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Prvý máj zabával davy

Oslavy 1. mája ako Sviatku práce má
v živej pamäti asi väčšina Slovákov nad
30 rokov. Voľakedy povinné „mávanie“
sa zmenilo na dobrovoľnú účasť na osla
vách. O to viac teší fakt, že sa Prvomájo
vých Malaciek stále zúčastňuje veľký po
čet nielen domácich, ale aj „cezpoľných“.
Zábavychtivý dav si často ani neuvedo
muje, koľko práce a plánovania stojí or
ganizácia tohto dňa. Veď vyše sedemsto
zainteresovaných hovorí za všetko. A sa
mozrejme nie vždy sa všetko podarí pod
ľa predstáv... Tento rok máme viac-menej
úspešne za sebou. Reakcie sa objavili vše
lijaké, no pre nás ako organizátorov je
veľmi povzbudivé, že väčšinou boli pozi
tívne. 1. máj nie je len o kultúrnom progra
me, ale aj o predstave zábavy každého
z nás. Niekomu stačí stretnúť sa so zná
mymi pri veselej hudbe, zapiť cigánsku
pečienku dobre vychladeným pivom, opí
jať sa do nemoty alebo hľadať chyby na
všetkom okolo. Preto ešte raz ďakujeme
všetkým, ktorí sa nad prípadné nedos
tatky povzniesli a v správnej miere si
1. máj užili.
SILVIA RAJNOVÁ

Diskutujte
na webe

Keďže mesto zaujíma aj názor ob
čanov, v súvislosti s výstavbou nájom
ných bytov na Jánošíkovej ulici sa mô
žete čokoľvek spýtať v diskusnom
fóre na portáli www.malacky.sk. Fó
rum nájdete v sekcii Fórum – Tema
tické diskusie pod názvom Byty na
Jánošíkovej – čo vás zaujíma?

Jubilejný 10. ročník Prvomájových Malaciek prilákal do Zámockého parku tisícky ľudí.
Na happeningu, príprava ktorého zamestnávala asi 700 ľudí, si našli svoje fanúšikovia
rockovej muziky i dychovky, ale aj tí najmenší. Súčasťou podujatia bola aj zbierka na
rekonštrukciu Pálfiovského kaštieľa. Vyzbierať sa v tento deň podarilo 989,41 €. Tí, ktorí
Pokračovanie na . strane

Historicko-náučný
chodník aj v Malackách
V meste pribudlo osem
náučných panelov, kto
ré domácim i turistom
(vďaka nemeckej i ang
lickej jazykovej verzii)
približujú históriu Ma
laciek. Vzišli z projektu
cezhraničnej spolupráce
s Rakúskom Paltour.
Kamene rozmiestnené
po meste mapujú našu
históriu spätú nielen s Pál
fiovcami a vytvárajú tak
historicko-náučný chod
ník. Nájdete ich pri kaštie
li, pri hlavnej bráne do Zá
mockého parku, pri lipe
vedľa mestského úradu,
pri vchode do krýpt i do
Prechádzku po meste si od
mája môžete osviežiť čriep
kami z histórie.

Kostola Nepoškvrneného
počatia Panny Márie, pri
starom cintoríne, pri Kos
tole Najsvätejšej Trojice
a pri synagóge.
Panely vytvoril kame
nár z rakúskeho Marcheg
gu, ktorý je naším partne
rom v spomínanom pro
jekte a nachádza sa v ňom
rovnaký náučný chodník.
Vznik chodníka bol síce fi
nancovaný z Paltouru, no
z rozpočtu na strane Mar
cheggu. Jeden náučný ka
meň váži približne 350 kg,
čo by malo prípadných
zlodejov dostatočne od
radiť.

Prehliadka kaštieľa
ponúka...
Približne 1540 návštevníkov podujatia Prvomájové Malacky si nenechalo
ujsť prehliadku Pálfiovským kaštieľom. Tí, ktorí ju nestihli, budú mať príleži
tosť v letných mesiacoch. Čo všetko mohli záujemcovia vidieť?
Prehliadka sa začala na nádvorí kaš
tieľa, kde sprievodcovia v dobových kos
týmoch povedali niekoľko slov k fasáde
kaštieľa. K tej patria vzácne francúzske
komíny (zaujímavosťou je, že jeden ko
mín patril dvom izbám naraz), veterníky

na streche či kovový držiak na zvonec,
ktorým sa zvolávalo služobníctvo. Pô
vodná vonkajšia farba fasády bola biela,
okenice mali zelenú farbu. Na nádvorí
na severnej fasáde sa nachádzajú slneč
Pokračovanie na . strane

-sisa-

Úplnou rekonštrukciou prešlo aj pôvodne priúzke schodisko.

SPRAVODAJSTVO

Na článok Záškodníci na Radlinského, uverejnený
v MH 7/2010, zareagoval obyvateľ spomínaného činžiaku.

Podľa Všeobecne záväzného naria
denia o parkovaní a státí vozidiel na ve
rejných priestranstvách a miestnych ko
munikáciách v meste môže správca ko
munikácie vozidlo stojace na ceste (vrá
tane chodníka) alebo na verejnom prie
stranstve odstrániť na náklady majiteľa
auta. Stať sa to môže vtedy, ak auto sto
jí na mieste, kde tvorí prekážku cestnej
premávke, alebo na vyhradenom par
kovisku, ktoré pre neho nie je určené.
Mesto môže dať odtiahnuť aj také auto,
ktoré nemá pripevnenú tabuľku s evi
denčným číslom (pričom podlieha evi
denčnej povinnosti), alebo je bez čita
teľného vyznačenia mena, priezviska a
adresy pobytu alebo názvu a sídla jeho
držiteľa na viditeľnom mieste (s výnim
kou dvojkolesových vozidiel), aj keď ne
tvorí prekážku cestnej premávke. Auto
bude odtiahnuté na vyhradené alebo
strážené parkovisko, zriadené na tento
účel. Ak sa vám takáto nepríjemnosť
prihodí, auto vám bude vydané len vte
dy, ak preukážete svoju totožnosť
a predložíte potrebné doklady na vede
nie a prevádzku motorového vozidla.
Čo ak prídete k svojmu autu tesne pred
začiatkom odťahovacích prác? Po preu
kázaní totožnosti a oboznámení sa s po
vinnosťou uhradiť náklady spojené s do
teraz vykonanými úkonmi odťahovej

služby môžete autom odísť. Ak prídete
vo chvíli, keď je vaše auto už naložené
na odťahovom zariadení, alebo sa práce
na jeho odtiahnutí už začali, vaše auto
bude dopravené na najbližšie parkovis
ko alebo na miesto, kde nebude preká
žať premávke. Tu si ho môžete prevziať.
V čase redakčnej uzávierky bola síce
zmluva s odťahovou firmou pripravená,
no čakala na pripomienkovanie zo stra
ny spoločnosti. Poplatky za odtiahnutie
budú stanovené až po podpise zmluvy
mestom i odťahovou službou. O tom,
s akou spoločnosťou a za akých pod
mienok bude zmluva uzatvorená a aj
aké budú poplatky a kedy sa začne od
ťahovať ,,naostro“ vás budeme infor
movať. 			
-mnZUŠ oznamuje:

Prijímacie skúšky
na školský rok
2010/ 2011
budú 2. a 3. júna (streda, štvrtok)
od 14.00 do 17.00 h. Hudobný a ta
nečný odbor – budova ZUŠ, Záhorác
ka 1918; výtvarný a literárno-drama
tický odbor – budova synagógy.

O tom, že orezávka pri
bytovke na Radlinské
ho ulici je devastujúca,
niet pochýb. Stromy,
ktoré tu roky rastú, ma
VERZUS
jú svoje potreby a nie
je nutné do ich vzhľadu nijako zasahovať.
Ide predsa o to, aby mali svoj prirodzený
tvar, takže ich „neupravovanie“ nemá nič
spoločné s tým, že by na ne mesto zabú
dalo. Problémom môže byť, že sú veľmi
blízko paneláka, takže môžu poškodzovať

Prinášame výsledky Testovania 9
(predtým Monitor) v roku 2010:

Malackí deviataci
sú nadpriemerní
Slovenská republika
ZŠ Záhorácka
ZŠ M. Olšovského
ZŠ Dr. J. Dérera
ZŠ Štúrova

Slovenský ja
zyk a literatúra
(priemerná úspešnosť v %)

91
51
50
33

67,6
61,3
74,3
68,7
67,0

Pozvánka
Pozývam všetkých občanov
6. obvodu (okrsky 11 a 12)

Matematika
(priemerná
úspešnosť
školy v %)

26,5
78,9
58,4
50,01

60,1
53,1
64,1
68,8
62,1

30,05
64,8
77,3
58,6

* Percentil vyjadruje, aké percento škôl dosiahlo horší výsledok.

