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úvodník

Na prahu
roka

Milí Malačania, na prahu roka 2011
Vám prajem zdravie pre život, šťastie
pre rodinu, stabilitu v práci a dostatok
lásky pre konanie dobra a citlivé vníma
nie diania okolo seba. Záver roka vždy
býva veselý a radostný, lúčime sa so sta
rým rokom a veríme, že ten nový bude
lepší, úspešnejší a šťastena sa prikloní
na našu stranu. V čase medzi výbuchmi
ohňostroja a pri zvukoch štrngajúcich
pohárov šampanského nám v mysli
preblesnú okamihy z minulosti, ale aj
tušená realita budúcnosti. V prvých chví
ľach sme radi, že máme pri sebe svojich
blízkych a môžeme ich objať... Sú našou
oporou vo chvíľach, ktoré nie sú vždy
krásne ako silvestrovská noc. Zaželajme
si, aby sme rok 2011 prežili so cťou. Bude
ťažký. Prinesie mnoho zmien a všetky
nemusia byť pozitívne. Je aj začiatkom
nového volebného obdobia, ktoré sa
na ustanovujúcom zastupiteľstve neza
čalo šťastne a bude si žiadať reparát.
Čaká nás tvrdá práca. Tak do toho!
Jozef Ondrejka, primátor

Dva veľtrhy za 11 dní
Január už tradične ponúka vášnivým cestovateľom
možnosť v priebehu niekoľkých hodín navštíviť nielen rôzne kúty Slovenska, ale aj celého sveta. Stačí
navštíviť veľtrh cestovného ruchu, kde je ponuka turistických lákadiel neuveriteľná. Malacky sa v pre
došlých dňoch zúčastnili dvoch takýchto veľtrhov.

V prvý deň roku 2011 uzreli svetlo sveta dve nové obyvateľky nášho mesta.
Bianka Stanková sa narodila o 9.37 h vo FN akad. L. Dérera. Množstvom
jednotiek pri narodení sa môže chváliť Ninka Cabanová (na fotografii),
ktorá prišla na svet 1. 1. 2011 o 11.22 h s mierami 3150 g a 51cm. Urobila tak
veľkú radosť nielen svojim rodičom, ale aj 3,5-ročnej sestričke Simonke.

Od 13. do 16. 1. sa zástupcovia náš
ho mesta zúčastnili veľtrhu cestovného ruchu Ferien Messe Viedeň 2011,
kde prezentovali projekt cezhraničnej
spolupráce Dolného Záhoria a Dolného Rakúska – Paltour. Vo štvrtok 13. 1.
sa konalo slávnostné otvorenie, ktoré
si nenechali ujsť pozvaní predstavitelia samospráv projektových (Malacky
a Marchegg) a strategických partnerov (Devínska Nová Ves, Schlosshof
a BSK). Okrem letákov približujúcich

Paltour bol veľký záujem o propagačné materiály s logom projektu. Prestížny veľtrh, ktorého sa zúčastnilo nie
koľko stoviek vystavovateľov takmer
zo 70 krajín, navštívilo približne 150-ti
síc záujemcov prevažne z Rakúska.
Presne týždeň po viedenskom veľ
trhu (20.–23. 1.) čaká mesto Malacky
prezentácia na Slovakiatour 2011
v bratislavskej Inchebe. Oproti vlaňaj
šku, kedy malo naše mesto svoj vlastný stánok, sa tento rok predstavíme

Svet vidí tretím okom

UPOZORNENIE
Od 1. januára 2011 je

zmenený tvar
e-mailovej adresy
zamestnancov
miestnej samosprávy

Malačianka Blanka Mináriková
sa fotografovaniu venuje len
šesť rokov, no už teraz jej meno
figuruje na víťazných priečkach
viacerých prestížnych súťaží.

sa to začalo až pred šiestimi rokmi,
keď som ochorela a ležala doma s boľavými platničkami,“ spomína si. „Keď
mi ,otrnulo´, začala som sa nudiť. Poslala som teda manžela, aby mi kúpil
temperové farby a výkresy. Zaumienila som si totiž, že budem doma kresliť. Výsledkom môjho
maľovania bol však len neporiadok po celom dome,“ usmieva sa talentovaná pani.
OKOM

Len málokto by veselú kuchárku z Mestského centra
sociálnych služieb tipoval na
oceňovanú fotografku, ktorej
neunikne žiaden detail. Ako
sa k svojmu koníčku dostala? OBJEKTÍVU
„Svoj prvý fotoaparát som si kúpila
Fotku robí osobnosť
ako pätnásťročná – ruský za 500 ko„Keď som šla na kontrolu do nerún v bratislavskom Priore. Fotila som mocnice, zastavila som sa v kníhkuním spevákov z televíznej obrazovky pectve a vyberala si spoločníka na krá
a spolužiačkam ich predávala za 2 ko- tenie času. Ani neviem prečo, ale vyruny. Neskôr môj fotoalbum vypĺňali brala som si biografiu fotografa Bryarodinné a dovolenkové snímky. Vážne
Pokračovanie na . strane

pod záštitou Bratislavského samo
správneho kraja. Mesto Malacky bude
mať k dispozícii plochu 50 m2 a dva
pulty. Jeden z nich bude určený na
propagáciu projektu Paltour, s ktorým
súvisí okrem prezentácie partnerských miest aj propagácia obcí Dolného Záhoria. O druhý pult sa pode
lia Malacky s druhým mestom v našom okrese, so Stupavou. Stánok Bratislavského samosprávneho kraja sa
nachádza hneď pri vstupe, pričom
s Košickým samosprávnym krajom
ho spája akási „ľadová plocha”. Tá je
produktom Slovenskej agentúry pre
cestovný ruch a má návštevníkov veľ
trhu upozorniť na blížiace sa Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, ktoré sa tento roku budú konať na Slovensku.		
-raj-; foto: F. Klíma

Fotografka, ktorá okolo seba nemá rada prílišnú pozornosť a chaos, si svoje fotky často zabúda archivovať a vymazáva ich.

z pôvodnej formy priezvisko@malacky.sk na meno.priezvisko@
malacky.sk bez diakritických znakov. Tvar adries sa mení podľa zákona NR SR č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej
správy a § 25 Výnosu Ministerstva
financií SR číslo MF/013261/2008-132 v znení neskorších predpisov.
V prípade zhody mena aj priezviska je podľa zákona forma adresy
meno.priezvisko.číslo@malacky.sk.			
-msú-

SPRAVODAJSTVO

Zmena na poste
viceprimátora

Rok 2010
očami hasičov

Rok 2010 sa všeobecne považu
je za rok plný prírodných katas
trof, ktoré zasiahli mnoho štá
tov a zničili majetok miliónov
ľudí. Okrem prírody však často
za materiálnou ujmou stojí ne
dbanlivé zaobchádzanie alebo
úmysel inej osoby. Svoje o tom
vedia aj hasiči.

V roku 2010 vykonala jednotka
OR Hasičského a záchranného zboru
v Malackách výjazd k likvidácii 352
udalostí. Z uvedeného počtu bolo:
•	123 výjazdov na likvidáciu po
žiarov,
•	197 výjazdov k technickým zá
sahom (z toho išlo v 88 prípa
doch o dopravné nehody),
•	6 výjazdov k ekologickým zása
hom,
•	6 výjazdov k požiarom, pri kto
rých nebol vykonaný zásah,
•	7 cvičení,
•	13 prípadov, keď išlo oplaný po
plach.
Na území okresu Malacky pritom
v minulom roku vzniklo celkom 144
požiarov, ktoré spôsobili priamu ško
du vo výške 641215 €. Uchránené
hodnoty boli vyčíslené na 5849685 €.
Veľkým pozitívom je, že pri týchto po
žiaroch nebola žiadna osoba usmrte
ná, zranené boli 3 osoby. V porovnaní
s rokom 2009 bol počet požiarov, výš
ka priamych škôd, počet usmrtených
a zranených osôb nižší.
Najčastejšou príčinou vzniku po
žiarov v roku 2010 bolo:
•	zakladanie ohňov v prírode
(39x),
•	úmyselné zapálenie neznámou
osobou (30x),
•	zakladanie ohňov na skládkach
odpadov (22x).
V rámci nášho okresu vzniklo naj
viac požiarov:
•	v meste Malacky (21x),
• v Plaveckom Štvrtku (18x),
• v Zohore (15x),
• v Závode (14x).
Najviac požiarov vzniklo v roku
2010 v mesiacoch:
• marec (23x),
• apríl (19x),
• august (17x).
V štatistike vzniku požiaru podľa
dní v týždni najčastejšie vznikol po
žiar vo štvrtok (33x) a v sobotu (21x).
Podľa času vzniku požiaru najviac
požiarov vzniklo od 15.00 do 16.00 h
(13x), od 16.00 do 17.00 h (13x) a me
dzi 21.00 a 22.00 h (11x).
-raj-; zdroj:
Štatistika OR HaZZ v Malackách

Chladný rok =
vyššie náklady
na teplo

Vďaka
mrazivému
decembru
bol
podľa
teplárov
rok 2010 najchladnejším za posledných 13 rokov. V 15-ročnej histórii
sledovania teplôt počas vykurovacieho obdobia spoločnosťou Term
ming sa zaradil na druhé miesto.

