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úvodník

Bežný
deň
Ako asi vyzerá zvyčajný deň prie
merného Malačana?
Po prebudení a rannej očiste sme
ruje zo svojho neporiadkom obsy
paného paneláka do práce. Cestou
za zárobkom, vďaka ktorému môže
využiť možnosť investovať do kraj
šieho bývania, sa mu síce niečo na
lepí na podrážku topánky, ale to
neprekáža. Veď TO prináša šťastie!
Prejde okolo niekoľkých opuste
ných domov a len tak-tak sa vyhne
zrážke so psou rodinkou vidiacu svoj
obed v Malačanovej desiatej ukrytej
v aktovke.
Skratku cez Zámocký park mu
prekazia pracovníci odstraňujúci
popadané stromy spod nôh. Kľuč
kujúc medzi ďalšími „poslami šťas
tia“ si spomenie na víkendovú zá
bavu, z ktorej fotografie možno raz
dobre poslúžia mestskému múzeu.
Ani nevie ako, zamyslený vstúpi
do vestibulu budovy, kde pracuje.
Do rúk mu ktosi strčí noviny. Po ich
letmom prečítaní dostane chuť na
písať svoju pravdu o tom, aký je
reálny život. Po zhodení kabáta
a vyložení uchránenej desiatej sa
opäť zamyslí. Ktovie, možno práve
prejavenie svojho názoru a nápa
dov aj jemu raz prinesie nejaké
ocenenie.
SIMONA ŠÍPOVÁ

Pálfiho srdce ľuďom
so srdcom na dlani
Ocenenie Pálfiho srdce udelil 26.
februára primátor Jozef Ondrejka
už po šiesty raz. Získalo ho 10 osob
ností. Pamätný list dostal Anton Pu
tek, o ktorom sa viac dozviete na
strane 7.

Pravidlo, ktorým sa cena primátora
riadi, je, že ocenený musí mať výsledky
šíriace dobré meno mesta za posledné
dva roky.
Za prácu v oblasti vedy boli ocenení
virológ Boris Klempa, nadaný študent
Michal Zajaček a lekár Miroslav Tedla.
V oblasti športu zaujali Peter Haľko, Sa-

muel Novota a Vladimír Mihočko mladší. V kultúre vynikol Róbert Makar (na
fotografii), výsledkami v spoločenskom
živote zaujala jediná ocenená žena Jana Klúčiková, Anton Pašteka a Jozef
Cauner. Viac sa o našich osobnostiach
dočítate na stranách 4 a 5.
Text, foto: -sisa-

Embitron už aj
v Malackách

Nadácia Pro Malacky finančne podporila v minulom roku zakúpenie špe
ciálneho rehabilitačného prístroja embitron sumou 3 000 €. Ide o prístroj
určený na multiefektívnu distančnú elektroliečbu.
Pokračovanie na . strane

Pozývame vás
na stretnutie
s Pavlom Frešom
Organizácia SDKÚ-DS Malacky pozýva obyvateľov Malaciek a obcí
okresu Malacky na besedu s novým
županom Bratislavského samosprávneho kraja Pavlom Frešom.
Stretnutie sa uskutoční v stredu
17. 3. o 18.00 h v budove Mestského
úradu na Radlinského ulici v Malackách vo veľkej zasadačke na prvom
poschodí. Témou stretnutia bude
problematika Bratislavského samosprávneho kraja.
VLADIMÍR RUSEK,
predseda SDKÚ-DS Malacky

Niekedy by k zlepšeniu vzhľadu a kvality životného prostredia postačilo zadovážiť
si popolník.
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Upozornenie

Čistá špina

V týchto dňoch sa začali práce na
likvidácii kalamitného dreva v Zámockom parku. Upozorňujeme občanov mesta, že z dôvodu uvedených prác je vstup do celého areálu
Zámockého parku

Roztápajúci sa sneh okrem predtuchy blížiacej sa jari odhalil aj správanie
Malačanov. Dnes sa ukazuje, čo sa pod bielou prikrývkou schovávalo.
Okrem množstva psích výkalov je to až zarážajúci počet
odpadkov. Z tohto dôvodu je
väčšina zamestnancov oddelenia služieb a údržby v teréne KRITICKÝM
PEROM
a začína s jarným upratovaním.
Pracovníci mesta sa musia popasovať

nielen s posypovými kamienkami, ale aj s bežnými odpadkami.
Tie často ležia v bezprostrednej
blízkosti smetných košov, čo
veľa vypovedá o povahe toho,
kto ich zahodil na trávnik či
Pokračovanie na . strane

Bezkontaktový prístroj vyhovuje najmä deťom.

výhradne
na vlastnú
zodpovednosť!

SPRAVODAJSTVO

Čistá špina
Dokončenie z . strany

chodník. Pri „predjarnej“ prechádzke
centrom mesta sa nedá nevšimnúť si
trávnaté plochy posypané ohorkami
z cigariet či „nášľapnými mínami“ od
zvieracích miláčikov. Ich chovatelia zrejme zabúdajú, že za priestupok, akým
neodstránenie exkrementov je, môžu
dostať pokutu vo výške 33,19 €. Vladislav Kunák, preventista mestskej polície,
odporúča neváhať a drzé správanie psič
károv ohlásiť na čísle 159. „Ak vo svojom
okolí spozorujete niekoho, kto po svojom psovi neuprace, vyzvite ho, aby trus
svojho miláčika odstránil. Môžete mu
povedať, že sa vám nepáči, že aj to mi-

že ak chcú uspieť, musia ísť hlboko
pod vytúženú cenovú hranicu. V tomto období mal veľkú výhodu ten, kto
mal hotovosť, prípadne schválený úver
a mohol si vyberať z rozsiahlej ponuky
a licitovať o cene. Trojizbový byt, ktorý
bol v roku 2008 bežne predajný za
3 milióny korún, sa v roku 2009 už len
s veľkými problémami predal za 2,5
milióna. Našli sa i výnimky. Zväčša išlo
o ľudí, ktorí nehnuteľnosti kúpili ešte
za ceny z roku 2008 a pokles cien nehnuteľností jednoducho nezaregis
trovali,“ pokračuje.

nimum trávnatej plochy je posiate exkrementmi. Keď ich ani potom neuprace, zavolajte na MsP. Zapamätajte si, ako
osoba vyzerala, čo mala oblečené, ako
vyzeral pes a do akého vchodu osoba
vošla,“ vyzýva V. Kunák. Realita je však aj
napriek všetkým snahám taká, že väčšina Malačanov je k vzhľadu svojho mesta
ľahostajná. Svedčí o tom aj úprava okolia činžiakov, doplnená zapáchajúcimi
výkalmi, odpadom z cigariet aj z domác
ností. Pracovníci mesta chodníky síce
zametú a trávniky vyčistia, ľudská sebeckosť, lenivosť či hlúposť sú bezhraničné. Pravdepodobne nepotrvá dlho,
kým sa realita opäť ukáže.
Text, foto: -nasi-

Podľa realitných maklérov sa dnes opäť oplatí investovať do kúpy bytu.

Investovať sa oplatí
Svetová hospodárska a ekonomická kríza má vplyv aj na zmenu cien nehnuteľností. Keďže byty, domy a pozemky v Malackách boli pre výhodnú
polohu mesta vždy drahšie, spýtali sme sa odborníkov, či kríza praje ich
zlacňovaniu.

Malacky po zime pôsobia skôr ako mesto psích exkrementov. Pod balkónmi niektorých panelákov však badať nový trend, vďaka ktorému sa z Malaciek môže už čoskoro stať mesto ľudských výkalov.

„V Malackách cena nehnuteľností
dosiahla maximum koncom roka 2007
a v prvej polovici roka 2008. Nehnuteľnosti sa veľmi dobre predávali, pretože
dopyt presahoval ponuku. Byt si kupovali nielen tí, ktorí potrebovali bývať,
ale aj špekulanti či ľudia s vyriešenou
bytovou otázkou, ktorí kúpu ďalšej ne-

Embitron už aj v Malackách
Dokončenie z . strany
,,Je vhodný najmä pre deti a starších ľudí, pretože ide o bezkontaktnú
formu liečby,“ tvrdí primárka fyziatricko-rehabilitačného oddelenia MUDr.
Helena Lesayová. Pacienti sa tak vyhnú
často nepríjemnému prikladaniu elektród a nastavovaniu intenzity prúdenia
elektriny. Používa sa najmä na poúrazovú rehabilitáciu, ale aj pri ochore-

niach nervov, urýchľuje a napomáha
hojivé procesy. Embitron je mimoriadne mobilný, tak nebude problém vykonávať rehabilitáciu priamo na lôžkach pacientov nemocnice. Medzi jeho pozitíva patrí aj možnosť aplikovať
liečbu aj cez odev alebo cez sadru. Rehabilitácia nastupuje oveľa skôr, už pri
samotnom procese hojenia, čo zvyšuje
kvalitu starostlivosti o pacienta. Nemocnica prístroj zakúpila koncom ja-

nuára t. r. a doteraz si ho „vyskúšalo“
už niekoľko desiatok pacientov. Podľa
slov primárky MUDr. H. Lesayovej si
pacienti chvália nielen samotný proces
rehabilitácie, ale aj jeho účinky, ktoré
pomáhajú zbavovať sa najmä bolestí.
Terapiu pomocou embitronu plne hradia zdravotné poisťovne a klasickou
formou ju odporučí všeobecný lekár
alebo lekár špecialista.
Text: -iša-, foto: S.Osuský