100 %-nú úspešnosť z oboch
predmetov dosiahli žiaci:
Adriana Juhanusová (ZŠ Dr. J. Dére
ra), Filip Encinger, Denisa Fialová (obaja
ZŠ M. Olšovského).
Na 100 % test z matematiky
napísali:
Martina Čermáková, Lenka Dospivo
vá, Karolína Haramiová, Zuzana Ková
čiková, Adam Martinkovič (všetci ZŠ Dr.

fasádu. Aké veľké môžu byť dreviny v blíz
kosti domov? Listnatý krík by nemal byť
pri dome bližšie ako 2–3 metre, strom mi
nimálne 5 metrov, záleží na druhu. Ak by
však obyvatelia činžiaka prejavili vôľu
a žiadali mesto o výrub briez v bezpro
strednej blízkosti budovy, pravdepodobne
by im bolo vyhovené. Je dôležité uvedo
miť si, že stromy si vážime najmä pre ich
vzhľad a schopnosť spríjemniť každé
prostredie. Orezávka, o ktorej je reč, spô
sobila, že ani v máji nie je ešte breza pri
mestkom úrade zelená. Čo sa týka stro
mov, ktoré zničila kalamita, určite za ne
nie je zodpovedný nedostatok pozornosti.
Išlo o výnimočnú situáciu, ktorá zničila
stromy aj v iných častiach mesta. Chcela
by som zdôrazniť, že iniciatívneho obyva
teľa bytovky skutočne nepoznáme a bu
deme radi, ak nám niekto prezradí jeho
meno. Rada mu vysvetlím, akým spôso
bom sa stromy orezávajú (a aké druhy)
a akým nie. Obávam sa však zohavenia
ďalších novovysadených stromov, ktoré
stáli nemalé peniaze. Čo sa týka samotnej
orezávky, ide o svojvoľné a úmyselné po
škodzovanie stromov verejnej zelene. Pá
chateľovi môžu byť uložené sankcie podľa
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny.
MÁRIA GAJDÁROVÁ

Percentil*

Ak zvyknete parkovať na miestach, kde je zákaz státia, nemusíte si nájsť
len lístok za stieračom. Svoje auto budete pravdepodobne hľadať v spo
ločnosti, ktorá má na starosti odťahovanie vozidiel.

JÁN RYBÁRIK

Percentil*

Vozidlá budú
odtiahnuté...

naozaj zohavila a na druhej strane zaned
banie povinností pracovníkov starajúcich
sa o zeleň. Nakoniec by som dodal, ne
tvárme sa, že nevieme, kto uvedené zása
hy urobil a kto nám píli či strihá pred ok
nami bytovky či mestského úradu, ale skôr
ako vyhrážky pokutami by bola na mieste
odborná rada od zodpovedných pracov
níkov či otvorená komunikácia. A pre au
tora článku odporúčam pri skúmaní stavu
pre objektívnosť aj jeden, dva názory ob
čanov.

Počet
žiakov

Vaše auto môže byť odtiahnuté, ak budete bez oprávnenia stáť na vyhradenom par
kovisku.

Bývam v bytovke, pred ktorou rastú
spomínané stromy skrášlené neodbornou
orezávkou. Prisťahovaný som len relatív
ne krátko, a tak si myslím, že môj názor je
nestranný. Úvodom by som chcel pove
dať, že o zeleň pred uvedenou bytovkou
sa niektorí jej obyvatelia príkladne a dlho
ročne starajú, za čo im autor článku i my
obyvatelia bytovky zabúdame poďako
vať. Trochu neobjektívne sa mi zdajú slová
o neodbornej orezávke. Nech už je akákoľ
vek, najmä výška stromov je ňou dosiah
nutá taká, že počas veternej smršte v mi
nulom roku tieto stromy neboli nijako po
škodené a ani neohrozili náš majetok, na
rozdiel od inak neupravovaných stromov
najmä briez v átriu, ktoré nakoniec mno
hé skončili pod reťazami motorových píl.
Čo sa týka tují, myslím, že autor mal na
mysli asi tis rastúci na okraji bytovky. Tu
by som skôr vyslovil protiotázku: aký veľký
krík či strom môže rásť na líniovej stavbe?
Nemal byť tis už odstránený alebo zreza
ný dávno? Odpovede na uvedené otázky
každý pozná, takže tu je na jednej strane
nežiadaná iniciatíva, ktorá uvedený tis

J. Dérera), Tomáš Gábrš, Martin Hitmar,
Radovan Majzún, Marek Šutúš (všetci
ZŠ Štúrova), Daniel Kuklovský (ZŠ Zá
horácka).
Na 100 % test zo slovenského
jazyka napísali:
Tereza Kralovičová, Karolína Reifová,
Laura Michaela Olexová (všetky ZŠ
M. Olšovského), Richard Kozel (ZŠ Zá
horácka).			
-msú-

na 3. výročné
stretnutie
Uskutoční sa 16. mája od 15.00 h
v budove Mestského úradu na Rad
linského ulici 2751/1 vo veľkej roko
vacej miestnosti na 1. poschodí. Ide
o záverečné výročné stretnutie ob
čanov v tomto funkčnom období.
Občania dostanú informácie o rie
šených občianskych podnetoch za
uplynulý rok, o udalostiach za uply
nulý rok a očakávaných aktivitách
v tomto roku. Diskusia bude aj o prí
prave výstavby kanalizácie, riešení
odhlučnenia obvodu, rekonštrukcii
Partizánskej ulice a i. Navyše bude
toto výročné stretnutie doplnené už
aj o vyhodnotenie troch rokov čin
nosti v našom obvode.
JURAJ ŘÍHA, poslanec 6. obvodu

O čom rokovali poslanci MsZ na zasadnutí 29. apríla?
MsZ zobralo na vedomie
• predložené dôvodové správy k jed
notlivým bodom rokovania,
• správu z poslaneckého prieskumu
vykonaného 12. 4. v nebytových priesto
roch prenajatých ako lekárske ambulan
cie v objekte na Mierovom námestí 12
v Malackách,
• správu o čerpaní rozpočtu Mesta
Malacky k 31. 3. 2010,
• ústnu informáciu zástupcu primáto
ra o oznámeniach funkcií, činností a ma
jetkových pomeroch poslancov a pri
mátora mesta,
• ústnu informáciu primátora mesta
o stave odpredaja podielu Mesta Malac
ky v obchodnej spoločnosti Progres Ma
lacky, s. r. o.
MsZ schválilo
• kontrolu plnenia uznesení mestské
ho zastupiteľstva s tým, že 5 uznesení
vypustilo zo sledovania ako úlohy splne
né, jedno uznesenie zrušilo a jedno uzne
senie rozšírilo,
• Rokovací poriadok Mestského za



stupiteľstva v Malackách s pripomienka
mi,
• zásady odmeňovania poslancov
a ďalších osôb zvolených mestským za
stupiteľstvom s pripomienkami,
• VZN o prevádzkovom poriadku na
verejných ihriskách na území mesta Ma
lacky s pripomienkami,
• odplatný prevod nehnuteľnosti –
pozemku vo vlastníctve mesta, parcely
č. 818, zast. plocha o výmere 395 m², k. ú.
Malacky v prospech vlastníkov bytov
v bytovom dome, Ul. 1. mája s. č. 100, za
písaný na LV č. 4639, za cenu 0,10 €/m²,
celkom 39,50 €, zvýšenú o náklady súvi
siace s návrhom na vklad do katastra ne
hnuteľností v hodnote kolkových zná
mok v hodnote 66 € na jednu kúpnu
zmluvu,
• odplatný prevod nehnuteľnosti vo
vlastníctve mesta – parcely č. 2744, zast.
plocha o výmere 588 m², k. ú. Malacky
v prospech vlastníkov bytov v bytovom
dome Ul. 1. mája s. č. 2380, zapísanú na
LV č. 4659, za cenu 0,10 €/m², celkom
58,80 €, zvýšenú o náklady súvisiace

s návrhom na vklad do katastra nehnu
teľností v hodnote kolkových známok

v hodnote 66 € na jednu kúpnu zmluvu,
• úplné znenia protokolov o zverení

majetku Mesta Malacky do správy prí
spevkových a rozpočtových organizácií
v znení protokolov a ich dodatkov o odo
vzdaní a prevzatí majetku do správy
týchto organizácií, ktoré boli platné
a účinné do 31. 3. a súčasne zverenie
ďalšieho dlhodobého hmotného majet
ku mesta do správy týchto organizácií,
• odplatný prevod nehnuteľnosti –
parcely č. 2008/2 o výmere 1156 m²,
ostatná plocha v bezpodielovom vlast
níctve manželov Habovcov do výlučné
ho vlastníctva mesta za cenu 4000 € (prí
stupová cesta k detskému domovu).
MsZ určilo
• na nasledujúce volebné obdobie
2011–2014 pre voľby do MsZ 18 poslan
cov, šesť volebných obvodov a troch po
slancov v každom volebnom obvode
s tým, že z VO č. 5 sa presunú do VO č. 9
Ul. J. Kubinu a Poľná ul.

Mestské zastupiteľstvo zvoláva zhromaždenie obyvateľov sídliska Domky, kde by
podľa plánov investora mal stáť parkovací dom.

