

MSZ zobralo na vedomie
• predložené dôvodové správy k jed
notlivým bodom rokovania,
• návrh viacročného rozpočtu Mesta
Malacky na roky 2010–2012,
• návrhy viacročných rozpočtov prí
spevkových organizácií Mesta Malacky –
MsCSS, AD HOC a MCK na roky 2010–
–2012,
• stanovisko hlavného kontrolóra
k návrhu rozpočtu mesta na rok 2010,
• stanovisko hlavného kontrolóra k ná
vrhu viacročného rozpočtu mesta na ro
ky 2010–2012,
• stanovisko hlavného kontrolóra
mesta k dodržaniu podmienok na prija
tie návratných zdrojov financovania pre
účely financovania výstavby nájomných
bytov v Malackách,
• správu hlavného kontrolóra mesta
o výsledkoch finančnej kontroly hospo
dárenia s mimorozpočtovými a vlastný
mi príjmami rozpočtovej organizácie
mesta MŠ Kollárova ul.
MsZ konštatovalo
• že v prípade prenájmu nehnuteľnos
ti, parc. č. 2796/2 a 2796/3, k ú. Malacky,
o celkovej výmere 5044 m², vo vlastníc
tve mesta v prospech Spojenej školy, Pri
binova ul. 16/1, Malacky ide o prípad
hodný osobitného zreteľa, pretože ná
jomca vykonáva neziskovú činnosť na
úseku školstva pre deti s mentálnym po
stihnutím.
MsZ schválilo
• kontrolu plnenia uznesení mestské
ho zastupiteľstva s tým, že 11 uznesení
vypustilo zo sledovania ako úlohy splne
né, 2 uznesenia vypustilo zo sledovania

ako úlohy neaktuálne a v jednom uzne
sení upravilo termín jeho plnenia,
• Zásady o hospodárení s majetkom
Mesta Malacky,
• VZN o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsob
nosti mesta,
• VZN o výške dotácie na prevádzku
a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa materskej
školy a dieťa školského zariadenia na rok
2010 s pripomienkami,
• VZN o požiarnom poriadku mesta,
• odplatný prenájom nehnuteľnosti,
parc. č. 2796/2 a 2796/3, v k. ú. Malacky,
o celkovej výmere 5044 m², vo vlastníc
tve mesta, za cenu 1 €, na dobu určitú,
od 1. 1. do 31.12. 2010 v prospech Spo
jenej školy, Pribinova ul. 16/1, Malacky,
• prevod dlhodobého hmotného ma
jetku z majetku mesta do správy príspev
kovej organizácie mesta AD HOC Malac
ky (športoviská a pozemky pod nimi
v Zámockom parku),
• odplatný prevod nehnuteľnosti,
parc. č. 5611, o výmere 607 m², orná pô
da, v k. ú. Malacky, zapísaná v LV č. 7691,
vo výlučnom vlastníctve Vladimíra Ková
ča, bytom Malacky, za cenu 33,50 €/m²,
čo pri celkovej výmere predstavuje sumu
20 334,50 €, v prospech mesta do výluč
ného vlastníctva v celku,
• odplatný prevod nehnuteľností – po
zemku zastavaného stavbou vo vlastníc
tve nadobúdateľa, vo vlastníctve mesta,
zapísaných na liste vlastníctva č. 2414, k.
ú. Malacky, odčlenených GP č. 100/2007,
overeným pod číslom 216/2008 s celko
vou výmerou 815 m², za primeranú cenu,



JOZEF ONDREJKA
primátor

Kalamitné drevo
na predaj
Mesto Malacky takmer pol roka po letnom orkáne pristupuje k priame
mu odpredaju kalamitného dreva zo všetkých sektorov chránenej kul
túrnej pamiatky – Zámockého parku. Rozsah prírodnej katastrofy sťažoval
prístup ľudí i ťažkých mechanizmov do postihnutého terénu, preto až po
jeho spriechodnení mohlo nasledovať znalecké posudzovanie ceny dreva
v majetku mesta.
Priamy predaj so súhlasom MsZ
Celková hodnota vyvalených kme
ňov či zlomených stromov je 39 008,19 €.
Primátor mesta podpísal oznámenie
o priamom predaji majetku mesta na zá
klade uznesenia MsZ z 15. decembra
2009. Predaj kalamitného dreva v areáli
Zámockého parku sa uskutoční v súlade
so zákonom o majetku obcí v znení ne
skorších predpisov, a to priamym preda
jom najmenej za cenu určenú znalec
kým posudkom vyhotoveným znalcom
v zmysle vyhlášky o stanovení všeobec
nej hodnoty majetku.
Odkúpenie podmienené
úpravou terénu
Odkúpenie dreva mesto podmieňuje

odstránením koreňov a úpravou terénu.
Tento postup je pre mesto výhodný, pre
tože po prácach v teréne bude treba
park aj odborne vyčistiť, korene odstrá
niť a terén vyrovnať. Cenové ponuky zá
ujemcov budú rozdelené na dve časti.
Prvou bude cena za odkúpenie kala
mitného dreva a druhou cena za odstrá
nenie koreňov a úpravu terénu. Za túto
službu mesto bude musieť zaplatiť, pre
to sa jej hodnota odpočíta od finanč
ných prostriedkov získaných z predaja
drevnej hmoty.
Spôsob posudzovania
zdokumentovaný
Areál Zámockého parku bol pre po
trebu znaleckého posudku a pre lepšiu

Kalamitné
drevo ešte
stále leží
v Zámockom
parku.

orientáciu označený znalcom na sek
tory. V nich sa posudzovala kvalita kaž
dého kmeňa a podľa nej sa rozdelili
na sortimenty guľatiny, vlákniny a pali
vá. O vykonaní značenia a určovania
kvality je dostupná fotodokumentácia,
ktorá je prístupná na oficiálnej interne
tovej stránke mesta www.malacky.sk,
rovnako ako mapa rozdelenia parku na
sektory a tabuľka pre ocenenie dreva.
Mesto Malacky pripraví pre záu
jemcov o kúpu kalamitného dreva
obhliadku, ktorá je naplánovaná
na 20. januára o 10.00 h so stretnu
tím na Mestskom úrade v Malac
kách. Lehota na písomné doruče
nie cenových ponúk od záujemcov
je určená do 31. januára.
Jednotlivé návrhy bude vyhodnoco
vať komisia zložená z pracovníkov mes
ta, poslancov, členov komisií MsZ a pri
zvaných odborníkov.
TATIANA BÚBELOVÁ, foto: S. Šípová

O čom rokovali poslanci MsZ
a to 26,56 € /m², čo predstavuje celkovú
kúpnu cenu 21 646,40 €, ktorá bude zvý
šená o 240 €, čo sú náklady súvisiace
s vyhotovením znaleckého posudku
a o náklady, súvisiace s podaním návrhu
na vklad vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností v hodnote 66 € v kolko
vých známkach, celkom teda za kúpnu
cenu 21 952,40 € v prospech COOP Jed
nota, Bratislava-vidiek, spotrebné druž
stvo, Hálkova 1, Bratislava do výlučného
vlastníctva v celku,
• odplatný prevod pozemku, zastava
ného stavbou vo vlastníctve nadobúda
teľa, o výmere 18 m² a priľahlej plochy,
ktorá svojím umiestnením a špecifikami
tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, pri
čom tento bol časťou parc. č. 4188/1, za
st. plocha o celkovej výmere 13 959 m²,
vo vlastníctve mesta, zapísaná v LV 2935,
k. ú. Malacky, z ktorej bol GP č. 69/2009
odčlenený diel č. 1 o výmere 18 m² a pri
členený k parc. č. 4188/184 a diel č. 2
o výmere 8 m² a pričlenený k parcele č.
4188/260 do podielového spoluvlastníc
tva manželov Radovana a Evy Semanov
cov, obaja trvale bytom Malacky, za cenu
6,64 m², čo pri výmere 26 m² predstavuje
kúpnu cenu 172, 64 €, so zvýšením o ná
klady na znalecký posudok, v hodnote
100 € a kolkové známky v hodnote 66 €
k návrhu na vklad vlastníckeho práva do
katastra nehnuteľností, teda za kúpnu
cenu celkom 338,64 €,
• návrh na prevod hnuteľného majet
ku mesta – kalamitného dreva zo Zámoc