Oproti predchádzajúcemu roku
bol dokonca chladnejší o 15 %. Väčšie
množstvo dodaného tepla, bohužiaľ,
pocítia odberatelia na svojich peňa
ženkách – a to najmä tí, ktorí vo svo
jich obydliach neurobili úsporné
opatrenia (napr. zateplenie). Prven
stvo si rok 2010 spolu s rokmi 1996
a 2004 drží aj v počte vykurovacích
dní – je ich 225. Ako sa uvádza v tla
čovej správe spoločnosti Termming,
premietne sa to aj v počte odobra
tých gigajoulov. Štandardný trojizbo
vý byt v zateplenej a termostatizova
nej bytovke bude mať zo spomínané
ho dôvodu zvýšené náklady na teplo
o cca 60 €. Pri nezateplenom byte bez
termostatizácie to bude cca 70 €. Vý
sledný preplatok či nedoplatok užíva
teľa závisí od mesačných zálohových
platieb.
Spoločnosť Termming, a. s., okrem
toho zverejnila zmenu ceny tepla pre
odberateľov v jednotlivých lokalitách
v roku 2011 oproti vlaňajšku. Tieto ce
ny boli schválené rozhodnutím Úra
du pre reguláciu sieťových odvetví
(ÚRSO) vydaným 28. decembra 2010.
Podľa spoločnosti Termming najväčší

vplyv na zvýšenie cien tepla malo zvý
šenie ceny plynu určeného na výrobu
tepla pre domácnosti o 6,4 %. V tom
to smere majú Malacky výhodu, keď
že od roku 2006 sa na vykurovanie na
miesto plynu využíva drevná štiepka.
Podobnú kotolňu, ako je v Malackách,
uviedli v decembri do prevádzky v bra
tislavskej Vrakuni. „Rast v nadväznosti
na cenu plynu zaznamenáva aj cena
drevnej štiepky, no zmierňuje ho ab
sencia spotrebnej dane a rádovo niž
šie ceny alternatívneho paliva,“ upres
nil Jozef Smolka, predseda predsta
venstva spoločnosti Termming, a. s.
Uvedené ceny na rok 2011 v domác
nostiach vykurovaných teplom z ply
nu už zahŕňajú aj zvýšenie ceny tepla
cca o 1,5 % z dôvodu zrušenia výnim
ky pre uplatňovanie spotrebnej dane
zo zemného plynu na výrobu tepla
pre domácnosti. Aj tu majú výhodu
„štiepkové“ lokality – vzhľadom na
vysoké pokrytie zásobovania týmto
palivom bude nárast ceny tepla
iba cca o 0,5 %. V neposlednom rade
sa do ceny tepla premietlo aj zvýše
nie DPH z 19 na 20 %.
-mh-; foto: S. Osuský

Tabuľka znázorňuje zmenu ceny tepla v jednotlivých lokalitách.

Cena tepla
v porovnaní
s rokom
2010

Mesto

Domácnosti

Bratislava-Vrakuňa
Bratislava, ostatné MČ
Malacky
Stupava

+3,0 %
+5,0 %
+4,0 %
+9,5 %

Ostatní odbe
ratelia okrem
domácností
–0,5 %
+0,5 %
+5,5 %
+7,5 %
Zdroj: Termming, a. s.

Príčina požiaru zatiaľ neznáma
Ani niekoľko týždňov po ničivom
požiari, ktorý zachvátil jeden z obyt
ných domov na Malom námestí, nie
je jasné, čo ho spôsobilo. „Príčina po
žiaru stále nie je známa,“ povedal Ju
raj Slovinský, riaditeľ Okresného ria
diteľstva Hasičského a záchranného
zboru. Požiar, ktorý vypukol týždeň
pred Vianocami, zachvátil nebytové
priestory a jeden byt, ktorý sa nachá
dza v podkroví a taktiež zasiahol byt
a nebytové priestory vo vedľajšom
vchode. Počas hasenia bolo tiež vy
topených niekoľko bytov.
-mh-; foto: S. Osuský

Byt a podkrovné priestory
zhoreli do tla.



z predchádzajúcich období, ktoré mô
žem pri rozhodovaní o veciach verej
ných využiť v prospech mesta a jeho ľu
dí, ma viedlo k rozhodnutiu kandidovať
i pre toto volebné obdobie.
Mali ste niekedy ambíciu stať sa
viceprimátorkou mesta?
Je to zodpovedná pozícia a moje pri
oritné ambície boli v minulých obdo
biach trošku iné. Túto pozíciu dlhé roky
zastával Jozef Bulla, ktorého si ja osob
ne veľmi vážim a myslím si, že svoju
prácu robil dobre a pre naše mesto uro
bil veľa. Preto nebol dôvod uvažovať
nad touto ambíciou.
Ako jedna z mála žien v mest
Po dvanástich rokoch vystrie skom zastupiteľstve ste práve vy
dala na pozícii zástupcu primá dostali takúto ponuku. Beriete to
tora mesta Jozefa Bullu. Na to, ako výzvu?
aké má ambície a očakávania
Osobne si myslím, že nezáleží na
z novej pozície, ale aj na jej pred tom, či je to žena alebo muž, skôr ide
chádzajúce zamestnania, sme o to, ako človek poníma túto službu,
sa spýtali poslankyne mestské ako chce pracovať pre mesto a pre ľudí,
ho zastupiteľstva a od nového aby to bolo čo najlepšie. Sama to nepo
roka aj viceprimátorky Márie važujem za podstatné, keďže na člove
Tedlovej.
ka pozerám z pohľadu výsledkov jeho
práce. Vážim si možnosť, ktorá mi bola
Čo ste vyštudovali?
ponúknutá a budem sa snažiť
Stredoškolské štúdium som
čo najlepšie využiť svoje nado
absolvovala v Gymnáziu v Ma
budnuté skúsenosti pre dobro
lackách. Po maturite som po PÝTAME SA a prospech nášho mesta. Uve
ZA VÁS
kračovala v štúdiu na Fakulte
domujem si, že to nebude ľahké,
riadenia Vysokej školy ekonomickej keďže naskakujem do idúceho vlaku.
v Bratislave, odbor ekonomické infor
Aké máte očakávania a ambície
mácie a kontrola, ktoré som ukončila z pozície zástupkyne primátora?
v roku 1981.
Na tomto mieste považujem za dô
Akými zamestnaniami ste po ležité zdôrazniť, že v porovnaní s pred
stupne prešli?
chádzajúcimi obdobiami dochádza
Mojím prvým pracovným pôsobis k zásadnej zmene v tom, že túto pozíciu
kom bola komunálna sféra. V Národ nebudem vykonávať ako poslanec dl
nom výbore hlavného mesta Bratislavy, hodobo uvoľnený na výkon funkcie zo
v terajšom Magistráte, som ako čerstvá zamestnania, ale popri zamestnaní.
absolventka vysokej školy začala pra Okrem stálych úloh vyplývajúcich z po
covať v ekonomickom odbore v učtár verenia budem zastupovať primátora
ni. Neskôr v roku 1991 som nastúpila v prípade neprítomnosti, napríklad po
na novú zákonom vytvorenú pozíciu čas choroby alebo čerpania dovolenky.
hlavnej kontrolórky mesta Malacky, Vtedy zástupca zastupuje primátora
kde som pôsobila štyri roky. V súčasnos v rozsahu určenom primátorom v pí
ti pracujem na čiastočný úväzok ako somnom poverení. Každopádne sa mu
ekonómka v súkromnej spoločnosti so sím stále oboznamovať so situáciou
zameraním na projektovanie a dodáv v mestskom úrade, takže sa budem zú
ky riadiacich systémov v energetickom častňovať operatívnych porád. Výho
priemysle.
dou je, že mám flexibilný pracovný čas,
Koľko rokov ste už poslankyňou a tak si ho môžem rozvrhnúť a prispô
mestského zastupiteľstva?
sobiť sa napríklad poradám.
Do mestského zastupiteľstva som sa
Mojou ambíciou je najmä aktívne
dostala v roku 1999, takže poslankyňou sa podieľať na prioritách orgánov mes
som už 12 rokov. Veľmi si cením a teším ta a byť hlbšie zainteresovaná do rieše
sa z toho, že mi ľudia z volebného ob nia všetkých úloh súvisiacich s plnením
vodu, ktorý zastupujem, prejavujú svo uznesení.
V prípade, že sa chce so mnou kto
ju dôveru dodnes. Takže teraz začínam
4. volebné obdobie.
koľvek stretnúť, môže si dohodnúť ter
Čo vás viedlo k tomu kandidovať mín stretnutia buď na 0905 96 80 80
na post poslanca MsZ (vtedy a te alebo na maria.tedlova@malacky.sk.
S akými reakciami ste sa stretli
raz)?
Má to širšie súvislosti. Ako som spo v súvislosti s vašou novou funk
mínala, už moje pracovné začiatky sú ciou?
viseli s komunálnou oblasťou. No naj
Bola som upozornená, že to bude
mä z pozície hlavnej kontrolórky som náročné, ale našťastie sa stretávam
videla veľa problémov, ktoré som ne skôr s pozitívnymi a hlavne povzbudzu
mala možnosť ovplyvniť, a práve to bol júcimi ohlasmi.
ten podnet, prečo som sa vtedy rozho
Zhovárala sa: SILVIA RAJNOVÁ
dla kandidovať na post poslanca mest
ského zastupiteľstva. Bola som rada, že
Pozývame Vás na zasadnutie MsZ,
mi ľudia vtedy dali dôveru a bola som
vo štvrtok 27. 1. o 15.00 h do veľ
zvolená za poslankyňu. Snažila som sa
kej zasadačky MsÚ na Radlinského
ich nesklamať a vždy pracovať čestne
ulici v Malackách.
a zodpovedne pristupovať k úlohám,
Prerokované budú aj:
ktoré vyplývali z tejto služby pre mesto
návrh VZN o nakladaní s nájom
a jeho ľudí. Mám toto mesto veľmi ra
nými bytmi vo vlastníctve mesta
da, narodila som sa tu, tu žijem,
Malacky na ulici Pri Maline, návrh
žijú tu moji najbližší, pracujem tu a zá
VZN o názve ulice, návrh riešenia
leží mi na tom, ako sa bude ďalej roz
umiestnenia detí v MŠ Kollárova
víjať. A práve to, že mám skúsenosti
MALACKÝ HLAS             1/2011
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Majú za sebou prvé
zasadnutie

Ešte 20. 12. sa v sobášnej sieni konalo ustanovujúce zasadnutie
nového mestského zastupiteľstva. Tvorili ho dve časti – slávnostná
a pracovná.

Gro prvej tvorilo skladanie sľubu
primátora Jozefa Ondrejku a 18 po
slancov, zúčastnil sa ho aj predseda
BSK Pavol Frešo. V príhovore zdôraznil
snahu o spoluprácu medzi župou a sa
mosprávou, keďže okres Malacky je
jeden z najväčších v Bratislavskom
kraji. Zaujímavosťou je, že primátor aj
jeden z poslancov – Marián Haramia,
sú poslancami zastupiteľstva BSK. Po
slávnostnom úvode nasledovala pra

covná časť zasadnutia. Zastupiteľstvo
zriadilo mandátovú a volebnú komi
siu, ktorých členmi sú Mária Tedlová,
Daniela Hamarová a Anton Pašteka.
Ďalej MsZ poverilo poslancov Jozefa
Bullu, Jozefa Mračnu a Pavla Tedlu na
výkon občianskych obradov.
Stopol uznesenia
Na zasadnutí odzneli aj nové ná
mety. Jeden z návrhov, prednesených

Hrubé platy primátorov okolitých miest
Počet obyvateľov
k 1. 1. 2010

Plat
primátora

Pezinok

22068

4 780 €

Skalica

14005

4 184 €

Holíč

11728

3 453 €

Senec

16353

3 452 €

Svätý Jur

5167

2 904 €

Gbely

5192

2,904 €

Senica

20742

2 868 €

Stupava

9333

2 300 €

Modra

8957

2 129 €

18097

2 093 €

Mesto

Malacky

Pokojný Silvester

Ako vyzerala rozlúčka so starým rokom a vítanie toho nového, sme
zisťovali u zástupcov niektorých inštitúcií.