MsZ zvoláva
• podľa § 11b zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskor
MALACKÝ HLAS
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SAMOSPRÁVA
Príslušníkom mestskej polície šéfuje
náčelník Ivan Jurkovič
Azda najviac na očiach spomedzi in
štitúcií mesta je mestská polícia (MsP).
Zákon ju charakterizuje ako poriadkový
útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní ve
rejného poriadku, ochrany životného
prostredia v meste a plnení úloh vyplý
vajúcich zo všeobecne záväzných naria
dení mesta, z uznesení MsZ a rozhod
nutí primátora mesta. Úlohou MsP je te
da zabezpečovanie verejného poriadku
v meste a ochrany ľudí pred ohrozením
ich života či zdravia. So štátnou políciou
spolupracuje pri ochrane majetku mes
ta aj občanov. Na to využíva okrem po
chôdzok pult centrálnej ochrany aj ka
merový systém. V kompetencii MsP je
ochrana životného prostredia v meste,
dodržiavanie poriadku, čistoty a hygie
ny v uliciach a na verejne prístupných
miestach. V praxi to znamená, že poli
cajti dohliadajú na to, či napríklad nie
kto nespaľuje domový odpad na dvore,
ale aj či má odhrnutý sneh alebo par
kuje na mestskej zeleni. Mestskí policaj
ti sú oprávnení ukladať a vyberať v blo
kovom konaní pokuty za priestupky
podľa zákona o priestupkoch. Okrem
tejto represívnej zložky má oddelenie
na starosti aj prevenciu.
Prevencia a všadeprítomná
kamera
Aj mestská polícia má svoje oddele
nia. Pätnástim zamestnancom v riad

júcu možnosť zárobku zdravotne ťažko
postihnutým na základe dohody me
dzi Mestom Malacky a Úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny v Malackách.
Náčelník si kamerový systém, ktorý tvo
rí sedem kamier rozmiestnených po
meste, pochvaľuje. „Vďaka nemu sa ob
jasnili viaceré krádeže a boli prichytení
mnohí páchatelia. Kamery zazname
nali aj dopravné nehody. Ich význam
oceňuje aj štátna polícia, ktorá overuje
vierohodnosť nahlásených trestných
činov a ojasňuje ich,“ vysvetlil I. Jurko
vič. Oddelenie administratívy, techniky
a dokumentácie je obsadené adminis
tratívnym a technickým zamestnan
com.

Náčelník Ivan Jurkovič s policajnou hliadkou, ktorá bola práve v službe.

Sme tu pre vás
nom výkone služby velí vedúci výkonu
služby a objasňovania priestupkov.
Dvaja pracovníci sa podieľajú na pre
ventívnych aktivitách. Tie riadi a vyko
náva vedúci oddelenia preventívnych
aktivít. Venuje sa predovšetkým deťom
a mladým ľuďom. Menším vysvetľuje,
ako sa bezpečne pohybovať pri pre
chádzaní cez cestu alebo na bicykli, so

Čo ste o MsP možno
nevedeli
• a k hliadka zastaví vaše vozidlo, požiada vás o preukázanie totožnosti, nie
však o vodičský preukaz
• maximálna výška pokuty, ktorú vám môže mestský policajt uložiť, je 60 €
• keďže príslušníci odchytávajú aj túlavých psov, absolvovali výcvik v košic
kom Inštitúte vzdelávania veterinárnych lekárov, vďaka ktorému získali
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti k výkonu odchytu túlavých psov
• ak ako cyklista nemáte povinnú výbavu, pokute zo strany MsP sa vyhnete;
takéto pokutovanie nespadá do kompetencií MsP
• mestskí policajti každé ráno dbajú o bezpečnosť detí prechádzajúcich cez
priechod pri ZŠ M. Olšovského, ZŠ Dr. J. Dérera a ZŠ Záhorácka
• svoj poplachový systém môžete napojiť na pult centralizovanej ochrany (na
základe uzavretia zmluvy o zabezpečení ochrany objektu); ten zabezpečí
nepretržitú a spoľahlivú ochranu vášho majetku; každý signál o narušení
sa prenáša na pult centralizovanej ochrany v sídle stálej služby MsP, ktorá
v prípade narušenia okamžite vyšle na miesto zásahovú jednotku; zaplatiť
môžete od 13 € do 200 € za mesiac, záleží na tom, o aký druh objektu ide;
kompletný cenník nájdete na www.malacky.sk v sekcii Občan – Mestská
polícia – Pult centralizovanej ochrany.

ších predpisov zhromaždenie obyvate
ľov dotknutej časti mesta (stred sídliska
Domky – Bernolákova ul., Veľkomorav
ská ul. a výškové domy Mierové nám.)
k návrhu zámeru umiestnenia parkova
cieho domu na ploche pred predajňou
Potraviny na Bernolákovej ul.
MsZ rozšírilo svoje uznesenia
• uznesenie č. 30/2008, a to tak, že
schválilo predĺženie zbierky na opravu
Pálfiovského kaštieľa na obdobie ďalších
5 rokov, t. j. do 30. 4. 2015 a uložilo mest
skému úradu predložiť vyúčtovanie
zbierky každoročne k 1. máju,
• uznesenia č. 121/2002, 173/2005,
9/2006 a 7/2010 týkajúce sa správy ma
jetku rozpočtovými a príspevkovými or
ganizáciami mesta.
MsZ uložilo MsÚ
• pripraviť návrh VZN o výške nájmu
za nebytové priestory v objekte na Mie
rovom nám. 12 v Malackách,
• vypracovať úplné znenie protokolov
o zverení majetku mesta do správy roz
počtových a príspevkových organizácií
vždy do 31. 3. nasledujúceho roka po ro
ku, v ktorom bola vykonaná riadna in
MALACKÝ HLAS
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ventarizácia majetku a záväzkov mesta,
• zabezpečiť podmienky na zvolanie
a uskutočnenie zhromaždenia občanov
na prediskutovanie problematiky a v roz
sahu pozvaných na základe prijatého
uznesenia do 31. 5. 2010,
• odpovedať písomne na interpelácie
poslancov V. Zeteka, A. Pašteku a J. Říhu
v zmysle zákona.
MsZ splnomocnilo primátora
• podpísať kúpne zmluvy o odplat
nom prevode nehnuteľnosti medzi Mes
tom Malacky a vlastníkmi bytov na Ul. 1.
mája s. č. 100, na základe schváleného
uznesenia podpísať kúpne zmluvy o od
platnom prevode nehnuteľnosti medzi
Mestom Malacky a vlastníkmi bytov na
Ul. 1. mája s. č. 2380 na základe prijatého
uznesenia.
•••
Písomnou formou sa poslanci oboz
námili s informáciami o pripravenosti
mesta na voľby do NR SR 2010, priprave
nosti na medzinárodný festival mládeže
Kultúra bez tlmočníka 2010 a o nepre
najatom nehnuteľnom majetku vo vlast
níctve mesta.
ANTON PAŠTEKA; foto: -sisa-

staršími diskutuje na tému užívania
alkoholu alebo drog. Okrem toho hľa
dajú drogy u žiakov, zisťujú požívanie
alkoholických nápojov mladistvými
a maloletými osobami, prípadne zá
školáctvo. Preventista tiež dohliada na
piatich operátorov kamerového systé
mu na tzv. monitorovacom pracovisku.
Ide vlastne o chránenú dielňu, dáva

Pozdrav za stieračom
Na bezpečnosť v meste nepretržite
dozerá jedna hliadka i stála služba, kto
rá vybavuje podnety občanov. Na stá
lej službe je vždy jeden príslušník a ob
vykle jeden operátor kamerového sys
tému. Stálu službu môžete žiadať o po
moc, ak ste sa ocitli v núdzi, nahlásiť tu
môžete aj rôzne prípady, ktorých ste sa
stali svedkom alebo ktoré neunikli va
šim očiam – napríklad, že sa v okolí po
tuluje podozrivé indivíduum, že si su
sed opäť nezobral vrecko a neodpratal
neporiadok po svojom psovi, že sa nie
kto zakráda okolo vašej úrody zemia
kov alebo sa susedia zasa rozprávajú
„príliš nahlas“. Hlásiť sa tu budete, aj
keď ste predvolaní – či už predvolaním
zaslaným priamo domov, alebo ak si

Vysypané z obálok
Na článok Majú policajti rovnaký meter?, uverejnený v minulom
Malackom hlase, zareagovala čita
teľka Zuzana Baranová.