kého parku v Malackách ako celku bez
ohľadu na druh drevín vrátane uvedenia
územia parku do riadneho stavu po vyko
naní odvozu kmeňov a koreňov, priamym
odpredajom za cenu minimálne vo výške
všeobecnej hodnoty, stanovenej znalec
kým posudkom č. 15/2009 zo dňa 28. 10.
2009, spracovaným Ing. Antonom Pau
som, znalcom v odbore lesné hospodár
stvo, odvetvie oceňovania lesov,
• správu o čerpaní rozpočtu Mesta Ma
lacky za prvých 10 mesiacov roku 2009,
• 4. zmenu rozpočtu mesta na rok
2009, pričom bežný rozpočet je zostave
ný ako prebytkový s príjmami 9 429 147 €

a výdavkami 4 978 628 €, kapitálový roz
počet je zostavený ako prebytkový s príj
mami 1292 507 € a výdavkami 3 030 912 €,
finančné operácie príjmové sú rozpočto
vané v objeme 1 372 037 € a finančné
operácie výdavkové v objeme 199 250 €;
rozpočet pre školy a školské zariadenia je
vo výške 3 483 328 €. Celkový prebytok
rozpočtového hospodárenia predstavu
je sumu 401573 €. Schodok kapitálového
rozpočtu je krytý prebytkom hospodáre
nia z roku 2008 a z prebytku bežného
rozpočtu na rok 2009,
• zmenu rozpočtu p. o. m. MCK Malac
ky na rok 2009, pričom celkové bežné

Poslanci sa na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva zišli na druhý
pokus. Dôvodom bola neprítomnosť nadpolovičnej väčšiny občanmi volených
zástupcov.
MALACKÝ HLAS
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SAMOSPRÁVA

Nadácia PRO MALACKY
v prospech dobrých nápadov

Nadácia PRO MALACKY vypísala už piate grantové kolo na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre projekty s trvalým prínosom pre
mesto Malacky v oblastiach kultúry, športu a spoločensko-záujmovej činnosti,
cezhraničnej spolupráce, cestovného ruchu, skvalitnenia životného prostredia, rozvoja a podpory aktivít zdravotne postihnutých obyvateľov mesta.

Dať šancu smelým plánom
Nadácia pre všetkých Malačanov
podporí projekty záujmových združení,
ale aj jednotlivcov z Malaciek, ktoré
svojím významom poslúžia rozvoju
konkrétnych aktivít, resp. prinesú úžitok celému mestu a jeho obyvateľom.
Uzávierka predkladania projektov je
28. februára 2010. O dotáciu môžu
požiadať organizácie (nadácie, združenia, neinvestičné fondy...) a fyzické osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo sídlo
v meste Malacky. Projekty v jednom origináli a kópii zasielajte výlučne poštou,
rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky. Formulár žiadosti v elektronickej podobe sa nachádza na internetovej
stránke mesta www.malacky.sk (v sekcii
Občan – Mestské organizácie a spoločnosti – Nadácie – Nadácia Pro Malacky).
Na dobrú vec môžete dostať
až 2000 €
Maximálna výška podpory pre jeden
projekt je 2 000 €. O udelení dotácie na
projekty rozhodne po vyhodnotení všet
kých podaných žiadostí správna rada
nadácie Pro Malacky. Zúčtovanie finančného príspevku je potrebné do
31. 5. 2010. Výsledky grantového kola
budú zverejnené v dvojtýždenníku Malacký hlas a na internetovej stránke
www.malacky.sk, rovnako ako všetky
doterajšie v predchádzajúcich štyroch
ročníkoch.
Adresa na zasielanie projektov:
Nadácia Pro Malacky
Radlinského 1
901 01 Malacky

Bližšie informácie o nadácii
a grantovom kole získate na
034/796 61 00; www.malacky.sk;
promalacky@malacky.sk;
Mimoriadne príspevky
z decembra 2009
Správna rada nadácie Pro Malacky
zasadala v decembri uplynulého roka,
aby schválila rozpočet na nadchádzajúce obdobie. Okrem projektov, ktoré
podporila v rámci 4. grantového kola,
schválila štyri mimoriadne príspevky:
1. 1500 € na opravu ateliéru malackej keramikárky Libuše Čtverákovej,
2. 3000 € na zakúpenie masážneho
ortopedického lôžka pre zdravotne ťažko postihnutých pre Nemocničnú, a. s.,
3. 2000 € na zabezpečenie kultúrneho programu na Ples primátora mesta
vo februári 2010,
4. 900 € na zakúpenie dvoch invalidných vozíkov pre dve zdravotne ťažko
postihnuté obyvateľky Malaciek.
Financie pod viacnásobnou
kontrolou
Nadácia Pro Malacky na mimoriadne
príspevky vyčlenila sumu 7 400 €. V piatom grantovom kole v roku 2010 rozdelí
sumu 15 000 €. Prijímatelia získajú pro
striedky po schválení ich projektu správnou radou na základe darovacej zmluvy.
Ak sa pripravovaný projekt z rozličných
príčin nezrealizuje, obdarovaný subjekt
musí pridelené peniaze vrátiť. Činnosť
nadácie Pro Malacky je každoročne pod
prísnou finančnou kontrolou nezávislého audítora, revízora nadácie a daňového úradu. Náhodné previerky naklada-

na zasadnutí 15. 12.?
príjmy a celkové bežné výdavky predstavujú sumu 304 951 €,
• rozpočet mesta na rok 2010, pričom
bežný rozpočet je prebytkový s príjmami
9 295 891 € a výdavkami 5 328 704 €,
kapitálový rozpočet je ako schodkový
s príjmami 16 115 591 € a výdavkami
21 229 735 €, finančné operácie príjmové sú rozpočtované v objeme 5 060194 €,
finančné operácie výdavkové sú rozpočtované v objeme 244 382 €, bežné výdavky do rozpočtu škôl a školských zariadení sú rozpočtované v objeme
3 668 855 €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu roku 2010 a z prebytku rozpočtového hospodárenia z roku 2009,
• prijatie investičného úveru za účelom krytia výdavkov určených na výstavbu nájomných bytov na Jánošíkovej ulici
v Malackách v objeme 521 804 €,
• rozpočty príspevkových organizácií
Mesta Malacky na rok 2010 – MsCSS vo
výške 922 591 €, AD HOC vo výške
470 024 € a MCK vo výške 275 723 €,
• plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2010,
• rámcový plán práce MsZ na I. polrok
2010 s pripomienkami,
• dobrovoľné vystúpenie mesta z členstva v Regionálnom poradenskom a informačnom centre Malacky dňom 15. 12.
2009,
• správy o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti škôl
a školských zariadení mesta Malacky za
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školský rok 2008/2009, a to v ZŠ Dr. J. Dérera, ZŠ Štúrova ul., ZŠ Záhorácka ul., MŠ
Kollárova ul., CVČ a ZUŠ.
MsZ uložilo MsÚ
• na rokovanie MsZ v marci 2010 predložiť návrh nového rokovacieho poriadku MsZ,
• vypracovať a na rokovanie MsZ
v apríli 2010 predložiť návrh mechanizmu a metodiku stanovenia normatívov
pre školy a školské zariadenia v meste,
ich prideľovania a vyhodnocovania,
• vytvoriť a uverejniť oznam o priamom predaji hnuteľného majetku Mesta
Malacky – kalamitného dreva na webovej stránke mesta, eM TV, v periodikách
Malacký hlas a Malacko, v novinách SME
a v Lesníckych novinách, ďalej vytvoriť
komisiu na posúdenie predložených ponúk a návrh na priamy odpredaj predložiť po vyhodnotení na najbližšie zasadnutie MsZ,
• zaoberať sa pripomienkami poslancov Říhu a Spustu k návrhu viacročného
rozpočtu Mesta Malacky na roky 2010–
–2012 a zohľadniť ich pri príprave rozpoč
tov na uvedené roky,
• zaoberať sa interpeláciami a podnetmi poslancov A. Dubajovej a M. Valachoviča a vybaviť ich v zmysle zákona.
MsZ uložilo riaditeľovi
AD HOC, p. o. m.
• upraviť účtovný stav dlhodobého
hmotného majetku k 1. 1. 2010 na základe schváleného prevodu,