„Počas Silvestra sme nemali hláse
nú žiadnu mimoriadnu udalosť, pri
ktorej by musela zasahovať mestská
polícia. No tento rok počas osláv
hliadka odchytila až 7 túlavých psov,
ktoré boli vystrašené zo zvukov zá
bavnej pyrotechniky, a odviezla ich
do útulku. Všetky psy, ktoré sme od
chytili, občania nájdu aj na stránke
www.malacky.sk v sekcii Občan –
Mestská polícia – Odchyt zvierat,“ po
vedal Vladislav Kunák, preventista
mestskej polície.
Príchod nového roka je bohatý aj
na úrazy súvisiace s neodborným za
obchádzaním so zábavnou pyrotech
nikou. „V Nemocničnej, a. s., neevi
dujeme žiadne úrazy spojené s pyro
technikou,“ vyjadrila sa hovorkyňa
spoločnosti Zuzana Kovaľová.
Obdobie vianočných a novoroč
ných sviatkov je skúškou aj pre vývoz
komunálneho odpadu, lebo v tomto
období ho domácnosti produkujú
v oveľa väčšom množstve. „Pretože
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v roku 2010 pripadli novoročné sviat
ky na víkend, vývoz komunálneho od
padu sa uskutočnil v bežných dňoch,
takže pred sobotou a nedeľou boli
kontajnery vyprázdnené,“ vyjadrila sa
Božena Orgoňová z oddelenia územ
ného rozvoja a životného prostredia
mestského úradu.
Asi najrušnejšieho Silvestra mali
príslušníci Okresného riaditeľstva Ha
sičského a záchranného zboru v Ma
lackách. „Počas posledného dňa roku
2010 museli príslušníci OR HaZZ
v Malackách zasahovať pri likvidácii
troch požiarov. V dvoch prípadoch
išlo o požiar kontajnera na odpadky
v Malackách (Ulica 1. mája a Radlin
ského ulica). V jednom prípade išlo
o požiar odpadkov v rozostavanom
rodinnom dome v Plaveckom Miku
láši. Spoločným menovateľom tých
to požiarov bolo úmyselné konanie
neznámej osoby,“ ozrejmil riaditeľ
Okresného riaditeľstva HaZZ v Malac
kách Juraj Slovinský.
-raj-

poslancom Jurajom Říhom, rokoval
o doručení základných dokumentov
mesta (štatút mesta, rokovací poria
dok, zásady odmeňovania poslancov,
zásady finančného hospodárenia, zá
sady hospodárenia s majetkom mes
ta, rozpočet mesta na rok 2011, pro
gram hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta Malacky, komunitný
plán sociálnych služieb, program roz
voja bývania, stratégia cestovného ru
chu, koncepcia rozvoja športu a kon
cepcia rozvoja školstva) všetkým 18
poslancom. Následná diskusia viedla
k tomu, že stačí, ak poslanci dostanú
dokumenty, ktoré sú prístupné každé
mu aj na oficiálnom portáli mesta
www.malacky.sk, elektronicky. Pri
mátor však ich uznesenie vetoval.
Okrem toho nepodpísal ani uznese
nie, ktorým mali vzniknúť nové 9-člen
né komisie, pracujúce pri MsZ: komi
sia pre vzdelávanie, mládež a šport;
pre kultúru a cestovný ruch; pre soci
álne veci a zdravotníctvo; pre územný
rozvoj, dopravu a životné prostredie;
pre financie a rozpočet; pre správu
majetku a legislatívu; pre ochranu ve
rejného poriadku; pre ochranu verej
ného záujmu. Pozastavený je tak aj
výkon uznesení, ktoré určujú predse
dov týchto komisií.

Novinka:

Mesto
zverejňuje
dokumenty
V súlade s novelou Občianskeho
zákonníka pristúpilo mesto Ma
lacky k novému kroku – od 1. 1.
2011 zverejňuje zmluvy, faktúry
a objednávky na internete.

Primátor s nižším platom
Pozastavené je tiež uznesenie, kto
rým MsZ ukladá mestskému úradu
vypracovať správu o riešení nedostat
ku miest v materskej škole. Týmto
problémom sa poslanci budú zaobe
rať na najbližšom zasadnutí MsZ 27. 1.
Dôvodmi, pre ktoré J. Ondrejka výkon
spomínaných uznesení pozastavil, je
podľa jeho slov fakt, že odporujú zá
konu, alebo sú pre mesto zjavne ne
výhodné. Okrem toho sa poslanci
uzniesli na zrušení mestskej rady a na
výške platu primátora. Výplatu tak
bude mať nižšiu asi o 30 %. J. Ondrejka
obe uznesenia rešpektoval.

Tieto dokumenty nájdete na ofi
ciálnom portáli mesta www.malacky.
sk v sekcii Mesto – Samospráva mesta
– Otvorená samospráva. Od 17. 1. bu
dú dokumenty prístupné na stránke
www.egov.malacky. Na webstránke
mesta potom nájdete v sekcii Otvore
ná samospráva aj pod bannerom na
hlavnej stránke odkaz, ktorý vás na
stránku so zverejnenými zmluvami,
faktúrami a objednávkami presmeru
je. Zákon sa vzťahuje na zmluvy uza
tvorené po dátume 1. 1. 2011, objed
návky vyhotovené po tomto termíne
a faktúry doručené alebo zaplatené
po tomto dátume. Objednávky budú
zverejnené do 10 pracovných dní od
ich vyhotovenia, faktúry najneskôr
do 30 pracovných dní od ich zaplate
nia. Zmluvy budú podľa pokynu pri
mátora prístupné na internete do 10
pracovných dní od ich uzatvorenia.
Proces zverejňovania sprevádza ske
novanie podpísaných dokumentov
s pečiatkou, ktoré majú na starosti
pracovníci mestského úradu. Povin
nosť skenovať zmluvy, faktúry a ob
jednávky si zamestnanci MsÚ rozdeli
li, keďže úrad novú silu, ktorá by sa za
oberala len zverejňovaním množstva
dokumentov, neprijal. V praxi to zna
mená najmä viac práce pre zamest
nancov samosprávy.

SIMONA ŠÍPOVÁ; foto: S. Osuský

-sisa-

Vážená redakcia,

bývam na Pezinskej ulici v rodinnom
dome hneď pri priechode pre chodcov.
Asi pred dvomi rokmi mi rovno pred
bránku postavili odpadkový kôš. Od
vtedy tu mám stále neporiadok, kôš je
večne vysypaný, smeti porozhadzova
né a dosť často si niektorí ľudia mýlia
malé odpadové koše s kontajnermi
a nechávajú tu pohodené igelitové taš
ky, ktoré v noci nejaký dobrák rozko
pe. Aj keď to pozbieram, na druhý deň je
kôš opäť celý vysypaný. Už ma nebaví
pozerať sa stále na ten neporiadok. Ra
da by som týmto požiadala kompe
tentných v mestskom úrade, aby kôš
preložili, myslím, že nikomu by sa ne
páčilo mať pred rodinným domom
stále taký neporiadok.
Soňa Kralovičová

Jozef Bulla, dlhoročný viceprimátor, uzavrel svoju pracovnú kariéru s kon
com predchádzajúceho volebného obdobia. Pracovný stôl opustil 20. 12., no na
jeho prvé dni práce v prospech mesta si už len tak hocikto nepamätá. Začínal
ešte v starej budove mestského úradu a neskôr tri volebné obdobia strávil po
boku primátora J. Ondrejku. Patrí mu vďaka najmä za rozvoj zahraničných vzťa
hov, za spoluprácu na projektoch mesta (napr. Kultúra bez tlmočníka), za vytr
valý výkon funkcie predsedu finančnej komisie MsZ. Obdivuhodný je jeho opa
kovaný úspech pri vykonávaní mandátu poslanca MsZ za KDH, v čom J. Bulla
pokračuje aj ďalej. Želáme mu veľa síl do ďalšej práce.
K slovám vďaky sa pripája aj primátor mesta, ktorý sa zároveň teší na ďalšiu
cennú spoluprácu.

O odpoveď sme po
žiadali Boženu Or
goňovú z oddelenia
PÝTAME SA ÚRaŽP MsÚ.
ZA VÁS
„Ak občania majú
s umiestnením odpadového koša prob
lém, môžu sa na nás obrátiť a po kon
trole môže byť prípadne presunutý na
iné miesto. Často je však príčinou nepo
riadku pri odpadkových košoch vanda
lizmus. Odpadkové koše sa vysýpajú
minimálne raz do týždňa, na frekvento
vaných miestach v centre mesta častej
šie. Na túto prácu sú určení dvaja pra
covníci. S vysypanými odpadkami oko
lo košov sa nestretávame často, no sú
lokality, kde sa takýto problém vyskyt
ne. Väčšinou ide o frekventované časti
mesta, kde sa najmä v nočných hodi
nách často pod vplyvom alkoholu od
padkové koše stávajú terčom vandalov.
Ak občania nahlásia napríklad poško
denie koša, tak to riešime. Každoročne
odpadkové koše dokupujeme. Buď ich
vymieňame za poškodené, alebo osa
díme na nové miesto. Snažíme sa udr
žať v meste čistotu a poriadok, preto sa
počet odpadkových košov zvyšuje,“ vy
jadrila sa B. Orgoňová.

Redakcia    

-raj-; foto: S. Kralovičová

Vďaka za roky práce

Zvyšovanie cien zatiaľ nehrozí

S úderom polnoci 31. 12. začali na Slovensku platiť zmeny, ktoré schválila vláda. Jedným z tých menej po
pulárnych je určite zvyšovanie DPH z pôvodných 19 na 20 %.
Väčšina podnikateľských
v predajniach BILLA vplyv
minimálny,“ vyjadril sa opera
subjektov síce hlási, že toto
zvýšenie naše peňaženky dra
tívny riaditeľ spoločnosti BIL
maticky nepocítia, verejnosť PÝTAME SA LA Slovensko Jiří Králíček.
ZA VÁS
je voči týmto vyjadreniam
„Prioritou nášho systému
skeptická. Na to, či a akým spôso je udržanie súčasnej cenovej úrovne.
bom zareagujú na zmenu DPH reťaz Jednopercentné zvýšenie DPH ne
ce, sme sa spýtali hovorcov spoloč bude mať vplyv na zvýšenie spotre
ností Billa, COOP Jednota, Kauf biteľských cien a ak, tak iba minimál
land a Lidl.
ny, v podstate zanedbateľný. Zvyšo
Žiaľ, do termínu uzávierky sme vanie cien v budúcom roku je závislé
neobdržali stanovisko spoločnosti od požiadaviek našich obchodných
Lidl.
partnerov, ak budú spotrebiteľské ce
„Kľúčové pri stanovení cien v tom ny v budúcom roku stúpať, bude to
to roku sú pre spoločnosť BILLA do predovšetkým kvôli rastu nákup
dávateľské ceny a ceny konkurencie. ných cien a nie rastu DPH,“ odpove
Samotné zvýšenie DPH z 19 na 20 % dal Gabriel Csollár, predseda COOP
bude preto mať na koncové ceny Jednota Slovensko.