né. Na druhej strane, vrcholne nesúhla
sím s tým, že by mal cyklista dostať po
kutu za to, že ide v spomínanej jedno
smerke na Zámockej ulici do protisme
ru. Je to ulica, na ktorej sa v minulosti
Trocha mi unikla pointa pána Kríka, v čase „špičky“ nedalo pohnúť. Verím, že
ktorý upozorňuje vo svojom článku na jednosmerka, ktorá tam je zavedená,
to, že polícia nepokutuje cyklistov, ktorí má uľahčiť prejazd áut a nie zamedziť
idúc z pošty porušujú zákon, ako to na pohyb cyklistom. Kade by cyklisti mali
zval on. Rada by som upozorni
jazdiť? Po Partizánskej ulici, kto
rá ústi o pol kilometra ďalej
la na fakt, že Malacky sú prepl
nené autami a je len veľká ško
opačným smerom? Alebo mož
da, že nemáme tzv. záchytné
no majú tlačiť svoj bicykel po
parkoviská. Taktiež tu nemáme
chodníku, aby nešli v jedno
VERZUS
žiadne cyklistické chodníky, čo
smerke, ktorá je mimochodom
je samozrejme investícia, ktorú
dosť široká na to, aby sa na nej
možno mesto časom bude musieť usku pohodlne vyhli auto a cyklista? Neza
točniť, ale teraz to tak nie je. Takže cyk búdajme, že donedávna sa tam autá aj
listi jazdia po cestách medzi motorový cyklisti pohybovali oboma smermi.
mi vozidlami, samozrejme, na vlastnú A nebolo to nemožné, len to chcelo znač
nú dávku obozretnosti a opatrnosti. Te
zodpovednosť.
Keďže ja sama rada šoférujem, po raz, keď ubudli autá v protismere, nemô
znám dopravné predpisy a riadim sa ni že byť problém vyhnúť sa jednému či
mi aj vtedy, keď jazdím na bicykli. Zdá dvom cyklistom.
sa mi to úplne prirodzené a nevyhnut
ZUZANA BARANOVÁ

„pozdrav“ nájdete za stieračom auta.
Ak sa dopustíte priestupku, ktorý ne
bol vybavený priamo v blokovom ko
naní alebo napomenutím, musí sa na
MsP spísať správa o výsledku objasňo
vania priestupku. Toto objasňovanie
potom môže trvať rôzne dlho, záleží
to na forme priestupku. Správa potom
„putuje“ na príslušný obvodný úrad,
obec prípadne na policajný zbor – v zá
vislosti od druhu spáchaného priestup
ku.
Najprv jeden, potom druhý
Azda najdôležitejším faktorom, pod
ľa ktorého občania v núdzi hodnotia
kvalitu práce MsP, je čas, za ktorý sa
k vám hliadka dostane, ak máte prob
lémy. „Rýchlosť hliadky samozrejme
závisí od toho, kde sa práve nachádza.
Podstatné je aj to, či je hliadka vo vo
zidle alebo mimo neho, i to, či práve
niečo rieši. Ak áno, musí dokončiť ten
to prípad a až potom sa vydať za ďal
ším,“ objasnil náčelník.
Na MsP sa môžete obrátiť kedy
koľvek prostredníctvom stálej
služby na bezplatnej linke ties
ňového volania 159 alebo na čísle
034/772 38 33. Tá je spoplatnená
sumou 0,075 €/min.
Na protispoločenskú činnosť môžete upozorniť aj e-mailom na adrese prevencia@malacky.sk.
SIMONA ŠÍPOVÁ, foto: S. Osuský
Na podnet viacerých občanov,
ktorí si sťažovali
na nedostatok
NA
toaliet a odpadTEL O
kových košov
v Zámockom parku počas Prvomájových Malaciek, sme sa spýtali
Františka Klímu, vedúceho oddelenia služieb a údržby.

Prečo oddelenie
nezabezpečilo
viac mobilných WC
a stojanov s vrecami
na odpadky?

Pri organizácii podujatia sme vy
chádzali zo skúseností, ktoré sme
získali v minulých ročníkoch. Množ
stvo odpadkových košov aj toaliet
bolo také isté ako po predchádza
júce roky.

Viacúčelové ihrisko už čoskoro
V areáli ZŠ na Štúrovej ulici bude od júla tohto roka nové ihrisko pre deti.
Tretieho mája bolo stavenisko odovzdané a začalo sa s prípravou podložia.

Nový vzhľad získa aj staré detské ihrisko, ktoré sa nachádza neďaleko budúceho
viacúčelového ihriska.

Náklady na výstavbu financuje mesto
a Úrad vlády SR. Ihrisko bude slúžiť ve
rejnosti a bude dostupné pre všetky
školopovinné deti. Celú plochu ihriska,
33x18 metrov, bude pokrývať umelý
trávnik druhej generácie a po celom
obvode bude ohradená panelmi. Súčas
ťou ihriska budú bránky na minifutbal,
tenisové i basketbalové príslušenstvo.
Neďaleko výstavby nového ihriska sa lik
vidujú prvky starého detského ihriska.
„Zostane tu iba pôvodné pieskovisko, no
aj to dostane nový drevený obklad. Sta
ré prvky budú nahradené novými hrací
mi prvkami, ktoré spĺňajú potrebné bez
pečnostné normy. Ihrisko sa uzatvorí
oplotením podľa vzoru ostatných ihrísk
na sídlisku. Termín obnovy je jún až au
gust 2010. V priebehu prác na ihrisku je
potrebná zvýšená opatrnosť,“ informo
vala Mária Gajdárová z oddelenia územ
ného rozvoja a životného prostredia
mestského úradu.
-pesu-; foto: -maga-



TÉMA ČÍSLA
dĺžka kaplnky nebola zachovaná. Na
oboch poschodiach vznikli nové prieč
ky, čím sa vytvorilo viacero nových miest
ností a stopy po kaplnke sa takmer úpl
ne stratili.

Jedným z najzaujímavejších zákutí pamiatky je miest
nosť so sčasti odhaleným oltárom kaplnky.

Tajomné podzemie
Sprievodcovia návštevníkov zavied
li aj do temných podzemných priesto
rov, konkrétne do prvého podzemné
ho, polozapusteného podlažia. V tých
to priestoroch v minulosti žilo služob
níctvo, v čase nacistov pivnica slúžila
ako skladové priestory na potraviny.
Keď tu sídlila nemocnica, nachádzali
sa tu tiež sklady, ale aj laboratóriá
a patológia.
V pivniciach sú podlahy betónové,
v niektorých sa zachovali zvyšky dre
vených podláh, ale aj keramických.
V jednom prípade bola zistená i ka
menná dlažba.

Návštevníkov Pálfiovského kaštieľa sprevádzali študenti v dobových kostýmoch.

Prehliadka kaštieľa
ponúka...

Dokončenie z . strany
né hodiny, ktoré sa datujú do polovice
20. storočia. Pod nimi sa nachádzajú
dvoje druhé, staršieho pôvodu. Návštev
níci si prezreli zrekonštruovanú, pôvod
ne murovanú studňu na pitnú vodu.
V minulosti bol nad ňou umiestnený
bronzový jeleň, ktorý bol v roku 1918
rozrezaný a použitý na výrobu kľučiek.
Dnes tu sedí kamenný jeleň s bronzo
vým parožím.
Po odchode Pálfiovcov
Súčasťou bol aj pohľad do histórie
kaštieľa. Posledným zemepánom bol
Mikuláš XIII. Pálfi, 2. novembra 1918 však
pre nepriaznivú politickú situáciu odišiel
do Marcheggu. Kaštieľ prepadol v pros
pech františkánov, ktorí v ňom v 20. ro
koch 20. storočia zriadili internát pre žia
kov františkánskeho gymnázia. Po pre
vrate v roku 1918 obývali kaštieľ najprv
dôstojníci oslobo
dzovacej

Uprostred ná
dvoria našla opäť
svoje miesto studňa i socha jeleňa.

Československej armády. V roku 1933
získala budovu s parkom pre svoj stre
doškolský internát rehoľa františkánov.
Po roku 1945 sa užívatelia zámku vymie
ňali. V rokoch 1944–1945 tu boli nemec
kým gestapom väznení a týraní prísluš
níci SNP. Po vojne bol kaštieľ užívaný ako
kasárne útvaru pohraničnej stráže. Po
roku 1957 bola v kaštieli zriadená nemoc
nica. Dnes je vlastníkom kaštieľa mesto.
Zaujímavosti za múrmi
Po úvodných slovách zaviedli sprie
vodcovia skupiny návštevníkov na po
schodie kaštieľa. V miestnosti schodis



kového priestoru, ktorý presvetľujú dve
okná, je na strope plastický štukový ro
zetový medailón, v ktorého strede je
otvor na luster. Po bokoch na stene sa
v kazetových zrkadlách nachádzajú há
ky na lovecké trofeje, ktoré sú (ako jedi

Súčasťou podujatia
bol už tradične jar
mok plný zaujíma
vých ukážok reme
siel a rôznych drob
ností.

Návšte
v
zapojiť níci kaštieľa m
sa do s
úťaže ali možnosť

Pozná
kaštie š malacký
ľ?
Tričk

Nevšednou bola návšteva podzemných priestorov.
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Vynovené priestory
Vrcholom prehliadky bol pohľad na
zrekonštruované priestory v severozá
padnom krídle, kde sa v budúcnosti bu
de nachádzať okrem galérie a rokovacej
miestnosti aj Centrum regionálneho
destinačného manažmentu. Už teraz je
tu historická expozícia zariadená dobo
vým nábytkom. Rekonštrukcia sa poda
rila vďaka projektu cezhraničnej spolu
práce s Rakúskom Paltour.
•••
Viac fotografií z interiéru kaštieľa,
ale aj z podujatia nájdete v galériách
na www.malacky.sk.
-mh-; foto: S. Šípová, S. OSUSKÝ

Podlaha v pálfiovskej izbe síce ešte nie je položená, čoskoro ju však budú môcť navštevovať turisti.
MALACKÝ HLAS
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Prvý máj zabával davy
Dokončenie
z . strany

by chceli prispieť, mô
žu tak urobiť prostred
níctvom špeciálne zria
deného účtu číslo

mesiac dobrých rozvodov

3278257023/5600
alebo priamo v poklad
nici mestského úradu.