nia s pridelenými prostriedkami vykonávajú aj darcovia (Nadácia SPP). Vrcholné orgány nadácie každý rok adre
sujú záverečnú správu o činnosti a hospodárení nadácie Pro Malacky aj na Ministerstvo vnútra SR.
Niektoré z podporených
projektov
Z niektorých aktivít podporených nadáciou vznikli pravidelné kultúrne udalosti presahujúce hranice mesta i štátu
(medzinárodná tanečná súťaž Saltare
Orbis, divadelný festival Zejdeme sa na
hambálku), iné boli materiálnou investíciou s trvalou hodnotou (oprava strechy
na sídle Boxing Clubu – RTJ, obnova národnej kultúrnej pamiatky – rodného
domu Ľ. Zúbka, skvalitnenie tréningových podmienok tenistov – vybavenie
areálu lavičkami a odpadkovými košmi,
rekonštrukcia detského ihriska na sídlisku Juh či bazéna v priestoroch futbalového štadióna...). Ďalšie projekty podpo
rili rozvoj umeleckých zručností, literárnej tvorivosti a mapujú duchovné hodnoty nášho mesta (výstavy: Martin Benka, Ľudovít Fulla a Malacky, vydanie pub
likácie k 90. výročiu organizovaného
športu v meste, kurz a výstava paličkovanej čipky...)
Partnerom a darcom financií pre toto grantové kolo (rovnako ako všetkých
predchádzajúcich) je NAFTA, a. s., a Nadácia SPP. Nadácia Pro Malacky je aj príjemcom 2 % dane z príjmov fyzických
a právnických osôb, čo však tvorí približne iba 1 % z celkového objemu poskytovaných prostriedkov.
TATIANA BÚBELOVÁ

• pripraviť a podať návrh na zápis do
katastra nehnuteľností súboru dlhodobého majetku, zvereného do správy
p. o. m. AD HOC.
MsZ uložilo štatutárovi
r. o. m. MŠ Kollárova 896
• zabezpečiť plnenie opatrení z finanč
nej kontroly hlavného kontrolóra mesta.
MsZ uložilo štatutárom škôl
a školských zariadení
• predložiť podrobný rozpis potrieb
dotácií školských zariadení, podľa ktorého bude môcť primátor posúdiť účelnosť
a oprávnenosť ich použitia a rozhodnúť
o ich prípadnom zvýšení v zmysle prijatého VZN.
MsZ splnomocnilo primátora
• podpísať zmluvu o prenájme pozem
ku vo vlastníctve mesta v prospech Spojenej školy, Pribinova ul. 16/1, Malacky
podľa znenia a za podmienok v schválenom uznesení,
• podpísať Dodatok č. 5 k Protokolu
o zverení dlhodobého hmotného majetku do správy príspevkovej organizácie
mesta AD HOC Malacky, ktorý je súčasťou jej zriaďovacej listiny na základe
schváleného prevodu,
• podpísať kúpnu zmluvu o prevode
nehnuteľností v prospech COOP Jednota
Bratislava-vidiek, spotrebné družstvo
podľa znenia a za podmienok, na základe schváleného uznesenia,
• podpísať kúpnu zmluvu o prevode
nehnuteľností, časť parc. č. 4188/1, v prospech manželov Radovana a Evy Semanovcov podľa znenia a za podmienok
v schválenom uznesení.
ANTON PAŠTEKA, foto: T. Búbelová

Obyvatelia činžiaku na Veľkomoravskej ulici majú k svojim bytom často neľahkú
cestu.

Keď voda nemá
kam tiecť...
Po výdatnom daždi či v čase topiaceho sa snehu zbadajú občania mesta aj to, čo by si inokedy
zrejme ani nevšimli.

„Večným“ problémom zostáva nemalá kaluž na parkovisku na Mierovom námestí.
Za jej tvrdošijným udržia
vaním stojí podľa Jozefa Bátoryho z oddelenia služieb
a údržby upchatý uličný

Podobný problém je aj na parkovisku vedľa ŠH Malina. „Problém je asi
v tom, že časom plocha parkoviska
sadla nižšie, a preto do vpustu nesteká
voda. O probléme však vieme
a budeme sa ním zaoberať,“
vysvetlil Viliam Konček z oddelenia územného rozvoja a životného prostredia.
KRITICKÝM
Na kalužový slalom si sťa
PEROM
žujú aj obyvatelia Veľkomoravskej ulice. Chodník priamo pred ich
vchodmi je v dezolátnom stave.
„Nad rekonštrukciou chodníka
sa uvažovalo už vlani, no
z finančných ani časových dôvodov nevyšla,“
objasnil V. Konček.
Obnova by sa však
mala podariť tento
rok. Zatiaľ však ale
podľa rozpočtu
nie je presne určeMláka na parkovisku pod diaľničným
privádzačom privádza niektorých do pomykova.

Hlboká kaluž na parkovisku v centre mesta je problémom najmä v jarných a jesenných mesiacoch.

vpust, ktorý slúži na odvod dažďovej
vody do kanalizácie. „Pravdepodobne
je zase zanesený, čistí sa však priebežne podľa počasia, teda aj viackrát do
roka,“ vyjadril sa.

né, ktoré komunikácie sa budú rekonštruovať. „Istý objem financií máme
my, ale ochotní prispieť sú aj obyvatelia bytovky,“ dodal V. Konček.
Text, foto: SIMONA ŠÍPOVÁ
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Malacky v dvoch
expozíciách
Mesto sa pripravuje na veľtrh ces
tovného ruchu ITF Slovakiatour
2010, ktorý sa uskutoční v Brati
slave 21. – 24. januára. V spoloč
nom stánku sa budú prezentovať
dve expozície – jedna propaguje
mesto Malacky a okolité záhorác
ke obce a druhá cezhraničný pro
jekt Paltour, podporený z fondov
Európskej únie. Malacký stánok
(č. 208) je umiestnený v rámci
spoločnej expozície Združenia
miest a obcí záhorskej oblasti
v hale B2.
Na celkovej ploche 80 m2 sa tak Malacky predstavia ako centrum regiónu
Dolného Záhoria, ako mesto so vzácnymi pamiatkami z čias 300-ročného pôsobenia významného rodu Pálfiovcov.
Súčasnosť mesta reprezentuje najmä
jeho rozvoj priemyslu prostredníctvom
priemyselného parku Eurovalley, ale aj
čoraz viac príležitostí na kultúrne a špor
tové vyžitie obyvateľov a návštevníkov

stánku tak najmä vo štvrtok a v piatok
budú môcť ochutnať z čerstvých kapustníkov, krupicovej tašky, syrových
pagáčikov a iných dobrôt. Ako bonus
môžu dostať aj pôvodný recept. Osvie-

Radosť a smútok
Autorke diel, z ktorých sršia city, smútok, ale aj znovunájdená radosť zo života, sa prihovorila primárka detskej onkologickej kliniky Daniela Sejnová, ktorá
Kataríne Svobodovej vyjadrila svoju úctu a obdiv. „Skláňam sa pred touto ženou, pretože prežila to, čo nechce skúsiť
žiadna žena a našla silu žiť, maľovať a tešiť sa z ďalších detí,“ priznala lekárka, kto-

konočných kraslíc (v sobotu), ktoré budú demonštrovať členky mestského
klubu dôchodcov pod vedením D. Malinovej.
Text: TATIANA BÚBELOVÁ, foto: archív

mesta. Predpokladá sa napríklad nárast
športovej turistiky v súvislosti s otvorením najväčšieho 27-jamkového golfového ihriska na Slovensku s názvom
White Eurovaley Golf Park v júni 2009.
V kultúre dominuje malacké ochotnícke Divadlo na hambálku a osvedčené
pravidelné happeningové podujatia či
festivaly, na ktoré bude malacká expozícia návštevníkov pozývať. K obľúbeným patria Malacká hudobná jar, Prvomájové Malacky, Kultúrne leto, Deň
cestovného ruchu, Adventné Malacky,
ale aj StreetFest, divadelný festival Zejdeme sa na hambálku či medzinárodná
tanečná súťaž Saltare orbis.
Dobroty aj umenie
Spoluvystavovateľom v stánku mesta bude partnerské mesto Veselí nad
Moravou. Novinkou z Malaciek je
ochutnávka domácich záhoráckych koláčov „z kuchyne mauackých starenek“,
ktoré napečú členky mestského klubu
dôchodcov. Návštevníci malackého

Vlani bolo pri našom stánku rušno.

