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úvodník

Skutočne
pomáhať nie
je záujem

Dobrovoľný hasičský zbor v Malac
kách pred časom cez mestské médiá vy
zýval mužov, ktorí sú ochotní pomáhať
riadnym členom zboru pri možných krí
zových situáciách, aby absolvovali zau
čenie na prácu s vodným čerpadlom. Ma
lo ísť o prípravu na čoraz pravdepodob
nejšie hrozby záplav, aké sa v meste vy
skytli napríklad tento rok na jar. Výzva
však zostala bez odozvy. „Byť dobrovoľ
ným hasičom je čestná funkcia a odme
nou za ňu je zväčša len vnútorné zadosť
učinenie a uspokojenie z pomoci iným
v ťažkých situáciách,“ tvrdí dlhoročný
člen hasičského zboru František Šimoník.
Počas záplav sa hasiči vo dne i v noci strie
dali pri pumpovaní vody zo zatopených
objektov. Je ich však málo a ochotu ďal
ších chlapov pripravených pomôcť by pri
vítali. Čo však, keď hodnota skutočnej
práce sa často cení menej ako rozpráva
nie o práci? Mnohí sú naoko ochotní ko
nať dobro pre mesto a deklarujú, že vedia
robiť veci lepšie. V skutočnosti však chý
bajú práve tam, kde si naozaj treba vyka
sať rukávy.
TATIANA BÚBELOVÁ

Deti
a nehody

V poslednom čase sa diskusie v mé
diách i v súkromí krútia okolo jedi
nej témy – nehodovosti, spôsobe
nej nepozornými deťmi. Ako je to
v našom okrese?

„Z celkovej štatistiky dopravných ne
hôd v okrese Malacky vyplýva, že deti
sa podieľajú na dopravných nehodách
zhruba v 5 %,“ uvádza do problematiky
nadporučíčka Zuzana Mišovičová, člen
ka skupiny prevencie Okresného riadi
teľstva Policajného zboru v Pezinku.
„Deti sú impulzívne, nepozorné, málo
predvídavé, nemajú taký zorný uhol po
hľadu ako dospelé osoby, nevedia rea
govať na dopravné situácie, majú ob
medzený výhľad na vozovku z dôvodu
ich malého telesného vzrastu. Dieťa ne
vie správne posúdiť mieru rizika, často
nesprávne odhadne rýchlosť vozidla,
jeho vzdialenosť, brzdnú dráhu vozid
la,“ vymenúva najčastejšie dôvody, pre
čo dieťa skončí pod kolesami auta. A to
nie je príjemný zážitok nielen preňho
a jeho rodinu, ale tiež pre vodiča, ktorý
Pokračovanie na . strane

Budeme
mesačníkom
Malacký hlas bude do konca tohto
roka opäť mesačníkom. Dôvodom
sú úsporné opatrenia.
Noviny vyjdú tento rok už len dva
krát – 23. 11. a 21. 12. Od začiatku
roka 2011 by Malacký hlas mal zno
va vychádzať ako dvojtýždenník.

V Dome Svitania sa dvere nezatvorili
Dom Svitania, n. o., v Jakubove už po ôsmy raz zorganizoval Deň otvorených dverí. 20. októbra si tak záujemcovia mohli prezrieť priestory rodinného domu, ktorý v sebe ukrýva chránené dielne, určené pre mladých
ľudí nad 18 rokov s mentálnym alebo kombinovaným postihnutím.

Príležitosť nazrieť do zákulisia vý
roby darčekových predmetov, po
hľadníc, dekorácií, papúč a mnohých
ďalších vecí si nenechali ujsť menšie
alebo väčšie skupiny všetkých veko
vých kategórií.
Pri vstupe sa návštevníkov ujala
dvojica usmiatych klientov Domu Svi

Liečia sa umením

V spojenej škole sa 19. októbra uskutočnil v poradí už štvrtý workshop.
Každoročne v októbri sa tu stretávajú učitelia deviatich špeciálnych škôl
so svojimi žiakmi za účasti zástupcov z krajského školského úradu.

Cieľom stretnutia bolo, aby sa učite
lia a deti s mentálnym postihnutím na
vzájom spoznali. Po privítaní bola de
ťom zadaná téma – technika dekupáž,
zdobenie sviečok z prírodného mate
riálu a servítková technika, a deti začali
tvoriť.
Súbežne s deťmi tvorili aj učitelia
na zadanú tému v rámci arteterapie –
liečba umením. Každý pedagóg mal
nakresliť dva obrázky. Obrázok, ktorý
sa im menej páčil, mali vhodiť do koša
a ten druhý vystaviť. Obrázok mal po
môcť odhaliť a rozobrať osobnosť kres
liaceho. Prekvapením však bolo, že sa

nerozoberala práca vystavená, ale tá
z koša.
Okrem toho sa učitelia zoznámili
s ďalšou technikou – korálikovanie,
ktorú uplatnia v rámci výtvarných vy
učovacích hodín. Podstatou worksho
pu bolo, aby deti úlohu vedeli splniť
a mali pocit úspechu. Zo stretnutia si
okrem nových skúseností odniesli aj
vyrobený darček.
-pesu-

Deti z deviatich špeciálnych škôl sa
zbližovali vďaka umeniu.

tania, ktorí ich previedli všetkými
chránenými dielňami. Vysvetlili po
stup výroby, systém práce v dielňach
a priblížili vlastné zážitky spolupráce.
Prehliadku návštevníci ukončili digi
tálnou prezentáciou fotografií, ktoré
zachytávali rôzne podujatia, ktorých
sa klienti zúčastnili. Ako sa vyjadrila
riaditeľka Domu Svitania, n. o., Stefi
Nováková: „Deň otvorených dverí ro
bíme pre širokú verejnosť vrátane na
šich partnerov, lebo sme presvedčení,
že máme čo ukázať. Sme veľmi radi,

keď sa k nám ľudia každoročne vra
cajú. Navyše, keďže sme nezisková
organizácia, potrebujeme dávať ve
dieť o sebe a svojej činnosti. S tohto
ročným Dňom otvorených dverí sme
všetci spokojní. Prišlo k nám takmer
200 návštevníkov, od ktorých sme
mali veľmi pozitívne reakcie, ktoré
nás motivujú k ďalšej činnosti.“ Pred
odchodom si každý návštevník mo
hol vziať malý darček ako pamiatku
na príjemne strávený čas s milými
ľuďmi.			
-raj-

SPRAVODAJSTVO

VERZUS

Na článok Malacky
majú nový územný
plán, uverejnený
v minulom čísle, zareagovala Daniela
Hamarová.

„Informácia v spomínanom článku
sa týka len časti doplnku k Územnému
plánu obce z roku 2009. Týka sa indivi
duálnej bytovej výstavby na Sadovej uli
ci a zmeny funkčného využitia územia
na Veľkomoravskej ulici. V oboch týchto
lokalitách sa má vypracovať nový Územ
ný plán zóny. Na Sadovej ulici na nákla
dy investora a na Veľkomoravskej na
náklady vlastníkov pozemkov. Ďalších
7 schválených zmien v uvedenom do
plnku nebolo v tlači zverejnených,“ kon
štatuje čitateľka. Je fakt, že informácia
sa v našom článku zamerala len na tie
to dve zásadnejšie zmeny v územnom
pláne. Nechýbal však odkaz na portál
www.malacky.sk, kde je materiál zve
rejnený v plnom znení. D. Hamarová vo
svojej reakcii načrela i do iného súdka,
keď poukázala na doteraz nerealizova
ný „doplnok k územnému plánu obce
z roku 2005, v ktorom bol schválený
územný plán zóny v lokalite Jánošíkovej
ulice pre individuálnu bytovú výstavbu
a jeho vypracovanie stálo mesto nema
lé finančné prostriedky. V tom istom ro
ku sa dokončil register obnovenej evi
dencie pozemkov a mesto ním získalo
prehľad o svojom vlastníctve všetkých
pozemkov v katastrálnom území Malac
ky, ale i tak sa dostatočne nezaoberalo
pozemkovou politikou, ktorá vedie k ďal
šej výstavbe. Mesto teda nemá ucelenú
koncepciu nakladania s pozemkami, ho
ci podľa mňa existujú riešenia aj tejto
chúlostivej problematiky,“ prezentuje
svoj názor D. Hamarová. Je to len čias
točná pravda, keďže zmeny a doplnky
územnoplánovacej dokumentácie z ro
ku 2005 sa realizujú. Ide o výstavbu ná
jomných bytov na ulici Pri Maline, v zó
ne tzv. Jánošíkova II. Pre veľký počet
vlastníkov a problémy s majetkovopráv
nym vysporiadaním sa nerealizuje územ
ný plán zóny Jánošíkova. Riešenie je
možné malými pozemkovými úprava
mi, ktoré by muselo financovať mesto
v objeme asi 66 400 €. „Ďalší problém,
ktorý trápi Malacky a mal by sa čo naj
rýchlejšie pozemkovou politikou mesta
riešiť, sú ochranné pásma, pretože prá
ve tie vo veľkej miere obmedzujú vý
stavbu v našom meste. Aj keď niektoré
prekládky VTL plynov boli zapracované
do Územného plánu obce už v roku
2002, nik sa nimi roky nezaoberá a vlast
níci pozemkov, cez ktoré vedú ochran
né pásma, sú s ich nakladaním obme
dzení a vlastnia tak bezcenné parcely,“
pokračuje D. Hamarová. Predkládka vy
sokotlakového plynu je však možná len
za predpokladu, že celú prekládku aj
s vysporiadaním novej trasy zafinancuje
mesto a opätovne budú dotknuté súk
romné pozemky, ktoré sa umiestnením
plynu stanú bezcenné.
-mhVeľmi sa poteším, ak môj krátky prí
spevok vyprovokuje reakciu ďalších
spoluobčanov, o ktorých názory sa ra
da podelím i na webstránke www.hamarova.sk, na ktorej sa budem vyjad
rovať aj k iným oblastiam života mes
ta Malaciek.
DANIELA HAMAROVÁ
Platená inzeria, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Máte postreh alebo informáciu, ktorá
môže zaujímať viacerých Malačanov?
Vášmu mailu sa potešíme na adrese:

@

malackyhlas@malacky.sk



Od konca septembra sa výklady obchodov plnia vianočným tovarom. Regá
ly so salónkami, adventnými kalendármi či plyšovými snehuliakmi útočia
na psychiku nakupujúcich niekoľko mesiacov pred Štedrým dňom. Podľa
niektorých takéto predčasné zahŕňanie sviatočnými ozdobami „kradne“
Vianociam atmosféru, iným vyhovuje. Zaujímalo nás teda,

čo si myslíte o tom,
že v obchodoch sú už
Vianoce?
Revitalizácia by mala zlepšiť
pohľad už na dosť zdevastované okolie synagógy.