Kalamitné drevo predané
Primátor Jozef Ondrejka zvolal
23. februára mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva,
ktoré prerokúvalo jediný bod.
Tým bol návrh na priamy odpre
daj hnuteľného majetku mesta,
ktorým je kalamitné drevo v Zámockom parku.
Východisko predloženého návrhu
predstavuje znalecký posudok vypracovaný v októbri minulého roka. Konečný termín na predkladanie ponúk
na kúpu kalamitného dreva bol 31. ja-

nuár. Ponuku vo výške 39 202 € pred
ložil len jeden subjekt, firma DREXAN,
s. r. o., z českého Olomouca. Mesto
uhradí dodávku prác s drevom vo výške
5 560 € a dodávku prác na odstránení
koreňov a terénne úpravy vo výške
16 550 €. Tieto ceny sú maximálne a kupujúci ich bude účtovať podľa skutoč
ne odvedených výkonov. Čistý zisk pre
mesto tak bude minimálne 17 092 €.
Prijatiu návrhu predchádzala rozsiahla
diskusia. Tá smerovala k príčinám ni
čivej kalamity, ktoré podľa názorov nie
ktorých poslancov spočívajú v necitli-

vých zásahoch spôsobených revitalizáciou parku, ale aj k nevhodnému obdobiu prác. Pôda už nie je zamrznutá a diskutujúci poukázali na prípadnú devas
táciu kultúrnej pamiatky. Škody vzniknuté pri odstraňovaní dreva je firma
DREXAN, s. r. o., povinná odstrániť na
vlastné náklady. Práce na odstraňovaní
dreva sa začínajú 24. 2., preto je vstup
do Zámockého parku výhradne na vlast
né nebezpečenstvo. Všetky vykonávané práce bude monitorovať a evidovať
kompetentná osoba, určená mestom.
-nasi-

hnuteľnosti brali ako investíciu. V ponukách realitných kancelárií ostávali
zväčša len ťažko predajné nehnuteľnosti,“ otvorila problematiku Elena Frýbertová z realitnej kancelárie Mediator,
ktorá sa zaoberá sprostredkovaním
predaja, kúpy a prenájmu všetkých typov nehnuteľností na Záhorí.
„Na konci roku 2008 sa trh s nehnuteľnosťami takmer zastavil. Ľudia, ktorí
naozaj potrebovali začiatkom roka
2009 predať nehnuteľnosť, pochopili,

Ceny sa stabilizujú
Situácia na trhu nehnuteľností sa
stále mení. Podľa odborníkov sa v súčasnosti začína stabilizovať.
„Záujem je prevažne o byty v centre mesta, ktoré prešli kompletnou rekonštrukciou, prípadne o rodinné domy, ktoré sú ihneď obývateľné a ich
cena je primeraná ich stavu,“ vysvet
ľuje E. Frýbertová. „Predpokladáme, že
návrat cien z roku 2008 v blízkej budúcnosti nenastane. Práve teraz však
začína byť vhodný čas na investíciu
do nehnuteľností,“ zdôrazňuje. Hoci
okolie Bratislavy patrí k regiónom Slovenska, kde sa ceny nehnuteľností
vždy šplhali najvyššie, tých, ktorí chcú
v Malackách bývať, to neodrádza. Do
Malaciek sa v poslednom čase sťahuje
množstvo ľudí z rôznych kútov krajiny.
Dôvodom je najmä dostupnosť s hlavným mestom a možnosť dochádzania
do práce. S prisťahovalcami rodáci nemajú problém, čo potvrdila aj anketa
na www.malacky.sk. 33,4 % respondentov teší, že v našom meste sa dobre cítia aj ľudia, ktorí tu nevyrastali.
Rázne proti prisťahovalectvu sa vyjadrilo len 11,9 % hlasujúcich.
Text, foto: SIMONA ŠÍPOVÁ

Poukážka namiesto
hotovosti
Mesto Malacky prostredníctvom
inštitútu osobitného príjemcu vypláca od februára 2010 prídavok
na dieťa nie v hotovosti, ale formou ceninových poukážok. Slúžia
výlučne na nákup potravín, ošatenia, hygienických potrieb a školských pomôcok. Alkohol, kávu či
tabakové výrobky si za ne príjemcovia nemôžu zakúpiť. Zmena spô
sobu vyplácania prídavku na dieťa zabezpečí ich účelné využitie
v prospech tých, pre koho sú urče
né.

Prídavok na dieťa je štátna sociálna
dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej
osobe (rodič alebo osoba, ktorej je dieťa zverené do výchovy) na výchovu
a výživu nezaopatreného dieťaťa v súlade so zákonom č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení

zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom
poistení v znení neskorších predpisov.
Suma prídavku na jedno dieťa bola od
1. januára 2010 novelizovaná a zvýšená
na 21,99 € z 21,25 €). V prípade, ak si dieťa neplní povinnú školskú dochádzku,
tak škola, ktorú navštevuje, túto skutočnosť oznámi obci, v ktorej má dieťa trvalý pobyt, a príslušnému úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny. Ten pozastaví
vyplácanie prídavku na dieťa oprávnenej osobe a poukáže ho na obec, kde
má dieťa trvalý pobyt, prípadne po dohode na obec, v ktorej dieťa býva a súčasne navštevuje školu. Cieľom vyplácania prídavku na dieťa ceninovými poukážkami je vylúčiť ich zneužívanie na
nákup tabakových výrobkov, alkoholu
či kávy, pretože pri kontrole predložených dokladov sme ich často objavili.
ALENA KMECOVÁ
vedúca klientskeho centra

Obyvatelia z Ulice J. Kubinu
s návrhom nesúhlasia
V stredu 24. februára sa konalo
stretnutie obyvateľov Ulice J. Kubinu s predstaviteľmi mesta, projektantom a poslancami za ich obvod. Cieľom bolo prediskutovanie
projektu vybudovania cesty a
chodníka od križovatky s Kukučínovou ulicou až po mostné teleso
pred záhradkárskou osadou.

Navrhovaný zámer s päťmetrovou
vozovkou a dvojmetrovým chodníkom



oddeleným vysokým obrubníkom obyvateľom ulice nevyhovoval.
Problémom sa ukázali nerovnomerné vzdialenosti jednotlivých domov od
vozovky, ako aj vlastníctvo pozemkov.
Väčšina je totiž v súkromnom vlastníctve a nepočítalo sa ani s parkovaním
priamo na vozovke. Prediskutovávali sa
aj prípadné dopravné obmedzenia, ktoré by mali byť na tejto ulici realizované
vzhľadom na to, že ide o obytnú zónu
s prevažne mladými rodinami s deťmi.

Po rozsiahlej diskusii primátor mesta Jozef Ondrejka navrhol prepracovanie projektovej dokumentácie so záme
rom vybudovania tzv. umiernenej komunikácie. V praxi by to mala byť 3 metre široká vozovka s vyhýbacími zóna
mi, striedavým parkovaním po oboch
stranách a jednostranným chodníkom.
Nový variant projektu bude s obyvateľmi Ulice J. Kubinu opäť verejne prerokovaný.
-iša-, foto: -otano-
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SAMOSPRÁVA

Sme tu pre vás

vysypané z obálky

Žiadne
víťazstvo

Jedným z oddelení, ktoré zabezpečuje chod mesta, je oddelenie projekto
vého riadenia (OPR). Na jeho čele stojí Eva Sokolová.
Okrem nej pracuje na tomto odde
lení sedem zamestnancov. Zaoberajú
sa získavaním nenávratných finančných
prostriedkov, verejným obstarávaním,
stavebným dozorom a úvermi poskytovanými Štátnym fondom rozvoja bývania. O samotné projekty sa starajú štyria
projektoví manažéri, ktorí vyhľadávajú
a monitorujú výzvy na predkladanie pro
jektov, vypracúvajú žiadosti o nenávratné finančné prostriedky, implementujú
projekty a potom ich monitorujú.
Za každým projektom je tvrdá drina
Hlavnou úlohou oddelenia je získavanie nenávratných finančných pro
striedkov z fondov Európskej únie, zo
štátneho rozpočtu alebo prostredníctvom dotácií z ministerstiev. Nosnou
činnosťou OPR je príprava projektov,
vďaka úspešnosti ktorých mesto financie získava. „Zaoberáme sa tímovou prípravou a implementáciou projektov
mesta. Konečným cieľom tejto prípravy
je získavanie nenávratných finančných
prostriedkov, prípadne výhodných úverov na realizáciu projektov,“ vysvetľuje
E. Sokolová. Príprava napríklad inves
tičného projektu vyžaduje investičnú
prípravu, majetkovoprávne usporiadanie, vyjadrenia kompetentných orgánov
k územnému a stavebnému konaniu,
stavebné konanie v spolupráci s ostatnými oddeleniami mesta, spracovanie
stavebných zámerov, expertíz, finančných analýz, Pri neinvestičných projektoch ide napr. i o získavanie partnerov
na projekt, zhromažďovanie informácií
a vedomostí z rôznych oblastí,“ pokra
čuje. Každý projekt vyžaduje množstvo
času a tvrdú drinu. Na začiatku stojí samozrejme nápad, ten sa však nemôže
uskutočniť bez financií. Podávaniu žiadostí o nenávratné finančné prostriedky
predchádza časovo náročná príprava
podkladov. Pozostáva už zo spomínanej
prípravy projektovej dokumentácie,
získavania stavebných povolení a vyjadrení dotknutých orgánov. Až po získaní
stavebného povolenia môže byť odos
laná žiadosť o nenávratné finančné
prostriedky. V prípade úspešnosti projektu prichádza k implementácii projektu, teda k jeho realizácii. Tým sa však ešte nič nekončí, každý projekt musí byť
minimálne päť rokov monitorovaný.
Dnes sú najaktuálnejšími projektmi
mesta: Záhorie, Malacky – odkanalizovanie, Existujúca hala spracovania druhotných surovín – modernizácia technológie spracovania druhotných surovín, Paltour, Roseman, Inren a Mínus 3 %.
Záhorie, Malacky – odkanalizovanie
Svojím rozsahom je to najväčší projekt, aký mesto realizovalo. Projekt rieši
dobudovanie splaškovej kanalizácie
v častiach mesta, kde doteraz kanalizácia vybudovaná nebola, a rekonštrukciu
niektorých častí starej kanalizácie. Do
tohto projektu je zapojená i obec Kostolište, ktorá je v našej aglomerácii. So
samotnou realizáciou sa začne v tomto
roku.
Existujúca hala spracovania
druhotných surovín – modernizácia
technológie spracovania
druhotných surovín
Výsledkom tohto projektu je vybudovanie TG linky na mechanické spracovanie – drvenie a triedenie komunálneho odpadu, jeho separácia a po vytriedení vrátenie časti odpadu cez pr
vovýrobu do obehu a uloženie zvyšku
na skládku.
MALACKÝ HLAS
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Paltour
Projekt Paltour je zameraný na kultúrnu spoluprácu, rozvíjanie štruktúry
regionálneho a cezhraničného turizmu
a budovanie regionálneho destinačného manažmentu v Bratislavskom samo
správnom kraji. Malacky sú v projekte
vedúcim partnerom. Projektový tím sa
v januári zúčastnil veľtrhu ITF Slovakiatour, kde prezentoval nielen samotný
projekt, ale aj regióny Dolné Záhorie
a Dolné Rakúsko. Jedným z cieľov projektu je tiež spustenie trojjazyčného
portálu www.region-palffy.eu, ktorý
je už v rozsahu základnej štruktúry vytvorený a sprístupnený. V súčasnosti
sa v Pálfiovskom kaštieli rekonštruujú
priestory na zriadenie Regionálneho

Po prečítaní článku o zriadení útul
ku pre bezdomovcov mi nedá, aby
som sa neozvala. Na jednej z uve
rejnených fotografií sa vyškiera
môj bývalý manžel a ukazuje časo
pis Nota bene.