Farby a žiaľ

Dokončenie z . strany
sa k plátnu a farbám,“ vysvetlila moderátorka, ktorá na oddelení detskej onkológie strávila sa svojou dcérkou nejednu
noc. Tak ako Oliver, aj ona prehrala svoj
boj so zákernou chorobou.

žením bude aj priame predvádzanie
umenia malackých výtvarníčok Rozálie
Habovej a Evy Režnej (vo štvrtok), zručnosti malackých čipkárok (piatok, sobota) a špeciálnych techník výroby veľ-

www.kia.sk

rú nečakaná smrť malého Olivera zastihla nepripravenú.
V starších olejomaľbách K. Svobodovej sa zračí bolesť, smútok, strach,
v novších dielach však spoznáva farby
a radosť. Za tú vďačí nielen manželovi,
ale aj deťom Eliške a Maximiliánovi.

Nová Kia cee’d
uvádzacia cena od 10 990 €*
( 331 084,74 Sk )

Výstava venovaná zosnulému Oli
verovi nesie príznačný názov Keď
zhasne slnko... a potrvá do 7. febru
ára. Polovica z výťažku z predaja ob
razov bude venovaná detskej onkolo
gickej klinike na Kramároch. Viac
o autorke a o jej tvorbe sa dozviete na
www.svobodova.sk.

Každá nová Kia cee’d je vyrobená na Slovensku, má štandardne
7-ročnú záruku, vysokú bezpečnosť ocenenú piatimi hviezdičkami
v testoch Euro NCAP a za volantom spokojného vodiča, ktorý vlastní
auto spĺňajúce všetky jeho požiadavky.

Text, foto: SIMONA ŠÍPOVÁ

Inšpiráciou pre výtvarníčku je jej dcérka Eliška.

V tvorbe K. Svobodovej je zreteľný
prechod od tmavých, depresívnych
farieb k optimizmu.

TERAZ

limitovaná edícia
Kia cee’d
World Cup 2010
s klimatizáciou
s cenovým
zvýhodnením
700 €!*
(21 088,20 Sk)

Made in
SlovaKIA
* Ponuka platí do 31. 12. 2009.
7 rokov/150 000km na pohonné ústrojenstvo a 5 rokov/150 000km na celý automobil. Platí pre KIA cee’d vo všetkých krajinách EÚ (+ Nórsko, Švajčiarsko, Island a Gibraltár). Emisie CO2: 119 - 174 g/km, kombinovaná
spotreba: 4,7 - 7,3 l/100 km. Konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk. Cena platí do 31. 12. 2009.
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Malacky
sviatkovali

Tak ako každý rok ani ten minulý nebol výnimkou
a Malačania sa v dobrej nálade zišli pri vôni pečienky
či varenom vínku.

Podujatie Adventné Malacky 2009 odštartoval mikulášsky
program pre deti v Zámockom parku, posledným bodom
programu bol Trojkráľový koncert. Predvianočné soboty
a nedele patrili vianočným trhom okolo vianočnej jedličky na
Malom námestí preplnenými stánkami s dobrotami či zaujímavými drobnosťami. Náladu zlepšovali koncerty tých známych aj menej známych, teplý čaj či kapustnica zadarmo, ale
aj ohňostroj.
Text: SIMONA ŠÍPOVÁ, foto: S. Osuský

autodieloch
2

MH 10 F1

sponzorI Adventných Malaciek

1 Deti v mikulášsku nedeľu vystrašil čert
Robo Jakab, anjelským hlasom zaspievala
Mirka Partlová.
2 Vianočné trhy a svetlo farebných žiariviek
na stromčeku zaujali aj najmenších.
3 Po zapálení poslednej, štvrtej adventnej
sviece si Malačania domov odnášali betlehemské svetlo.
4 Ľuďom dobrej vôle chutila kapustnica zadarmo.
5 Pomyselnou bodkou za adventom v Malackách bol Trojkráľový koncert Jána Babjaka,
Dalibora Karvaya a Daniela Buranovského.
6 V mrazivú štvrtú adventnú nedeľu „zahrievalo“ prítomných na Malom námestí okrem
horúceho vína či medoviny aj známe vokálne zoskupenie Fragile.

3

5
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Ide vaše dieťa
do škôlky?

Život v Malackách

V novembrovom čísle Malackého hlasu sme priniesli informáciu o prie
skume verejnej mienky, na ktorý sa podujala študentka Prírodovedeckej
fakulty Univerzity Komenského a autorka práce Vývoj imidžu a marketin
gu mesta Malacky Eva Janušková. Prieskum bol vytvorený formou do
tazníka, ktorý ste mohli prostredníctvom internetu vyplniť do 30. 11. Spra
cované údaje E. Janušková mestu poskytla, vďaka čomu vám prinášame
vyhodnotenie prieskumu spokojnosti so životom v našom meste.

Ako uvádza E. Janušková, dotazníka
sa zúčastnilo 262 respondentov, z toho
125 mužov a 137 žien, pričom priemer
ný vek respondentov bol 35,6 rokov. Au
torku prieskumu zaujímalo aj to, či boli
respondenti malackí rodáci, alebo sa do
mesta prisťahovali, ale aj ich vzdelanie.
Z celkového počtu respondentov bolo
127 prisťahovaných a 135 rodákov. 47 %
opýtaných ukončilo vysokoškolské vzde
lanie, 47 % malo maturitu, 3,5 % respon
dentov ukončili strednú školu bez ma
turity, 2,3 % školu s odborným vzdela
ním a 0,4 % opýtaných dosiahlo základ
né vzdelanie. 70 % z opýtaných bolo za
mestnaných, 10 % podnikateľmi, 10 %
študentmi, nezamestnaných boli 3 %, na
dôchodku 2 %.
Málo možností
Otázky sa týkali spokojnosti s pod
mienkami na život v meste, ale aj spo
kojnosti v jednotlivých oblastiach, akými
sú šport, bezpečnosť, bytová výstavba,
ponuka stredných a stredných odbor
ných škôl či možnosti kultúrneho vyžitia.
Z vyhodnotenia viacerých otázok vyply
nulo, že ľudia žijúci v Malackách sú ne
spokojní najmä s nedostatkom možnos
tí na trávenie voľného času, s nevyho
vujúcou infraštruktúrou a službami.
„Z vyjadrení respondentov k spokojnos
ti v jednotlivých oblastiach vyplýva, že
u väčšiny hodnotených prvkov sa spo
kojnosť občanov nachádza niekde upro
stred, teda v oblasti ,čiastočne spokojný´
alebo ,skôr nespokojný´. Čiže občania
väčšinu elementov potrebných pre život
čítajte a vyhrajte
Psychologický román Kity Sewel
lovej Ľadová pasca vám poodhalí
vyhnanecký život lekára, ktorý ne
šťastným krokom stratil život malého
pacienta. Táto udalosť ho vyženie na
okraj spoločnosti, po rokoch ho však
minulosť začína dobiehať.
Magický román Ostrov nekoneč
ných lások získava Rudolf Hoc z Ma
laciek. Žiadame výhercu, aby sa do