Nonsens v centre

Na mestské zastupiteľstvo sa obrátil Vladimír Kovár so svojím podnikateľským zámerom – vybudovať v tesnej blízkosti synagógy čerpaciu stanicu.

V. Kovár oslovil so svojou žiadosťou
mestský úrad ešte v lete. Keďže v blíz
kosti synagógy vlastní parcelu s rozlo
hou 39 m2, pre svoj zámer potrebuje
odkúpiť aj susednú parcelu. Tá je však
vo vlastníctve mesta. Jeho návrh mest
ský úrad opakovane zamietol. Hlavným
dôvodom odmietnutia vízie bola ne
vhodnosť vybudovania čerpacej stani
ce v blízkosti pamiatky, zaradenej do
projektu Slovenskej cesty židovského
kultúrneho dedičstva. Podnikateľ sa
bránil tým, že nejde o benzínku, akých
je v Malackách viacero, ale len o jeden
samoobslužný stojan. Napriek tomu ani
poslanci mestského zastupiteľstva na
svojom nedávnom zasadnutí návrh

V. Kovára nepodporili. Mesto má s tou
to lokalitou iné plány. Podľa nich by mal
byť vypracovaný projekt revitalizácie,
kladúci dôraz na zeleň. Projekt však za
tiaľ nejestvuje, správkyňa zelene ale má
svoju predstavu. „Neviem, či jej bude
naklonený aj projektant, no pásy zele
ne, ktoré oddeľujú betónové plochy, by
sa mohli spojiť,“ prezrádza Mária Gajdá
rová z oddelenia územného rozvoja
a životného prostredia mestského úra
du. Zmiznúť by podľa nej mal aj vyšlia
paný chodník, akási skratka k obchod
nému domu Lidl. Pomôcť by tu mohlo
kovové zábradlie, pribudnúť by mala aj
zeleň. Tento rok to však zrejme nebude.

Zuzana Galandáková
Cez víkend sme boli
v Prahe a keď sme vide
li, ako tam už dávajú
na ulice vianočnú vý
zdobu a zdobia vianoč
ný stromček, tak sme
riadne nechápali a skôr sa nám to zdalo
ako paródia na vianočné sviatky. Okolo
chodili turisti zo všetkých kútov sveta
a neveriacky krútili hlavami, fotili si tam
tú grotesku. Na Vianoce nikto vtedy ani
len nepomyslel. Všetci sme sa ale svorne
zhodli na tom, že je to viac ako pritiahnu
té za vlasy.
Stanislava Tureková
Mikulášovia v regáloch
a salónky v policiach?
Je to choré, ale pravdu
povediac, ja som už ne
jaké darčeky kúpila, le
bo pre takú veľkú rodi
nu to všetko v jednom mesiaci neutiah
nem. Nie je ale pravda, že takto nakúpim
viac a miniem viac. Každému kúpim nie
čo za stanovenú cenu a hotovo, skončila

som, nedokupujem sprostosti, ktoré vi
dím vo výklade.
Hana Klempová
Myslím, že sviatkom to
berie tú správnu atmo
sféru a neznášam to.
Páči sa mi vianočná at
mosféra, ale nie v ok
tóbri! A čím ďalej, tým
skôr nám obchodníci podsúvajú vianoč
né predmety.
Barbora Fišer
Ďalšia forma, ako ľu
ďom hovoriť, že treba
už začať míňať peniaze
na Vianoce. Veď ešte nie
je vianočná nálada...
Podľa mňa stačí začať
v strede či koncom novembra. Potom si to
človek viac vychutnáva. Aj tak, čo máme
robiť v októbri s vianočnými ozdobami?
Jedine strčiť do skrine a čakať do konca
novembra, lebo teraz, keby sme vyzdobili
domácnosť, by sme pôsobili ako padlí na
hlavu. 			
-red-

-nasi-

Za hranice zadarmo

Doma vás to nebaví, no na výlet do zahraničia nemáte peniaze? Využite,
že ste občanom Európskej únie a cestujte zadarmo!

Pomoc pre tých, ktorí chcú spozná
vať nových ľudí a cudzie krajiny, ponú
ka Slovenská akademická asociácia pre
medzinárodnú spoluprácu.
Prostredníctvom sektorového pro
gramu Grundtvig, ktorý je súčasťou eu
rópskeho grantového Programu celoži
votného vzdelávania, dáva šancu vy
cestovať občanom EÚ starším než 16 ro
kov. Výnimku tvoria študenti denného
štúdia na strednej či vysokej škole (tí
majú iné možnosti). Cez tento program
poskytuje Európska komisia granty pre
podporu vzdelávania dospelých. Ak si
touto cestou chcete podporiť svoj pro
fesionálny rozvoj, vybrať si môžete na
príklad zo širokej palety možností.
Zaujímavými sú spravidla týždňové
tvorivé dielne. Stačí, ak si z katalógu po
núk zvolíte tému tvorivých dielní, ktorá
by vás zaujímala, alebo krajinu, do kto
rej sa chcete pozrieť. Výber je skutočne

široký, týždeň môžete stráviť nad origa
mi v Rumunsku i na sedliackom dvore
v Rakúsku. Je len na vás, ktorú z tvori
vých dielní si vyberiete. Zúčastňuje sa
ich asi 10–20 záujemcov z rôznych kra
jín Európy. Ak si napríklad vyberiete se
minár s názvom Tkanie s prírodnými ma
teriálmi, tradície a budúcnosť, ktorý sa
koná v máji budúceho roka v Dánsku,
stačí, ak na adresu uvedenú na stránke
www.saaic.sk pri danom workshope
pošlete motivačný list. Potom vám zo
stáva len čakať, či si vás organizátori vy
berú a na týždenný pobyt, počas ktoré
ho sa o tejto téme v anglickom jazyku
dozviete viac, vás pozvú.
Viac o možnostiach vycestovať, hra
dených Európskou komisiou, nájdete
na stránke www.saaic.sk v sekcii Grund
tvig. Konkrétne o workshopoch nájde
te v sekcii Prihlášky – Tvorivé dielne
2010/2011. 		
-mn-

Rozkradnuté ihrisko

V noci zo 14. na 15. 10. okúsilo nedávno nové multifunkčné ihrisko s umelou trávou v areáli ZŠ Štúrova prvý nápor vandalov. Tí povytŕhali a ukradli horné hliníkové lišty postranných mantinelov v celkovej dĺžke 53 m.

Tie zrejme skončia v zberni surovín.
„Ihrisko slúži aj pre verejnosť a škola ho
využíva prakticky až od septembra.
Chodia sem hrať futbal deti i dospelí.
Otvorené je v pracovných dňoch asi
do 19.00 h,“ uviedol riaditeľ ZŠ Dušan
Šuster.
„Poškodenie sme zistili v piatok 15.
októbra ráno a ihneď sme volali políciu.
Súčasne sme požiadali o pomoc i mest
skú políciu, pretože časť ihriska je mo
nitorovaná kamerou umiestnenou na
paneláku pri škole,“ upresnil riaditeľ ško
ly. Podľa našich zistení však kamera pá
chateľov nezachytila, keďže ihrisko nie

je osvetlené. Hliadky MsP dostali po
kyn na častejšie monitorovanie objek
tu. Celková škoda podľa predbežných
prepočtov vrátane opravy predstavuje
1400 €. Keďže objekt je majetkom mes
ta, škola požiadala o zabezpečenie je
ho opravy. Na jej termín sme sa spýtali
vedúceho oddelenia ekonomiky Ladi
slava Adamoviča. „Ak nám to možnosti
dovolia, urobíme všetko pre to, aby
sme ihrisko opravili do konca roka. Na
ihrisko s hodnotou vyše 69 217,51 € do
táciou prispel Úrad vlády SR (39 832,70
€).“
-tabu-

Jedna z posledných fotografií,
ktorú Peter Patsch redakcii
z Orient Tour 2010 poslal.

Patsch stále v kóme

Záhorácky cykloturista bol cestou domov z egyptskej výpravy účastníkom
dopravnej nehody v Sarajeve. Niekoľko dní po zrážke s autom, ktorého vodič z miesta nehody ušiel, bol Peter Patsch transportovaný do Bratislavy.

Marcela Bullu zo Slovenského cyk
loklubu Záhorák Malacky sme požiadali
o nové informácie, týkajúce sa zdravot
ného stavu Petra Patscha.
„Cyklopútnika P. Patscha od 12. ok
tóbra delí posledných 10 kilometrov
od domova. Tých niekoľko kilometrov
z Nemocnice v Malackách do Malých
Levár však môže byť najdlhšou cestou
jeho života. Cestou z hranice dvoch sve
tov. Rozhodnutie, ktorou sa vybrať, však

musí urobiť sám,“ priblížil M. Bulla. „Je
v kóme, ktorú väčšina ľudí i lekárov po
važuje za posledný krok pred koncom
života. Ten krok však môže byť aj Pe
trovým prvým krokom do nového živo
ta, ak lekári aj my budeme veriť, že sa
preberie. Medzi nebom a zemou sa
predsa dejú zázraky, ktoré ani lekárska
veda nedokáže vysvetliť,“ dúfa cyklis
tický kolega.
-sisa-

Oddelenie ekonomiky MsÚ v Malackách opakovane upozorňuje občanov,
podnikateľov a ostatné právnické osoby, ktorí si nesplnili svoju povinnosť
a do 31. 8. 2010 neuhradili druhú a zároveň poslednú splátku poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho
odpadu a drobného stavebného odpadu a dane za psa, aby tak
urobili v čo najkratšom čase. V prípade, že tak neurobia, pristúpi mesto
Malacky k ich vymáhaniu v zmysle platných právnych predpisov.
Súčasne žiadame všetkých poplatníkov, aby si skontrolovali svoje platby
a doplatili prípadné podlžnosti za uvedené dane.

MALACKÝ HLAS
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SAMOSPRÁVA

Sme tu pre vás

Ako poslednú z mestského úradu vám predstavujeme prácu hlavnej kontrolórky mesta Ľubice Čikošovej.