„Kaufland sa ešte v minulom roku
verejne zaviazal, že najmenej do Veľ
kej noci 2011 nezvýši ceny celého
sortimentu, čiže zvýšenie DPH sa na
cenách Kauflandu neodrazí a zákaz
níkom garantujeme minuloročné ce
ny aj v najbližších mesiacoch. Výnim
kou budú len bežné sezónne výkyvy
cien mäsa, ovocia alebo zeleniny, kto
rá je v zime logicky vždy drahšia. Zá
roveň to neznamená, že po Veľkej
noci ceny pôjdu automaticky a pau
šálne nahor, vždy ich dokážeme udr
žať prostredníctvom akcií a mimo
riadnych ponúk,“ povedal Martin
Gärtner, vedúci úseku reklamy Kauf
land Slovenská republika, v. o. s.
SILVIA RAJNOVÁ
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Optimizmu má
na rozdávanie

Petra Zaťková je usmievavé 21-ročné dievča, ktoré minimálne z videnia pozná väčšina Malačanov. A hoci sa na svet okolo seba pozerá z invalidného vozíka, optimizmus a chuť do života by jej mohol závidieť
nejeden zdravý rovesník. Petra je síce telesne postihnutá od narodenia, no rozhodne nie je typ introverta, ktorý by mal problém komunikovať s ostatnými, práve naopak...

Petrine zážitky so začleňovaním sa
do kolektívu zdravých ľudí začali
v materskej škole, kam chodila necelý
rok. Základnú školu absolvovala na
Záhoráckej ulici takisto medzi zdravými deťmi. „Niekedy deti dokážu byť
kruté, no nemala som nejaké veľké
problémy. Dalo sa to zvládnuť. Navyše mi veľmi pomohla pani učiteľka
Belková, ktorá ma učila slovenčinu
a zároveň bola aj zástupkyňou riaditeľky. Ona ma uviedla do prvého ročníka,“ zaspomínala si Petra. Po základnej škole chcela pokračovať v štúdiu
v Bratislave - tentoraz už na integrovanej škole na Mokrohájskej ulici, no
kvôli operácii, pri ktorej jej zobrali obličku, sa jej začiatok stredoškolského
štúdia posunul o dva roky. No ani vtedy si nedala pokoj. Zapojila sa do projektu, ktorý SZTP robil cez Európsku
úniu. Išlo o trojmesačný vzdelávací
kurz, určený pre zdravotne postihnutých občanov. Teraz Petra väčšinu týždňa trávi v internáte, kam ju vždy privezie a odvezie mama. Vlani tu skončila dvojročnú obchodnú školu a teraz je druháčkou na akadémii so zameraním na ekonómiu a účtovníctvo.
Čo sa týka profesionálnej budúcnosti,
Petra má viac-menej jasnú predstavu:
„Účtovníctvo ma síce celkom baví, no
v budúcnosti by som sa veľmi rada
angažovala v SZTP. Páči sa mi, že tam
človek pri všetkých tých akciách spozná množstvo dobrých ľudí. Navyše
partiu, ktorá ich organizuje, tvoria
skoro stále tí istí ľudia, s ktorými sa cítim fajn.“ Nadnesene by sa dalo povedať, že členovia zväzu sú jej druhou
rodinou, ktorej sa môže posťažovať,
ak ju niečo trápi, a pochváliť, keď sa
niečo podarí.
Pri akciách zabúda na hendikep
Pred 6 rokmi sa stala členkou Klubu zdravotne postihnutých detí
a mládeže Slovenského zväzu telesne
postihnutých (SZTP) a odvtedy sa ako
členka a dobrovoľníčka zúčastňuje
všetkých akcií, ktoré organizujú SZTP

(od štvrtka do nedele) organizuje Tesco v spolupráci so Slovenskou humanitnou radou a prihlasujú sa do nej
rôzne organizácie z celého Slovenska.
Výťažok zo zbierky, na ktorej sa zúčastňuje aj Petra, potom poputuje na
konto malackého okresného centra
Slovenského zväzu telesne postihnutých. Minulý rok sa im takto počas
predĺžených víkendov podarilo získať
takmer 1350 eur. Hoci pri zbierke spolupracujú nezištne, okresná organizácia SZTP pre nich pripravuje prekvaPetra sa dva
roky závod
ne venovala
streľbe z ma
lorážky a zo
vzduchovky.
Na fotografii
dole je Petra
(prvá sprava)
so spolužiak
mi počas ve
rejnej zbier
ky.

prípadne iné organizácie. „Je to niečo,
čo môžem robiť aj napriek tomu, že
sedím na kope železa. Veľmi ma to baví a pokiaľ budem môcť, pomôžem.“
Aj vďaka tomu má množstvo kamarátov tiež medzi zdravými ľuďmi. Ako
jednu z výhod členstva v SZTP vidí
v tom, že má kde získať informácie,
ako napríklad postupovať pri vybavovaní rôznych záležitostí alebo zmenách v zákonoch. Tým, že napriek
svojmu osudu sa neuzavrela do seba,
dáva príklad iným ľuďom, že aj s hendikepom sa dá žiť aktívne. „V škole
máme veľa žiakov, ktorí skončili na
vozíku dôsledkom úrazu. Tí svoju situáciu väčšinou vidia čierne. Keďže ja
som na vozíku odmalička, nezostávalo mi iné, len sa s tým zmieriť.“
Široké spektrum záujmu
Petra sa stala jednou z osôb zodpovedných za zbierku, ktorá sa uskutočňuje v sieti predajní Tesco. „Viera
Janečková a Maja Trenčíková majú
dosť roboty so zabezpečovaním iných
vecí, tak som sa rozhodla, že ich trošku odbremením. Skúsila som osloviť
spolužiakov zo školy, či by nám nepomohli pri zbierke, ktorú pred Vianocami organizujeme v lamačskom Tescu.
Sama som bola prekvapená, ako pozitívne reagovali.“ Ide o zbierku, ktorú
každý rok štyri týždne pred Vianocami

penie v podobe určitej rekondície vo
forme výletu. Ďalšou Petrinou individuálnou aktivitou pre SZTP bolo, keď
oslovila firmy so žiadosťou o spoluprácu, ktorej výsledkom sú kalendáriky slúžiace aj ako vizitka, ktoré pre
SZTP vyrobila spoločnosť z východného Slovenska bezplatne. Počas
školských prázdnin zasa pomáha zvä-

zu s „papierovačkami“. Pred tromi rok- Keď sa človek niečomu venuje, niečo
mi bola súčasťou skupiny Pavúčiky, robí, tak nemyslí na to, že mu niečo je,
ktorá pod vedením Zuzany Maďa že nie je zdravý.“
rovej nacvičila muzikál Strašidelný
zámok, s ktorým vystupovala nielen
Maximálne samostatná
v našom meste a okolitých obciach,
Keďže je na invalidnom vozíku odale aj v bratislavskom Istropolise.
malička, môže porovnať, či sa situácia
Voľný čas, ktorého vďaka štúdiu v mestách pre takto telesne postihnua angažovaniu sa v rôznych projek- tých nejakým spôsobom zlepšuje,
toch veľa nemá, trávi aj na Ranči u in- resp. vyvíja. „Určite je to lepšie ako
diánky, kde využíva hipoterapiu ako pred niekoľkými rokmi. Novšie chodjednu z foriem
níky už napríklad majú oveľa lepšie
liečenia postih- Slovenský zväz
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Mária Tre organizá „Zdravotná poisťovňa
nčíková.
hradí len jeden invalidný
vozík, pričom po určitom
čase mám zasa nárok na
nový. No popri tomto vozíku, ktorý
používam pri pohybe po vonku, by
sa mi zišiel druhý na doma a s tým je
problém, pretože doplatok je veľmi
vysoký.“

rokmi začala závodne strieľať, pričom
sa ako reprezentantka Slovenska
dvakrát zúčastnila pretekov vo Francúzsku a raz v Nemecku: „Dostala som
sa k tomu v škole, kde máme na výber
z viacerých športových alebo tvorivých aktivít. Strieľala som z malorážky
a zo vzduchovky, no teraz som musela prestať kvôli problémom s rukami.

Svet vidí tretím okom
Dokončenie z . strany

na Petersona. Hneď v úvode písal, že
chcel byť maliarom, no nešlo mu kreslenie a starší brat mu dal do ruky fotoaparát. Že vraj je to podobné umenie a určite ho to chytí. V tej chvíli bolo rozhodnuté. Mala som pocit, že píše o mne a do toho času som nevedela, čo chcem v živote robiť,“ hovorí o takmer osudovom okamihu.
Nebolo to však také jednoduché, ako
sa na začiatku zdalo. „Prvý rok sa mi
nedarilo, myslela som, že nemám
dobrý fotoaparát. Našťastie, práve
vtedy šli ich ceny ku dnu, tak som si
potajomky na splátky kúpila zrkadlovku. A s pocitom, že som fotografka,
som išla fotiť západ slnka,“ smeje sa
B. Mináriková. „Na moje prekvapenie
fotka bola ako sivá myš a tá krásna
ohnivá guľa zapadajúceho slnka bola
ako prepálená diera do papiera. Vte-
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jich podobách. Aj preto sa špecializuje na detaily z nej, hoci dcéra ju nahovorila aj na fotografovanie ľudí. Plachá členka Slovenského fotografického zväzu sa síce podujala aj
na zvečnenie dvoch svadieb, no zo
stresu štrnásť dní pred sobášmi nemohla spávať!