1. marca ohlásil v redakcii na Radlin
ského ulici 2751/1, 3. p., č. d. 407.
Ak chcete súťažiť o román Ľadová
pasca, pošlite do 8. februára nale
pený kupón a možno 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

v meste hodnotia tak, že je ešte síce čo
zlepšovať, situácia však nie je neúnosná,“
konštatuje E. Janušková. „Existujú však
oblasti, kde je mienka respondentov vý
razne záporná a naznačuje, že ide o prie
stor, ktorý má najväčšie rezervy a ktorý si
vyžaduje prvoradú pozornosť mesta,“
pokračuje. „Ako najalarmujúcejšie sa
javí riešenie otázky dopravnej záťaže
v meste. V poradí druhým najpálčivejším
problémom, ktorý trápi občanov, je ne
dostatok miest na parkovanie. Výrazne
negatívne stanovisko zaujali opýtaní aj
k možnosti získania stredného a stred
ného odborného vzdelania na území
mesta,“ odhalila iniciátorka prieskumu.
Peniaze majú prednosť
Ďalšia zo sekcií dotazníka bola veno
vaná životnému prostrediu. Podľa oby
vateľov mesta sa zeleni venuje síce vyš
šia pozornosť ako v minulosti, no na dru
hej strane mesto preferuje zisky pred
ochranou životného prostredia. Časť do
tazníka sa zaoberala aj vzťahom obča
nov a samosprávy. Prístup zamestnan
cov mestského úradu hodnotilo 26 %
opýtaných kladne, podľa 55 % respon
dentov sa zlepšuje. V dotazníku nechý
bala otázka v znení: Chodíte na zasad
nutia mestského zastupiteľstva? Zápor
ne odpovedalo 86 % opýtaných a 7 %
dokonca priznalo, že o zasadnutia sa vô
bec nezaujíma. „Z uvedeného vyplýva,
že občania si ešte plne neuvedomujú
možnosť priamej participácie na dianí
v meste,“ myslí si E. Janušková. Respon
denti hodnotili tiež informovanosť, ktorá
je podľa nich lepšia ako v minulosti.
„Obyvatelia považujú za najlepšiu formu
informovanosti internetovú stránku
mesta – 48 %, ďalej dvojtýždenník Ma
lacký hlas – 23 %, týždenník Malacko –
19 %, mestský rozhlas – 3 %, nevie 2 % a
iné – 5 %, pričom sem najčastejšie zara
dili mestskú televíziu. V rámci oficiálne
ho portálu mesta www.malacky.sk
hodnotili posun stránky po jej úprave
v roku 2008. 41 % si myslí, že je lepšia
ako stará stránka, podľa 31 % má portál
nedostatky, u 17 % nesplnila očakávanie
a 11 % si myslí, že je horšia ako pred dvo
mi rokmi. Až 93 % respondentov však
webstránku mesta nevyužíva na komu
nikáciu s mestským úradom. „Obyvatelia
zatiaľ využívajú internetovú stránku
mesta skôr na získavanie informácií ako
na komunikáciu s úradom,“ uvádza vo
vyhodnotení autorka. Smutný je tiež
fakt, že len 32 % Malačanov sa stotož
ňuje s logom mesta Malacky – dobré
miesto pre život.
Opodstatnená kritika
Respondenti nešetrili ani kritikou. Tá
sa týkala najmä križovatky a architek
túry mesta, ktorému chýba imidž a je
špinavé. Nevhodnou je podľa väčšiny
blízkosť, v akej sa nachádzajú obchodné
domy a synagóga. Občania Malacky
ohodnotili ako malé, architektonicky
zdevastované mesto. „No v množstve
odpovedí sa odzrkadľovala hrdosť na
symboly mesta, na rozvíjajúce sa mo
derné mesto, meniace svoju tvár,“ do
dala E. Janušková.
SIMONA ŠÍPOVÁ

Spracovanie účtovníctva
KUPÓN

1

jednoduché a podvojné, DPH, mzdy,
daňové priznanie, poradenstvo.

Kontakt :  0903 567 517

Riaditeľka MŠ v Malackách ozna
muje rodičom detí predškolského
veku, že prihlášky/žiadosti na škol
ský rok 2010/2011 sa budú vydá
vať pre všetky elokované budovy
na riaditeľstve MŠ (Kollárova 896)
od 15. 2. do 15. 3.
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ je
možné podať do 19. 3. Žiadosť si podá
vajú aj rodičia detí, ktoré neboli prijaté
do MŠ v minulom školskom roku.

Na mieste starého domu vyrastie nový objekt.

Nová stavba v centre
Počula som, že na
mieste neobývané
ho domu na Sasinko
vej ulici bude znač
ková predajňa obuvi.
Aká je pravda?

„Na rohu Sasinkovej ulice a Malého
námestia bude naozaj nová stavba,“

uviedla na správnu mieru Gabriela Re
háková, vedúca oddelenia územného
rozvoja a životného prostredia. „Je už
podaný návrh na územné rozhodnutie.
Ide o objekt, kde na prízemí bude pre
dajňa obuvi a na poschodí byty. Parko
vanie sa bude riešiť podzemnou gará
žou,“ dodala G. Reháková.
Text, foto: SIMONA ŠÍPOVÁ

Paltour na veľtrhu
cestovného ruchu
Na veľtrhu cestovného trhu ITF Slovakia 2010 v bratislav
skej Inchebe sa od 21. do 24. januára predstaví aj projekt
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská re
publika – Rakúsko 2007–2013 Paltour.
Jeho stánok bu
de v tesnej blízkos
ti stánku mesta
a prezentovať sa
bude cieľmi, ktorými sú okrem čiastoč
nej rekonštrukcie kaštieľa v Malackách
aj rekonštrukcia kaštieľa v Marcheggu
pre potreby pálfiovského archívu, vnú
torné vybavenie rekonštruovaných
priestorov pre potreby turizmu či vy
tvorenie historicko-náučných chodníč
kov v centre Malaciek. Ďalším z cieľov
projektu je spustenie trojjazyčného we
bového portálu www.region-palffy.eu,
ktorý bude verejnosti prístupný vo
februári. Užitočný bude najmä pre tu
ristov hľadajúcich informácie o Dolnom
Záhorí a Dolnom Rakúsku. Z propagač
ných materiálov distribuovaných na

veľtrhu sa dozviete nielen novinky
o spomínanom portáli, ale aj aktuality
týkajúce sa rekonštrukcie šiestich miest
ností Pálfiovského kaštieľa v Malackách,
ktorá sa uskutočüje. Skončiť by sa mala
30. apríla a návštevníci jubilejného 10.
ročníka Prvomájových Malaciek si tak
už o pár mesiacov budú smieť prezrieť
obnovené priestory tejto pamiatky.
V miestnostiach prvého a druhého
podlažia budete môcť navštíviť aj pálfi
ovskú izbu zariadenú dobovým nábyt
kom zapožičaným z hradu Červený Ka
meň.
SIMONA ŠÍPOVÁ

Krížovka
vie v Mikronézii G obyvateľ Talianska –
nadelia – malé pniaky

Vodorovne:
A kto sa zamestnáva kopaním – žila si –
biblické mesto B značka horčice – škriep
ky, zvady – Olympia (dom.) – bývalá ŠPZ
Bratislavy C blato (expr.) – st. jednotka
tlaku – výzbroj kovboja D Tajnička E po
moc (hovor.) – anglický dramatik – cho
robná zúrivosť – mäkký tmavočervený
nerast F české meno Aliny – má meniny
24. 5. – odpad pri výrobe cukru – súostro

Zvisle:
1 priateľ 2 ohmatala (hovor.) 3 spočítal,
zrátal 4 druh papagája (aj ara) – zn. koz
metiky – vajce (po nemecky) 5 doba –
kameň na brúsenie kosy 6 mestská polí
cia (skr.) – otrhaný človek, otrhanec 7 aró
ma (po česky) – Matica slovenská (skr.)
8 líra (po česky) – wednesday (angl. skr.)
9 aeronautika (skr.) – historka (po ang
licky) 10 nesplnil očakávanie 11 rieka vo

A
B
C
D
E
F
G

2

3

Kamenný mlyn – Vajarský
Vás pozýva na tanečnú zábavu

Pochovávanie
basy
Dátum:
Hudba:
Večera:
Cena:
Super
ponuka:

16. 2.
Zajačkovci
fašiangové menu
12 € (361,50 Sk)

V deň zábavy má pár pri pre
ukázaní 2 vstupeniek 50 %
zľavu na ubytovanie v 2-po
steľovej izbe v hoteli Rozália.
Predpredaj vstupeniek: 034/779 32 79,
kamennymlyn@kamennymlyn.sk
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POĎAKOVANIE
Ďakujem MUDr. Rigóovej a MUDr.
Pančíkovi, ako i milým a obetavým
sestričkám za odbornú pomoc a sta
rostlivosť počas hospitalizácie na inter
nom oddelení v Nemocnici v Malac
kách.		
Jana Poláková
Pripravil: Vojtech Kúkoľ

V tajničke je ukryté
slovenské príslovie.