Čo práca hlavnej kontrolórky obnáša? Ide o kontrolovanie plnenia úloh
mesta a preverovanie postupov, ktoré
boli pri plnení týchto úloh aplikované.
Kontrolórka je podľa zákona o obecnom
zriadení oprávnená nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov i do
akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia
účtovníctva a nakladania s majetkom
mesta. Úlohy hlavnej kontrolórke ukladá mestské zastupiteľstvo, ktoré ju volí
na obdobie 6 rokov. Kontrolórka orgánu
MsZ, samozrejme, aj zodpovedá. Na zasadnutiach MsZ a mestskej rady sa zú-

prijať, doplniť, pozmeniť, alebo v priebehu polroka aj dodatočne žiadať o jej
rozšírenie. Kontrolórka raz ročne predkladá MsZ správu o kontrolnej činnosti.
Čo vlastne kontrolórka preveruje?
- zákonnosti, účinnosť, hospodárnosť
a efektívnosť pri hospodárení a naklada
ní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mes
to užíva podľa osobitných predpisov,
- hospodárenie s príjmami a výdavkami mesta i s finančnými operáciami
mesta,
- hospodárenie s majetkom mesta aj

Pri zbieraní hríbov môžete naďabiť aj na príslušníkov lesnej stráže. Bez povolenia
na vstup do vojenského obvodu budete mať problém.

Hríby aj strážnici

Huby už síce nerastú tak ako pred mesiacom, no lesy v okolí Malaciek hríbarov zo širokého okolia stále lákajú. Keďže väčšina lesov v blízkosti mesta
patrí pod Vojenský obvod Záhorie, na vstup potrebuje každý povolenie.

To sa však vydáva len tým, ktorí majú
v Malackách alebo v dedine s vojenským obvodom susediacej trvalý pobyt. A to je pre hubárov s bratislavskou
„ešpézetkou“, ktorých áut je pri cestách
odstavených viac ako samotných hríbov pod stromami, problém. Prekvapiť
by ich mohla pokuta od lesnej stráže.
„Príslušníci lesnej stráže, profesionálna
služba, ktorú má k dispozícii štátny podnik Vojenské lesy a majetky SR, odštepný závod Malacky, kontrolujú Vojenský
obvod Záhorie 24 hodín denne. Ďalšiu
kontrolu robia príslušníci Vojenskej polície a zamestnanci Obvodného úradu
Vojenského obvodu Záhorie. V období
hubárskej sezóny je frekvencia kontrol
vyššia ako v prípade výcviku ozbrojených síl,“ informoval Ivan Rudolf, vedúci
tlačového oddelenia Komunikačného
odboru Ministerstva obrany SR. K výške
sumy, ktorú v čase hubárskej sezóny
lesná stráž na sankciách za neoprávnený vstup do lesa zatiaľ vybrala, sa nevy-

jadril. Neprezradil ani počet a miesta
kontrolných bodov stráže, keďže sú stabilné a nepovolaní návštevníci by sa im
cielene vyhýbali. „Ich rozmiestnenie
a frekvencia je závislá od sledovania aktuálnej situácie priamo v teréne. Závisí
aj od výcviku ozbrojených síl SR alebo
inej činnosti súvisiacej so zameraním
vojenského obvodu,“ dodal I. Rudolf.

Podobnosť
náhodná

Heslo Malacky – dobré miesto pre život je však súčasťou loga nášho mesta.
V roku 2003 sa logo stalo oficiálnym
symbolom Malaciek. Po tom, kto Žilinu
prezentuje ako dobré miesto pre život,
začala redakcia pátrať. Hovorca Žiliny
Martin Barčík vysvetlil, že slovné spojenie je súčasťou predvolebnej kampane
súčasného primátora a kandidáta na
primátora pre ďalšie volebné obdobie
Ivana Harmana. „Inšpiráciou však neboli
Malacky, ale výroky pani premiérky,“
priznal hovorca. Jeho slogan neprezentuje Žilinu ako dobré miesto pre život,
ale len ako miesto pre život. Čiže podobnosť so slovným spojením z malackého loga je čisto náhodná.
-mn-

Niektorých Malačanov, ktorí v poslednom čase prechádzali Žilinou,
zarazili billboardy označujúce toto
mesto za dobré miesto pre život.

Ako sa k povoleniu môžete dostať?
Potrebné tlačivá získate v klientskom centre MsÚ, následne po vyplnení a doložení kolku Obvodný úrad Vojenského obvodu Záhorie vystaví povolenie na vstup do lesov. To sa vydáva
na tri roky, no vždy len do konca decembra. Ak teda nad zlegalizovaním
svojho „hríbarčenia“ uvažujete, tento
rok sa vám už vybavovanie formalít
neoplatí. Stratili by ste totiž celý rok. Ak
teda povolenie nutne nepotrebujete,
uchádzajte sa oň až v januári.
-sisa-; foto: -otano-

Útvar hlavného kontrolóra: Ľubica Čikošová s asistentkou Janou Černou

častňuje s hlasom poradným. Polročne
predkladá poslancom návrh plánu svojej kontrolnej činnosti, ktorý je 15 dní
pred schválením verejne prístupný pre
občanov. Zverejnený je na úradnej tabuli pred mestským úradom i na internete, na www.malacky.sk. Občania majú
právo v tomto čase plán kontrolnej činnosti ovplyvňovať, môžu ho meniť, podávať námety a ďalšie témy, resp. môžu
uviesť konkrétne požiadavky kontroly.
Poslanci môžu plán kontrolnej činnosti

hospodárenie rozpočtových a príspevkových organizácií mesta,
- nakladanie s majetkom vo vlastníctve štátu alebo vo vlastníctve právnických a fyzických osôb, ktorý bol mestu
zverený,
- vedenie účtovníctva a pokladničných operácií na mestskom úrade,
- plnenie rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu,
- čerpanie účelovo viazaných finančných prostriedkov poskytnutých mestu

Na nákupy po ceste
Na portáli www.malacky.sk zaujala v sekcii Otázky a podnety myšlienka občianky, ktorá sa pýtala
na vybudovanie chodníka smerujúceho z Kukučínovej ulice k nákupnému centru Kaufland.
„Pre obyvateľov
Kukučínovej ul. a pri
ľahlých ulíc je veľmi
nepohodlné a vo večerných hodinách si PÝTAME SA
ZA VÁS
dovolím povedať i ne
bezpečné, ak pešo navštevujú Kaufland.
V tejto časti cesty autá jazdia už nepri-

meranou rýchlosťou, daný úsek je tmavý, neosvetlený, chodci prechádzajú po
krajnici cesty a sú veľmi zle viditeľní. Novovybudovaný chodník, prípadne i priechod pre chodcov by bol na tomto úseku veľmi potrebný a vítaný,“ znie pod
net.
Vyjadrila sa k nemu Gabriela Reháková, vedúca oddelenia územného rozvoja a životného prostredia MsÚ.
„Cesta na Brnianskej ulici smerom na
Veľké Leváre je cesta I/2, teda cesta prvej
triedy vo vlastníctve Slovenskej správy
ciest a mesto nemá kompetencie na budovanie priechodov pre chodcov alebo

O návrhu rozpočtu sa diskutovalo najviac
Vo veľkej zasadačke mestského úradu sa 14. októbra konalo zasadnutie mestského zastupiteľstva. Zúčastnilo sa ho 13 z 18 poslancov.
Pôvodný návrh programu obsahoval osem bodov prerokovania a šesť informácií. Pred samotným prerokovaním poslanci odsúhlasili presunutie informácie o koncepcii športu v meste
do bodu programu. Na zastupiteľstve
nebola z dôvodu neprítomnosti kontrolórky mesta Ľubice Čikošovej prerokovaná správa o vykonanej kontrole
verejného obstarávania podprahovej
zákazky, ktorá sa tak presúva na najbližšie zasadnutie.
MALACKÝ HLAS

18/2010

K väčšine predložených uznesení
nemali poslanci mestského zastupiteľstva výrazné pripomienky. Schválili
VZN o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, ako aj
návrhy na prevod nehnuteľností. Poslanci vyjadrili súhlas so zamietavým
stanoviskom mesta k opakovanej žiadosti na vybudovanie čerpacej stanice
pohonných hmôt na pozemku mesta
v blízkosti synagógy.
Najviac sa diskutovalo o prvom ná-

vrhu rozpočtu mesta na rok 2011. Ten
je zostavený ako prebytkový s celko
vými príjmami 9 660 036 € a výdavkami
9 306 045 €. Keďže návrh rozpočtu sa
tvorí v predvolebnom období, nie sú
v ňom zahrnuté aktivity nového zastupiteľstva, ktoré si tak bude môcť určiť
vlastné priority nakladania s finančnými prostriedkami. K otázke rozpočtu sa
vyjadrovali viacerí poslanci, pričom hľadali možnosti mesta vo využívaní externých zdrojov financovania. V otázke

návrhu mestského rozpočtu sa dotkli
oblasti verejného obstarávania a jeho
dôkladnom plnení ako možného nástroja šetrenia financií. V tejto súvislosti
sa spomenula elektronická aukcia, ktorá tiež predstavuje jednu z možností.
Predkladaný prvý návrh rozpočtu poslanci zobrali na vedomie, pričom do
druhého návrhu rozpočtu bude okrem
iného zaradená aj informácia o úverovej zaťaženosti mesta.

z fondov a dotácií,
- dodržiavanie všeobecne záväzných
právnych predpisov vrátane nariadení
mesta,
- plnenie uznesení MsZ,
- dodržiavanie interných predpisov
mesta,
- plnenie ďalších úloh stanovených
osobitnými predpismi,
- plnenie funkcií a úloh mesta ním samým, ako i subjektmi mestom založenými alebo zriadenými, z hľadiska kvality
a uspokojovania potrieb obyvateľov
mesta a zároveň navrhuje opatrenia na
nápravu,
- podmienky prijatia úveru alebo pôžičky.
Krivdí sa vám?
Obráťte sa na kontrolórku!
Okrem toho kontrolórka vypracúva
odborné stanoviská k návrhu rozpočtu
mesta a záverečného účtu mesta pred
jeho schválením v MsZ. Ako hovorí zákon, kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne. Hlavná kontrolórka tu
ale nie je len pre poslancov MsZ, ale najmä pre občanov. S čím sa teda na Ľ. Čikošovú môžete obrátiť? „Občan u mňa
môže podať sťažnosť, ktorú v zmysle
svojich kompetencií zaregistrujem a odstúpim niektorému z oddelení MsÚ na
vybavenie. Ak ide o opakovane podanú
sťažnosť a občan sa opätovne domáha
ochrany svojich práv, sťažnosťou sa už
zaoberám ja. Vtedy kontrolujem prácu
kompetentných, ktorých úlohou bolo
prvotnú sťažnosť vybaviť,“ vysvetľuje
hlavná kontrolórka mesta. Sťažnosť nie
je to jediné, s čím vám môže pomôcť.
„Občania ma osloviť môžu aj vtedy, ak
majú pocit, že sa porušuje napríklad zákon alebo všeobecne záväzné nariadenie. Ide však o rôzne podnety, týkajúce
sa ochrany majetku, hospodárenia s financiami, podľa občanov nevhodné nakladanie s majetkom mesta či podozrivé
finančné operácie,“ pokračuje Ľ. Čikošová. Pritom nemusí ísť len o ochranu
osobných záujmov, ale aj o záujem verejný. Kontrolórku môžete kontaktovať
tiež v súvislosti s verejnými materiálmi,
akým je napríklad rozpočet. Na všetky
informácie, týkajúce sa verejných materiálov, totiž máte právo.
-mh-

chodníkov popri tejto ceste v ochrannom
pásme cesty. Tiež pozemky popri ceste nie
sú vo vlastníctve mesta. Chodník a priechod pre chodcov pri Kauflande realizoval investor Kauflandu na základe požiadaviek mesta a dopravného inžiniera so
súhlasom Slovenskej správy ciest a na základe povolenia Krajským úradom pre
cestnú dopravu a pozemné komunikácie
v Bratislave,“ vysvetlila.
-nasi-