Tím projektového oddelenia (zľava): Monika Brezová, Michal Mračna, Jozef Landl,
Eva Sokolová, Petra Gašparová, Anna Kubinová a František Klíma.

Takýto asociál využíva služby azylového centra v našom meste, kde sa objavil po 16 rokoch, hoci býval doteraz na
východe. Ja som sa po rozvode vrátila
do rodného mesta, kde som s tromi deťmi začala od nuly u svojich rodičov. Mne
na sociálnom odbore, keď som žiadala
o byt, úradníčka povedala, že som si mala zistiť, aká je bytová situácia v Malackách a potom som sem mala prísť. A takýto parazit spoločnosti, ktorý by mal
sedieť vo väzení, využíva služby mesta
a azylového centra. Jemu ostal trojizbový byt vo Veľkom Krtíši aj s polovicou zariadenia, ktorý prehajdákal s kamarátmi
na alkohol. Na dve svoje deti neprispel
ani korunou na výživnom, hoci som sa
to snažila riešiť súdnou cestou, trestnými oznámeniami i exekútorom. Nič som
si nepomohla, lebo sa poctivej práci vyhýbal a nikdy sa nesnažil zamestnať tak,
ako sa o to nesnaží ani teraz, lebo ešte
stále platí exekučný rozkaz, ktorý je na
neho vydaný. Je si vedomý toho, že keby
začal pracovať, tak by mu strhli peniaze,
ktoré mi dlhuje. Tak takéto pochybné indivíduá majú v našom meste privilégiá
a užívajú si sociálne služby. Je to hanba
spoločnosti a nie víťazstvo ľudskosti.
HANA TESÁROVÁ

Najväčší
záujem je
o mapy
Rekonštrukcia časti Pálfiovského kaštieľa je v plnom prúde.

centra destinačného manažmentu i pálfiovská izba, ktorej zariadenie zabezpečuje OPR spôsobom zriadenia expozície
z kusov historického nábytku a bytových doplnkov z depozitu Slovenského
národného múzea Červený Kameň. Izba
bude zariadená v dobovom štýle, pripomínajúcom návštevníkom život vysokej
šľachty. Priestory by mali byť sprístupnené počas Prvomájových Malaciek.
Inren
Projekt sa zaoberá efektívnym využívaním energie a využívaním obnoviteľnej energie v hraničnej oblasti. Využíva
existujúce a zatiaľ nevyčerpané potenciály na spoločné využitie ekoenergie
a technológií energetickej efektívnosti.
Hľadá tiež nové možnosti využitia ekoenergie. Zámerom projektu je realizovať
inovatívnu investičnú akciu – osadenie
solárnych kolektorov na streche športovej haly Malina. Projektové aktivity sa
začali v októbri minulého roka, trvať by
mali do roka 2012. V prvom polroku
2010 sa bude realizovať príprava analýz
a dokumentácie na pilotné zariadenie,
ktorým sú solárne kolektory a technologické príslušenstvo pre športovú halu.
Roseman
Projekt sa zaoberá manažmentom
bezpečnosti cestnej premávky v cezhraničnom regióne modelového územia
Záhorie. Slovenská technická univerzita

v Bratislave spracovala analýzu policajných štatistík nehôd a ich následkov.
Malacky boli v počte nehôd a zranených
osôb na prvom mieste, v prepočte na
počet obyvateľov na treťom mieste.
V súčasnosti sa formou dotazníkov o do
prave zbierajú ďalšie potrebné informácie.
Mínus 3 %
Cieľom projektu je podporiť úspešné
napĺňanie cieľov Smernice o energe
tickej účinnosti konečného využitia
energie a energetických službách v európskych mestách a poukázať na možnosti dosahovania úspor energie spotreby mesta o 3 % ročne. Okrem Malaciek
je do projektu zapojený írsky Dublin
a Derry, rakúsky Graz, slovinský Maribor
a španielsky Teruel. Prvoradým cieľom
projektu bolo stanoviť porovnávaciu
spotrebu energie mesta a pripraviť akčný plán znižovania energetickej náročnosti mesta.
Do konečnej spotreby energie boli
zahrnuté oblasti, ktorých náklady na
energie hradí mesto z rozpočtu a môže
priamo ovplyvniť ich spotrebu energie.
Vyhodnocovala sa spotreba energie budov, verejného osvetlenia, mestského
vozového parku, zvozu odpadu, údržby
komunikácií a verejných priestranstiev.
Potrebné údaje boli zozbierané z faktúr.
Mesto má spracovaný energetický audit
a predprojekt. Elektrická energia sa

spotrebováva na prevádzku 16 budov
a verejného osvetlenia pozostávajúceho približne z 1500 bodov osvetľujúcich
89 ulíc. Len spotreba energie na osvetlenie predstavuje polovicu spotreby
energie celého mesta. Výsledky analýzy
ukázali, že najväčší podiel na spotrebe
energie predstavujú budovy s podielom
až 75 % a verejné osvetlenie s podielom
20 %. „Mesto bude mať vytvorenú metodiku zberu a vyhodnocovania spotreby energie a nákladov mestských zariadení, pretože bez kontroly spotreby nie
je možné ju riadiť. Vychádzajúc z energetických auditov budeme mať prehľad
o spotrebe energie, technickom stave
a potrebe investícií v mestských zariadeniach. Budeme mať vybrané opatrenia na dosiahnutie úspor energie a scenár realizácie úsporných opatrení,“ informovala E. Sokolová.
Bývanie pre celý okres
Obyvatelia celého okresu môžu na
OPR prostredníctvom Štátneho fondu
rozvoja bývania žiadať o nenávratné
pôžičky a nízkoúrokové úvery na vy
lepšenie svojej bytovej situácie. Úrok
pri úvere na stavbu rodinného domu
predstavuje 3,5 %, pri kúpe bytu 2 %.
Pôžičky a úvery sú poskytované na kúpu aj stavbu nehnuteľností, teda na
zabezpečenie akéhokoľvek bývania.

Napriek tomu, že turistická sezóna
sa ešte poriadne nezačala, turistic
ko-informačná kancelária v budo
ve inkubátora aj tak nezíva prázd
notou. Teraz ju však skôr ako turis
ti navštevujú domáci obyvatelia.
Pre každé obdobie je pritom typický
dopyt po inom druhu tovaru. Počas vianočných sviatkov a nového roka sa predávali najmä drahšie publikácie Malaciek, tričká a ďalšie propagačné predmety nášho mesta, ktoré sa ako darčeky
dostali na rôzne miesta sveta. Teraz je
najväčší záujem o mapy mesta, pričom
vyhľadávané sú okrem klasických aj
ručne maľované. Ako drobnú spomienku na mesto si návštevníci najčastejšie
odnášajú perá a pohľadnice obohatené
o pečiatku s logom Malaciek. Do leta by
v TIK-u mali byť opäť k dispozícii „turistické vychytávky“ – turistické známky
a hrnčeky.
		
-raj-

Upravené stránkové
hodiny na preberanie
daňových priznaní
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Pondelok
Utorok
Streda

22. 3.
23. 3.
24. 3.
25. 3.
26. 3.
29. 3.
30. 3.
31. 3.

7.30–17.00
7.30–17.00
7.30–17.00
7.30–17.00
7.30–17.00
7.30–18.00
7.30–18.00
7.30–18.00

Bez obedňajšej prestávky!
SIMONA ŠÍPOVÁ
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Predstavujeme vám desať osobností, ktoré svojou prácou prispeli k šíreniu
Jozef Cauner

Človek, ktorý rozdáva
sám seba
Muž, ktorý prežil v Malackách celý ži
vot, daroval krv po prvýkrát ako osem
násťročný. Inšpiráciou mu boli spolupra
covníci. „Všimol som si, že kolegovia cho
dievali darovať krv pravidelne, a tak som
to vyskúšal aj ja,“ spomína Jozef Cauner
na svoj prvý odber. Odvtedy absolvoval
už 155 odberov, samozrejme bez nároku
na odmenu. Priznáva, že by ich bolo aj
viac, keby neochorel. „Inak chodím pra
videlne každé tri mesiace,“ hovorí a zá
roveň dodáva, že niekoľkokrát sa pre
obyčajných ľudí nepríjemného odberu
nemohol dočkať. „Stalo sa, že som prišiel
o deň či dva skôr, ako som mal.“ Hoci sa
to malackému darcovi nestáva často,
dal svoju krv aj známemu človeku.
„Jedna pani od nás z práce mala
problémy, tak sme jej viacerí
niekoľkokrát dali svoju krv,“
vysvetlil. Motiváciou mu je
núdza. „Keď vidím, ako je
krv potrebná, nedoká
žem nepomôcť. Nosi
teľ certifikátu profeso
ra J. Kňazovického,
bronzovej, striebor
nej, zlatej i diaman
tovej Jánskeho pla
kety pomáha aj na
priek odhováraniu.
Veľa ľudí z jeho oko
lia sa mu usiluje dar
covstvo vyhovoriť,
pretože nič z neho
nemá a oberá ho
o čas. S tým však
J. Cauner nemôže
súhlasiť. Odmenou
mu je totiž pocit, že
niekomu možno za
chránil život.