1

Podmienky prijatia dieťaťa
v zmysle zákona:
1. Na predprimárne vzdelávanie sa
prijíma spravidla dieťa od 3 do 6 rokov,
výnimočne možno prijať dieťa od 2 ro
kov veku. Na predprimárne vzdelávanie
sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok
veku a ktorému bol odložený začiatok
plnenia povinnej školskej dochádzky,
alebo mu bolo dodatočne odložené pl
nenie povinnej školskej dochádzky.
2. Na predprimárne vzdelávanie sa
prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo
piaty rok veku, dieťa s odloženým začiat
kom plnenia povinnej školskej dochádz
ky a dieťa s dodatočne odloženým za
čiatkom plnenia povinnej školskej do
chádzky. 			
-mš-

4

5

6

7

8

9

Francúzsku – voľajako 12 cicavý ústroj
hmyzu (zastar.) – ad acta 13 mesto v Špa
nielsku – francúzsky maliar 14 ruský
súhlas – EČV okr. Levoča – rieka v Rusku
15 urobí bohatším 16 jedlá huba s mäk
kou dužinou 17 aziatky (po česky)
Pomôcky: Lan, torr, alait, Ála, Ratak,
wed, Ay, Olot, Arp
Kto chce súťažiť o sadu kníh do domác
nosti, nech pošle kupón spolu so správny
mi odpoveďami do 25. januára a zara
díme ho do žrebovania.

10 11 12 13 14 15 16 17

Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali
správne vylúštenie tajničky – Adven
tus – príchod – sme vyžrebovali Va
liku Bothovú zo Záhoráckej ulice
v Malackách. Získava sadu CD. Žia
dame výherkyňu, aby sa do 1. marca
ohlásila v redakcii.

MALACKÝ
HLAS

KUPÓN

1
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fóre na oficiálnom portáli mesta www.
malacky.sk vyjadrili znechutení obča
nia svoj názor na stiesnenosť a ne
dôstojnosť priestorov pošty. „Dnes som
bol na pošte a ľudia stáli až vonku v tej
ukrutnej zime. A takto je to mesiac čo
mesiac. Jediné, čo sa mení, je počasie,“
skonštatoval diskutujúci občan. Prav
dou je, že poštu denne navštívia stovky
ľudí, ktorí tu pre obrovskú vyťaženosť
pracovníčok často strávia neprimerane
dlhý čas. Problémom je tiež parkovanie.
Do istej miery ho vyriešili zmeny dvoj
prúdovej komunikácie na jednosmer
nú, čím vznikol priestor pre pozdĺžne
státie vozidiel, no v poobedňajších ho
dinách je aj navzdory tomu úspešné za
parkovanie pre vodiča skôr šťastím.
Budova dnešnej pošty by ešte tento rok mala zmeniť svoj vzhľad.

Pošta zostáva
na svojom mieste

Napriek tomu, že v májovom vydaní Malackého hlasu sme vás informovali
o tom, že pošta na Zámockej ulici si zrejme čoskoro nájde nové priestory,
zostáva na svojom mieste.
„S majiteľom budovy máme platnú ne vypovedať im zmluvu, ktorá je uza
nájomnú zmluvu, ktorá je uzatvorená tvorená na dobu neurčitú,“ vysvetlil.
na dobu neurčitú,“ informovala Mária Prevádzku pošty neohrozí ani rekon
Hromadová, zástupkyňa hovorcu Slo štrukcia budovy, ktorej začiatok je na
venskej pošty. „Samozrejme, v prípade, plánovaný počas teplejšieho počasia už
ak nájdeme vhodnejšie priestory, v kto v marci. „Rekonštrukcia prevádzku nija
rých by sme vedeli našim zákazníkom ko neobmedzí. Ide o prístavbu vedľa
ponúknuť väčší komfort, budeme takú budovy pošty na voľnom pozemku
to možnosť zvažovať,“ dodala M. Hro a o nadstavbu dvoch poschodí nad byt
madová. To, že by sa pošta mala v blíz mi,“ tvrdí P. Pálka, ktorý už v rukách drží
kej budúcnosti sťahovať do nových stavebné povolenie.
priestorov, vylúčil aj súkromný podni
Zmena miesta – áno či nie?
kateľ Peter Pálka, ktorý je majiteľom bu
dovy od februára minulého roka. „So
Otázkou je, či skutočnosť, že pošta
Slovenskou poštou ako s nájomníkmi zostáva na svojom pôvodnom mieste,
nemáme problémy a ani nemáme v plá je pre mesto pozitívom. V diskusnom

Neisté bývanie
Hoci plány nového majiteľa objektu
prevádzku pošty nijako neohrozia, ži
vot sťažujú štvorčlennej rodine Živne
rovcov, ktorá tu býva už od roku 1984.
P. Pálka totiž budovu pošty kúpil aj
s bytmi troch rodín, ktoré tu žili v slu
žobných bytoch. V kúpnopredajnej
zmluve však na spomínané byty nebolo
uvedené vecné bremeno, takže súčasní
nájomcovia už nemajú na bývanie
v nich právo. „Výpoveď z nájmu zatiaľ
nemáme, no keď skončilo trvanie zmlu
vy nášmu susedovi, pri jeho odhlasova
ní z trvalého pobytu odhlásil pán Pálka
aj nás,“ hovorí Viera Živnerová, ktorej
tak pribudli starosti s opätovným nahlá
sením pobytu. „Od 8. decembra sme
odpojení od vody, nemôžeme sa doma
ani umývať. Nemáme prístup k pivnici.
Na Štedrý deň nám dokonca náš pre
najímateľ odpojil anténu,“ dodáva so
zúfalstvom v hlase. Živnerovci chcú
však aj cez všetky príkoria v byte, ktorí si
postupne prerábali, zostať. Pomôcť im
však môže iba verdikt sudcu.

SpomienkY
25. 12. by sa dožil
dedko Pavol Gašpar
z Kostolišťa 57 ro
kov. S láskou naňho
spomínajú manžel
ka, syn Pavol, neves
ta Elena a vnučky Ta
marka a Ninka.
28. 12. uplynulo
18 rokov od smrti
nášho drahého otca
a starečka Antona
Trenčanského.
S láskou spomínajú
Tono, Elena, Andrej
s rodinami.
Smútok a ticho do
lieha na náš dom,
keď nepočujeme
Tvoje kroky v ňom.
Odišla si, niet Ťa me
dzi nami, ale v na
šich srdciach zostá
vaš stále s nami. 7. 1. sme si pripome
nuli 1. výročie úmrtia našej mamičky
a babky Anastázie Hujsovej.
S láskou v srdci spomínajú deti s ro
dinami.
14. 1. sme si pripomenuli 2. výro
čie úmrtia našej drahej manželky, ma
mičky, babky a prababky Terézie
Mercovej. S láskou v srdci spomí
najú manžel, dcéra Janka a synovia
Milan a Peter s rodinami a ostaná ro
dina. Kto ste ju poznali, venujte jej ti
chú spomienku.
27. 1. sa manželia Milan a Kvetoslava Kupcovci dožívajú 60
rokov spoločného života. Pevné zdra

Text, foto: SIMONA ŠÍPOVÁ

Z novostavby osada?
V  komentároch na oficiálnom portáli
mesta www.malacky.sk niekoľko občanov špekulovalo o výstavbe bytov na Jánošíkovej ulici. Počuli, že do nových bytov sa majú sťahovať Rómovia z osady
v Plaveckom Štvrtku.