Predstavte
sa voličom

Aby sa o vás vaši voliči včas dozvedeli, spoznali vašu víziu budúcnosti
Malaciek, plány a problémy, ktoré
chcete ako kandidáti do komunálnych volieb riešiť, inzerujte v Malackom hlase. Cena plošnej inzercie sa
pohybuje od 0,70 € za 1 cm2, za 1800
znakov vrátane medzier v PR článku
zaplatíte 34 €. Príplatok za uverejnenie na 1. strane je 100 %, na poslednej strane 75 %, na iných farebných
stranách 50 %. Kompletný cenník
Malackého hlasu nájdete na www.
malacky.sk. Ak chcete mať inzerát
umiestnený v novinách, ktoré vyjdú
10. novembra, riadiť sa musíte dňom
redakčnej uzávierky – 15. november.
Kontaktovať nás môžete na adrese
malackyhlas@malacky.sk.
-mn-
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Mesto [ ] bariér
V každodennom zhone sa len málokto zamyslí nad životom hendikepovaných. S nevidiacimi ticho súcitíme, no na to, aby sme im uľahčili život, myslieť zabúdame. Možno by stačilo, keby sme sa raz prešli po meste so zaviazanými očami.
V Malackách sú len málokde vybu
dované chodníky pre slepcov. Jedným
z dôvodov je aj vysoká cena reliéfnej
dlažby. Špeciálna dlažba prevedie ne
vidiacich napríklad centrálnou križo
vatkou, parkoviskom pred obchodným
domom Kaufland, ale i na iných mies
tach. Prevedie ako prevedie, niektoré
takéto chodníky akoby viedli odnikiaľ
nikam. Takými sú napríklad chodníky
pred spomínaným OD Kaufland. „Chod
níky po obvode parkoviska sme budo
vali podľa schválenej projektovej do
kumentácie a po riadnej kolaudácii
sme ich odovzdali do užívania mestu.
Chodník paralelný s hlavnou cestou
smerom do centra je ukončený bez po
kračovania na hranici s pozemkom, kto
rý už patrí inému majiteľovi. Chodníky
pre nevidiacich majú podľa normy byť
ukončené pred prekážkou, ktorou mô
že byť napríklad aj koniec chodníka ale
bo prechod cez cestu,“ vyjadril sa Mar
tin Gärtner, vedúci úseku marketingu
Kaufland Slovenská republika, v. o. s.
Prezrieť sme mu dali aj konkrétnu foto
grafiu chodníka, vedúceho od parko
viska priamo do trávnika. „Posúdenie je
vecou pohľadu. Podľa nás sa nezačína
nezmyselne uprostred chodníka, ale
zmysluplne sa končí pred najbližšou
prekážkou, ktorou je koniec chodníka a
potreba prejsť na druhú stranu cesty.
Chodník pre nevidiacich je ukončený
pred prekážkou, ktorou je hrana chod
níka, na kraj trávnika je vyvedený aj

skolaudovaný podľa spomínaného
schváleného projektu,“ konštatuje
M. Gärtner. Chodníkov, ktoré pôsobia
skôr tak, že na dlažbu pre nevidomých
jednoducho „nevyšlo“, je tu oveľa viac.
M. Gärtner tvrdí, že Kaufland na tieto
chodníky dosiaľ neregistruje žiadne
ohlasy. Proti prípadnému prebudova
niu však spoločnosť nie je. „Úpravy či
opravy realizovať nemôžeme, pretože
už nie sme majiteľom ani správcom
týchto komunikácií, určite však v prípa
de potreby poskytneme všetku rele
vantnú súčinnosť a podporu,“ dodal
M. Gärtner.
Debarierizácia je
proces pomalý
Problém pre nevidiacich nepredsta
vujú len zle nasmerované vodiace
chodníčky, ale aj rôzne prekážky v ces
te. Stĺp s verejným osvetlením, vsadený
uprostred „bezbariérového“ vjazdu na
ostrovček križovatky zmätie aj vozičká
rov či ľudí s kočíkom. Ako sa k debarie
rizácii stavia mesto? Najmä posledné
roky dokazujú, že kladne, no boj s ba
riérami, ktorých je v Malackách mnoho,
je beh na dlhú trať. Dôkazom je niekoľ
ko ocenení, ktoré mesto v boji proti ba
riéram získalo. Vlani to bolo čestné
uznanie v súťaži Slovensko bez bariér.
V tejto súťaži Malacky figurovali aj v ro
ku 2007. V roku 2004 bolo mesto oce
nené Oskarom bez bariér. V septembri
2010 dostal primátor Jozef Ondrejka

Chodník, ktorý je podľa hovorcu spoločnosti Kaufland v poriadku.

Pre nevidiacich sa tu chodník končí, ďalej si musia poradiť sami.

ďakovný list za humanitárnu pomoc
v prospech Slovenského zväzu telesne
postihnutých. Uľahčovať prístup hen

Prístup na ostrovček je bezbariérový, no pre invalidný vozík môže byť problémom stĺp verejného osvetlenia.

Keď nás duša bolí

Pochmúrne jesenné obdobie inšpirovalo redakciu na spustenie série článkov, zameraných na to najdôležitejšie, čo máme – na zdravie duše. V uponáhľanej dobe sa nám depresie ani stavy úzkosti nevyhýbajú. V tomto čísle sme sa zamerali na narcistickú poruchu osobnosti.

Pre človeka s narcistickou poruchou
osobnosti je podľa portálu www.zdravie.sk typický „pretrvávajúci pocit
grandiozity (vo fantázii či správaní),
potreba obdivu a nedostatok empa
tie, ktoré sa zvyčajne začínajú v ranej
dospelosti a prejavujú sa v najrôznej
ších súvislostiach“. Portál uvádza aj
viaceré príznaky, podľa ktorých môže
te zistiť, či vy alebo niekto vo vašom
okolí poruchou ohrozujúcou medzi
ľudské vzťahy trpí:
- velikášsky pocit vlastnej dôležitosti
(preháňanie úspechu a talentu, očaká



vanie uznania vlastnej nadradenosti
bez zodpovedajúcich úspechov),
- opájanie sa fantáziami o vlastnej
úspešnosti, moci, brilantnosti, kráse či
ideálnej láske,
- viera vo vlastnú jedinečnosť a zvlášt
nosť a v to, že môže byť pochopený vý
hradne výnimočnými ľuďmi, poprípa
de, že sa môže stretávať len s jedinečný
mi či vysokopostavenými ľuďmi alebo
inštitúciami,
- potreba nadmerného obdivu,
- pocit oprávnenia, prehnané požia
davky a očakávania prednostného za

dikepovaným sa snaží aj mestský úrad,
napríklad plošinou, ktorá vás do budo
vy úradu vyvezie.

Netvorme prekážky
Ako uvádza portál www.architektonickebariery.sk, „debarierizácia je jed
ným zo základných prostriedkov vedú
cich k samostatnému a plnohodnot
nému životu nevidiaceho či ťažko zra
kovo postihnutého. Z hľadiska legisla
tívy v tomto smere už v roku 2002 vstú
pila do platnosti vyhláška Ministerstva
životného prostredia SR, ktorá ukladá
staviteľom, projektantom či investorom
povinnosť dodržiavať rozličné podmien
ky, aby tak bola zabezpečená prístup
nosť verejných stavieb občanom s rôz
nym postihnutím. Podľa tejto vyhlášky
sa dnes malo na Slovensku nachádzať
mnoho metrov štvorcových reliéfnej
dlažby, malo byť ozvučených mnoho
vstupov do verejných budov, eskaláto
rových schodísk, malo existovať mnoho
vodiacich línií a podobne. Vplyv vyhláš
ky mal byť vidieť všade tam, kde sa re
konštruovali či budovali verejnosti prí
stupné stavby. Musíme s poľutovaním
konštatovať, že zatiaľ sa tak nedeje. Te
da až na niekoľko lastovičiek v tomto
smere v podobe novostavieb, ktorých
počet by sa však dal zrátať na prstoch
jednej ruky“. Debarierizácii napomáha
jú nielen akustické prvky (známe ťuka
nie na križovatkách), ale aj taktilné prv
ky, ktorými sú už rozoberané vodiace lí
nie. Najťažším je často samo určenie ba
riéry, keďže ľudia bez hendikepu si ich
často neuvedomujú. Bariéry niekedy
vytvárajú tiež obyvatelia domov, hoci
neuvedomovane, ku ktorým chodník
prilieha. Kvôli stojacej dažďovej vode si
svojvoľne zdvíhajú chodníky. I keď vstup
na vyšší úsek chodníka je plynulý, po
nasnežení je pre hendikepovaných ne
bezpečnou prekážkou.
Buďme k ostatným ohľaduplní a ne
sťažujme im život v našom meste.
SIMONA ŠÍPOVÁ

Zvýšený chodník môže byť nebezpečný najmä v zime.