africkými hantavírusmi rozhodla viac-me
nej náhoda. Kolega z Marburgu sa dlhé
roky venoval výskumu vírusu Lassa, kto
rý sa vyskytuje v rovníkovej Afrike. Na
padlo mu využiť získané vzorky. Boris
Klempa pri ich skúmaní objavil úplne no
vé druhy vírusov, najprv jeden a potom
druhý. Ale to nebolo všetko. Za svoju
doktorandskú prácu získal Cenu Roberta
Kocha, ktorú udeľuje inštitúcia Charité
Berlín. Spomedzi 600 doktorandov získal
najvyššie hodnotenie „summa cum lau
de” a jeho práca bola ocenená ako jedna
z 3 najlepších spomedzi všetkých. A pre
čo ho očarili najmä víru
sy? „Očarila ma
predovšet
kým

Jozef Cauner

pechu ale nebola ľahká. Jana Klúčiková
je samouk, o práci aranžérky sa dozvede
la z literatúry a školení v zahraničí. „Živ
nosť som si založia v roku 2004. Istotou
mi bola spolupráca s agentúrou, ktorá mi
zadávala prácu a aranžérske práce v sve
toznámej kozmetickej firme, ktorá so
mnou spolupracuje doteraz,“ spomína
J. Klúčiková na začiatky v garáži bytovky.
Záujem susedov ju prinútil otvoriť si kve
tinársku dielňu pre verejnosť. „V bu
dúcnosti plánujem podporiť
ľudí so zníženou pracov
nou schopnosťou

BORIS KLEMPA

RÓBERT MAKAR

Mgr. art. Róbert Makar, ArtT.

Anjel so samopalom
mu zmenil život
Narodil sa v Handlovej, po troch me
siacoch sa však s rodičmi presťahoval do
Malaciek, kde žije a tvorí dodnes. K vý
tvarnému umeniu začal inklinovať už
v materskej škole. Ukončil Školu ume
leckého priemyslu v Bratislave, kde sa
stretol aj s pr
vým

siacov. Pôsobí aj ako učiteľ na Vysokej
škole výtvarných umení v Bratislave a na
Akadémii umení v Banskej Bystrici. Mo
mentálne sa podieľa na projekte Post
grafik v spolupráci Slovenska a USA,
v rámci ktorého mal už spomínanú vý
stavu v Houstone.
Vladimír Mihočko ml.

Malacky sú jeho
srdcovka
Vladimíra Mihočka ml. priviedol k stol
nému tenisu otec. Ako 13-ročný chla
pec získal hneď dva tituly maj
stra Európy, a to ako indivi
dualista a v družstvách.
O niekoľko rokov ne
skôr sa do Malaciek
vrátil, aby náš
stolnotenisový
klub svojím
v ý k o n o m
v ytiahol
do prvej
ligy.

JANA KLÚČIKOVÁ

SAMUEL NOVOTA

Peter Haľko

Je tímový hráč
Už ako 25-päťročný dosia
hol Peter Haľko veľký úspech,
keď sa dva roky po sebe stal
futsalistom roka. Sám seba však
hodnotí len nerád. „Blízki ľudia
v mojom okolí o mne niekedy vra
via, že som tichý typ, ktorý nie je rád
stredobodom pozornosti,“ prezradil
údajne hanblivý a zdržanlivý P. Haľko.
„V niektorých situáciách sa držím radšej
v ústraní. Na ihrisku to však neplatí. Po
čas hry sa viem aj nahnevať a zanadávať
si, no len pre seba. Vždy sa totiž snažím
správať slušne a priateľsky,“ dodáva vzá
pätí. Aj to je dôvod, pre ktorý je športo
vými odborníkmi hodnotený ako skvelý
tímový hráč. Spoluhráči o ňom hovoria
ako o ofenzívnom type hráča, výbornom
technikovi a neporaziteľnom strelcovi.
Objav roka 2009 sa síce narodil v Prešo
ve, no keď mal dva roky, jeho rodina sa
rozhodla usadiť v Malackách. S futsalom
začal ako 14-ročný. „Futsal ma uchvátil,
no na futbal som nezanevrel,“ priznal je
den z piatich členov elitného All Star tí
mu.
RNDr. Boris Klempa, PhD.

Fascinovaný vírusmi
K prírodným vedám mal vzťah už od
detstva. V základnej škole sa aktívne za
pájal do súťaží ako Poznaj a chráň alebo
do chemických a biologických olympiád.
S výskumom a vedou začal už pri písaní
svojej diplomovej práce, najmä za po
moci ďalšieho Malačana – virológa MUDr.
Ota Kožucha, CSc., ktorý mu pomohol
vybrať si medzi vírusmi, molekulárnou
biológiou a genetikou. O jeho ceste za



PETER HAĽKO
MIROSLAV TEDLA

vi
roló
gia. Je to
ANTON PAŠTEKA
dynamická
a moderná ve
da, v ktorej sa využí
vajú najmodernejšie
metódy molekulárnej bioló
gie s cieľom ochrany ľudského
zdravia. Vírusy sú rozhodne fascinujúce
organizmy, ktoré si napriek svojej jed
noduchosti dokázali vyvinúť veľmi účin
né spôsoby, ako prežiť.“
Momentálne pôsobí ako vedúci od
delenia ekológie vírusov vo Virologickom
ústave Slovenskej akadémie vied. Stále
však čiastkovo pracuje aj v Institute of
Virology, Charité – School of Medicine
v Berlíne, kde strávil do septembra 2008
osem rokov a tu aj v roku 2004 získal dok
torát. Je autorom 28 odborných publi
kácií.
Jana Klúčiková

Obklopila sa krásou
a prírodnými materiálmi
Rodená Modrančanka žije s manže
lom Pavlom a dcérami Jankou a Marian
nou v Malackách už 15 rokov. Cesta k ús

MICHAL ZAJAČEK

VLADIMÍR MOHOČKO ml.

a otvo
riť chránenú
dielňu. Osvedčilo sa mi po
znanie, že umelecké cítenie je práve
u hendikepovaných ľudí rozvinutejšie.
Spolupráca s nimi dostáva úplne iný roz
mer,“ myslí si šikovná kvetinárka. Sama
svoj život hodnotí ako symbiózu kreativi
ty, kvality a schopnosti sa prispôsobiť
prostrediu a podmienkam zákazníkov
a zosúladiť ich s rodinným životom. Vďa
ka svojmu prístupu získala 2. miesto v ka
tegórii úspešná živnostníčka v rámci pro
jektu Podnikateľka roka 2008. „Je to pre
mňa nesmierne vzácne ocenenie, lebo
úspech som dosiahla drinou a často ťaž
kou prácou. Nikto mi nič nevyšliapal ani
nevybavil. Sama sebe som dokázala, keď
človek chce, dokáže veľmi veľa,“ myslí si.

úspe
chom. Na
medzinárodnej
súťaži získal ocenenie
za grafiku Anjel so samopalom. Ďalej po
kračoval v štúdiu na Vysokej škole vý
tvarných umení v Bratislave a potom ab
solvoval množstvo študijných a tvori
vých pobytov. Najväčšie úspechy sa do
stavili za posledné roky, o čom svedčí aj
množstvo výstav. Z nich možno spome
núť výstavu OJAB v Rakúsku, 10th INTER
NATIONAL DRAWING AND GRAPHIC
BIENNAL GYŐR v Maďarsku alebo výsta
vu na univerzite v Houstone v USA. Svo
je diela, ktoré vystavuje doma i v zahra
ničí, tvorí v ateliéri v Malackách. Vznikajú
najprv v jeho hlave a potom už v spomí
nanom ateliéri niekoľko týždňov či me

Stalo sa tak
v roku 1989.
Svoju trénerskú
dráhu začal ako
mladučký 20-ročný
hrajúci tréner vo Fran
cúzsku. Postavili ho do
stolnotenisovej haly len so
základmi francúzskeho jazy
ka a čakali na zázrak. O rok boli
jeho dvaja zverenci nielen v repre
zentácii, ale dokonca sa prebojovali
na majstrovstvá Európy. Trénerská ka
riéra bola skvelo naštartovaná. Ostatní
tréneri na neho pozerali ako na raritu.
V prostredí, kde sa vek trénerov pohybu
je niekde medzi 50 a 60 rokov, bol jed
noducho ucho. Francúzsko sa mu stalo
druhým domovom. Okrem trénerskej
dráhy sa sľubne rozvíjala aj jeho pedago
gická kariéra. Na jednej zo základných
škôl vyučoval telesnú výchovu a dejepis.
Napriek úspechom ho stále ťahalo do
mov, na Slovensko. V roku 1997 si vyhlia
dol vtedy nádejnú hráčku Evu Ódorovú
a začal ju trénovať najskôr ako asistent
hlavného trénera. Deväť rokov spoločnej
driny, nespočetných zápasov, sústredení
a nalietané desaťtisíce kilometrov po tur
najoch v rozličných krajinách sveta sa zú
ročilo v kvalifikácii a účasti tejto športov
kyne na letných olympijských hrách v ro
ku 2008 v Pekingu. Eva sa pod vedením
Vladimíra Mihočka ml. stala jedinou stol
MALACKÝ HLAS
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dobrého mena Malaciek nielen na Záhorí či Slovensku, ale aj vo svete
notenisovou hráčkou, ktorá sa v histórii
Slovenska prebojovala na olympiádu len
svojimi výkonmi. Nikdy nedostala žiadnu
výhodu, akú ponúka status divokej karty.
Momentálne tento úspešný tréner pôsobí vo Francúzsku ako riaditeľ stolnotenisového klubu, ktorý hrá prvú aj druhú ligu a venuje sa jednému zo svojich mimoriadne talentovaných zverencov – len
11-ročnému Francúzovi, ktorý má už teraz čo povedať v rámci európskeho stolného tenisu. Tvrdí ale, že Malacky sú stále jeho srdcovkou, pretože tu má rodinu,
ktorá je pre neho dôležitá a chce sa raz
do Malaciek vrátiť.
Samuel Novota