dy som si uvedomila, že fotku nerobí
prístroj, ale človek.“

Samouk
Napriek zdanlivým neúspechom
sa nevzdala. „Začala som si kupovať
časopisy zamerané na fotografiu. Všet
ky, ktoré boli vydávané!“ Nakúpila si
odborné knihy a učila sa po nociach.
„Cestou do práce som si cez noc nadobudnuté vedomosti testovala v pra
xi a v práci pri káve som ukazovala kolegyniam snímky vo ´foťáku´,“ hovorí
B. Mináriková. Prvý úspech prišiel po
ďalšom roku driny, bolo ním 3. miesto
v súťaži organizovanej Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS).
Dozvedela sa o nej z časopisu. „Odvtedy sa zapájam do rôznych aktivít,
sú to aj väčšie výhry a úspechy, ale na
tú prvú sa nezabúda. Práve tá ma posunula dopredu, vďaka nej fotím sko-

Oneskorený vianočný darček
Zimné obdobie nepatrí medzi Petrine obľúbené. „Keď nasneží, nemám
šancu vyjsť von – kolesá na vozíku sa
začnú prešmykovať a zapadnem.“
Nad darčekom na Vianoce vraj neuvažovala a tvrdí, že aj maličkosť poteší.
Oneskorený darček si pre Petru a štyroch ďalších vozičkárov z nášho okresu pripravil SZTP. „Zatiaľ sme o tom
nehovorili, ale dostali sme možnosť
nahlásiť ľudí, ktorým by sme chceli
darovať nové vozíky. Ide o pomôcky
zo zahraničia, ktoré sa na Slovensko
dostanú vďaka rôznym nadáciám,
a veríme, že naozaj prídu. Vozíky síce
nebudú priamo na mieru, no určite
potešia. Jedným z cieľov organizácie
je hľadanie rôznych možností, ako
niekomu pomôcť,“ vyjadrila sa Mária
Trenčíková.

Hoci si niektorými svojimi dielkami vyzdobila dom, obľúbenú snímku nemá.

ro denne a pozerám sa na svet mojím
tretím okom – hľadáčikom fotoapará
tu. Prostredníctvom fotografie sa s ľuď
mi delím o veci, ktoré by si inak v tom-

to uponáhľanom svete ani nevšimli,“
skromne rozpráva laureátka asi desiatky fotografických súťaží, ktorej inšpiráciou je príroda vo všetkých svo-

Najviac práce má pred spaním
To však nie je ojedinelý prípad, pre
tože B. Mináriková dostáva tie najlepšie nápady práve pred spaním a „nezalomí“, kým nemá všetko dokonale
premyslené. Keďže prechádzka prírodou trvá s pani Minárikovou kvôli neustálemu cvakaniu spúšte dlhšie, než
by človek predpokladal, namiesto
s manželom chodí po inšpiráciu s milovaným labradorom. Zatiaľ posledným ocenením bolo 1. miesto a čestné uznanie opäť v súťaži vyhlásenej
ÚNSS. „Hoci ide o strašný hendikep,
svet slepcov ma fascinuje,“ priznáva.
SIMONA ŠÍPOVÁ; foto: B. MINÁRIKOVÁ
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Bodka za sviatkami
Tradičnou bod
kou za adven
tom v Malac
kách je Trojkrá
ľový koncert,
ktorý organizu
je Mestské cen
trum kultúry.
Tento rok sa
úlohy zhostilo
Moyzesovo
kvarteto, ktoré
ho umenie si zá
ujemcovia moh
li vypočuť 6. 1.
vo františkán
skom kostole.

rok dobrých služieb

Vystúpeniu štvorice sláčikových vir
tuózov predchádzalo happeningové
podujatie so živými tvormi v betleheme,
ktoré sa konalo v mestskom parku pod
záštitou MCK Malacky a režijnou tak
tovkou Beáty Reifovej. Biblický príbeh
o narodenom Ježiškovi, ktorého navští
vili traja králi, v podaní členov Divadla
na hambálku, Detského divadelného
štúdia a Štúdia mladých DNH si napriek
chladnému počasiu nenechalo ujsť nie
koľko desiatok Malačanov. Nechýbali
ani živé zvieratá, ktoré zapožičala S. Ko
nečná z Ranča u indiánky. Do projektu
bolo zapojených veľa ľudí dobrej vôle,
za čo im patrí vďaka.

V roku 2011
Vám prajeme,
aby Vás mali všade
rovnako radi a všade sa
Vám snažili rovnako
vyhovieť a pomôcť,
ako sa o to snažíme MY.
Všetko, čo potrebujete
vedieť o

autodieloch

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

-raj-

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

PRÍBEH

Anketa

Žije v strachu
z pomsty

Dodržiavate
svoje novoročné
predsavzatia?

Do väzenia ho nepriviedla vražda či krádež, ale dlhoročné spory
a nerozvážnosť, ktorú už mnohokrát oľutoval. Spomienky na čas,
keď stratil slobodu a na svet sa díval spoza mreží, sa mu budú vracať
do konca života. Pridal sa k nim aj strach o život.
Redakcii sa so svojím príbehom
zdôveril čerstvý Malačan Štefan
Mečiar.

„V minulom roku som strávil
osem mesiacov vo výkone trestu, na
ktorý som nastúpil v januári 2010
v Leopoldove. Začiatkom júla ma
presunuli do sektora leopoldovskej
väznice, ktorá sa volá Hrad. Je to tzv.
nástupné, odkiaľ boli odsúdení roz
deľovaní do iných väzníc. Väzni tu
strávia spravidla najviac dva týždne.
Keď som sa sem dostal, dvaja väzni
ma začali týrať s úmyslom zabiť ma,“
rozpráva. Dôvodom bola údajne
skutočnosť, že Š. Mečiar bol v minu
losti štátnym zamestnancom, čo sa
dvom agresívnym uväzneným ne
páčilo. „V poslednej chvíli ma za
chránil ,brigadír‘, človek, ktorý má
na starosti väzňov v oddiele. Ten,
našťastie, privolal policajta. Ihneď
som bol eskortovaný do nemocnice
v Hlohovci s piatimi zlomenými
rebrami a s prasknutou lebkou,“
spomína. Nasledovala hospitalizá
cia vo väzenskej nemocnici v Tren
číne a odpykávanie si trestu v za
riadení v Hrnčiarovciach nad Par
nou. Po tom, čo Š. Mečiar podal na
útočníkov trestné oznámenie, za
MALACKÝ HLAS             1/2011

je naša adresa

čalo sa zisťovanie. Po návrate z ne
mocnice ho vo väznici držali v ústra
ní. Do styku s ostatnými uväznený
mi síce neprichádzal, z okna však
pravidelne počúval vyhrážky jedné
ho z chlapov, ktorí sa ho snažili za
biť. „Z väzenského dvora na mňa vy
kríkal vulgarizmy a hrozby, že ja aj
moji blízki budeme zohavení, napi
chaní injekciami a zavraždení. Ne
tajil sa dokonca ani tým, kto by mal
pomstu za to, že som na neho uká
zal prstom a podal trestné oznáme
nie, vykonať. Niekoľko žien z leopol
dovskej väznice, ktoré budú pre
pustené do konca augusta tohto ro
ka,“ netají sa strachom bývalý odsú
dený. „Keďže mi kradol poštu a čítal
moje listy, pozná aj moju adresu,“
dopĺňa. Čo robiť v prípade, že niekto
zjavne psychicky narušený sa roz
hodol vyrovnať si s vami účty?
„Osobne som bol na Ministerstve
spravodlivosti SR a na Okresnom
riaditeľstve Policajného zboru v Ma
lackách, na Ministerstvo vnútra SR
som poslal list. Verím, že moja rodi
na, o ktorú sa bojím najviac, zostane
v bezpečí,“ uzatvára muž, ktorý je
v súčasnosti zamestnaný ako opat
rovateľ chorých.
-mn-

Dávate si novoročné
predsavzatia?
Ešte pred pár dňami sme behali
po obchodoch a okrem vianoč
ných darčekov zháňali aj vša
kovaké dobroty pod zub. A zra
zu je po všetkom.

Vo väčšine domácností sa už od
strojil stromček, dojedli posledné via
nočné koláče, vytriezvelo zo silves
trovských osláv a tak jediné, čo nám
Vianoce pripomína, sú len pribraté
kilogramy. Za tým, čo bolo, urobíme
hrubú čiaru, pretože kedy sa nájde
lepší čas na nový začiatok ako na No
vý rok. Práve z tohto dôvodu je 1. ja
nuár najobľúbenejším dňom na vy
slovovanie predsavzatí, resp. na zača
tie ich plnenia. Medzi tie top rozhod
ne patria schudnúť, prestať fajčiť, na
učiť sa cudzí jazyk. A väčšina sa do ich
plnenia púšťa s chuťou a hlavne pev
nou vierou, že tentoraz sa boj skončí
víťazstvom nad danou neresťou. No
zo skúsenosti (a to najmä tých vlast
ných) vieme, že nadšenie nás opustí
už po pár dňoch a predsavzatie sa

stratí niekde v zabudnutí. Jedným
z dôvodov takéhoto scenára je, že nie
kedy sú naše vysnívané ciele v stano
venom čase takmer nereálne. Ďalším
dôvodom môže byť, že naše odhodla
nie nie je až také silné a pri prvej pre
kážke to vzdávame. Najúspešnejší tak
bývajú tí ľudia, ktorí si napĺňanie svoj
ho predsavzatia rozdelia do niekoľ
kých fáz a nevzdajú sa napriek prí
padným prekážkam. Predsavzatia by
sme si mali dôkladne premyslieť a na
plánovať prostredníctvom menších
krokov, aby sa ich plnenie neskončilo
skôr, ako sa začalo.
-raj-; foto: -raj-/internet

Katarína Ďuricová, 22 r.
„Predsavzatia som si
doteraz nikdy nedá
vala. Tento rok som
si dala prvé dlhodo
bé, že do 1. 7. schud
nem 10 % svojej vá
hy. Dôvodom je stáv
ka a chcela by som ju vyhrať.“
Zlatica Tomuliaková, 24 r.
„Ako väčšina žien
chcem každý rok
schudnúť nejaké to
kilečko, ktoré sa na
mňa nalepilo po
sviatkoch. Leto ma
prinúti toto pred
savzatie nakoniec dodržať.“
Silvia Ježovičová, 45 r.
„Nejaké predsavzatia
si dávam, ale málo
kedy ich dodržím.
Tento rok som si dala
také vnútorné, ktoré
som nevyslovila na
hlas. No neviem, či
ich dodržím. Mám slabú vôľu.“
Vladimír Ježovič, 56 r.
„Predsavzatia si už
nedávam. Dospel
som do takého štá
dia, že už nie je čo
meniť a zdokonaľo
vať.“ (smiech)
-pesu-; foto: -raj-
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Pozvánka
do kina

Pomáhajú
aj ženy

Úlohou hasičov bolo odjakživa
hasenie požiarov, no v súčasnos
ti vykonávajú aj množstvo iných
technických zásahov a záchran
ných prác. Pri živelných pohro
mách či dopravných nehodách
je častá spolupráca s policajný
mi, zdravotníckymi i policajný
mi zložkami.