1299 druhov rozvodových kladiek
1839 druhov rozvodových remeňov
1301 druhov vodných púmp

-nasi-;
foto: -nasi/otano-

Spestrením programu boli ukážky historických zbraní i súbojov.
Program bol pripravený aj pre mladšie ročníky.
Stánky v zámockej aleji boli preplnené dobrotami.

pre všetky osobné
a ľahké úžitkové
vozidlá
Ak si kúpite

kompletnú
sadu kladiek

dostanete
rozvodový remeň Gates
a vodnú pumpu
Ruville alebo IDM

len po 1 €!!!

Ponuka platí od 1.5. do 31.5.2010. Cena je bez DPH.

Všetko, čo potrebujete
vedieť o

autodieloch

je naša adresa

1. mája 5470/46, Malacky 034 772 4862
0910 966 026 0915 736 141 info@akusat.sk

MH 10 F1

MH 10 F10
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POZÝVAME VÁS
NA STRETNUTIE
S KANDIDÁTMI SDKÚ-DS
DO VOLIEB DO NR SR

Vážené dámy,
máte záujem rozšíriť svoje podnikateľské aktivity do Rakúska?
Bratislavská regionálna komora SOPK vás pozýva na

5. informačný seminár o podnikaní v Rakúsku

„Ďaňový systém v Rakúsku“

Malacky, Mierové námestie
19. 5. 2010 (streda) 16:00

Odborníčka Hospodárskej komory Viedeň poskytne potrebné informácie záujemcom o daňovom systéme v Rakúsku.
Hlavné témy: dane v Rakúsku – všeobecne, daň z príjmov fyzických a právnických osôb, zamedzenie dvojitému zdaneniu,
DPH a odpovie na ďalšie otázky účastníčok seminára.

Medzi Vás prídu: Iveta Radièová,Mikuláš Dzurinda,
Ivan Mikloš, Lucia Žitòanská, Eugen Jurzyca,
Magda Vášáryová, Pavol Kuboviè, Ivan Štefanec,
Vladimír Rusek, Marián Haramia
a ïalší kandidáti do volieb do NR SR

Termín a miesto konania: 17. jún 2010, Bratislava

Registrácia záujemkýň najneskôr do 10. júna 2010 telefonicky: 02/48291297, e-mailom: daniela.bestrova@sopk.sk
Registrovaným záujemkyniam zašleme podrobné informácie o mieste a čase konania seminára.
Účasť je bezplatná, je zabezpečené tlmočenie, bude poskytnuté občerstvenie

MH 10F12

čítajte a vyhrajte
Napínavý ro
mán Maklér
od obľúbe
ného Johna
Grishama
vám doká
že, že nič
nie je za
darmo.
Ak chce
te súťa
žiť o ro
m á n
Maklér, pošlite do
31. mája nalepený kupón a možno sa
práve na vás usmeje šťastie.
Román Kaspický dážď získava Mária
Hozová z Malaciek. Žiadame ju, aby
sa do 14. júna ohlásila v redakcii.
Kníhkupectvo Ľubica
OC hotela Atrium, Tel.: 772 67 34
Po–Pia 9.00–17.30 h
So 9.00–12.00 h

Kníhkupectvo
ĽUBICA

KUPÓN
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Kúpte si modrý gombík!
Týždeň od 17. do
23. mája patrí
modrému gom
bíku Unicef. Vo
vybraných
mestách sa usku
toční zbierka,
ktorej výťažok
bojuje proti smr
teľnému novoro
deneckému teta
nu. Už 1 € dopra
ví 2 vakcíny do
Laosu, kde ochrá
nia matku a bá
bätko. Prispejte
do pokladničiek Unicef alebo na číslo účtu 2629726297/1100 (Tatra banka, a. s.),
variabilný symbol 0310. Zákazníci Orangeu môžu prispieť aj SMS správou v hod
note 1 € na číslo 844.					
UNICEF

Vodorovne
A trocha, máličko (hovor.) – opakujú
ca sa konštitučná jednotka (skr.) – rieka
pri Omsku – výsuvný valec v telese koní
ka B pútnické mestá s kaplnkou – vy
čnievajúca skala – pohovka C odkvap
(po španielsky) – podzemná železnica –
pracoval na krosnách – epocha kriedy,
aptién D tajnička E značka čistiaceho
prostriedku – aerá (po česky) – doska, le
penka (po angl.) – ukrajinské mužské
A
B
C
D
E
F
G
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Ak máte zaujímavé
fotografie, alebo vie
te o mieste, ktoré stojí
za to vyfotiť, pošlite
svoj námet do redak
OKOM
OBJEKTÍVU cie!

Táto fotografia už nepotrebuje ko
mentár. Obludnosť tohto činu je ne
spochybniteľná. Kto mohol urobiť nie
čo takého?

Pripravil: Vojtech Kúkoľ

Autor výroku, ktorý tvorí tajničku krí
žovky, je český básnik Karel Hynek
Mácha (1810-1836).

2

WWW.SDKU-DS.SK

RIADKOVÁ INZERCIA
• Dám do prenájmu 1-izbový byt vo Veľkých Levároch, rekonštruovaný, plastové ok
ná + dlažba, kompletne zariadený, pre 1 alebo 2 osoby. Kontakt: 0907 47 03 59.
• Predám vtáčí zob na živé ploty. Cena 1 €/3 kusy. Kontakt: 772 30 39, Jesenského 25.
• Kúpim srnčie trofeje. Kontakt: 0915 83 21 86.
• Lacné autodiely, spojky, výfuky, ramená, brzdy, tlmiče a iné. Kontakt: 0907 18 18 00.
• Predám novú liaheň na 56 ks vajec. Cena 129 €. Kontakt: 0914 29 12 65.

Krížovka

1

Vystúpia: Gladiator a Peter Cmorik

4

5

6

7

8

meno (Eustach) F lesný a záhradný plod
– vodné kvety – čašnícky učeň G hliní
ková fólia – meno herca Pacina – tibet
ský dobytok (pôv.) – nariekal
Zvisle
1 členský štát USA 2 cirkuloval 3 re
zaním odstránilo 4 menšia nádoba na
meranie tekutín, mierka – investičná ban
ka (skr.) 5 vetný spojovací výraz (a síce)
– nemecké mesto/podnik Zeiss 6 kód
štátu Kentucky (USA) – zisťoval rozmery
7 stihla všetko povybavovať (hovor.)
8 malé cicavce žijúce pod zemou – slo
venský polyhistor 9 výročné trhy 10 od
9

voz a likvidácia odpadu (skr.) – román
E. Zolu 11 motorový vlak (hovor.) 12 po
kiaľ (po česky) – EČ vozidiel Popradu
13 obyvateľ starovekej Itálie – olej (angl.)
14 avšak - ľúbosť 15 tuk, omasta 16 jem
ne chytal (expr.) 17 predĺžené bočné ste
ny (archit.) – polovica
Pomôcky:
PINOLA, ALERO, ATO, ANTY, BEL, YAK
Kto chce súťažiť o sadu kníh do domác
nosti, nech pošle kupón spolu so správ
nymi odpoveďami do 17. mája a zara
díme ho do žrebovania.

10 11 12 13 14 15 16 17

Spomedzi čitateľov, ktorí nám posla
li správne vylúštenie tajničky – Láske
hlad kope hrob – sme vyžrebovali
Irenu Hefkovú z Veľkomoravskej
ulice v Malackách. Získava sadu kníh
do domácnosti. Žiadame ju, aby sa
do 31. mája ohlásila v redakcii.