Talent aj drina
Na stolný tenis sa prihlásil sám ako
8-ročný, keď v škole robili nábor. Ako hovorí, ani nevie prečo, ale tento šport ho
jednoducho začal veľmi baviť. Jeho prvý
tréner Ladislav Csillághyi už vtedy zbadal mladý talent. Talent, drina a možno
aj ruská škola od trénera Saprykina postupne vypracovali výkony mladého, zatiaľ len osemnásťročného športovca na
medzinárodné turnaje. Slovenská jednotka vo svojej dorasteneckej kategórii
reprezentovala našu krajinu už v Japonsku, Chile, Argentíne, Guatemale, z európ
skych štátov v Poľsku, Maďarsku, Nemec
ku a v Česku. Najviac si zatiaľ cení svoje
účinkovanie na medzinárodných majstrovstvách v Chile, kde sa prebojoval
medzi 16 najlepších hráčov sveta. Stolnému tenisu sa prispôsobila celá rodina.
Predovšetkým otec, ktorý syna sprevádza na turnaje a každý zápas veľmi inten
zívne prežíva. Za veľkú výzvu považuje
Samo Novota majstrovstvá sveta, ktoré

sa budú konať koncom roka práve u nás
na Slovensku. Slovensko si ako organizátor môže svojich hráčov nasadiť bez toho, aby museli prejsť kvalifikačnými zápasmi. A Samo Novota z Malaciek na
štartovacej listine určite nebude chýbať.
Mgr. Anton Pašteka

Rozhodol štyritisíc
zápasov
Anton Pašteka sa ako mladý učiteľ
v základnej škole zaujímal okrem zemepisu a svojich žiakov aj o svoju vášeň.
Tou sa stal šport, konkrétne hádzaná.
Neskôr mu učarovala filatelia. Keďže je
to muž, môžeme si bez urážky dovoliť
povedať, že je momentálne najstarším
aktívnym rozhodcom hádzanej na Slovensku. Rozhoduje stretnutia druhej ligy žien a mužov a prvej ligy dorastencov. Ako rozhodca pravidelne reprezentuje Malacky na najväčšom mládežníckom turnaji v hádzanej v strednej Euró
pe v Prahe a na celoslovenskom turnaji
v hádzanej v Prešove. Práve v Prešove
v januári minulého roka rozhodoval svoj
štvortisíci zápas. Pri tejto príležitosti získal významné ocenenie – zlatú plaketu
Slovenského zväzu hádzanej. Minulý
rok bol na udelené ocenenia za jeho
prácu naozaj plodný. Ako sme spomenuli v úvode, jeho ďalšou vášňou sa stali
malé farebné ozúbkované štvorčeky –
poštové známky. Za posledných 40 rokov a podieľal na organizovaní mnohých filatelistických výstav a zberateľských búrz. Zväz slovenských filatelis
tov ocenil jeho celoživotný prínos fila
telii ďakovným listom a Anton Pašteka
sa stal nositeľom zlatého čestného odznaku.

Nebojte sa opýtať na

MUDr. Miroslav Tedla

Považuje sa predovšetkým za lekára
Miroslav Tedla sa narodil v roku 1975
v rodine lekára. Ako sám hovorí, prostredím bol určite ovplyvnený, ale definitívne rozhodnutie o svojej lekárskej dráhe
urobil až v treťom ročníku gymnázia.
Sám seba v prvom rade považuje za lekára. Jeho špecializáciou sú ušné, nosné
a krčné choroby, chirurgicky ho však zaujala hlava, krk, estetická chirurgia nosa
a ušníc, endoskopická chirurgia prínosových dutín, chirurgia hlasiviek a štítnej
žľazy. Vo svojej vedeckej práci sa zaoberá najmä poruchami prehĺtania, chorobami štítnej žľazy a rakovinou hlavy a krku. Záujem o vedu a výskum prejavil pri
svojom pôsobení na prvej ORL klinike
v Bratislave. Výsledkom jeho dlhoročného bádania je komplexne spracovaná
publikácia o poruchách prehĺtania. Túto
poruchu si, ako MUDr. M. Tedla tvrdí, vyskúšal pri angíne takmer každý z nás. Je
však veľa ľudí, ktorých porucha prehĺtania ohrozuje na zdraví alebo priamo na
živote. Veľmi nebezpečný je zápal pľúc,
ktorý ľudia dostanú potom, ako sa im
práve pri poruche prehĺtania dostane je-

dlo do pľúc. Na následky tejto poruchy
vyvolanej mnohými faktormi zomiera až
25 % pacientov. U nás a ani v strednej
Európe sa doteraz tejto diagnóze nikto
tak komplexne nevenoval. Publikácia,
ktorej autorom je tento mladý vedec, sa
stretla v odborných, no najmä v zahraničných kruhoch s veľkým ohlasom. Momentálne pôsobí MUDr. Miroslav Tedla
ako lekár vo vysokošpecializovanej príprave zameranej na chirurgiu hlavy a krku na prestížnej britskej klinike University Hospitals Coventry and Warwiskshire
NHS Trust. Koncom tohto roka sa mieni
vrátiť na Slovensko.
Michal Zajaček

Človek a vesmír
ovplyvnili jeho život
Mladý vedátor sa k svojej náročnej
záľube dostal už ako osemročný. „Môj
záujem o vedu ovplyvnila kniha Človek
a vesmír, ktorú som si kúpil z vlastných
úspor. K ďalšiemu štúdiu ma motivovali
aj prírodovedné predmety v škole, rôzne
súťaže a olympiády a, samozrejme, šikovnosť rovesníkov, ktorých som vďaka
svojmu koníčku spoznal,“ približuje M.
Zajaček svoje začiatky. Na strednej škole

sa najviac zaujímal o matematiku, fyziku
a astronómiu. Hviezdy ho však pútali aj
vo voľnom čase. Už niekoľko rokov sa aktívne zúčastňuje na Zraze mladých astronómov Slovenska a Astronomickej
výmene skúseností. Okrem toho sa zaujíma aj o históriu a literatúru, výnimkou
nie je ani umenie. Od detstva sa venuje
hre na husliach. Vďaka záľube v bádaní
precestoval dvadsaťjedenročný Malačan
kus sveta. „Na základe eseje, ktorej témou boli klimatické zmeny, som bol vybraný na medzinárodnú konferenciu
o klimatických zmenách v Ženeve v júni
2009. Jedným z rečníkov bol aj Kofi Annan, prezident Globálneho humanitárneho fóra,“ hovorí M. Zajaček. Koncom
júla sme sa s projektom Dôležitosť merania pre využitie slnečnej energie zúčastnili prestížnej prehliadky mladých
vedcov Expo Sciences International v Tunisku, kde bol o našu prácu očividný záujem. Napokon sme získali ako formu
ocenenia postup na najväčšiu medzinárodnú výstavu mladých vedcov v Južnej
Amerike MOSTRATEC, ktorá sa uskutoční
koncom októbra v meste Novo Hamburgo v Brazílii,“ teší sa mladučký vedec.
INGRID ŠRÁMKOVÁ, SIMONA ŠÍPOVÁ,
PETRA ŠUŠOTOVÁ

batérie

Má zmysel pri výmene autobatérie zamerať sa viac
na výkon, konštrukciu alebo výrobcu?
Všetky batérie v ponuke Akušatu sú
kvalitné a spoľahlivé. Našou srdcovou
záležitosťou je však Caryon, batéria,
preverená na pretekoch Dakar v Južnej
Amerike. Naštartovanie vozidla je totiž
len jednou z funkcií akumulátora.
I v prípade vypnutého motora zaisťuje
energiu pre riadiacu jednotku, pamäťové moduly diaľkových ovládaní,
alarm, palubný počítač, pamäť
auto-rádia...Toto všetko je nesprávnou
činnosťou alebo neodbornou výmenou
akumulátora ohrozené a k obnoveniu je
potrebný autorizovaný servis. Neriskujte
nu
a zverte servis, prípadne voľbu a výmenu
autobatérie našim odborníkom.

Akušat vám ponúka 250 typov akumulátorov od štartovacích
pre všetky osobné a nákladné automobily, motocykly, lietadlá
a lode, cez špeciálne gélové až po trakčné akumulátory a záložné zdroje.

Všetko, čo potrebujete
vedieť o

autodieloch

je naša adresa

1. mája 5470/46, Malacky, tel.: 034 772 4862
mobil: 0910 966 026, 0915 736 141, e-mail: info@akusat.sk
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Domy nikoho

V každom meste či dedine stojí zničený alebo opustený dom.
Výnimkou nie sú ani Malacky. Ako sa k opusteným
a chátrajúcim domom stavia mesto?

Majiteľov domu na rohu ulíc Hollého a Veľkomoravskej vyzval úrad, aby neporiadok
odpratali. V čase redakčnej uzávierky bol vzhľad domu a jeho okolia nezmenený.