V sobotu 29. 1. v Kultúrním do
mečku pokračuje ďalší z úspeš
ných filmových maratónov, kto
ré sa už stali tradíciou pre malac
kých filmových fanúšikov. Tento
raz sa nám predstavia najväčšie
filmové hity predošlého roka. Asi
nikoho neprekvapí, že zloženie
filmov bude z produkcie ame
rickej a českej, ktorým sa na Slo
vensku dostáva najväčšej pozor
nosti.

Všetko odštartuje o 14.00 h animovaný hit Toy Story 3, veľmi úspešné
pokračovanie príbehov hračiek Buzza
a Woodyho. Rozprávka venovaná najmä deťom, na ktorej sa však pobavia
aj dospelí, bude určite jedným z hlavných ašpirantov na tohtoročných
Oscaroch v kategórii animovaný film.
Tentoraz sa hračky musia vysporiadať
s tým, že ich majiteľ Andy sa sťahuje
do internátu a nechce sa s nimi ďalej
hrať. Po úteku do detskej škôlky za vidinou nekonečného hrania však zisťujú, že to nebol najlepší nápad.
Pokračovať sa bude naďalej v komediálnom duchu jedným z najús
pešnejších českých filmov minulého
roka Ženy v pokušení. Príjemná „oddychovka“ v réžii Jiřího Vejdělka je humornou sondou do života žien a ich
problémov s mužmi. Tri generácie
v podaní štyridsiatničky Heleny, dcéry
Laury a babičky Vilmy zažívajú komediálne situácie v duchu pravých českých veselohier. V príjemnom filme
exceluje najmä Eliška Balzerová v úlohe nestarnúcej babičky.
Ďalším filmom z multižánrového
výberu bude dráma Púštny kvet. Biografický film o modelke somálskeho
pôvodu Waris Dirie je krutou výpoveďou ženy, ktorá podstúpila ženskú
obriezku a v trinástich rokoch utiekla
z rodnej krajiny pred núteným manželstvom. Film zaujme najmä svojou
úprimnosťou a silným posolstvom.
Druhým a zároveň posledným českým filmom v ponuke bude komerčný megahit Kajínek. Príbeh najznámejšieho českého väzňa sa pod taktovkou režiséra Petra Jákla ml. stal naj
zárobkovejším domácim filmom našich západných susedov, kde si ho len
za prvý víkend pozrelo v kinách viac
ako 119-tisíc divákov. Film je plný útekov, naháňačiek a výbuchov, čím sa
najviac približuje klasickej holly
woodskej produkcii. Otázku Kajínkovej viny rieši len v elementárnej rovine a jej interpretáciu necháva na divákoch.
Film Počiatok, ktorý bude nasledovať, bol jedným z najzaujímavejších
v roku 2010. Vizuálne aj z hľadiska scenára vycibrený film je o umení extrakcie, čiže kradnutia myšlienok z mysle
obete počas spánku. V hlavnej úlohe
extraktora Doma Cobba, ktorého
v mysli začne naháňať aj jeho najhoršia nočná mora, sa predstavil Leonardo DiCaprio.
Ako posledný film (začiatok cca
o pol druhej ráno) sa predstaví horor
Štvrtý druh. Mysteriózny príbeh o záhadných zmiznutiach ľudí v aljašskom
meste Nome nakrútil režisér Osunsanmi zaujímavým pseudodokumentárnym štýlom. Mixuje teda filmové
zábery so zábermi ručnej kamery, čo
filmu pridáva na autenticite a stiesnenosti. Majú za náhlymi zmiznutiami
prsty mimozemské civilizácie?
Ján Pagáč



Zdolať požiare v Malackách nám
pomáhajú členovia Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru,
tzv. profesionálni hasiči. Okrem tohto
zboru máme v Malackách aj Dobrovoľný hasičský zbor, ktorého náplňou
je vykonávať preventívne protipožiar
ne kontroly vo všetkých domoch, bytoch a malých prevádzkach. Tieto kon
troly vykonávajú členovia DHZ, ktorí
sú zaradení do kontrolných skupín.
V ich činnosti sú aktívne aj ženy, ktoré
spolu s mužmi kontrolujú stav vykurovacích telies, komínov, skladovanie
horľavých látok a upozorňujú aj na neporiadok, ktorý býva častou príčinou
vzniku požiarov.
Niektorí členovia a jedna členka
DHZ tvoria tzv. zásahové družstvo,
ktoré v období povodňovej situácie
v Malackách pomáhalo odčerpávať
vodu zo zaplavených lokalít. Kvôli tejto situácii bola zverejnená výzva na
nábor mužov do 50 rokov na zácvik
na plávajúce čerpadlo. Výzva sa však
nestretla s očakávajúcou odozvou.
Dobrovoľných hasičov je pomerne
málo, ale pozitívom je, že medzi členmi sú aj ženy a niekoľko začínajúcich
mladých hasičov.		
-pesu-

Nedele
u Pálfiovcov

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

INZERCIA
• Predám katalóg nemeckých bankoviek a staré bankovky vo veľmi dobrom stave. Všetky spolu (18 ks) za 22 €.
Kontakt: 0904 6156 00, fero9@azet.sk.
• Predám 4 zimné pneumatiky s diskami. Rozmer 165/78/13 – Favorit.
Cena 80 €. Kontakt: 0910 32 03 57.
ČASOPIS,
KTORÝ VÁS DOSTANE!


Karel Gottt prichádza so svojimi obrazmi dobyť
d
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

Krížovka

Pripravil: Vojtech Kúkoľ

Autorom výroku, ktorý tvorí tajničku, je ruský prozaik a dramatik Anton Pavlovič Čechov (1860–1904).
VODOROVNE
A 2. časť tajničky – vojenský povel B utekaj – prístroje, mechanizmy
– blkot (bás.) – súčasný prezident USA
C pozeraj sa (expr.) – Sarmati – hlavica
antických stĺpov, abakus – EČV Košice-vidiek – mužské meno D 1. časť
tajničky E starorímsky boh lásky –
otravné látky (skr.) – súčasti okresu –
litovská národná pieseň – čínske ženské meno F umelecký tanec – skratka
súhvezdia Baran (Ariel) – 3. časť taj
ničky – obyvateľ Dánska G ženské
1
A
B
C
D
E
F
G

2

3

Januárové nedele lákajú Malačanov do Zámockého parku. Okrem prechádzky v prírode sa až do konca mesiaca môžete zahriať v priestoroch
kaštieľa. Výstava fotografií, mapujúcich jeho čiastočnú rekonštrukciu, je
vo vynovenej časti zámočka prístupná
vždy v nedeľu od 14.00 h do 17.00 h.

4

5

6

7

8

meno (Parišková) – príkro odsúdi Ema
nuela
ZVISLE
1 alebo (bás.) – ropucha 2 sečná aj
bodná zbraň – domácke meno Emanuela 3 v tomto momente, teraz – tropický jašter (aj anoli) 4 železničná stanica (skr.) – skratka svetelného roka
(light year) – pera (bás.) 5 mesto na
Kube – tam 6 trnul – značka ampérzávitu 7 rieka v Španielsku – domácke
meno Izidory 8 základná jednotka
(skr.) – krytá spojovacia chodba 9 lebo, pretože – citoslovce naznačujúce
buchnutie hlavou – hlavná redakcia
(skr.) 10 lenže – popevok 11 chromitá
9

10 11 12 13 14 15 16 17

useň vyrobená ako hovädzí box –
predložka (naznačuje vzdialenosť) –
ústav turizmu (skr.) 12 národná knižnica (skr.) – beží po česky 13 potom –
ošípané 14 obidve, obe – než, ako po
švédsky – rozum 15 veľká kopa (hovor.) – ruský súhlas 16 liečivá zložnokvetá rastlina – šíre pole 17 vejú –
osobné zámeno
Pomôcky:
Aláni, daina, Itábo, elk, än, Oe
Kto chce súťažiť o sadu kníh do domácnosti, nech pošle kupón spolu so správnymi odpoveďami do 24. januára a zaradíme ho do žrebovania.
Spomedzi čitateľov, ktorí nám posla
li správne vylúštenie tajničky – V no
vom roku zdravia a šťastia veľa
vám redakcia želá – sme vyžrebovali V. Lahovú z Ul. 1. mája v Malackách. Získava sadu kníh do domácnosti. Žiadame výherkyňu, aby sa
do 2. februára ohlásila v redakcii.

MALACKÝ
HLAS

KUPÓN

1

MH10B1 – redakcia nezodpovedá za obsah.
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GLOSA

2010
po Kristovi
33-ročný muž pristúpi k pracov
níčke banky. Jeho čelo sa mierne
potí od nervozity a v ruke kŕčovito zviera posudok ratingovej
agentúry aj s pečiatkou, ktorá ho
stála nemalý úplatok, no inak by
nemal šancu pôžičku získať. Žena
za priehradkou berie úradný papier do rúk a  chvíľu ho študuje.
„Aaa,“ stojí v ňom. Ďalší z tých sol
ventnejších, premietne v hlave
podľa posudku a hoci na to budúci dlžník Americkej banky nevyzerá, ďalej to nerieši. Rating na
papieri hovorí predsa za všetko.
„Koľko si prajete požičať?“ pýta
sa dnes už tretieho človeka, ktorý
práve prihodil polienko do ohňa
novej hospodárskej krízy.
Chlapík si odkašle a chrbtom ruky
zotrie pot z čela. Takže to vyšlo. I jeho
dvaja priatelia Chad a Bill si takto poži
čali a poradili to i jemu. Veď čo sa môže
stať? Akiste by s tým vláda niečo spra
vila, ak by to bolo nebezpečné, upoko
juje sa vlastenec v duchu a oznamuje
bankovej pracovníčke 3-cifernú sumu.
Rok 2010 nám prebehol popod no
hy v dynamickom tempe a miestami
z jeho huňatého chvosta riadne ská
kali blchy. Čím bol pre nás smrteľníkov
zvláštny? O krok sme sa zasa priblížili
k proroctvu starých Mayov, ktoré nás