MALACKÝ
HLAS

KUPÓN
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Neporiadku v prírode
pribúda
Pekné počasie prilákalo do prírody
nielen ľudí bažiacich po relaxe
a prechádzkach, ale aj tých bez
charakteru. Malačania sa s nálezmi
ďalších a ďalších divokých skládok
odpadu obracajú aj na redakciu.

nech Malačania vidia, kto medzi nami žije
a možno sa v niekom „pohne” svedomie.
Vanička sa nachádza v smere na Leváre
po pravej strane za pneuservisom, po poľ
nej ceste cez železničné priecestie, smerom
k Motelu M (zozadu od lesa).
PAVOL TEDLA

V nedeľu poobede sme sa za pekného
jarného počasia vybrali s deťmi na pre
chádzku do lesa a tam môj syn a dcéra (10
a 7 rokov) našli na kraji lesa vyhodenú ple
chovú vaničku plnú použitého motorové
ho oleja aj s použitými gumenými rukavi
cami, s ktorými to „niekto” doniesol. Sna
žíme sa s manželkou vychovávať naše deti
ohľaduplne k prírode a takýto „nález” ich
priam šokoval! Veľmi ťažko sa mi odpove
dalo na absolútne pochopiteľnú otázku:
„Tatko, keď sa už „niekomu” chcelo toto
„svinstvo” naložiť a doviesť až sem, prečo
to neodviezol na zberný dvor, ako to robí
me my?” Posielam vám v prílohe fotogra
fiu, ak je to možné, prosím, uverejnite ju,

Keďže ide o nebezpečný odpad, mest
ský úrad postúpil riešenie prípadu obvod
nému úradu životného prostredia. Ten
však ani po vyše týždni od oznámenia ne
koná. Mesto nemá nebezpečný odpad,
ktorý pravdepodobne pochádza z podni
kateľskej činnosti, kde skladovať, ani ako
odviezť, lebo na to nemá podmienky. „Vec
je ešte v konaní, neskôr vás budeme infor
movať,“ vyjadrila sa Jana Kunšteková zo
štátnej správy odpadového hospodárstva.
Keďže v dňoch redakčnej uzávierky sa ne
ustále schyľovalo k dažďu, je len otázkou
času, kedy sa vaňa preplní a olej s dažďo
vou vodou pretečie. 		
-mnMALACKÝ HLAS
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Historická jar

Glosa

Slováci
„zametajú”
priemerne
Alkohol – metla ľudstva. Známy vý
rok, známa pravda. Niečo v štýle: Fajče
nie spôsobuje rakovinu. Poznám desiat
ky ľudí, ktorí fajčia a sú zdraví ako repa.
Alebo niečo ako: Fajčenie znižuje plod
nosť spermií. Mám niekoľkých strýkov
fajčiarov. Majú krásne deti. Aj moja ma
ma fajčí. Tiež som krásny.
Ale teraz už vážne.
Piť alkohol sa nemá! Teda, nie vo
väčšom množstve. Vedecké štúdiá nás
dennodenne ako dojčence kŕmia faktmi
o škodlivosti alkoholu. Alkohol zabíja
mozgové bunky, alkohol premieňa našu
pečeň na diamant... Už aspoň chápem
isté sociálne prípady, ktoré si namiesto
pečiva so šunkou kúpia ovocné víno. Tí,
na ktorých len s odstupom ukazujeme
prstom, myslia do budúcnosti viac než
ostatní. Raz sa budú možno usmievať
z mercedesov, zatiaľ čo abstinenti budú
len krútiť hlavami nad pohárom mine
rálky. Aj tak sa vsadím, že si tam z času
na čas každý niečo prileje. A ak máme
čo, môžeme si povedať, že na tom nie
sme veru zle. Veď taká fľaša lepšieho al
koholu, povážme, aká je len drahá, no
na druhej strane – pitný režim sa dodr
žiavať musí a zvýšená potreba močenia
nám výdatne prečistí organizmus. Prav
da, niečo nám tam zostane po takých
štyroch deci tvrdého, ale ručím vám, že
najbližšie ráno po konzumácii vám to
bude srdečne jedno.
Posledný prieskum Európskej komisie
ukázal, že Slováci nie sú v „nasávaní“
o nič pozadu, no zasa ani nekývame
ostatným z cieľa. To je samozrejme ško
da, aj keď – realisticky – usmievali by
sme sa na zvyšok troška krivo a celkom
je možné, by sme mávali navzájom jeden
druhému. Ako sa to povie? Ah, už viem –
opití šťastím.
Tiež je veľmi zaujímavé, že prieskum
takisto ukázal vyššiu alkoholovú krivku
u mužov než u takzvaného nežného
pohlavia (vedeli by hovoriť tí, ktorí už
niekedy dostali poriadnu šupu od na
hnevanej družky).
Milí moji pobratimovia, môžeme byť
na seba veru hrdí – veď sme to my, kto
pozdvihuje Slovensko z hĺbok temných
vôd do rýchleho toku priemeru ostat
ných krajín Európy. Dánov síce nepred
behneme, veď nie nadarmo sa hovorí:
Piješ ako Dán. No môžeme minimálne
zodpovedne vyhlásiť, že náš prah si „za
metáme“ poctivo.
MÁRIO LORENC

Vo františkánskom kostole sa začala 14. apríla, v deň 60. výročia prepadnu
tia kláštora v Malackách, Historická jar. V spoločenskej miestnosti Gymná
zia sv. Františka Assiského sa konala slávnostná akadémia, ktorú si pripra
vili študenti školy.

Za postavu richtára v hre bratov Moravčíkovcov Rajda Majda získal Pavol Škrha Cenu
za najlepší mužský herecký výkon na festivale Raková.

Pán prokurátor,
netrápte Kollárovú!
Obľúbený slovenský seriál televízie JOJ Odsúdené priniesol prekvapenie,
keď sa v úlohe prokurátora nečakane predstavil Malačan a ochotnícky
herec z Divadla na hambálku Pavol Škrha. Ako si vychádza jeho herecké
hobby s občianskou profesiou bývalého vojaka z povolania a od roku
2003 prednostu Obvodného úradu Vojenského obvodu Záhorie? Práve
tam, v sídle úradu sme ho navštívili a snažili sme sa mu dostať takpove
diac pod kožu.
Kedy ste v sebe objavili nutkanie
postaviť sa na javisko a vydať sa na
pospas diváckej kritike?
Odmalička ma lákalo herectvo, ale
nikdy som sa k nemu nemal šancu pri
blížiť. Kedysi krátko aj môj otec ochotní
čil, ale na skúšky či predstavenia ma ne
vodieval. Ako vojak z povolania, najmä
na letisku v Kuchyni, som na nič podob
né nemal čas a ani pomyslenie – možno
aj preto, že som sa nikdy nedostal k di
vadlu bližšie.
Divadlo na hambálku vás po prvý
raz obsadilo v hre Rajda Majda od
bratov Moravčíkovcov v roku 2006.
Vtedy ste mali 47 rokov a bol to váš
divadelný krst. Čo pre vás znamenal?
Predovšetkým novú životnú radosť
a naplnenie túžby zabávať ľudí. Najskôr
som sa zdráhal a moje obavy mi pomá
hal rozptyľovať aj môj dlhoročný blízky
priateľ Miško Dočolomanský, ktorý tu
s nami už nie je. „Máš na to,“ hovorieval
mi. „Postav sa tam a rob to tak, ako ťa to
bude tešiť. Hraj si pre seba, potom sa to
ľuďom bude páčiť.“ A tak som začal. Dnes
už mám za sebou päť hier so skvelým
kolektívom Divadla na hambálku, ktoré
mám rád a hodlám v ňom zotrvať dovte
dy, pokým ma bude režisér Vlado Zetek
obsadzovať.
Čo pokladáte za svoj najväčší he
recký úspech?

Predovšetkým musím povedať, že sa
nepokladám za herca. Každý má nejakú
záľubu, niekto huby, iný záhradu alebo
rybárčenie. A ja mám divadlo. Niektorí sa
čudovali, lebo si mysleli, že to zneváži
váhu mojej skutočnej profesie. Nie je to
tak a ľudia to vnímajú pozitívne. Divadlu
na hambálku vďačím za veľa, aj za to, že
som dostal úlohu prokurátora v Odsú
dených, aj že sme s inými kolegami na
krúcali pre Súdnu sieň či seriál Prvé od
delenie. Najviac ma však potešila Cena
za najlepší mužský herecký výkon na di
vadelnom festivale Palárikova Raková.
Získal som ju v roku 2008 za postavu
richtára v Rajde Majde.
Prezradíte nám, či už konečne
v Odsúdených tú nevinnú Kollárovú
oslobodíte?
S touto otázkou či skôr naliehavou
výzvou, aby sme jej už konečne dali po
koj, ma pristavujú aj ľudia na ulici a v ob
chodoch. Jednému pánovi som povedal:
„Viete, čo? Doteraz to ešte nebolo nič!
Toho cvoka riaditeľa väznice niekto za
bije a aj to jej prišijeme. Dostane dvanásť
rokov... Ale nakoniec ju oslobodíme.“
Chudák, možno tomu aj uveril, ale ja
som si to celé vymyslel. Netuším, ako prí
beh dopadne, ani či si v ňom ešte oble
čiem prokurátorský talár.
Zhovárala sa: TATIANA BÚBELOVÁ;
foto: S. OSUSKÝ