obchádzania či automatického súhlasu
s vlastnými požiadavkami,
- zneužívanie druhých k vlastnému
prospechu,
- nedostatok empatie, t. j. neochota
alebo neschopnosť rozpoznať a vžiť sa
do pocitov a potrieb druhých,
- arogantné, povýšené a domýšľavé
postoje či správanie.
Čo robiť, ak ste sa v príznakoch
poruchy osobnosti spoznali alebo
vám pripomenuli konanie vašich
blízkych?
Liečba je zvyčajne náročná a zdĺha
vá. „Človek s narcistickou poruchou zvy
čajne nemáva pocit, že by problém bol
v ňom, typicky práve naopak. Cíti sa byť
výnimočný a je presvedčený, že druhí
ľudia mu nerozumejú, závidia mu a ne
doceňujú ho. Zvyčajne sa obracia na
odborníkov z oblasti duševného zdra

via skôr v rámci depresívnych ťažkostí
a sťažuje sa na nepochopenie zo strany
druhých. V prípade rozvoja depresie je
možné podávanie antidepresív, pri ko
lísaní nálady je možné zvážiť lieky zo
skupiny tzv. stabilizátorov nálady,“ radí
portál www.zdravie.sk. Tým, čo skutoč
ne pomôže, je však len dlhodobá psy
choterapia. Na názor sme sa spýtali aj
psychologičky z Malaciek. „S narcistic
kou poruchou osobnosti sa stretávam
ako znalkyňa pri posudkoch pomerne
často. Narcis je človek, ktorý je oriento
vaný na seba. Keďže ide o poruchu
osobnosti, človek sa s touto už rodí, pri
čom niektoré prejavy sa môžu vyskyt
núť už v detstve,“ povedala Oľga Tomi
šová.
Vynucujú si oceňovanie
S akými problémami sa chorý môže
boriť? „Problémom človeka s narcistic-

kou poruchou môže byť hektický život
ný štýl, keďže sa snaží o neustále oce
ňovanie seba a svojej osoby. V prípade,
že sa nedočká naplnenia potrieb uzna
nia a ocenenia, má jednotlivec s narcis
tickou poruchou osobnosti tendenciu
byť rýchlo frustrovaný, stráca motiváciu
a často sa vrhne na novú oblasť, ale hľa
dá potvrdenie u iných ľudí.“ Autor člán
ku, uverejneného na spomínanej web
stránke, odporúča tiež taktné, no dô
sledné upozorňovanie chorého „na ne
vhodnosť či premrštenosť jeho reakcií
voči nám či okoliu, spolu s ponúkaním
alternatívnych konštruktívnejších reak
cií. Dôležitou súčasťou je aj primerane
oceňovať, ale nenechať sa vtiahnuť do
neustáleho pritakávania.“ Komunikácia
s narcistickým partnerom totiž práve je
ho spoločníka môže priviesť k mrzutos
ti.
-nasi/ raj-
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V tajomných zákutiach

Dušičkové obdobie nás núti zamýšľať sa
aj nad vecami medzi nebom a zemou.
Práve v týchto sychravých dňoch
väčšina z nás uvažuje
nad existenciou posmrtného života.
Sú medzi nami duchovia?

mesiac dobrých tlmičov
1124 druhov tlmičov pre všetky
osobné a ľahké úžitkové vozidlá
Ak si v októbri kúpite u nás

pár predných
redných tlmičov

K množstvám miest
v Malackách sa viažu
tajuplné príbehy, pri
ktorých naskakuje husia koža.
Viacerí Malačania si
ešte v detstve vypočuli rôzne historky,
viažuce sa k tajomným postavám zjavujúcich sa v pivniciach
kaštieľa, alebo o bosorkách, ktoré vraj na
vlastné oči videli naše Hovorí sa, že v priestoroch krýpt straší. Návštevníci krýpt však zjavprababičky.
ne neodchádzajú so zlým zážitkom.
Strašidelným zážitkom si však môžeme prejsť aj v dnešnej dobe. Svoje
o tom vie bývalá referentka turistickoinformačnej kancelárie Viera Mária
Adamovičová. V čase, keď záujemcov
sprevádzala priestormi krýpt pod kostolom, zistila, že Pálfiovci nemajú radi
hlučných návštevníkov. „Po skončení
prehliadok som v kryptách zostala sama a uvedomila som si, že som dole
zabudla zhasnúť. Zišla som teda dolu
schodmi a chcela som sa načiahnuť po
vypínači, no ovládol ma pocit, že za
mojím chrbtom niekto stojí. Nemohla
som sa ani pohnúť a niečo akoby ma
tlačilo hore po schodoch. Nepríjemný
pocit vo mne zostal, kým som za se

bou nezamkla dvere a nevyšla na čers
tvý vzduch v parku,“ spomína.
Nie je jediná, kto má na toto miesto
hrôzostrašné spomienky.
Ďalšia z bývalých sprievodkýň však
o temných zážitkoch radšej nechcela
hovoriť. Na názor sme sa spýtali aj Márie Pukančíkovej z Mestského centra
kultúry, ktorá sa prevádzaniu turistov
kryptami venuje dnes. „O týchto podivných pocitoch, ktoré tu niektoré
sprievodkyne zažili, som počula. No
mňa ani ďalšiu kolegyňu tu nikdy nestrašilo. Možno preto, že mám zauží
vané po príchode pekne pozdraviť
a mŕtvym sa prihovoriť,“ vysvetľuje
M. Pukančíková svoj spôsob vyhýba-

Pridrahý problém
Počula som, že mestský úrad krivdí starej pani Ábelovej,
ktorá býva na Jesenského ulici. Za svoje práva bojuje už roky, no mesto jej vôbec nevychádza v ústrety. Je to pravda?
Aby čitatelia mali jasno v tom, aký problém Emíliu Ábelovú
sužuje, redakcia si posvietila na skutočnosti spojené s týmto špecifickým prípadom. Asi pred štyrmi rokmi vznikla
havária na vodovodnej prípojke futbalového štadióna v areáli Zámockého
parku. Až vtedy sa zistilo, že štadión je
napojený na vodovodnú prípojku, vedúcu sem z Jesenského ulice, priamo
z pozemku pani Ábelovej. Žiaľ, žiadne
dokumenty o tom, kto dal v minulosti
súhlas k realizácii vodovodnej prípojky
na súkromnom pozemku rodiny Ábelovcov, neexistujú. Nie je zrejmé ani to,
kto a akým spôsobom prípojku realizoval. Tá je tu už množstvo rokov, odhadom 30 až 40. Mesto vodovodnú prípojku vo dvore E. Ábelovej, samozrejme, opravilo a pozemok bol uvedený
do pôvodného stavu. Nato začal s rodinou Ábelovcov mestský úrad rokovať, následne sa na prípojku vztiahlo
vecné bremeno. S tým E. Ábelová ale
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od začiatku nesúhlasila, takže sa začali
hľadať aj iné možnosti napojenia štadióna na vodu. Po revitalizácii Zámockého parku mali byť všetky objekty
v parku napojené na nový rozvod, vedúci z Ulice duklianskych hrdinov.
Začiatkom tohto roka mesto pani
Ábelovú informovalo o tom, že nová
vodovodná prípojka sa pripravuje, no
zatiaľ chýbajú finančné prostriedky.
Napriek tomu, že bol prisľúbeným termínom jún 2010, projekt sa realizuje
až teraz. Dôvodom je výpadok peňa
zí, s ktorým sa mesto muselo kvôli výpadku podielových daní, spôsobenému finančnou a hospodárskou krízou,
popasovať. Celá záležitosť vrátane novej projektovej dokumentácie vyjde
totiž mesto 24-tis. €. Faktom zostáva,
že takýchto prípojok vedúcich cez sú
kromné pozemky je pravdepodobne
viac. No keďže nie sú nikde zakreslené,
často o nich ani majitelia pozemkov,
ani mesto nevie.

nia sa duchom. „Keď je
tu človek dlhšie, všeličo
počuje a často sa môže
cítiť stiesnene,“ myslí si.
Je pravda, že naša vystrašená myseľ sa s nami často nepekne zahráva. „Dôležité je vchádzať sem
s dobrým úmyslom. Údajných duchov žiadam aj
o pomoc. Keď som napríklad stratila kľúče, poprosila som o pomoc pri ich
hľadaní a vzápätí som ich
našla,“ spomína M. Pukan
číková aj pozitívnu stránku možnej existencie záhadných bytostí v tmavých priestoroch pod kostolom. Či v duchov uveríte alebo nie, je
len na vás. Ak však prichádzate na tieto
miesta v dobrom, báť sa nemusíte.
-sisa-; foto: -otano-

Dotácie
na rok 2011

Oddelenie ekonomiky MsÚ oznamuje športovým klubom a neziskovým
organizáciám, ktoré sa chcú uchádzať
o dotáciu na činnosť v roku 2011, že
žiadosť o poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 1/2006 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta
treba podať do 31. októbra 2010.

Dostanete oba
zadné tlmiče každý

len za 1

€ !!

Ponuka platí od 1. do 31. 10. 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

Platená inzeria, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Vážme si starších
Október bol preplnený poduja
tiami, organizovanými seniormi
alebo pre seniorov.
1. október je Medzinárodným
dňom starších ľudí už od roku 1990.
No celý mesiac je ponímaný ako časť
roka, kedy by sme mali viac myslieť na
starších ľudí i na to, že staroba si počká
aj na nás. Niektorí Mesiac úcty starších
vnímajú ako oslavu svojej životnej
jesene, niektorí ako možnosť stráviť
viac času, napríklad so svojimi praro-

dičmi. Väčšina občianskych združení,
spájajúcich Malačanov v dôchodkovom veku s rovnakými záujmami, si
zorganizovali posedenie s kultúrnym
programom. Pre starších pripravilo
prekvapenie aj mesto – divadelnú koláž v podaní hercov Divadla na hambálku. Možno práve spoločne strávené
chvíle na besedách so seniormi nám
ukázali, že ešte nepatria do starého
železa a myslieť by sme na nich mali
počas celého roka.
-nasi-

Odpoveď Jozefa Ondrejku
uverejnená v zmysle
tlačového zákona č. 167/2008
Ako predstaviteľ mesta Malacky vyslovujem zásadný nesúhlas s obsahom
platenej inzercie p. Říhu, s článkom
s názvom Občan nemôže byť mestu
ukradnutý!, uverejnenom v Malackom
hlase č. 16/ 2010. Nie je pravda, že
mestský úrad štyri roky ignoruje žiadosti občanov. Nie je pravda, že občan
je mestu ukradnutý. Nie je pravda, že
zákazky vyhráva len jedna firma. Nie
je pravda, že zákazky vyhráva firma
s najdrahšími ponukami. A nie je pravda väčšina vyjadrení z tejto inzercie.
V zmysle zákona NR SR č. 167/2008
Z. z. vydavateľ periodickej tlače, v tomto prípade mesto Malacky, nezodpo
vedá za pravdivosť informácie zverej-

nenej v inzercii a nezodpovedá za
klamlivú reklamu. Ale ako vydavateľ
umožníme zákonné právo na odpoveď
každému, koho cti, dôstojnosti alebo
dobrej povesti sa tvrdenia v inzercii
dotýkajú a kto do 30 dní od vydania
doručí žiadosť o uverejnenie takejto
odpovede.
Rozhodol som, že tento a podobné
články zverejňované najmä na inter
nete odstúpime na právne posúdenie,
či neprichádza k poškodzovaniu dobrého mena mesta Malacky, resp. porušovaniu i iných zákonných ustanovení.
Aj keď zákon SNR č. 346/1990 Zb.
o voľbách do orgánov samosprávy obcí stanovuje začiatok volebnej kampa-

ne na 17. deň pred voľbami, t. j. na
10. novembra, už dnes máme možnosť
vidieť u niektorých kandidátov činnosť
zameranú na podporu svojej kandidatúry, teda kampaň. Pokladám to z ich
strany za nerešpektovanie zákona.
Vzhľadom na doterajšie neetické
prejavy niektorých kandidátov, prav
depodobne ani tohtoročná kampaň sa
nezaobíde bez ohovárania, vymýšľania
káuz, zákerných útokov a arogancie.
Škoda, je mi to ľúto. Myslím si, že Ma
lačania by si konečne zaslúžili pozitív
nu kampaň plnú nápadov a riešení ich
skutočných problémov.
JOZEF ONDREJKA,
primátor mesta

-mh-
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Rekonštrukcia mosta
v Malackách finišuje

ukončená bude
do konca
októbra

Malačania v sídle Union Stiftung

Malackí študenti
v sídle Európskeho
parlamentu a NATO

Europa wächst zusammen – to bol hlavný motív tohtoročného stretnutia
študentov z celej Európy. Zúčastnili sa ho aj traja študenti Zuzana Kučerová, Kristína Opolcerová, Tomáš Sedalík a vyučujúca Veronika Chvátalová
z Gymnázia sv. Františka Assiského. Ponuka stráviť dva týždne v zahraničí,
spoznať nových ľudí z rôznych krajín Európskej únie a obohatiť sa o nové
skúsenosti prišla od nemeckej nadácie Union Stiftung.