definitívne zbaví povinnosti štedro
vláde prispievať na krásne mercedesy
či za nás vyrieši tú strašnú dilemu:
Zdierať či byť zdieraný? Uplynulý rok
však v sebe niesol oveľa viac, než len
dve nuly.
Najväčší ohňostroj na nebi pohrôm
zaznamenala svetová hospodárska
kríza, ktorej zvyšky po popáleninách
si budeme fúkať na našich chrbtoch
ešte v tomto roku. S ňou spojená situá
cia v Grécku či Írsku zdvihla i nám Slo
vákom varovný prst. Bohužiaľ, doteraz
nevieme, či zdvihla ukazovák alebo
prostredník. Zaujalo nás percento ne
zamestnanosti v Spojených štátoch,
no práce máme hojne s tým naším, rý
dzo slovenským. Politickú krízu v Thaj
sku sme „skrze“ naše slzičky nad našou
politikou prehliadali. Nevyspytateľná
príroda a Božia spravodlivosť znova
trestala nevinných obyčajných ľudí
v Pakistane, v Číne či na Haiti. Svet
opustila osobnosť J. D. Salingera či
poľská hlava štátu Lech Kaczinsky.
Milióny priaznivcov humoru a dobrej
komédie smútilo nad stratou večne
starého Leslieho Nielsena. A čo nám
priniesol predošlý rok v okolí domá
ceho kozuba?
Koaličná ručička hodiniek sa po
maly presúvala zľava doprava, až na
pokon odbila hodina dvanásta a my
občania Slovenskej republiky sme
s nadšením a očakávaniami privítali
prvú premiérku v histórii našej maleb
nej krajinky v srdci Európy.
A čo môžeme do budúcna očaká
vať? Pesimistické prognózy hovoria,
že žiadna zmena k lepšiemu sa konať
nebude, tie optimistické však hlásajú,
že z dátumov zmizne jedna nula. Či je
posun z nuly na jednotku pozitívny a či
to nebude posun čisto numerický, to
už musíte časom posúdiť vy sami. Maj
te však neustále na pamäti, že o jednu
nulu menej – to je jediná zmena, s kto
rou môžete naozaj rátať.
MÁRIO LORENC
foto: http://only-twilight.blog.cz

Ak máte zaujímavé
fotografie, alebo
viete o mieste, kto
ré stojí za to vyfo
tiť, pošlite svoj ná Anton Pašteka prostredníctvom redakcie Malackého hlasu prosí Malača
OKOM
nov o pomoc pri identifikácii osôb na tejto fotografii. Ak na starej snímke
OBJEKTÍVU met do redakcie!
niekoho spoznávate, dajte nám o tom vedieť do redakcie.
POZVÁNKA
Na známosť sa všetkým dáva,
že nás čaká veľká sláva. Kto by
sa neradoval, keď sa chystá

CVeČko
KARNEVAL
v piatok 28. 1. o 16.00 h
v Spoločenskom dome MCK
(vedľa inkubátora).

Oblečte sa do nevídaných kostý
mov a príďte osláviť polročné vy
svedčenie ozajstnou zábavou.
Okrem veselej tancovačky na vás
čaká tanečný cvečkoprogram, hry,
súťaže a tombola.
Vstup na podujatie je voľný.

Komentár k platu primátora a pozastaveniu
vykonania uznesení schválených MsZ
V internetových novinách aj v rádiu na začiatku roka
prebehla informácia o znížení platu primátora Malaciek
poslancami MsZ. Medzi ľuďmi vznikala diskusia so sú
hlasnými aj nesúhlasnými názormi. Nezaregistroval som
ale, že by sa niekto z ľudí priamo opýtal na dôvod niekto
rého z tých poslancov, ktorí ten návrh schválili. Vzhľa
dom na vznik rôznych emotívnych domnienok na túto
tému som sa rozhodol publikovať môj názor ako člove
ka, ktorý za zníženie platu primátora hlasoval. Plat bol
znížený z pôvodných cca 2700 € v hrubom na cca 2100 €
v hrubom za mesiac.
Určenie platu primátora patrí medzi úlohy prvého za
sadnutia podľa metodického pokynu Ministerstva vnút
ra SR pre ustanovujúce zasadnutie MsZ. Jeho nový plat je
zákonom stanovené ohodnotenie primátora bez odmien
a zvýšenia. V priebehu funkčného obdobia mestské za
stupiteľstvo bude môcť plat primátora opäť prehodnotiť.
Osobne sa mi pozdáva taký model hodnotenia, kde mest
ské zastupiteľstvo vyhodnotí jeho prácu raz ročne na zá
klade kritérií, napr. plnenie priorít mesta, plnenie úloh
uložených mestským zastupiteľstvom, vyhodnotenie
spokojnosti občanov s prácou úradníkov mestského úra
du, za ktorú ako primátor zodpovedá, a ďalších...
Chceme zmeniť aj koncept odmeňovania poslancov.
Tento návrh pripraví jedna z komisií po ich zriadení.
Štrnásť dní po ustanovujúcom zasadnutí bolo na
stránke mesta zverejnené, že primátor nepodpísal nie
ktoré uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia. Konkrét
ne dôvody pozastavenia ich výkonu neboli zverejne
né. Zákon ukladá primátorovi povinnosť uznesenia pod
písať alebo nepodpísať do desiatich dní. Nezverejnenie
konkrétneho dôvodu ich nepodpísania znemožňuje vec
nú odbornú diskusiu o nich medzi občanmi a je živnou
pôdou pre vytváranie rôznych domnienok.

Nepodpísané uznesenia sa týkali vytvorenia mest
ských komisií, ktoré sú poradným, iniciatívnym a kontrol
ným orgánom MsZ. Boli nimi zvolení aj predsedovia ko
misií z poslancov. Mestský úrad mal zverejniť výzvu pre
verejnosť, že občania sa môžu uchádzať o členstvo
v niektorej z komisií priamo u zvoleného predsedu ko
misie. Ten mal posúdiť odbornosť a skúsenosti záujem
cov a má predložiť návrh zloženia komisie na schválenie
MsZ. Poslanci by ďalej mali dostať podľa týchto uznesení
základné dokumenty mesta v elektronickej podobe
a mestský úrad dostal uložené vypracovať správu o rie
šení nedostatku miest v Materskej škole v Malackách.
Tieto pozastavené uznesenia boli schvaľované 4/5-väč
šinou zo všetkých poslancov.
Na záver ešte vysvetlím náš postoj ku komisiám. Má
me záujem vytvoriť odborné komisie, odpolitizovať ich
a otvoriť občanom. Medzi nami je veľa múdrych a aktív
nych ľudí vo svojich profesijných oblastiach, ktorí sa na
pr. nechcú politicky angažovať. Pozývame týchto ľudí
podieľať sa na rozvoji a zveľaďovaní nášho mesta. Práca
v komisii nie je zárobková činnosť, ale služba mestu
a všetkým jeho obyvateľom tak ako práca poslanca.
Zloženie komisií navrhoval v minulosti primátor a ďal
ších členov navrhovali aj regionálni zástupcovia politic
kých strán. Teraz poslanci MsZ navrhli systém zmeniť,
otvoriť a ponúknuť možnosť občanom uchádzať sa
o členstvo priamo. Napriek nepodpísaniu tohto uznese
nia primátorom máme naďalej záujem na tom, aby sa
občania mohli stať členmi komisií a opätovne navrh
neme tento spôsob vytvorenia komisií na najbližšom
zasadnutí. Ďalšie alternatívne názory na dianie v meste si
môžete prečítať na stránke www.ludiapremalacky.sk
alebo skrátene www.lpm.sk.
MARIÁN ANDIL
Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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blahoželáme
Pevné zdravie, ve
ľa šťastia, lásky
nech rastie z čistej
lásky. Všetko krás
ne praje Martin
kovi Gajdárovi k narodeninám
(5. 11.) prababka Marta.
7.1. sa rodáčka z Ma
laciek Mária Du
choňová, rod. Kuro
vá, dožila nádherné
ho životného jubi
lea 90. narodenín.
Po celé tie roky si
nám, naša drahá starenka, bola opo
rou, s láskou a obetavosťou si vycho
vávala svoje deti, vnúčatá, ako aj
pravnúčatá. Do ďalších rokov Ti že
láme najmä pevné zdravie a ve
ľa spokojnosti v kruhu Tvojej veľkej
rodiny. Manžel Jozef, deti Marta,
Dodo, Maja, vnúčatá, pravnúčatá aj
ostatní členovia rodiny. Ku gratulá
cii sa pripájajú aj známi a priatelia.
SpomienkY
Máme len jedno že
lanie, splniť sa nám
môže len vo sne.
Chceme počuť, ako
dýchaš, a povedať,
ako nám chýbaš.
10. 1. sme si pripomenuli 2. výročie
úmrtia nášho drahého manžela,
otca, deda, brata a švagra Fran
tiška Jursu z Kostolišťa. S láskou
v srdci spomína celá rodina.

16. 1. sme si pripo
menuli 1. výročie
úmrtia mamičky
Cecílie Novákovej.
Život Ti nedoprial
s nami dlhšie byť,
ale v našich spo
mienkach budeš stále žiť. S láskou
a úctou spomínajú dcéra Darina
s manželom, vnuci František, Sta
nislav, vnučka Lenka s rodinami
a 6 pravnúčat.
16. 1. sme si pripo
menuli 10. výročie
úmrtia nášho dra
hého otca Štefana
Černého z Mala
ciek. S láskou spo
mínajú syn, Štefan
s rodinou a súrodencami.