Macejkovi premiéra vyšla

-nv-, foto: -otano-
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Historické priestory
pre verejnosť
Verejnou prehliadkou študentských
projektov pokračovala Historická jar
26. apríla. Vybraní študenti z II. A pre
zentovali výsledky svojho skúmania
dejín školy, kláštora, kostola a ďalších
pamiatok v meste. Súčasťou všetkých
prezentácií boli tiež krátke videodoku
menty, ktorých autormi boli jednotliví
žiaci. Historická jar bude pokračovať
12. mája, kedy príde medzi študentov
na besedu pamätník likvidácie klášto
ra. V tento deň bude tiež v Kultúrním
domečku akadémia v podaní študen
tov, doobeda pre školy, podvečer pre
verejnosť. V júni budú v škole odhalené
nové informačné tabule, týkajúce sa
histórie a súčasnosti školy a mesta. Zá
roveň škola otvorí verejnosti historic
ké priestory, v ktorých sídli. Projekt
Historická jar pripravilo Gymnázium
sv. Františka Assiského pri príležitosti
75. výročia prvých maturít a úmrtia za
kladateľa gymnázia, pri príležitosti vý
ročia likvidácie kláštora, ako aj 10. vý
ročia maturít v obnovenom gymnáziu.
Gymnázium sv. F. Assiského vzniklo
v roku 1996 a sídli v priestoroch bývalé
ho františkánskeho kláštora a gymná
zia. Považuje sa za ideového nástupcu
a pokračovateľa tohto slávneho gym
názia celoslovenského významu.
MARTIN MACEJKA

Predstavujeme porotu
Mená troch porotcov, ktorí rozhodnú o tohtoročných víťazoch literárnej sú
ťaže mladých Malacké brko, už poznáme. Hodnotiť budú 52 prác.
Jedinou ženou v porote je Alžbeta Šu
rinová – riaditeľka Centra voľného času,
pôvodne učiteľka slovenského jazyka
a dejepisu, neskôr inšpektorka a me
todička Odboru školstva v Malackách
a Metodického centra v Bratislave. Pôso
bí v Slovenskej asociácii učiteľov sloven
činy ako členka Rady a taktiež je členkou
celoslovenskej komisie olympiády zo
slovenského jazyka. Roky pôsobí ako
porotkyňa a organizátorka rôznych ume
leckých súťaží.
Martin Dzúr sa špecializuje na poéziu,
na jej zvukovú organizáciu a verzológiu.
Žije a pôsobí v Lučenci. Literárnovedné
práce publikoval v zborníkoch a časopi
secky, internetový časopis Let sám vie
dol a ako porotca participoval na literár
Spoločenská kronika
od 21. 4. do 2. 5. 2010
VÍTAME MEDZI NAMI:

Na Prvomájových Malackách mal
premiéru nový folklórny súbor Macejko,
ktorý pripravil choreografiu aj na sklad
bu Išeu Macek do Mauacek.
„Premiéru mali tiež naše nové kroje,
ktoré sme si mohli nechať ušiť spolu
s tanečnými čižmami vďaka nadácii Pro
Malacky, Nafte, a. s., a Nadácii SPP,“ po
vedala pre Malacký hlas vedúca súboru
Andrea Adamovičová. Látky zháňali
predovšetkým na susednej Morave,
pretože materiály, ako je vapér a bro
kát, sa už takmer nevyrábajú.
Napriek tomu, že súbor začína, má
už obsadené takmer všetky víkendy na
september a október. V Malackách sa
s nimi najbližšie môžete stretnúť 18.
mája v malackom kaštieli počas Dni
múzeí.

MALACKÝ HLAS

Zúčastnilo sa jej niekoľko desiatok
pozvaných hostí, vrátane cirkevného
historika Jozefa Haľka, františkánskeho
provinciála P. Juraja Mihályho, riadite
ľov škôl a niekoľkých absolventov pô
vodného františkánskeho gymnázia.
Tých milo prekvapila divadelná scénka,
ktorú študenti naštudovali pod vede
ním Beáty Reifovej. Dej sa odohrával
v gymnáziu v roku 1935 a postavy pred
stavovali skutočných študentov a uči
teľov z toho obdobia, ktorých heslom
bolo latinské facere et docere (sebe žiť
a účinne aj iným osožiť). Vyše 90-roční
páni Alfréd Bollard a Ján Ležovič, ktorí
sedeli v predných radoch hľadiska, sa
spokojne usmievali, keď videli „samých
seba“ v študentských časoch na javisku.
O deň neskôr sa uskutočnil v Kultúrním
domečku historický seminár Františká
ni v Malackách v 20. storočí. Témou
prednášky Petra Jašeka z Ústavu pamä
ti národa bola príprava a priebeh Akcie
K. Uviedol, že ľudovým nepokojom za
bránil fakt, že v každom kláštornom
kostole režim zabezpečil kňazov, takže
sväté omše neboli zrušené. S príhovo
rom vystúpil herec Anton Baláž, ktorý
maturoval v roku 1950 už v poštátne
nom gymnáziu, ale s úctou a vďakou si
spomínal na františkánskych profeso
rov. Po likvidácii kláštora vraj maturanti
nemali komu poďakovať, tak položili
kytice k dverám zborovne.

Lucas Kožuch; Filip Černý
POVEDALI SI ÁNO:
Jana Rozborová a Michal Ma
tyi; Oľga Klimeková a Milan Brandis;
Alexandra Míznerová a František Čer
mák; Simona Lučkaiová a Vladimír Ska
la; Katarína Jánošová a Miloš Gabrhel

†

NIE SÚ MEDZI NAMI:

Ľudmila Šusterová, Malacky,
*1928; Vilma Janušicová, Va
laliky, *1957; Helena Fibyová, Gaja
ry, *1938; Vladimír Laubert, Malac
ky, *1926; Anna Fuksová, Rohožník,
*1928; Jozef Rajtík, Závod, *1947;
Mária Maxianová, Moravský Svätý
Ján, *1934; Rudolf Hrúz, Malé Levá
re, *1932; Róbert Benca, Malacky,
*1924; Jozef Straka, Malacky, *1929

nych súťažiach mladých autorov Letovis
ko a Literárny Lučenec. Sám tvorí, píše
poéziu aj prózu, ktoré boli viackrát oce
nené. Svoje texty ešte knižne nepubliko
val.
Tomáš Repčiak je autor v slobodnom
povolaní. Žije v Spišskej Novej Vsi, venu
je sa poézii, próze, publicistike, tvorbe
pre rozhlas i tvorbe piesňových textov.
Od roku 1993 je členom literárneho klu
bu. Je viacnásobným laureátom Wolkro
vej Polianky, Akademického Prešova a Li
terárneho Zvolena, literárnej súťaže Ru
bato1998 a Moravského festivalu poé
zie1997. Ocenený bol na Jašíkových Ky
suciach a ďalších literárnych súťažiach.
Je autorom zábavnej relácie Vlak, vysie
lanej Slovenským rozhlasom. Vydal zbor
níky Pánska jazda a Presýpacie more.
-mh-

Na správnu mieru
V minulom čísle sme vám priniesli roz
hovor s MUDr. Sawkatom Choudhurym,
týkajúci sa darovania krvi v Malackách.
Hromadné odbery organizuje Národná
transfúzna služba, a nie transplantačná,
ako sme nesprávne informovali. Za chy
bu sa ospravedlňujeme.
-red-

SpomienkY
Už navždy prestali
pre Teba hviezdy svie
tiť, slnko hriať, ale tí,
čo Ťa milovali, nikdy
neprestanú spomí
nať.
11. mája uplynuli tri roky, čo nás ne
čakane opustila Gabriela Žilavá.
S láskou na ňu spomínajú členovia ro
diny a kolegyne a kolegovia z mest
ského úradu.
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Zaslúžené víťazstvo

Denis sa
nominoval
na ME

V sobotu 1. mája privítali Malača
nia na svojej palubovke hádzaná
rov z Prešova. Tento zápas bol pria
mym súbojom o 3. priečku 1. ligy
mužov, a tak sa diváci mohli tešiť
na dobrú hádzanú.

Prvú májovú sobotu na Majstrov
stvách Slovenskej republiky žien,
mužov a telesne postihnutých, kto
ré boli zároveň nominačnými pre
tekmi na majstrovstvá Európy (tie
sa uskutočnia v Bratislave 12.–14.
augusta), opäť exceloval pretekár
kulturistického oddielu TJ Strojár
Malacky Denis Tangelmayer.

Výprava pod vedením Štefana Hrebí
ka, ktorý zároveň robil aj asistenta tré
nera Zdenka Krajčíra, Denisova priateľka
Miška a Dávid Krajčír vytvorili Denisovi
také podmienky, že v hmotnostnej kate
górii do 100 kg zvíťazil výkonom 260 kg
a tretím pokusom sa pokúsil o 2,5 kg
prekonať svoj vlastný slovenský rekord
z Častej, ktorý má hodnotu 262,5 kg. Čin
ku sa mu aj za razantnej podpory divá
kov podarilo vytlačiť, ale rozhodcovia
mu pokus neuznali pomerom 2:1. Denis
však preukázal, že jeho forma stúpa, čo
sa javí ako sľubný predpoklad dobrého
výkonu na majstrovstvách sveta, ktoré
sa konajú v USA od 25. do 29. 5. v štáte
Texas v meste Killen.
-zk-

Vyhrali
ste?