Domov, ktorých vzhľad bije susedom,
ale aj náhodným okoloidúcim do očí, je
v meste niekoľko. Azda najviac rozhor
čuje občanov opustený dom na Hollého
ulici. Ten bol plný odpadkov už za života
jeho majiteľky Emílie Bencovej. Odkedy
je neobývaný, prináša aj iné nebezpe
čenstvo než zápach. „Usadila sa tu psia
rodinka. Psy behajú po ulici a štekajú vo
dne v noci, čím vyrušujú obyvateľov. Vo
lali sme aj políciu, ale nič sa tým nevyrie
šilo,“ napísala redakcii občianka, ktorá si
neželá byť menovaná. „Tie psy môžu ho
cikoho pohrýzť, nebezpečenstvo pred
stavujú najmä pre deti,“ myslí si naša či
tateľka. „Pred domom sme v minulom
roku odchytili už sedem psov. Problé
mom je, ak zviera postrelené narkotizač
nou zbraňou vbehne do domu. Pokiaľ
nedochádza k ohrozeniu zdravia či živo
ta ľudí, do domu nemôžeme vojsť,“ in
formoval Vladislav Kunák, preventista
mestskej polície. „Na odchyt psov vyna
kladáme skutočne nesmierne úsilie, kto
ré však často maria ľudia, kŕmiaci zviera
tá,“ dodal. Časť vlastníkov chce pozemok
predať, druhá časť je proti. Situácia sa
tak tiahne už niekoľko rokov, pričom len
dedičské konanie trvalo tri roky. Na ne
priaznivé pomery na pozemku sa pí
somne sťažovali aj samotní obyvatelia
ulice. Mestský úrad zistil, že pozemok
zdedilo osem dedičov z rôznych častí
Slovenska. Tí boli vyzvaní, aby do 15. ja
nuára pozemok vyčistili a mestu predlo
žili doklad o tom, kam odpad vyviezli.
Samozrejme boli upozornení aj na mož
nosť uloženia sankcie do výšky 33 € za

nesplnenie tejto povinnosti. Napriek to
mu sa s neporiadkom nič nestalo, nízka
pokuta je v tomto prípade očividne ne
dostatočná motivácia.
VZN sa nedodržiava
Podobný osud postihol aj dom opro
ti. Takisto je neobývaný a stáva sa z neho
ruina. Môže v podobných prípadoch za
siahnuť samospráva? „Mesto tu veľké
možnosti nemá. V prípade, ak je budova
v dezolátnom stave, čo potvrdia aj sta
tické posudky, môže stavebný úrad vy
zvať vlastníka objektu, aby stavbu z tech
nického hľadiska zabezpečil,“ objasnila
Gabriela Reháková, vedúca oddelenia
územného rozvoja a stavebného po
riadku. Mesto vo VZN o dodržiavaní čis
toty na svojom území kladie zodpoved
nosť za poriadok na majiteľov či správ
cov pozemkov a nehnuteľností. Tí sú po
vinní bezodkladne znečistenie alebo ne
poriadok odstrániť. Musia tiež upravovať
a udržiavať dvory a záhrady tak, aby ne
čistota z nich nebola zanášaná, prípadne
splavovaná dažďom na verejné priestran
stvo. Podľa znenia platného VZN sú vlast
níci nehnuteľností zodpovední za udr
žiavanie čistoty v celom objekte, teda aj
v pivniciach a dvoroch. Udržiavať musia
čistotu fasád a oplotení domov a musia
vykonať opatrenia pre zamedzenie vzni
ku príčin a rozširovania nepríjemného
hmyzu. Podľa potreby sa musia postarať
aj o deratizáciu, dezinfekciu či dezinsek
ciu objektu. Ani jedno z nariadení VZN sa
však v domoch na Hollého ulici nedodr
žiava.

Krížovka
mužské meno (Roland) – chem. zn. rádia
G neodborníci – 3. časť tajničky – 4. časť
tajničky – meno herca Pacina

Vodorovne
A kanónová húfnica (skr.) – anonymný
hanopis – pracuje na krosnách – hnev B au
tonómna oblasť (skr.) – zápasili (kniž.) –
aón, po česky – 2. časť tajničky C želala –
MPZ Etiópie – podveď – glej po česky D pr
vá dvojhláska – 1. časť tajničky – pästiar
ska skratka E britské sídlo – plakala – obch.
akadémia (skr.) – starší český hokejový re
prezentant so skr. krstného mena Zdeněk
na začiatku F okno – osobné zámeno – tal.

Zvisle
1 budova kongresu USA 2 les – plášť
z ťavej kože 3 vypili na počesť, na zdravie
niekoho 4 vymretý kočovník – tmavá časť
dňa 5 šantil, po rusky – EČ vozidiel Košíc
6 skratka klavíra (hud.) – čln na Rýne – sibír
sky veľtok 7 ovláda – gazdovské usadlosti
na samote 8 chorvátsky ostrov – maďarské
ženské meno (Alžbeta) 9 popevok – do
mácke meno Oľgy – medzinárodné ozna
čenie lietadiel ČR 10 obuvnícky klinček –

A
B
C
D
E
F
G
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Text: SIMONA ŠÍPOVÁ

DROBNÁ INZERCIA
• Predám strieborný VW Passat 1.9 TDI
PD, r. v. 2000. Cena: 4 900 €. Kontakt:
0908 58 51 94.
• Predám PEUGEOT 406 1,8i, 16 V, r. v.
12/1999, 146000 km, kúpený na Sloven
sku, 100 %-ný stav, veľmi pekné, nehava
rované, pekný interiér, udržiavané, pra
videlný servis, menené rozvody, čerpa
dlo, výfuk, batéria, v súčasnosti bez in
vestícií, zimné+letné pneu na Al diskoch,
cena 4 999 €. Kontakt 0905 860 096.
• Predám 3-i byt, 82 m2, 1/8 p., Malacky-Juh, čiastočná rekonštrukcia, výťah, lo
džia, pivnica. Cena: 69 800 €. Kontakt:
0902 50 17 21 alebo 0902 11 85 71.
• Predám novú liaheň na 56 ks vajec, ce
na 129 €. Kontakt: 0914 29 12 65.
• Lacné autodiely, spojky, výfuky, rame
ná, brzdy, tlmiče a iné.
Kontakt: 0907 181 800.
NA SPRÁVNU MIERU
V minulom čísle sme v článku Režim ich
vyhnal z domova uviedli, že Némethov
ci, pôvodní majitelia domu, o ktorom
bola reč, boli prinútení nehnuteľnosť ne
výhodne predať vopred určenému maji
teľovi. Na nepresnosti v tvrdení upozor
nil Anton Tillner, ktorý v dome už nie
koľko desaťročí býva. „Môj svokor dom
kúpil na základe platnej kúpnopredajnej
zmluvy, pričom nebol ako kupec nehnu
teľnosti nikým vopred určený,“ uviedol
na správnu mieru A. Tillner.
-sisaPripravil: Vojtech Kúkoľ

Autorom výroku, ktorý je ukrytý v tajničke krížovky, je anglický básnik George Gordon Byrone (1788–1824).

1

Novostavba i rekonštrukcia
Nie všetky pustnúce domy majú osud
nejasný. Roky neobývaný dom na Sasin
kovej ulici sa zrejme čoskoro zbúra. Vy
rásť by tu mal polyfunkčný dom, kde na
prízemí bude predajňa obuvi a na po
schodí byty, parkovanie by sa malo riešiť
podzemnou garážou. V súčasnosti je po
daný návrh na územné rozhodnutie. No
vé využitie pravdepodobne nájde aj
dom na Ulici duklianskych hrdinov, sto
jaci oproti bočnej bráne do Zámockého
parku. „Ďalší zámer využitia objektu ešte
nie je definitívne uzavretý, ale do úvahy
prichádza predovšetkým jeho využitie
ako viacgeneračného rodinného domu,
polyfunkčného objektu kombinujúceho
kancelárie a ordinácie s bývaním osôb,
ktoré v objekte môžu poskytovať služby,
alebo ako sídla firmy. Zároveň nie je vy
lúčené iné využitie objektu šité na mieru
pre prípadného záujemcu, ako aj jeho
predaj v súčasnom stave,“ priblížil pred
časom Róbert Pružinský, právny zástup
ca majiteľa objektu.

4
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starší kanadský hokejista 11 zbraň kovbo
jov – tuniský prezident 12 koncovka nasý
tených uhľovodíkov – bývalá ŠPZ Prahy
– latinská skratka roku Pána (anno Domini)
13 medzinárodné ozn. lietadiel N. Zélandu
– stoj na daždi 14 kuchynský roztok, kto
rým sa zalieva zelenina alebo mäso – ide
po česky – stratil zrak 15 lyže (zastar.) – tali
ga 16 žrebovanie – montovaný rod. dom.
Pomôcky: TAIN, ABA, ŠALIL, TEKS, AVZ,
LÁK, ORR, IST, ELIZ, ALÍ

Kto chce súťažiť o sadu CD, nech pošle kupón spolu so správnymi odpoveďami do
8. marca a zaradíme ho do žrebovania.

10 11 12 13 14 15 16 17

Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali
správne vylúštenie tajničky – Bozkávam, teda žijem – sme vyžrebovali
Janku Valigurskú z Lipovej ulice
v Malackách. Získava sadu kníh do
domácnosti. Žiadame výherkyňu,
aby sa do 12. apríla ohlásila v redakcii.

MALACKÝ
HLAS

KUPÓN
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Jar tohto roka patrí v našom meste už po 46. raz len hudbe

Malacká hudobná
jar bude jazzová

Počas podujatia sa predstaví Malačan Pavol Hoďa s priateľmi zo známeho hot
jazzového orchestra Bratislava Hot Serenaders. Zaoberajú sa rekonštrukciou
starých amerických nahrávok z 20. a 30. rokov, ktoré reprodukujú na pôvodných
nástrojoch. Predvedie sa tiež najvýznamnejšia osobnosť slovenského jazzu, spe
vák a skladateľ Peter Lipa či virtuóz Richard Rikkon, ktorý vystúpi s tromi naj
alentovanejšími žiakmi Základnej umeleckej školy v Malackách.
Prinášame kompletný program:
13. 3. o 17.00 h – Tri oriešky pre Richarda Rikkona, koncertná sála synagógy;
21. 3. o 16.30 h – Slovenské kvarteto a recitátor František Ďuriač, františkán
sky kostol;
11. 4. o 16.00 h – MHJ deťom – Muzikanti alebo O zlatej trúbke, Kultúrní do
meček;
18. 4. o 17.00 h – Peter Lipa & Band: Lipa spieva Lasicu, Kultúrní domeček;
25. 4. o 17.00 h – Pavol Hoďa a Five gentlemen, Kultúrní domeček.
-sisa-

Čo vy na to?
V rubrike Na telo kladieme otázky
tým najkompetentnejším, zaujíma
nás však aj váš názor. V minulom
čísle sa nám riaditeľ AD HOC, p. o.
m., Vladimír Mihočko pokúsil vysvetliť, prečo je v plavárni najmä
v podvečer zima a studená voda.
Do redakcie nám prišla aj takáto
reakcia na jeho odpoveď.