V termíne od 21. 9. do 5. 10. sme navštívili viaceré európske mestá. Naše
stretnutie začalo v poľskom Vroclave,
odkiaľ sme sa presunuli do Krzyzowy,
malej dedinky blízko česko-poľských
hraníc. Čas tam strávený bol vyplnený
najmä prednáškami o vzťahoch medzi
Nemeckom a Poľskom.
Potom sme navštívili Prahu, jej staré
mesto a pamiatky a tiež sme mali zaujímavú prednášku o úlohe cirkvi v sekularizovanom štáte.
Nasledovala cesta do nemeckého
Saarbrückenu. Keďže toto mesto leží
v blízkosti francúzskych, belgických
a luxemburských hraníc, súčasťou náš
ho programu bola aj návšteva Štrasburgu a Luxemburgu. Po prehliadke mesta
sme v Štrasburgu mali dokonca možnosť navštíviť Európsky parlament. Našou poslednou zastávkou bol Brusel
a veliteľstvo NATO. Tento rok sa tohto
medzinárodného podujatia zúčastnili
mladí študenti zo siedmich európskych
krajín: z Litvy, Lotyšska, Maďarska, Ne-

mecka, jedna študentka z Ukrajiny a jed
na študentka z Číny, obe študujúce
v Nemecku a my zo Slovenska. Nadácia
Union Stiftung počas dvoch týždňov
hradí všetky náklady spojené s cestou,
ubytovaním či stravou sama. Je úplne
nezávislá od štátu a od akejkoľvek politickej strany, všetky príjmy má iba z privátnych zdrojov jednotlivých ľudí alebo
z veľkých nemeckých firiem, ako napr.
Bosch. Táto nadácia funguje od roku
1959. Jej cieľom je spájať mladých ľudí,
vytvárať nové kontakty, a tým zlepšovať
vzťahy medzi rôznymi štátmi EÚ.
KRISTÍNA OPOLCEROVÁ

RIADKOVÁ INZERCIA
• Pre svoj tím hľadáme kuchára alebo
kuchárku pre pohostinstvo v Dolnom
Rakúsku. Izba na prespanie i strava zadarmo. Ovládanie nemeckého jazyka –
základy. Kontakt: 0043 664 33 24 245.
• Predám malú (5-litrovú) nepoužitú expanznú nádrž a dva 10 l demižóny.
Kontakt: 02/65 93 32 55.

Krížovka
Autorom výroku, ktorý tvorí tajničku,
je najslávnejší rečník starovekého
Ríma Marcus Tullius (106–43 pr. n. l.).

ky F ženské meno – venovali G podnik
v Šarišských Michaľanoch – odhaliť – píl
kou orezal

VODOROVNE
A hľadala (expr.) – vytvárajú – dravý
vták B písomné spracovanie témy –
1. časť tajničky C citoslovce napodobňujúce trúbenie – úctivo žiadaj – čierny
vták podobný havranovi – Chaplinov
film D rieka v Maďarsku – chem. značka
prazeodýmu – syr v slanom náleve –
kancelárska skratka – cicalo E druh palmy – hlodavec podobný potkanovi –
domácke meno Jozefa – 4. časť tajnič-

ZVISLE
1 3. časť tajničky 2 skratka ulice –
počítam 3 posvätný kameň moslimov
– ty po nem. 4 jazero v Argentíne – čínsky hudobný strunový nástroj 5 mesto
v USA – prsia po česky 6 francúzsky maliar (1887-1966) – rozrývalo 7 hovorí nezmysly – ovocná záhrada 8 ústie rieky –
bývalá ŠPZ Prahy 9 okresný výbor (skr.)
– druh motýľa – chem. značka argónu
10 hrdina (bás.) – 2. časť tajničky 11
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Oprava železničného
nadjazdu v Malackách
pokračuje podľa
harmonogramu, práce
by mali byť ukončené
pár dní pred koncom
októbra.
„Malačania aj obyvatelia z celého
okolia a Záhoria budú mať k dispozícii
most, ktorý sa len tak ľahko nepokazí.
Som veľmi rád, že sme k tomu v spolupráci s mestom pristúpili tak profesionálne a stíhame túto prácu,“ povedal
predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo počas kontrolného dňa na moste. Podľa primátora
Malaciek Jozefa Ondrejku je dopravná
situácia v meste veľmi zlá, preto sa tešia, že most bude otvorený načas. Na
moste boli odstránené všetky nedostatky, ktoré sa na úseku nachádzali.
Najzávažnejšie boli porušené dva
mostné dilatačné závery a záverný
múrik. Podľa mostného technika Ivana
Spustu zo spoločnosti Regionálne cesty Bratislava museli ísť až do konštrukcie, odišla výstuž, preto vlepovali novú. Problémom bola aj izolácia proti
vode a vlhkosti, ktorá sa musela urobiť
nanovo, vymieňali sa mostné závery
a všetky odvodňovače, ktoré boli zhrdzavené a nefunkčné. V dolnom úseku
mosta je betónová povrchová vrstva,
ktorá lepšie odoláva náporu najmä ná-

na opravu nadjazdu, ktorý je v správe
BSK, sú rozpočtované na 600--tisíc €.
„Do rozpočtu sa zmestíme a to, čo sme
ušetrili, dávame naspäť občanom, že
majú kvalitný betónový dojazd,“ dodal
Frešo. Frešo hovoril s Ondrejkom aj
o tom, že v budúcnosti sa chcú zamerať na celý kraj, viaceré cesty či mostné
telesá v regióne chcú riešiť systematicky a komplexne.

Platená inzeria, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Pripravil: Vojtech Kúkoľ

9

kladných áut. Životnosť betónu je po
dľa župana Freša až päťnásobne dlhšia
ako asfaltu. A práve v tomto úseku mos
ta je veľká frekvencia áut, pretože tu
zastavujú do križovatky na semafore.
Na ostatnej časti mosta je asfalt. Železničný nadjazd bol už dlhší čas v havarijnom stave. Ten spôsobila zatekajúca
voda, pre ktorú skolabovala 30-ročná
izolácia a rozpadol sa asfalt. Náklady

domácke meno Ilony – hovoriť po ikavsky 12 cudzia predpona (voda) – zlato
po špan. 13 močí (expr.) – ukrajinské
mesto v blízkosti našich hraníc 14 sta
rá mama (hovor. z nem.) – sajúci, cica
júci 15 predložka (k) – vyhŕňal rukávy
16 prebralo sa k životu – rímske číslo 51
17 ľudomil po česky
Pomôcky: Kid, akavi, ita, IMUNA, save, AVK, oro, Arp, Abra
Kto chce súťažiť o sadu CD, nech pošle
kupón spolu so správnymi odpoveďami
do 2. novembra a zaradíme ho do žre
bovania.

10 11 12 13 14 15 16 17

Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali
správne vylúštenie tajničky – Priateľa nesmieš ani žartom uraziť – sme
vyžrebovali Máriu Žáčkovú zo Štúrovej ulice v Malackách. Získava sadu CD. Žiadame výherkyňu, aby sa
do 29. novembra ohlásila v redakcii.

MALACKÝ
HLAS

KUPÓN

18

ČASOPIS,
KTORÝ VÁS DOSTANE!

MILÁČIKOVIA
Radi by ste videli svojho zvieracieho miláčika v novinách? Pošlite
nám jeho fotku v čo najvyššom
rozlíšení so stručným popisom na
adresu malackyhlas@malacky.sk
a spozná ho celé mesto!

d
Karel Gottt prichádza so svojimi obrazmi dobyť
Slovensko!
Neodolateľné vecičky a inšpirácie pre krásu
každej ženy.
Zázračná nočná detoxikácia vás skrášli a ozdraví!
Radíme si navzájom – nová rubrika s overenými
radami do domácnosti.
Chcete poznať tajomstvo a účinky najliečivejšej
byliny sveta?
Príliš mrazivá vášeň. Erotický príbeh mladej
dvojice s neuveriteľným koncom...
Nezabudnuteľné životné príbehy a osudy
čitateľov.
A okrem toho: Bohatá príloha EXTRA so
senzačnými tipmi na letnú dovolenku, skvelými
radami pre zdravie a s populárnou súťažou plnou
dobrých receptov VARÍ CELÁ RODINA!
Moderná žena, Račianska 66, 831 02 Bratislava
Tel.: 02/49 20 74 36, fax: 02/49 20 74 38
e-mail: marketing@modernazena.sk
www.modernazena.sk
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Tomuto sa povie úprimné priateľstvo.
Bady a Muro
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KRISTÍNA KOLAŘÍKOVÁ
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Matky, dcéry, dialógy
Čo majú generácie matiek a dcér spoločné? V čom sa od seba odlišujú? Akým spôsobom sa ovplyvňujú? To
sú niektoré z otázok, ktoré zaujímajú združenia žien v Európe.
„Projekt Spoločenský potenciál
žien stredného veku – medzigeneračná biografická práca vo vzdelávaní
dospelých, ktorého skratka znie Impulz 50+, sa zameriava na prácu s biografickými rozhovormi dvoch generácií žien. Ide o ženy staršie než 25 ro
kov, teda o dcéry, a o ženy, ktoré majú
nad 50 rokov a patria do generácie ma
tiek,“ približuje gro zaujímavého pro
jektu Mária Chaloupková zo Združenia
žien Slovenska (ZŽS). Projekt je realizo

stihnutím alebo matkám detí, ktoré sú
zdravotne postihnuté. „Všetky majú za
sebou špecifickú životnú skúsenosť, na
ktorú chceme upriamiť pozornosť. Ide
však i o spracovanie a pochopenie roz
dielov generácií matiek a dcér za po
sledný čas. Zaujíma nás, čo sa za tri
desiatky rokov zmenilo, aké posolstvo
môže matka svojmu dieťaťu odovzdať
a čo od nej jej dcéra môže prebrať.
Dôležité je i to, čo dnešné mladé ženy
robia inak. Pozoruhodný je napríklad

Netradičná súťaž sa začala pri Froncovom mlyne.