Žiaden z dohadov o budúcich obyvateľoch Jánošíko
vej ulice nie je pravdivý. Nájomné byty sa budú prideľo
vať v zmysle všeobecne záväzného nariadenia, ktoré
schválili poslanci mestského zastupiteľstva a ktoré je do
stupné na oficiálnej webstránke mesta.
Text: -sisa/tabu-, foto: -otano-

vie do ďalšich rokov života im prajú
synovia Milan, Peter, Vladimír a dcéra
Lýdia s rodinami. K pozdravu sa pri
pájajú aj ostatní príbuzní.
31. 1. sa dožíva Milan Kupec
80 rokov. Do ďalších rokov života mu
prajú pevné zdravie
manželka Kvetosla
va, synovia Milan,
Peter, Vladimír a dcé
ra Lýdia s rodinami.
K pozdravu sa pripá
ja aj celá ostatná ro
dina.

Spoločenská kronika
od 7. 11. 2009 do 1. 1. 2010
PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:
80 – Helena Bašovská; Má
ria Evinová; Oľga Filová; Jú
lius Janko; Milan Kupec;
Anna Michalková; Libor Truba; Mária
Vojkovičová; František Zafka; 85 –
Štefan Trebuľa; 90 – Emília Blažíčko
vá; Mária Kvasnicová; Františka Šim
ková; Martina Vaneková; 96 – Štefá
nia Uhrincová
VÍTAME MEDZI NAMI:
Maxim Michalisko; Simona
Pullmannová

†

NIE SÚ MEDZI NAMI:

Peter Petrík, Pernek, *1957;
Július Habuda, Závod, *1942;
Anastázia Bartošová, Kuchyňa, *1920;
Mária Radochová, Borský Svätý Jur,
*1936; Alojz Klamík, Studienka,
*1934; Ján Sekáč, Malacky, *1941; Ire
na Černá, Malacky, *1932; Karol Da
vid, Malacky, *1936; František Jag
nešák, Sološnica, *1949; Teodor Chu
dej, Malacky, *1933; Terézia Janko
vičová, Malacky, *1932; Ján Púpala,
Malacky, *1953; Robert Vacula, Ma
lacky, *1927; Jozefa Rybecká, Stu
dienka, *1931; Terézia Nízka, Malac
ky, *1925; Albína Vallová, Studienka,
*1921; Peter Rusnák, Jablonové,
*1950; Margita Jankovičová, Malacky,
*1921; Ján Muška, Malacky, *1939; An
na Adamusová, Bratislava III, *1940;
František Strelecký, Malacky, *1955

Záhorácky
bál
Máme záujem spájať rodákov zo
Záhoria, ktorí žijú v Bratislave,
s dnešnými obyvateľmi Záhoria.
Len tak dokážeme prehlbovať
väzby Bratislavčanov – Záhorákov
so svojím rodiskom a upevňovať
v nich vedomie príslušnosti i lásky
k svojmu rodnému regiónu.
Pozývame teda Záhorákov na tradič
ný bál Záhorákov, ktorý sa uskutoční
v Bratislave, v Parku kultúry a oddychu
6. februára už po 41. raz. Program bude
ako vždy pestrý a zaujímavý. Tri hudob
né telesá zabavia mladých i starších náv
števníkov. Na plese sa stretnete so zná
mymi osobnosťami Záhoria. Vstupenky
za dnes už symbolickú cenu dostanete
v sieti Ticketportal. Na vašu účasť sa
teší Spolok Záhorákov v Bratislave na če
le s richtárkou, národnou umelkyňou
Máriou Kráľovičovou.
TONI GÚTH

Filatelisti hodnotili
V závere decembra sa na výročnej schôdzi stretli malackí filatelisti. Bilancovali svoju činnosť v roku, v ktorom oslavovali 80. výročie svojho založenia, čím patria medzi najstaršie kluby na Slovensku.

Vďaka výstavbe bytových domov na Jánošíkovej ulici pribudne v meste 110 nájomných bytov.

Zoznam spoločností, ktoré zabezpečujú vývoz
obsahu žúmp pre Malacky v roku 2010
Mesto Malacky uzatvorilo
zmluvy na vývoz obsahu
zo žúmp s 50 % príspevkom mesta pre občanov
mesta v neodkanalizovanej časti mesta s týmito
spoločnosťami:

Bližšie info:
MsÚ Malacky, oddelenie územ
ného rozvoja a životného pro
stredia, tel. čísle 796 61 81 u Jany
Ježkovej.		
-oúržpMALACKÝ HLAS
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Cena za odvoz
jednej cisterny
v roku 2010

Max. objem
cisterny m3

Jarolím Kleinedler, Veľké Leváre

17,00 €

10,0

Agrotrans, Kostolište, s. r. o.

15,00 €

8,3

TEKOS, spol. s r. o., Malacky

15,99 €

3,5

772 20 60

Miloš Taraba, Malacky

15,00 €

8,0

0903 414 234
0948 474 664

Spoločnosť

Kontaktné
telefónne čísla
0905 268 013
0911 268 013
773 40 08,
0905 480 423

V minulom roku zorganizovali v na
šom meste dve zberateľské burzy, jar
nú a jesennú. Pri prvej z nich sa usku
točnili i oslavy tohto jubilea. V rámci
osláv vydali pre zberateľov korešpon
dečný lístok s prítlačou a používala sa
i príležitostná pečiatka.
Súčasťou výročnej schôdze bolo
i odovzdanie bronzových čestných
odznakov Zväzu slovenských filatelis
tov za prácu pre rozvoj filatelie v Ma
lackách. Za podporu činnosti a spo
luprácu s klubom bol medzi ocenený
mi i primátor mesta Jozef Ondrejka.
Z členov klubu si čestné bronzové od
znaky ZSF prevzali Irena Fuksová, Dra
homíra Vicianová a Stanislav Osuský.

O tom, že svojou činnosťou sa radí
klub medzi aktívne organizácie nielen
v Malackách, ale i v rámci Slovenska,
svedčí fakt, že v rámci osláv Dňa slo
venskej pošty v Bratislave si deň po
výročnej schôdzi prevzal zlatý čestný
odznak ZSF za rozvoj filatelie aj Dušan
Pavlík, podpredseda a hospodár klu
bu.
Klub samozrejme vo svojej aktívnej
činnosti chce pokračovať. V ZŠ Dr. J.
Dérera i tento rok pod vedením Fran
tiška Gelingera pracuje krúžok mla
dých filatelistov a klub zorganizuje
opäť v apríli a v septembri tradičné
zberateľské burzy.
ANTON PAŠTEKA



ŠPORT

Semifinále
Malackého
pohára
2009
Prvý zápas semifinále Malacké
ho pohára 2009 odohrali 9. ja
nuára Biely balet a Artemis. Od
začiatku sa Artemis usiloval brá
niť a vyrážať do brejkov, ale Bie
ly balet mu to nedovoľoval. Stre
lecky disponovaní Haľko a Mi
chalovič zariadili dosť vysokú
výhru, ktorá by mala po druhom
zápase stačiť na postup do fi
nále.
V druhom zápase, ktorý strhol zapl
nenú halu a najmä fanúšikov Hobby, sa
zrodila spravodlivá remíza 1:1.
Hobby viedli zásluhou Višvádera, ale
netrvalo dlho a Haky s Vanišom vyrov
nali. Do konca zápasu už nepadol gól,
hoci šance boli na oboch stranách. Dá sa
povedať, že vynikli najmä brankári
oboch mužstiev. V druhom zápase sa už
musí rozhodnúť, takže očakávame tuhý
boj o postup. Favoriti si splnili svoje a vy
hrali aj iné zápasy. Najvyrovnanejším du
elom bol zápas Športka–Artemis. Z po
stupu sa nakoniec tešili skúsenejší hráči
Artemisu.
DUŠAN RADOVIČ

stvá Európy nepostúpil v individuálnej
disciplíne, ale so slovenskou štafetou
na 4x400 m získali vo finále 5. miesto
a utvorili i nový slovenský juniorský re
kord.
V ankete Atlét sympatia vyhrala v in
ternetovom hlasovaní mladá šprintérka
Monika Baňovičová, atlétkou športovej
triedy ZŠ Záhorácka v Malackách sa sta
la strednotratiarka Romana Sekáčová.
Na vyhlásení vystúpila kapela Setback
a taktiež predseda AC Vladimír Handl so
svojimi vlastnými skladbami.