Od otvorenia športovej haly som bo
la roky pravidelnou návštevníčkou. Kaž
dý týždeň som chodila plávať a aj do sau
ny a na masáž, pretože mám sedavé za
mestnanie a problémy s chrbticou. Pláva
nie, saunovanie a masáže sú podľa mňa
najlepším liekom na boľavú chrbticu. Asi
pred dvomi rokmi som úplne prestala
chodiť plávať, pretože voda bývala čas
to taká studená, že ma pri vstupe do vo
dy striaslo. No a tento rok som prestala
chodiť aj do sauny. Po šiestej hodine je
tam úplne zima. Nielenže sa uprostred
zimy len nekúri, ale nad masírovacími
stolmi fúka z potrubia studený vzduch.
Takto som minulý rok ležala rozohriata
zo sauny na hodinovej masáži, násled
kom čoho som bola dva týždne práce
neschopná – prechladnutá s teplotami.
Z tohto dôvodu som chodila do sauny
stále menej, ako by som potrebovala.
Asi pred mesiacom tam bolo zase ne
znesiteľne zima, tak som sa rozhodla, že
tam už nepôjdem. Je to škoda. Do sau
ny by som rada chodila, aby som si zdra
vie utužovala, a nie naopak. A myslím si,

že V. Mihočko o tom vie. Nie som sama,
čo som si na to u pracovníkov sauny sťa
žovala. Vraj to už veľakrát „vyššie” hovo
rili, ale márne. Bola by som rada, keby
ste na tento problém upozornili aj mes
to, pretože na prevádzku tohto zariade
nia prispieva.
MONIKA KAROVIČOVÁ
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Pýtame sa za vás Aleny Kmecovej, vedúcej KC

Ako bolo naložené
s petíciou

obyvateľov na Mierovom námestí č. 12, ktorou sa ohradili proti existencii
útulku pre bezdomovcov na prízemí ich domu?
,,V súvislosti s doručením petície pro
ti zriadeniu útulku pre bezdomovcov,
číslo záznamu 2286/2010, na Mesto Ma
lacky si dovoľujeme uviesť, že podľa pí
somného vyjadrenia hlavného kontroló
ra mesta Ľubice Čikošovej zo
dňa 11. februára toto podanie
vedené pod číslom záznamu
2286/2010 nemá základné ná
ležitosti petície v zmysle záko
na č. 85/1990 Zb. o petičnom NA
práve. Z uvedeného dôvodu TEL O
písomné podanie pod číslom
2286/2010 bolo klasifikované ako hro
madná sťažnosť občanov v zmysle záko
na č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. Obča
nom bolo doručené celé stanovisko,
z ktorého vyberáme nasledujúce ziste
nie: Na základe prešetrenia sťažnosti bo
la predmetná sťažnosť vyhodnotená za

neopodstatnenú, a to z dôvodu, že
Mesto Malacky v súlade s § 6 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov návrh Vše
obecne záväzného nariadenia o posky
tovaní sociálnych služieb Mes
tom Malacky zverejnilo 15 dní
pred rokovaním mestského
zastupiteľstva vyvesením na
úradnej tabuli mesta a na elek
tronickej vývesnej tabuli (we
bovej stránka mesta) formou
oznámenia, súčasťou ktorého
bola aj informácia o možnostiach poda
nia pripomienky, resp. námietky k da
nému návrhu. Do 4. 2., deň rokovania
Mestského zastupiteľstva v Malackách,
neboli k návrhu VZN na adresu uvedenú
v oznámení doručené a ani vznesené
žiadne pripomienky, resp. námietky.“
MALACKÝ HLAS
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Svetloslav Veigl v spomienkach

BLAHOŽELÁME

Už básni v nebi

24. 2. sa dožil krásnych 80. narode
nín náš milý pán MUDr. Ján Tedla.
K tomuto krásnemu výročiu mu pra
jeme pevné zdravie, veľa síl a opti
mizmu, veľa radosti z pravnúčat
a ešte veľa pokojných rokov v kruhu
svojich najbližších. Nech nás ešte
dlho teší jeho múdrosť, životná sila
a optimizmus. K úprimnému bla
hoželaniu sa pripájajú všetci, ktorí
ho majú radi.

Živió, pán
doktor

V plnom zdraví oslávil 24. februára
životné jubileum 80 rokov známy
malacký lekár, bývalý riaditeľ tu
najšej nemocnice MUDr. Ján Tedla.

Je zakladateľom prvej otorinolaryn
gologickej ambulancie pre deti a dospe
lých v Malackách, po otvorení malackej
polikliniky (1972) inicioval vytvorenie sa
mostatného ORL oddelenia. Profesijný
sen sa mu splnil (1975), nové ORL odde
lenie vtedy poskytovalo zdravotnú sta
rostlivosť pre celú oblasť bývalého okre
su Bratislava-vidiek. Vychoval tu sedem
otorinolaryngológov, ktorí dodnes vy
konávajú svoju prax a pomáhajú pacien
tom v širokom okolí. V roku 1999 po zru
šení ORL oddelenia odišiel Ján Tedla so
spokojnosťou do dôchodku. Veď v zdra
votníctve na Záhorí zanechal hlbokú
stopu. V súkromí s manželkou, tiež lekár
kou – pediatričkou, vychoval troch vy
sokoškolsky vzdelaných synov. „Lekárske
žezlo“ odovzdal najmladšiemu Mirosla
vovi, špičkovému otorinolaryngológovi
a najnovšiemu laureátovi Pálfiho srdca.
Redakcia

Mnohí neodolali a v mobilnom kasíne si „zahazardovali“.

Plesová sezóna 2010
je už za nami
V hoteli Atrium sa 12. februára uskutočnil 5. ples primátora Malaciek,
ktorým už tradične sprevádzala dvojica Petra Kolevská-Vančíková a Vla
do Zetek. Po slávnostnom otvorení plesu a príhovore Jozefa Ondrejku
nasledovalo predtancovanie, ktorého sa tentoraz zhostil Klub spolo
čenského tanca PETAN z Pezinka. Úvodné kolo odštartoval J. Ondrejka
s manželkou, no o chvíľu už bol tanečný parket plný.
O zábavu v átriu sa počas celého ve
čera starala skupina Akcent live a DJ
Gabo v bare. Tohtoročný ples bol štyli
zovaný do 80. rokov, takže približne
dve stovky ľudí si mohli vychutnať ich
atmosféru. Okrem šiat hostesiek tieto
časy pripomínalo najmä vystúpenie
skupiny ABBA Chiquita revival, počas
ktorého odzneli najväčšie hity tejto
švédskej štvorice. Nechýbala tombola,
v ktorej plesajúci mohli vyhrať niektorú
z 57 cien.

Veľký potlesk hostí si okrem vystú
penia tanečnej skupiny Saltatrix svojou
dokonalou imitáciou a imidžom Micha
ela Jacksona vytancoval aj Pavel Janák.
Posledným bodom programu bola
dražba, počas ktorej mohli tí, ktorým
prialo šťastie v mobilnom kasíne, pre
meniť vyhraté „peniaze“ za zaujímavé
ceny. Po vydražení pečeného prasiatka
až do skorých ranných hodín nasledo
vala voľná zábava.

Správa zo 17. februára
zabolela. Zomrel rím
skokatolícky kňaz, bás
nik a predstaviteľ kato
líckej moderny Svetlo
slav Veigl. Bodka za je
ho pozemským životom
prišla v úctyhodných 94
rokoch. Lekári ho pritom
pochovávali už pred viac
ako štvrťstoročím, kedy
mu diagnostikovali ra
kovinu žalúdka s meta
stázami. „Môj vek je dar
Boží, zázrak v mojom ži
vote sa stal,“ povedal pri
rozhovore pre Malacký
hlas vo svojej izbičke na
fare v Kráľovej pri Senci,
kde som ho vo februári
2004 ako redaktorka na
vštívila.

To, čo vyžarovalo z tohto
krehučkého starca s modrý
mi očami, sa ťažko opisuje.
Nenadarmo bol Svetloslav, Svetloslav Veigl nás opustil necelé dva mesiace
žiaru jeho úprimného srdca po tom, čo na večnosť odišiel ďalší nositeľ Zlatého
ste cítili až na koži. So sviežou Pálfiho srdca – profesor Karol Virsík. Táto významná
mysľou spomínal na študent osobnosť slovenskej medicíny a malacký rodák
ské časy v Malackách. „Je to zomrel 21. decembra vo veku 94 rokov.
kus života, ktorý si navždy no
sím v srdci. V Malackách som prežil štu som sa mal, len nohy ma neposlúchajú.
dentské roky. Kaštieľ bol fantastický, A Svätý Otec sa pousmial: Buďte radi, že
chodieval som do parku na prechádzky slabosť sa nezačína od hlavy, ale od
a vo voľnom čase sa kúpať na Rakáreň.“ nôh.“ Jeho život bol naplnený radosťou
Spytovala som sa, ako sa mu podarilo a na jej udržanie mal osobitný recept:
udržať v takejto kondícii. „Vplyvom Du „Spokojnosť a šťastie nezávisí od toho,
cha. Paličku mám od augusta a lekárka či som bohatý. Hlavná vec, aby som ve
ma povzbudzovala: buďte radi, že vo del slušne žiť a môžem byť blaženejší
vašom veku takto chodíte. Niektorí už ako ten, čo má milióny.“ Pravda, táto
odchádzajú na vozíčku. Raz pápež Ján osobnosť si získala srdcia mnohých nie
Pavol II. podával slávnostný obed v prí len cez svoje dielo, ale hlavne skromný
tomnosti kardinálov a jedného sa pýtal, a láskou naplnený život.
ako sa má. Odpovedal: Otče, dobre by
Text, foto: LUCIA VIDANOVÁ