Niekoľko týždňov mali naši čitate
lia možnosť zahlasovať v ankete o naj
obľúbenejšieho športovca a najsym
patickejší športový kolektív roka
2009. Prvé priečky obsadili volejbalis
ta Vladimír Kuračka a volejbalisti Stro
jára Malacky B. V redakcii sme zo 69
anketových lístkov vyžrebovali desia
tich z vás, ktorí získavajú permanent
ky na plaváreň. Vyzdvihnúť si ich mô
žu v redakcii Malackého hlasu v bu
dove Mestského úradu na Radlinské
ho ulici na 3. p. do konca júna.
Mená výhercov:
Dušan Rusňák, Oľga Šamulková,
Jana Havlíková, Martin Štefanovič, Oľ
ga Urbanovičová, Ľubica Csizmazio
vá, Tomáš Rehák, Miroslav Kanďar,
Vlado Konárik, Ľuboš Mrázik. -mh-

Začiatok zápasu bol vyrovnaný a stav
3:3 v 6. min to potvrdzoval. Strojár Ma
lacky si vďaka rýchlym protiútokom,
ktoré premieňal S. Cabadaj, vypracoval
v 11. minúte štvorgólový náskok a ujal
sa vedenia 9:5. Potom však v priebehu
10 minút dokázali hostia otočiť vývoj
stretnutia a za stavu 11:15 sa „dostali na
koňa“. V tejto fáze hry sa hostia presa
dzovali hlavne streľbou z diaľky. Domáci
však nevešali hlavu a povzbudzovaní
zaplnenou halou sa snažili držať krok
s Prešovom. V 25. minúte ešte prehrávali
14:18, ale v posledných minútach prvé
ho polčasu dokázali eliminovať tlak hos
tí a do kabín sa odchádzalo už za stavu
19:18. V druhom polčase zlepšili Ma
lačania obranu, čo pomohlo chytiť sa
domácemu brankárovi. Od 36. minúty

Claudia Hladíková splnila účastnícky limit na európsku kvalifikáciu do Moskvy.

Hladíková splnila
účastnícky limit
do Moskvy

Kluby

Malacká atlétka Claudia Hladíková splnila účastnícky limit na európsku
kvalifikáciu do Moskvy, ktorá sa uskutoční 21.–23. mája, z ktorej vzídu
účastníci augustovej olympiády mládeže v Singapure.

Limit v behu na 100 metrov prekážok
vylepšila v prvom kole bratislavskej do
rasteneckej ligy 28. apríla na štadióne
Mladá garda v Bratislave o 49 stotín se
kundy, výkonom 14,21 s (limit 14,70 s).
Hladíková môže okrem prekážkarskej
stovky štartovať v Moskve i vo svojej
druhej disciplíne – diaľke, hoci v nej ešte
nedosiahla vstupný výkon 585 cm. Na
pretekoch dosiahla skvelý čas i žiačka
Monika Baňovičová, ktorá na rovnakej

trati dosiahla výkon 14,71 s a len tesne
zaostala za limitom. Vzhľadom na svoj
vek by však aj tak v Moskve štartovať ne
mohla. O prekonanie limitu v behu na
800 metrov (1:58,00 min) sa pokúsil Mar
co Adrien Drozda, ktorý však dosiahol
len čas 2:00,52 min. Súbežne s doraste
neckou ligou sa konali aj kontrolné pre
teky pre juniorov a dospelých, kde štar
tovali aj ostatní členovia AC Malacky.
-tkac-

Výsledky atlétov AC Malacky:
Dorastenci:
100 m – 1. M. Koch, 11, 47 s
800 m – 1. M. Drozda, 2:00,52 min – OR
Trojskok – 1. M. Koch, 13, 63 m – OR
Dorastenky:
100 m – 4. E. Chvílová, 13, 26 s
100 m prek. – 1. C. Hladíková, 14,21 s –
OR, 2. M. Baňovičová, 14, 71 s – OR, ...
4. D. Šunová, 16, 39 s – OR
200 m – 1. M. Baňovičová, 25, 95 s –

OR, ... 5. E. Chvílová, 26, 47 s ... 7. D. Šu
nová, 27, 97 s – OR
Kontrolné preteky:
Juniori:
800 m – 1. A. Hál, 2:12, 82 min – OR
3000 m – 1. A. Hál, 10:42,15 min – OR
Muži:
800 m – 1. J. Beňa, 1:58, 02 min
3000 m – 1. J. Valachovič, 9:38,79 min

Skauti zabávali Kačín

a stavu 23:21 si Strojár Malacky začal vy
pracovávať opäť náskok. Prešovu robila
problémy obrana 1-2-3 a skvelo chyta
júci domáci brankár M. Kuklovský. V po
lovici druhého polčasu si Malačania dr
žali 6-gólový náskok. Prešov však bojo
val ďalej a snažil sa znížiť stav stretnutia.
To však Malacky nepripustili a aj vďaka
9 gólom P. Stachoviča v druhom polčase
si udržiavali náskok až do konca. Posled
nú minútu stretnutia bola celá hala na
nohách a potleskom ďakovala za peknú
hádzanú, ktorú predvádzali obe družsvá.
Hádzanári TJ Strojára Malacky vyhrali
37:30 (19:18) zaslúžene, dokázali podať
kolektívny a bojovný výkon, čo im pri
nieslo ďalšie dva body, ktoré ich posúva
jú na 3. priečku v 1. lige mužov.
Zostava:
M. Kuklovský, M. Hollý – brankári,
T. Stachovič 1, V. Pavlík 6, T. Baláž 2,
P. Bizek, L. Zelenský 4, P. Puškáč 3,
A. Dobrocký 1, M. Sedláček, S. Cabadaj
7, D. Stachovič 1, P. Stachovič 12.
Tréner: V. Valachovič
TOMÁŠ BALÁŽ

Zápasy

Víťazstvá

Remízy

Prehry

Skóre

Body

1. Topoľčany

20

16

0

4

713:526

32

2. Trebišov

20

13

1

6

679:615

27

3. Malacky

20

12

2

6

638:536

26

4. Prešov B

20

12

0

8

657:602

24

5. Martin

20

12

0

8

579:529

24

6. Levoča

21

10

1

10

618:621

21

7. Duslo Šaľa

21

9

2

10

635:687

20

8. Pezinok

20

9

1

10

634:673

19

9. Modra

20

8

1

11

545:555

17

10. Bojnice

20

7

2

11

563:636

16

11. Dubnica

20

5

4

11

502:577

14

12. Piešťany

20

1

0

19

422:628

2

SCK Záhorák pripravuje
Nedeľa 16. mája – Mohyla M. R. Štefánika na Bradle;
odchod: synagóga o 9.00 h;
trasa: Malacky–Rohožník–Plavecký Mikuláš–Prievaly–Jablonica–Brezová pod
Bradlom–Bradlo a späť (120 km)
Sobota 22. mája – Cyklotúra cesta priateľstva (SVK-AUT-HUN);
odchod: Bratislava, Námestie slobody o 9.00 h;
trasa: Bratislava–Kitsee–Gattendorf–Nickelsdorf–Hegyeshalom–Mosonmagya
róvar–Lipót–Rajka–Bratislava (130 km)

Slnkom zaliate ráno a sviežosť zele
nej panorámy jarnej prírody vítali
skupinu takmer dvadsiatich skautov
na Lesníckych dňoch, ktoré sa konali
25. apríla na bratislavskom Kačíne.
Tradičnú každoročnú akciu pod zášti
tou Vojenských lesov spestrili skauti
zo 69. zboru generála M. R. Štefánika
z Malaciek už po štvrtý raz.
V lone čarokrásnej prírody bratislavské
ho lesoparku malackí skauti vo veku 8 až 18
rokov, samozrejme pod dohľadom dospe
lých vodcov, pripravili pre verejnosť zaují
mavé disciplíny zo skautskej praxe. Deti si
mohli vyskúšať Bobríka mierenia – hod lop
tičkou do cieľa, hod kruhom (lasom), hod
šípkami na terč, zatĺkanie klincov do dreva
či výrobu vtáčích búdok. Svoje výrobky
mohli umiestniť v lese a pomôcť tak ope
rencom pri hniezdení. Odmenou za skoré
vstávanie, stavbu stanu a prípravu súťažné
ho dňa bol skautom obrovský záujem širo
kej detskej verejnosti a snaha overiť si zruč
nosť pri všetkých disciplínach. Skauti nie
lenže vyvolali obdiv a úsmev na líčkach po
úspešných pokusoch, ale sami mali radosť
z odovzdávania skúseností nadobudnu
tých zo skautskej praxe.
MARIKA FTÁČNIKOVÁ



Dvojtýždenník vydáva Mesto Malacky • Vedúca redaktorka Mgr. Ingrid Šrámková, redaktorka Bc. Simona Šípová, jazyková úprava Mgr. Eva Žilavá • Redakčná uzávierka podľa harmonogramu na www.malackyhlas.sk • Nevyžiadané rukopisy nearchivujeme a nevraciame. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu
a krátenie rukopisov • Grafika a polygrafická príprava: max 15, s. r. o., Bratislava • Tlač: Versus, a. s., Bratislava • Adresa redakcie: Malacký hlas, MsÚ v Malackách, Radlinského ul. 2751/1, 901 01 Malacky, tel.: 034 796 61 73, malackyhlas@malacky.sk, www.malackyhlas.sk
• Registrácia:HLAS
OÚ v Malackách, EV 3278/09
MALACKÝ
9/2010