Skupiny školákov
na potulkách mestom
Gymnázium sv. Františka Assiského v spolupráci s Komenského školou
vo Viedni vytvorili projekt Outdoor–Trophy Viedeň–Malacky, vďaka ktorému študenti oboch škôl mali možnosť aspoň čiastočne spoznať pamiatky oboch miest.
Najskôr 13. októbra navštívili Malača
nia hlavné mesto Rakúska a 18. októbra
prišla delegácia 19 študentov a 2 pedagó
gov z Viedne do Malaciek. Úlohou študen
tov bolo v oboch prípadoch najskôr pod
ľa mapy nájsť vybrané objekty v meste
a potom zodpovedať otázky viažuce sa
k nim. Po oficiálnom privítaní riaditeľkou
gymnázia Vierou Zaíčkovou sa všetci pre
sunuli k starému mlynu, kde súťaž začala.
Študenti vytvorili päťčlenné zmiešané
skupiny, ktoré medzi sebou súperili o naj
rýchlejšie zodpovedanie otázok v ne

meckom jazyku, týkajúcich sa 16 zastá
vok. Správne odpovede zaznamenávali
do špeciálnych zošitov, ktoré boli pre ten
to projekt vytvorené. Po trojhodinovej
púti mestom mali študenti zabezpečený
obed v školskej jedálni, po ktorom ich ča
kalo slávnostné vyhodnotenie. Okrem
toho, že všetci dostali diplom s konkrét
nym umiestnením, víťazi získali aj pohár.
Ako sa vyjadrila riaditeľka cirkevného
gymnázia, toto bol len začiatok spoluprá
ce týchto dvoch škôl.
-raj-

Deti a nehody
Dokončenie z . strany
sa možno z vlastnej nepozornosti, mož
no kvôli nepozornosti dieťaťa stal účast
níkom dopravnej nehody, na ktorého
hlavu vždy padá najväčšia vina. „Veľkej
väčšine úrazov detí na cestách sa dá za
brániť vhodnou prevenciou. V pred
školskom veku sa deti málokedy stanú
obeťami dopravných nehôd najmä
preto, lebo každý ich krok kontrolujú
dospelí. S nástupom do školy nehodo
vosť detí prudko stúpa. Aby rodičia
predišli tragédiám na cestách, je dôleži
té, aby dopravnej výchove svojich detí
od najútlejšieho veku venovali veľkú

pozornosť a sami im boli príkladom,“
pripomína Z. Mišovičová. K svojim vy
jadreniam pripojila i radu. „Malé deti sa
vedia orientovať v známom prostredí,
preto ich treba viesť k tomu, aby do ško
ly alebo zo školy chodili zvolenou tra
sou. Je vhodné, aby deti nosili pestrofa
rebné oblečenie a reflexné prvky,“ od
porúča preventistka. Dodáva, že bez
ohľadní vodiči sú veľkou hrozbou nie
len pre deti, ale pre všetkých účastníkov
cestnej premávky. Opatrnosti nikdy nie
je dosť. Najmä vtedy, ak si uvedomíme,
že jediná sekunda môže zmeniť životy
mnohých ľudí. K horšiemu.
-mn-

SIMONA ŠÍPOVÁ;
foto: M. Chaloupková

Spoločenská kronika
od 4. do 18. 10. 2010
PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:

Asi 15-členná skupinka matiek a dcér sa stretáva na pôde Centra voľného času, kde
diskutujú na rôzne témy. Fotografia pripomína nadnárodné stretnutie v Brne.

vaný s finančnou podporou Európskej
komisie, Generálneho riaditeľstva pre
vzdelávanie a kultúru v rámci Progra
mu celoživotného vzdelávania. „Koor
dinátorkami sú pedagogičky z vieden
ského Inštitútu pre vedeckú komuni
káciu a vysokoškolský výskum Univer
zity Alpen-Adria. V projekte sa stretli
partneri zo šiestich krajín. Okrem slo
venského Združenia žien Slovenska sú
to dobrovoľníčky z Nemecka, Švédska,
Česka, Poľska i z Turecka,“ pokračuje
M. Chaloupková. Zaujímavosťou je, že
každý tím z každej krajiny je zameraný
na inú cieľovú skupinu žien. Kým Ra
kúšanov zaujíma život migrantiek na
spomínanej viedenskej univerzite, ZŽS
sa venuje ženám so zdravotným po

Stretli sa po polstoročí

Päť desiatok spolužiakov, ktorí navštevovali základnú školu v priestoroch bývalého kláštora, sa po 50 rokoch opäť zišli.
V sobášnej sieni ich 9. 10. prijal primátor Jozef Ondrejka. Po podpísaní sa do Pamätnej knihy mesta a drobným kvietkom si
bývalí študenti pripomínali zážitky z lavíc dlho do noci v jednej z reštaurácií v centre mesta. 			
-sisaMALACKÝ HLAS
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sme upustili. Ide o osobné záležitosti
a kniha je predsa len ľahšie ochráni
teľná,“ vysvetlila M. Chaloupková. Vý
sledkom projektu sú tiež skúsenosti,
ktoré ženy participujúce na projekte
môžu získať. „Ženy, ktoré rozhovor po
skytli, sa nehanbia odkryť svoje vnútro
aj s bolesťami, váhaniami a neistota
mi. Pre matky, ktorým sa narodilo po
stihnuté dieťa, bolo túto skutočnosť
určite ťažké prijať. No pri rekapitulácii,
v ktorej sa snažili prísť na to, čo im život
dal a čo vzal, zistili, že nikdy nebudú
samy. O svoje dieťa sa musia do konca
života starať, no nečaká ich samota
prázdneho hniezda. Trápi ich však to,
kto sa o deti postará po ich smrti,“ do
dáva M. Chaloupková. Viac informácií
o projekte nájdete na www.mothersdaughters-dialogue.eu.

i rozdiel medzi ženami klasického zá
padu, teda Švédkami či Nemkami, a kla
sického východu, teda nami, Češkami
a Poľkami. Úplne inou je skupinka z Tu
recka. Tu sa odkrýva ďalší zaujímavý
aspekt, ktorým je multikulturalita,“ uva
žuje M. Chaloupková. Je určite zaují
mavé pozorovať, ako sa matky s dcé
rami pri rozhovoroch dopĺňajú i ako
sa o sebe dozvedajú nové veci, ktoré
jednoducho v bežnej každodennej
komunikácii nemajú priestor. Zúčast
neným sa naskytol i nevšedný pohľad
na vzorce správania, ktoré dcéry od
svojich matiek podvedome preberajú.
Kniha i skúsenosti
Cieľom projektu je okrem zamerania
sa na medzinárodnú zložku aj učenie sa
novým metódam a technikám komuni
kácie a v neposlednom rade produkt –
stvorenie niečoho spoločného. Tým bu
de publikácia, ktorá by mala vyjsť v júni
budúceho roka. „Našou úlohou je nau
čiť sa pracovať s metódou biografických
rozhovorov. Ide o dialógy so ženami
z generácie matiek i dcér. Projekt spočí
va v tom, že každý z partnerov spracuje
dva rozhovory, teda jeden rozhovor so
ženou z generácie matiek a druhý roz
hovor so ženou z generácie dcér.
Tieto rozhovory budú v pripravo
vanej knihe uverejnené,“ ozrejmuje
M. Chaloupková. Publikácia bude prav
depodobne v anglickom jazyku, roz
hovory, okrem ich zhrnutia, budú v pô
vodnom jazyku. Dôvod je ten, že pre
ženy z danej krajiny je dôležité prečí
tať si rozhovor rovesníčok v ich rodnom
jazyku. Kde môžete publikáciu získať?
„Určite nie na knižnom trhu, ale naprí
klad cez našu organizáciu. Uvažovali
sme aj o elektronickej verzii knihy, do
stupnej na internete, no od zámeru
Chceš šancu? www.pracazdomova.eu
Platená inzeria, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Novembroví jubilanti:
80 – Rudolf Bauman; Hele
na Hanzlíková; Cecília Hu
dáková; Viola Jankovičová; Jozef
Nemčovič, 85 – Ľudmila Blusková;
Anna Chvasteková; Terézia Macíčko
vá; Klára Rečná, 90 – Anna Rohlíčko
vá, 91 – Anna Kašťáková, 92 – Jozefí
na Burská, 93 – Karol Taraba, 94 –
Mária Bránská, 98 – Jozef Osuský
VÍTAME MEDZI NAMI:
Tibor Vanek; David Šišolák
POVEDALI SI ÁNO:
Silvia Grošková a Lukáš Ši
mek, Veronika Králiková a Peter Va
rada

†

NIE SÚ MEDZI NAMI:

Alžbeta Ivanová, Malacky,
*1935; Stanislav Štangler,
Malacky, *1947; Jozef Mihók, Ro
hožník, *1958; Elena Marková, Bor
ský Mikuláš, *1949; Alojz Kujan, Ma
lacky, *1942; Ján Jelenek, Pernek,
*1920; Alfréd Rebro, Veľké Leváre,
*1938; Elena Blažíčková, Malacky,
*1943; Irena Ralbovská, Sološnica,
*1926; Ján Vilem, Malacky, *1911;
Etela Hamzová, Malacky, *1927
SpomienkY
16. 10. sme si pripo
menuli 30. výročie
úmrtia Samuela Mihočka z Malaciek.
S úctou spomínajú
synovia Jaroslav, Vla
dimír a Dušan s rodinami. Kto ste ho
poznali, venujte mu tichú spomien
ku.
21. 10. prešli 3 roky,
čo navždy dotĺklo
šľachetné a obetavé
srdiečko našej dra
hej manželky, ma
mičky, starej mamy
Márie Papajovej
z Malaciek. S láskou a veľkým žiaľom
spomínajú manžel, synovia Ján a Bo
ris s manželkami, dcéra Patrícia, vnú
čikovia Borisko, Paťko, Adamko
a vnučka Veronika. Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.