Pamätný
Rozvíjajme odkaz predkov
list pre
Antona
Puteka
Anton Putek sa narodil v roku 1935
vo Vysočanoch v okrese Bánovce nad
Bebravou. Po absolvovaní Vyššej peda
gogickej školy v Bratislave v roku 1959
nastúpil do ZŠ Dr. J. Dérera v Malac
kách, v ktorej učil a pracoval viac ako
40 rokov. Jeho pôsobenie v riadiacich
funkciách, či už ako zástupca riaditeľa
školy alebo jej riaditeľ, prinieslo veľa
zmien. Vybudoval novú jedáleň či škol
ský klub detí. Najviac energie však ve
noval mimoškolskej aktivite mladých
ľudí. Šport, ktorý mu učaroval, bola há
dzaná. Dokonca založil školské športo
vé stredisko so zameraním na tento
šport, ktoré pomáhal vlastnými rukami
aj budovať. Medzi jeho najvýznamnej
šie úspechy patrí získanie titulu maj
stra ČSSR z roku 1965 v kategórii star
ších žiačok Telovýchovnej jednoty
Strojár a družstvo mužov, ktoré sa pod
jeho vedením postupne vypracovalo
z II. ligy Západoslovenského kraja až
do I. Slovenskej národnej ligy v hádza
nej v roku 1971. Okrem športu vzdelá
val žiakov základnej školy v predme
toch matematika a fyzika a veľa jeho
zverencov to dotiahlo na krajské a ce
loštátne olympiády v týchto predme
toch. Za celoživotný prínos pre mesto
Malacky primátor mesta udelil Anto
novi Putekovi Pamätný list mesta Ma
lacky.
MALACKÝ HLAS
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Už štyri roky je verejnosti prístup
ná expozícia malackého múzea
v priestoroch MCK na Záhoráckej
ulici. Zároveň sme si 18. februára
pripomenuli 35. výročie úmrtia ini
ciátora myšlienky založenia múzea
v priestoroch bývalého Froncovho
mlyna – akademického maliara Mi
chala Tilllnera (*25. mája 1895 vo
Viedni, † 18. februára 1975 v Brati
slave; jeho meno je súčasťou náz
vu múzea od roku 1993).

Slávny rodák a vášnivý zberateľ po
važoval za nevyhnutné rozvíjať duševné
bohatstvo a odkaz predkov. Za posled
ných 25 rokov života zhromaždil asi tisíc
kusov keramiky západoslovenskej fa
jansy, drevené úžitkové predmety, mlyn
čeky, žehličky a obdivuhodné petrolejo
vé lampy. Všetko daroval Malackám.
Otvorenia múzea sa však už nedožil, zo
mrel necelé tri mesiace predtým. Ku kon
cu roka 2009 v múzeu evidujú 1 173 ku
sových zbierkových predmetov. Väčšina
z nich je etnografická, nechýbajú ani ar
chiválie či umelecké predmety. Pracov
níkov múzea teší, že o prírastky sa po
starali občania. Darovali napríklad ručne
robený vozík zo 40. rokov minulého sto
ročia (Anton Oreský), hrnček s maľbou
historických Malaciek asi z roku 1904 či
zarámované fotografie funkcionárov
Okresného výboru v Malackách (Mária
Masrnová).
Mozaika histórie
Zaujímavý je osud pamätnej tabule
z čierneho mramoru z roku 1899, ktorá

Text, foto: SILVIA RAJNOVÁ

sa nachádzala v lesoch pri Rohožníku skončia ako dary v múzeu. Rozširuje sa
a pripomínala stretnutie lesných hospo tak vzácna kolekcia historických zábe
dárov na pálfiovskom majetku. Ervín Bla rov. V roku 2009 vyšiel zborník Malacky
žíček z Malaciek bol svedkom toho, ako a okolie 2 zložený z príspevkov, ktoré od
ju ničil vandal. Odohnal ho, časti tabule zneli na besedách aj seminári o Pálfiov
pozbieral a ako puzzle zlepil. Zachoval coch a františkánoch v Malackách. V naj
tak vzácny odkaz, ktorý by bol nenávrat bližších dňoch si bude možné zakúpiť je
ne preč. Tabuľa je dnes umiestnená vo ho pokračovanie.
františkánskych kryptách, ktoré patria
Text: LUCIA VIDANOVÁ
pod správu múzea. Pri skladaní mozaiky
Foto: archív MCK
Máte do
ma zaují
histórie Malaciek pomáhajú Stretnutia
st
m
s históriou, pravidelné mesačné besedy, č aré hrnčeky, že avé fotografie,
asti krojo
hličky, v
ktoré múzeum organizuje. Vždy sa tu u
ý
melecké v či iné etnogra šivky,
fické či
stretne veľa pamätníkov, ktorí spomí b
predme
ty
o
najú na časy minulé, vymieňajú si ná ciu zapožičajte ich ? Darujte ale
n
a dokum
m
a
la
ck
zory, prezerajú staré fotografie. Mno m
e tak po ému múzeu. Ro entá
dľa
zv
hé zo súkromných archívov napokon ho
rodáka M vzoru nášho slá íjaj
vne
ic
h
a
našich p
la Tillne
ra
r
rácie. Vo edkov pre budú odkaz
ce
pred vám
patrí vďa gene
ka.

Spoločenská kronika
od 8. do 22. 2. 2010
VÍTAME MEDZI NAMI:
Anetu Majzunovú, 8. 12.;
Marka Říhu, 4. 2.
POVEDALI SI ÁNO:
Tomáš Bukovský – Daniela
Mračnová

†

NIE SÚ MEDZI NAMI:

Helena Jantová, Okoč, *1934;
Klára Smejová, Stupava,
*1926; Titus Havlík, Písniky, *1923;
Ján Baláž, V. Leváre, *1936; Štefan
Pribila, Závod, *1953; František Hav
ran, Lozorno, *1920; Mikuláš Stís
kal, Malacky, *1923; Anastázia Du
lanská, Pl. Podhradie, *1927; Vilma
Draškovičová, Stupava, *1923; Pa
vel Masrna, Malacky, *1944; Viola
Michalovičová, Bratislava V, *1956;
Pavel Sedlák, Malacky, *1932; Fran
tišek Havran, Láb, *1948.
SpomienkA

Ktovie, kde by skončila pamätná tabuľa z čierneho mramoru, keby ju nezachránil Ervín Blažíček z Malaciek. Dnes ju nájdete vo františkánskych kryptách.

Odišla si bez rozlúčky,
veľmi si chcela žiť, no
Tvoje srdce to nechcelo dovoliť. Teraz
už môžeme len k Tebe prísť a sviečky zapáliť.
23. 2. uplynuli 3 roky, čo nás opustila
45-ročná Darinka Hulmanová
z Malaciek. S láskou spomínajú dcéra
Martina, vnúčik Romanko, neterka
Emmuška, rodičia, súrodenci s rodi
nami, ostatná rodina a kamaráti. Ve
nujte jej tichú spomienku.
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Pohár primátora
na Záhoráckej

Na ľadovej ploche v Zámockom parku sa 25. februára uskutočnil I. ročník
mini hokejového turnaja žiakov o Putovný pohár primátora mesta Malacky. Naše mesto reprezentovali ZŠ Olšovského a ZŠ Záhorácka. Tretím súperom bola ZŠ Závod. Každá škola postavila dve družstvá.

Raritou medzi hráčmi bolo dievča
v tíme Závod A – Diana Prelcová. Naj
mladším, avšak veľmi šikovným, hoke
jistom bol Filip Gajarský z mužstva Zá
horácka A. Osemročná hokejová nádej
sa tomuto športu venuje v břeclavskom
klube. Družstvo Záhorácka A viedol Pat
rik Koch. Malačan, ktorý sa hokeju ve
nuje takpovediac profesionálne, pôsobí
ako mimoriadne výkonný obranca v tí
me Komety Brno. Po vzájomných zápa

soch, v ktorých podávali niektorí mladí
hokejisti pozoruhodné výkony, sa o pu
tovný pohár pobili mužstvá zo základ
nej školy zo Záhoráckej ulice. Tím Záho
rácka B na čele s kapitánom Markom
Strachotom, ktorý sa stal aj najúspeš
nejším strelcom (19 gólov), zvíťazil na
pokon nad tímom Záhorácka A a získal
nielen zlaté medaily, ale aj Putovný po
hár primátora mesta.
Text: -lm-, foto: -otano-

Silvia Švejdová zvládla svoj medzinárodný debut na výbornú.

Za Malacky boxovala žena
Predposledný februárový víkend
bolo Komárno dejiskom druhého
kola II. Slovenskej dorasteneckej
ligy v boxe. Hoci názov nie je celkom na mieste, štartujú tu všetky
vekové kategórie vrátane žien.
V Komárne sa zišlo neuveriteľných
100 boxerov, z ktorých štyria bojovali za
malacké farby. Z liahne bratov Reisenau
erovcov sa predstavila jedna žena – Sil
via Švejdová, a dvaja muži – Roman
Tatarka a Miloslav Pavúček. Pod vede
ním trénera Jána Brandejsa do bojov za
siahol aj ďalší úspešný boxer v kategórii

mladších dorastencov Jakub Belan. Tro
jica boxerov pod vedením Róberta Rei
senauera zvíťazila vo všetkých troch prí
padoch a Silvia mala dokonca svoj prvý
oficiálny duel s boxerkou z maďarského
Györu. Svoj medzinárodný debut zvlád
la na výbornú. Jakub Belan tentoraz pre
hral, hoci podľa slov trénera Brandejsa si
v ringu počínal veľmi dobre. Uviedol:
„Hoci prehral, som s jeho výkonom spo
kojný. Teraz bol lepší jeho súper.“
Malacky sa II. dorasteneckej ligy pra
videlne zúčastňujú a v uplynulom roku
obsadili z 22 oddielov piate miesto v cel
kovom poradí.

Výsledky
(prvý menovaný je víťaz)
50 kg ženy:
Silvia Švejdová (BC RTJ) vs. Eva
Dittrich (BC Györ) 3:0 na body
73 kg muži:
Miloslav Pavúček (BC RTJ) vs. Lászlo
Papp (ŠKB Komárno) 2:1 na body
57 kg muži:
Roman Tatarka (BC RTJ) vs. Jozef Né
meth (BC Nové Zámky) 3:0 na body
63 kg mladý dorast Roman Mikuláš
(OBKT Tomašikovo) vs. Jakub Belan (BC
RTJ) 2:1 na body
ALI REISENAUER

Šesť družstiev z troch základných škôl sa pobilo o Putovný pohár primátora.
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