Celkové poradie TOP 10:

Moderátori večera Vlado Zetek a Vlado Handl si na odovzdávanie ocenení na pódium
prizývali hostí, na fotografii Igor Kondel, zakladajúci člen a prvý predseda AC.

Atletika má
opäť kráľovnú
12. decembra sa v Kultúrním domečku uskutočnilo slávnostné vyhlásenie
ankety Atlét roka AC Malacky za rok 2009. Víťazkou ankety sa po piaty raz
stala šprintérka na 200 a 400 metrov Alexandra Štuková.
Jej najväčším úspechom v tomto
roku bola účasť na juniorských maj
strovstvách Európy, kde sa umiestnila
na 13. mieste v behu na 400 metrov
a na 18. priečke v behu na 200 metrov.

Druhé miesto v ankete z minulého roka
obhájila Barbora Šimková – účastníčka
ME do 23 rokov v disciplíne 100 metrov.
Z tretieho miesta sa mohol tešiť Ján
Beňa, ktorý síce na juniorské majstrov

Zumba vás dobre naladí

A. Štuková
B. Šimková
J. Beňa
E. Chvílová
(šprinty, splnený limit na MS do 17 rokov)
M. Baňovičová
(šprinty, splnený limit na MS do 17 rokov, slovenské rekordy)
M. Koch
(šprinty, účasť na MS do 17 rokov)
C. Hladíková
(skok do diaľky, viacnásobná majsterka
SR)
M. A. Drozda
(stredné trate, slov. rekord na 600 m)
V. Hruščová
(vrhy, viacnásobná majsterka SR)
V. Harculová
(trojskok, viacnásobná vicemajsterka
SR)
Pozn.:
Všetci ocenení boli reprezentanti SR
vo svojich vekových kategóriách.
Text: JAKUB VALACHOVIČ
Foto: SIMONA ŠÍPOVÁ

Baví vás
biliard?
Už v roku 2008 v Malackách vznik
lo v záujme zviditeľnenia biliardu
ako športu v našom meste občian
ske združenie s názvom BILIAR
DOVÝ KLUB MALACKY.
Od roka 2005 sa tu totiž hrá biliardo
vá liga s doterajšou účasťou 44 hráčov.
V roku 2009 sme rozšírili ligu o skupinu
B, kde si s chuťou mohli zahrať i nováči
kovia. Teší nás záujem nových hráčov
o túto hru a budeme veľmi radi, ak sa
naša hráčska základňa rozrastie.
Pod záštitou občianskeho združenia
sa organizujú i biliardové turnaje, ktoré
si môžu zahrať aj hráči nehrajúci ligu.
Už v tomto roku sme stihli odohrať No
voročný turnaj s účasťou 22 hráčov.
Rôznorodé informácie o fungovaní
občianskeho združenia, ako aj informá
cie o biliardovej lige si môžete pozrieť
na webovej stránke
www.biliardovaliga.nolimit.cz.
René Belko

V ďalšom čísle
Malackého hlasu sa dozviete aktuality
o prebiehajúcej čiastočnej rekon
štrukcii Pálfiovského kaštieľa, novin
ky zo života úspešného malackého
basketbalistu Borisa Bojanovského aj
podrobnosti o pripravovanom troj
jazyčnom turisticko-informačnom
portáli www.region-palffy.eu, ktorý
bude aktívny už vo februári. Najbliž
šie číslo novín vyjde 2. februára.

Pohybuchtiví Malačania môžu od
začiatku roka pridať medzi svoje
koníčky novinku – cvičenie zvané
zumba. „Ide o tanečnú fitnes ho
dinu inšpirovanú latinskoameric
kou hudbou a latinskoamerický
mi tancami,“ vysvetľuje inštruk
torka Vladimíra Landlová.

„Zumbu som objavila asi pred dvo
mi rokmi, keď som v Bratislave hľadala
nejakú športovú aktivitu. Celé to bola
jedna veľká náhoda. Vopred som si na
internete vyhľadala informácie o ho
dinách tae-ba, no nejakým spôsobom
som si musela popliesť presný čas
a zrazu som sa ocitla na hodine zumby.
Očarila ma hneď na prvýkrát, doslova
som sa na nej stala závislá. Má v sebe
obrovské množstvo energie a zároveň
je úžasným spôsobom relaxu,“ vyzna
la sa V. Landlová, ktorá sa rozhodla ten
to zaujímavý šport vytvárajúci priam
party atmosféru predstaviť aj Malača
nom.
„Zúčastňovať sa športových aktivít
v Bratislave je časovo veľmi náročné
a v Malackách nie sú veľké možnosti.
Koncom minulého roka som využila
príležitosť a dnes som certifikovanou
inštruktorkou,“ približuje.
V nedeľu 3. 1. sa uskutočnila prvá
hodina zumby. „Predpokladali sme, že
príde veľa zvedavcov, no že bude
účasť taká vysoká, sme ani len nedú
fali. Na parkete sa potlačilo vyše sto
ľudí. Balkón a vstupná časť telocvične
TJ Strojár boli úplne nabité divákmi.
Z dôvodu veľkého záujmu bolo po
trebné riešiť otázku priestoru. Teší ma,
že sa nám podarilo získať miesto v ŠH
Malina, kde bude mať každý dostatok
priestoru na pohyb,“ priznáva V. Lan
dlová.
Hodina zumby sa koná každú ne
deľu o 19.00 h v ŠH Malina. Cena vstup
ného je 2,50 €, za permanentku na
desať vstupov zaplatíte 22,50 €.
Text: SIMONA ŠÍPOVÁ
Foto: V. LANDLOVÁ



Na prelome rokov v Malackách vládol v športe bedminton.

Turnaje v bedmintone

Na prelome rokov zorganizovala TJ Strojár Malacky sériu amatérskych
turnajov v bedmintone.

Výbornú atmosféru vytvorila na prvej hodine asi stovka cvičiacich.

ŽENY – sobota 26. 12.
Organizátorov potešila účasť 10 hrá
čok. Najviac sa darilo D. Dorkovej. Táto
bývalá extraligová volejbalistka si v dra
matickom finále poradila s víťazkou sep
tembrového turnaja P. Šípovou.
Výsledky – semifinále:
Dorková–Gavorníková 2:0 (6,10)
Šípová – Sélešová 2:0 (16,12)
– o 3. miesto:
Sélešová – Gavorníková 2:0 (14,5)
– o 1. miesto:
Dorková – Šípová 2:1 (12,-9,13)
MUŽI – nedeľa 27. 12.
V dvoch skupinách systémom každý
s každým hralo 10 hráčov. Zo skupiny po
stupovali dvaja najlepší hráči do semifi
nále. Prekvapením bola prehra V. Hrebe
ňa v skupine s F. Ambrom v najdramatic
kejšom zápase turnaja, v ktorom si obaja
siahli na dno síl. V semifinále však obaja
svoje zápasy prehrali, a tak si o víťazstvo
v turnaji zahrali D. Rusňák s P. Dudášom,

registrovaným treťoligovým hráčom.
Deň plný prekvapení pokračoval a nako
niec sa z víťazstva tešil domáci hráč, kto
rý oplatil Dudášovi prehru zo skupiny.
Výsledky – semifinále:
Dudáš – Hrebeň 2:0 (12,16)
Ambra – Rusňák 1:2 (16,-16,-13)
– o 3. miesto: nehralo sa
– o 1. miesto:
Dudáš – Rusňák 1:2 (-20,16,-13)
ŠTVORHRA – sobota 2. 1.
Štartovalo 5 dvojíc, ktoré hrali systé
mom každý s každým. O poradí na 2.–4.
mieste rozhodoval pomer setov:
1. Ambra/Šípová – 10 b, 2. Baran/Dor
ková – 8 b, 3. Maxián/Kohút – 8 b, 4. Ores
ký/Kaszycki – 8 b, 5. Séleš/Sélešová – 6 b,
6. Škoda/Kožuchová – 5 b.
Najbližšie turnaje sa uskutočnia po
čas veľkonočného víkendu. Informácie
o tréningoch nájdete na www.strojar-malacky.sk
-duš-, foto: R. Séleš
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