ŠPORT

Futsalová prehra
Na prvé kolo cestovalo mladé mužstvo hráčov až do Liptovského Mikuláša. Po únavnej ceste nás čakal nepríjemný povrch palubovky v hale domácich. Začiatok zápasu bol celkom optimistický.
Po akciách domácich, kde nás podržal brankár Adamovič, sme sa gólom
Havlíka ujali vedenia 1:0. Domáci, zvyknutí na povrch palubovky, ktorý je maximálne nevhodný na futsal, použili svoju klasickú taktiku. Nechali nás hrať
a z protiútokov ohrozovali našu bránu,
v ktorej zachraňoval Adamovič, čo sa len
dalo. Aj napriek tomu, že sme vedeli, čo
budú hrať, nedodržali naši hráči pokyny
a po hrubých chybách obrany súper vyrovnal a tesne pred koncom polčasu sa
ujal vedenia. Nepresné prihrávky a kľučkovanie na vlastnej polovici boli príčiny
protiútokov domácich. Chyby robili mladí hráči, ale aj hráči, od ktorých sa očakáva, že budú oporou mužstva. Preto sa
stalo, že aj po omyloch kapitána mužstva išli na našu bránu sami až dvaja domáci hráči. Vrcholom našej (ne)snahy
bolo, že Špoták po krásnej akcii netrafil

ani prázdnu bránu domácich. V druhom
polčase sme napádali domácich na ich
polovici, čo prinieslo ovocie a šance, ale
naši hráči trafili bránu domácich len občas. To, čo išlo medzi žrde, vychytal spoľahlivý brankár domácich. Hráči Mikuláša využili šance a dali po našich chybách
ďalšie dva góly. Bolo rozhodnuté. Z našich sa presadil len Havlík a strelou dal
náš druhý gól. Z nášho mužstva si pochvalu zaslúži iba brankár Adamovič
a strelec dvoch gólov Havlík.
Mfk Liptovský Mikuláš – SFC Canaria
Team Malacky 4:2 (2:1)
Góly: Gašpar 2, Sluka 2 – Havlík 2
Divákov 20
Zostava Malacky:
Adamovič, Piffko – Zváč, Išunin, Lapin, Špoták, Pavlíček, Mikuš, Havlik
-sfc-

Malacký trojboj

úspešný aj v Maďarsku
V maďarskom meste Orosháza sa 16. 10. zúčastnil malacký trojbojár Denis
Tangelmayer medzinárodnej pohárovej súťaže v tlaku v ľahu na lavičke.
Keď ho Štefan Hrebík, vedúci družstva, odvážal na zraz reprezentantov,
veril, že Denisova úspešná šnúra bude
pokračovať. Denis potvrdil tohtoročnú
mimoriadnu formu, keď celou súťažou
prešiel všetkými platnými pokusmi a tre
tím pokusom, pri svojej osobnej hmotnosti 102,5 kg vytvoril nový slovenský
rekord v kategórii do 110 kg v hodnote
280 kg a zároveň túto kategóriu vyhral.
Napriek veľkej medzinárodnej konkurencii 36 pretekárov ho tento výkon
v absolútnom poradí (bez rozdielu

hmotnosti) vyniesol na krásne druhé
miesto, keď ho porazil len pretekár
v hmotnostnej kategórii nad 125 kg
výkonom 330,5 kg. Úspech si pripíše
k tohtoročnému majstrovi Slovenska,
4. miesto z majstrovstiev sveta a 3. miestu z majstrovstiev Európy.
Pre informáciu to bola Denisova šiesta súťaž a štvrtý slovenský rekord, z toho tri vytvoril v hmotnostnej kategórii
do 100 kg a jeden v hmotnostnej kategórii do 110 kg.
ZDENKO KRAJČÍR

Dve prehry
s rezervou
1. LIGA MUŽI ZÁPAD – 2. kolo
VKP BRATISLAVA B–STROJÁR MALACKY 3:0 (19,23,22) a 3:2 (-21,-16,18,19,14)
STROJÁR: Šamulka, Šmahel, Lipták, Petrovič, Rusňák, Rehák
Na dvojzápas v Bratislave vycestovalo len šesť Záhorákov, takže libero Rusňák musel nastúpiť na smečiarskom
poste. V druhom sete prvého zápasu
nevyužili Malačania šancu na vyrovnanie, keď v koncovke stratili vedenie
Celkový stav
poradie
družstvo
1
VKP B
2
Komárno
3
Bilíkova
4
Nové Mesto nad Váhom
5
Malacky
6
Komjatice

23:20 a prehrali ho 23:25. V druhom zápase išiel Rusňák na nahrávku, nahrávač Šamulka sa presunul na blok a Petrovič na smeč. Táto zmena domácich
zaskočila, Malačania získali poľahky prvé dva sety, no dovolili súperovi vyrovZápasy
celkom
V
4
4
4
3
4
2
4
2
4
1
4
0

P
0
1
2
2
3
4

Body
8
7
6
6
5
4

Väčšina ľudí túži po cestovaní a spoznávaní rôznych kútov sveta, odlišných kultúr. V posledných rokoch sú pritom
turisticky žiadané najmä oblasti Južnej Ameriky. Na to, aby ste spoznali kultúru obyvateľov týchto zemepisných
šírok, nemusíte opustiť územie nášho okresu. V Jakubove už 2 roky žije Mariella Gajdárová, ktorá pochádza z krajiny bohatej na ropu a známej vývozom banánov – z Ekvádora.
Ťažké začiatky
Mariella Rea Gajdárová pochádza
z mesta Guayaquil, ktoré je s takmer 3
miliónmi obyvateľov najväčším v Ekvádore. Má 25 rokov, dvoch súrodencov,
medzinárodné manželstvo a dvojročnú



dcérku Izabelu. „Keď som prišla na Slovensko, bola to pre mňa obrovská zmena. Už len to, že v Ekvádore som žila
vo veľkom meste a tu som sa prisťahovala na dedinu. Navyše som neovládala
slovenčinu, čo mi komplikovalo mož-

nosť komunikovať s ľuďmi, keďže nie
každý ovláda anglický jazyk. Na druhej
strane však mám veľkú motiváciu učiť
sa, aby som nebola od nikoho závislá
a vedela si veci vybaviť sama. Príchodom na Slovensko sa mi nezmenilo len

-duš-; foto: -otano-

Tabuľka po 2. kole – 1. časť

Sety
v/p ratio
12:2
6
9:5
1,8
8:8
1
6:10
0,6
7:11 0,64
6:12
0,5

miesto pobytu, ale kompletne celý život,“ vyjadrila sa M. Gajdárová. Vďaka jazykovej bariére boli začiatky komunikácie v domácnosti so svokrovcami celkom zaujímavé, keďže sa zakladali viac
na gestách rukami.

Zmenil sa mi
celý život

nať a v koncovke rozhodujúceho setu
im chýbalo šťastie.
Volejbalisti Strojára sa predstavia naj
bližšie doma proti posledným Komjaticiam a potom majú voľný víkend.
Najbližšie zápasy:
Sobota 6. 11.
Nové Mesto n/Váhom–Malacky

Namiesto fanesca
bryndzové halušky
„Predtým, ako som prišla na Slovensko, som v Ekvádore ukončila štúdium
manažmentu na univerzite medzinárodného obchodu. Okrem toho som sa
venovala štúdiu jazykov a tancu. Za
všetko, čo som dokázala, vďačím rodičom, ktorí ma vždy podporovali,“ zaspomínala. O svojej rodine, ktorú s manželom a dcérkou navštívila tento rok
v lete, hovorí so slzami v očiach. „Najviac mi tu chýba práve rodina, pretože
ostatným okolnostiam sa dá prispôsobiť, hoci to nie je vždy jednoduché a nie
každý to dokáže,“ pokračovala. Na Slovensku po prvý raz zažila zimu ako jedno zo štyroch ročných období našej zemepisnej šírky, no jediné, čo sa jej na zime páči, je lyžovačka na zasnežených
svahoch Tatier. Okrem našich veľhôr je
veľkou milovníčkou bryndzových halušiek so slaninou.
Aktívna aj na Slovensku
Napriek tomu, že je na materskej dovolenke s dvojročnou dcérou Izabelkou,
svoj čas nevenuje len starostlivosti
o domácnosť, ale aktívne sa zapája do
spoločenského diania. Ako sama hovorí, každý človek si je strojcom svojho
šťastia, takže je len na jednotlivcovi, či
a ako veľmi sa snaží v tom, čo robí. Pred

Lopty
v/p
337:296
338:289
331:348
343:376
367:376
373:404

ratio
1,14
1,17
0,95
0,91
0,98
0,92

časom sa venovala výučbe anglického
jazyka pre manažérov spoločností, no
kvôli materským povinnostiam nemá
toľko času zamestnávať sa týmito činnosťami. „Som veľmi aktívny človek,
takže si neviem predstaviť, že by som sa
ničomu nevenovala,“ zhodnotila sa Mariella. V súčasnosti je jedným z piatich
koordinátorov projektu, ktorý pomáha
ľuďom z Latinskej Ameriky začleniť sa
do života na Slovensku, v rámci ktorého
spolupracujú aj s Viedňou. „Keďže viem,
s akými problémami som sa na začiatku
potýkala ja, rada by som pomohla iným,
čo najlepšie sa adaptovať. A naopak,
pomôcť Slovákom napríklad v prípade
záujmu o výučbu španielčiny.“ Svoju
energiu a lásku k hudbe a tancu rozdáva na hodinách BAILA FITness LATINO
con MARIELLA vždy v utorok od 19.00 h
v telocvični štátneho gymnázia. „Tanec
ma baví zo všetkého najviac. Navyše je
to podľa mňa skvelý spôsob, ako sa po
náročnom dni v práci odreagovať, aspoň na chvíľu zabudnúť na problémy
bežného života. Ľudia majú možnosť
naučiť sa niečo nové,“ povedala M. Gajdárová. Taktiež sa venuje deťom, ktorým sa každú sobotu od 14.30 h v zdravotnom stredisku (-1. poschodie) snaží
okrem tanca priblížiť aj kultúru Latinskej Ameriky. „Milujem tieto hodiny
s deťmi. Veľmi ma teší, keď vidím, akú
z nich majú radosť,“ vyjadrila sa Mariella. Dodala tiež, že v budúcnosti by sa rada ďalej vzdelávala, no zatiaľ jej na to
nezostáva čas. Možno neskôr, keď zač
ne Izabelka chodiť do škôlky.
SILVIA RAJNOVÁ
Foto: archív M. Gajdárovej
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