SPOLOČENSká KRONIka
od 20. 12. 2010 do 10. 1. 2011
PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:
80 – Alžbeta Gegáňová, Jú
lia Hacajová, Františka Ju
hásová, Julian Trnka; 85 –
Mária Bolfová; 90 – Július Pavlov;
91 – Emília Blažíčková, Mária Kvas
nicová, Františka Šimková, Martina
Vaneková; 97 – Štefánia Uhrincová   
VÍTAME MEDZI NAMI:
Sabina Žáčková; Mária Les
kovská; Laura; Denis Egl;
Nina Cabanová

†

NIE SÚ MEDZI NAMI:
Peter Tóth, Malacky, *1959;
Emil Gelinger, Malacky,
*1927; Štefan Škorpík, Lozorno,
*1925; Anton Hujsa, Malacky,
*1957; Emília Dinbergerová, Ma
lacky, *1928; Helena Korbeľová,
Malacky, *1929; Rudolf Dobrovod
ský, Malacky, *1934; Mária Gábri
šová, Jakubov, *1934; Štefan Mly
narovič, Sološnica, *1949; Žofia Ha
soňová, Stupava, *1928; Irena Hu
sárová, Veľké Leváre, *1940; Viliam
Jančo, Malacky, *1953; Serafina
Dobrovodská, Malacky, *1923; Jo
zef Sedlák, Sološnica, *1943; Žofia
Sedláková, Zohor, *1924; Margita
Čanigová, Malacky, *1931; Štefan
Herák, Lozorno, *1948; Rozalia Vi
teková, Rohožník, *1945; Jozefína
Hajdinová, Sekule, *1928; Rudolf
Schön, Malacky, *1928; Margita
Hanesová, Stupava, *1926; Mária
Vidová, Závod, *1929

Malacká
matrika 2010

V roku 2010 sa narodilo celkom 94
malých Malačanov a 92 Malačianok.
Väčšinou v Bratislave, keďže v našom
meste pôrodnicu nemáme.
V období od 1. 1. do 31. 12. 2010
bolo v Malackách uzavretých 98 so
bášov, z toho 43 cirkevných a 55 civil
ných. V dvoch prípadoch civilných
manželstiev išlo o sobáš uzavretý s cu
dzincom.
V uplynulom roku zomrelo v na
šom meste 380 ľudí. Podľa štatistic
kých údajov Úmrtnej matriky mesta
Malacky bolo z tohto počtu 175 mu
žov a 205 žien, 28 slobodných a 38
rozvedených.		
-mh-
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Memoriál Jozefa Klasa
Prvú januárovú nedeľu uspo
riadali futbalisti Old Boys Malacky v poradí už 15. Memoriál J.
Klasa v halovom futbale.

Na turnaji sa okrem usporiadateľov
Old Boys Malacky predstavili interna
cionáli z Devínskej Novej Vsi, Kostoliš
ťa, Jakubova a Veľkých Levár. Mužstvá
hrali systémom každý s každým v jed
nej skupine. Diváci tak mali možnosť

vidieť v jednotlivých zápasoch zaují
mavé súboje futbalových internacio
nálov zo Záhoria. Na 1. mieste nakoniec
skončil tím Old Boys Malacky pred dru
hou Devínskou Novou Vsou, tretím
Kostolišťom, štvrtým Jakubovom a pia
tymi Veľkými Levármi.
Na záverečnom vyhlasovaní vý
sledkov okrem rodiny J. Klasa nechý
bali futbalové osobnosti – odchovanci
malackého futbalu, ktorí to dotiahli

cez ligové kluby až do reprezentácie
Slovenska, resp. Českoslovnenska –
Vladimír Kožuch, Dušan Rupec a Edo
Kopča.
Organizátori ďakujú všetkým pod
porovateľom a sponzorom tohto tra
dičného podujatia a v neposlednom
rade aj hlavnému organizátorovi Vla
dimírovi Kratochvílovi z mužstava Old
Boys Malacky.
FRANTIŠEK HLAVATÝ

Claudia Hladíková s trénerom V. Handlom na OH mládeže v Singapure

Tretia v ankete
Objav roka 2010
Atlétka AC Malacky Claudia Hladíková bola na slávnostnom vyhlá
sení najlepších slovenských atlétov za rok 2010, ktoré sa konalo
20. decembra v Lučenci, ocenená v kategórii Objav/prekvapenie roka 2010 a umiestnila sa na treťom mieste. Po víťazstve v ankete Atlét
roka AC Malacky 2010 je to v závere roka jej druhé ocenenie za úspešnú uplynulú sezónu.

Malacky víťazom Legea Cup 2010
V druhý sviatok vianočný 26. 12.
sa konal v Hrnčiarovciach v Kyma Aréne futsalový turnaj, ktorý usporiadali FC Komplet Hrnčiarovce a Mima Divus Trnava
v spolupráci s partnerom turnaja Legea Slovensko a Demisport.

nava a štvrtým ŠK Mima Divus Trna
va. Poďakovanie patrí predovšetkým
usporiadateľom turnaja, ktorí zvládli

organizáciu na výbornú a celý turnaj
mal po celý čas vysoký kredit.
DoktorDoky

Zúčastnili sa ho družstvá ŠK Mima
Divus Trnava, FC Komplet Hrnčiarov
ce, VKP Optik Morvay Trnava a 1. SFC
Canaria Team Malacky.
Turnaj bol do konca dramatický
a o všetkom sa rozhodlo až v jeho sa
mom závere. Malacky rovnako ako
Mima Trnava nastúpili na turnaj iba
s piatimi hráčmi. Malackám tento
stav zjavne neprekážal a v rozhodu
júcom zápase turnaja s VKP vyhrali
5:2 (pritom už prehrávali 0:2) a stali sa
víťazmi turnaja pred FC Komplet Hrn
čiarovce, tretím VKP Optik Morvay Tr

Hostia prišli s jasnou taktikou uzav
rieť vlastný priestor a vyrážať do rých
lych protiútokov. Výborne vykrývali
priestor a udreli ako prví. Už v 2. mi
núte dokázali prekonať v bránke Ada
moviča. Malačanov to ale nezložilo.
Naopak. Zrýchlili a zjednodušili hru
a pevne sa usadili pred bránou Liptov
ského Mikuláša. Šance sa rodili, spo
ľahlivý brankár hostí však dokázal lik
vidovať šance domácich. V 6. minúte
po zbytočnom zaváhaní pri rozohráv
ke a dobrom napádaní sa k lopte do
stal Zváč a bolo vyrovnané. Canaria sa
upokojila a začala hrať svoju hru. Hos
tia sa viac uzavreli a vyčkávali na svoju
šancu, ale tie prichádzali sporadicky



me miesto na európskej kvalifikácii
v Moskve a nato postup na Olympij
ské hry mládeže v Singapure. Podľa
hlasovania trénerov, funkcionárov
a novinárov bol rozdiel medzi Hladí
kovou a Benákom len tri body. Oce
nenie sa ušlo aj trénerovi našej sko
kanky Vladimírovi Handlovi, ktorý
v ankete Tréner mládeže do 22 rokov
obsadil taktiež tretiu priečku. „Oboch
nás teší ocenenie, ktoré sa nám dosta
lo. Malo by nás to motivovať do ďalšej
sezóny, ktorá bude mimoriadne ná
ročná,“ vyjadril sa Handl.
-TK AC-

Prvý Diabolo day

Naši futsalisti zdolali L. Mikuláš
Začala sa odvetná časť súťaže
a v Malackách na domácej palubovke privítala Canaria hráčov
Liptovského Mikuláša, ktorým
mala čo vracať z úvodného kola.

V tejto ankete zvíťazila úspešná
skokanka do diaľky medzi ženami Re
náta Medgyesová, ktorá v TOP 10 naj
úspešnejších atlétov obsadila celkovo
piatu priečku. Na európskom šampio
náte skočila výkon 671 cm a obsadila
siedme miesto. Na druhej priečke sa
umiestnil oštepár Martin Benák, ktorý
počas sezóny nečakane splnil limit na
majstrovstvá Európy a dosiahol štvrtý
najlepší slovenský výkon podľa histo
rických tabuliek. Z tohto pohľadu je
umiestnenie záhoráckej pretekárky
na tretej priečke sympatický výsledok.
Hladíkovej najväčší úspech bolo ôs

a domáci brankár nemal s nimi veľké
problémy. Naopak hra sa prevažne
odohrávala pred hosťujúcou bránou
a netrvalo dlho a domáci sa zásluhou
Havlíka presadili znova. Malačania dr
žali pevne opraty vo svojich rukách
a po zbytočnom faule pred bránou
hostí trestal Špoták presným kopom.
Stav 3:1 vydržal do konca prvého pol
času. V druhom domáci opäť prebrali
iniciatívu a snažili sa o zmenu skóre.
Podarilo sa im to po krásnej akcii, keď
loptu potiahol Žužič a našiel voľného
Zváča, ktorý nemilosrdne trestal. O tri
minúty sa domáci presadili opäť, keď
Havlík svojím druhým gólom zvýšil na
5:1. Hostia otvorili hru, začali riskovať
a zmena ich taktiky slávila úspech dru
hým gólom v bránke Malačanov. Len
že domáci odpovedali hneď po rozo
hrávke. K lopte sa dostal Šulla a spoza
hráča vymietol šibenicu. Malačania už
chceli zápas v pokoji dohrať, ale hráči

L. Mikuláša boli proti. Prispeli k tomu
aj domáci, ktorí chceli hosťom nasú
kať góly, pritom zabudli na zadné vrát
ka a Mikuláš trestal. Dvomi po sebe
idúcimi gólmi znížili na 6:4 a dráma
bola pred koncom zápasu istá. Hostia
sa odhodlali na power play 4 minúty
pred koncom zápasu, lenže domáci sa
sformovali a pristúpili zodpovednejšie
k bráneniu. So záverečnou sirénou sa
k lopte dostal Šulla a do prázdnej brá
ny cez celé ihrisko upravil stav na ko
nečných 7:4. Hostia zanechali sympa
tický dojem, ale treba priznať, že na
domácich v tomto zápase nemali. Do
máci vyhrali zaslúžene.

•••

Najbližší zápas odohrajú Malačania
na domácej palubovke s mužstvom
Čadce 28. 1. o 20.30 h v ŠH Malina.
Srdečne pozývame všetkých priazniv
cov a fanúšikov futsalu.
Peter Nerád

Posledný deň
vianočných
prázdnin sa pre
cvečkárov niesol v znamení
diabola. Centrum voľného
času pre všet
kých nadšencov tejto populárnej hry pripravilo Diabolo day.
Na podujatí sa
dievčatá a chlapci
učili a zdokonaľo
vali v točení, vyha
dzovaní a rôznych
trikoch s diabolom
– v postupnosti od
najjednoduchších
až po tie, ktoré zvládnu len skutoční
majstri. Výučba trikov nasledovala
po úvodnom vystúpení „diabolistov“
P. Albrechta a T. Kubinu, ktorí spolu
s T. Orthom zasadli i do poroty. Sú
časťou podujatia bola tiež súťaž, do
ktorej sa prihlásilo 8 chlapcov vo ve
ku od 9 do 13 rokov. Súťaž prebiehala
vyraďovacím spôsobom v 3 kolách.
V prvom kole všetci chlapci predvied
li vlastnú zostavu s diabolom, v dru
hom súťažili proti sebe dvojice for
mou battlu.

O víťazovi rozhodlo tretie kolo,
v ktorom súťažiaci predviedli impro
vizáciu s diabolom – tá však musela
byť odlišná od zostavy z prvého kola.
Výsledky:
1. Juraj Chlpek, 2. Jakub Jurica,
3. Ľubo Volnár.
Poďakovanie patrí riaditeľke MCK
Jane Zetkovej za poskytnutie priesto
rov spoločenského domu, v ktorom
sa podujatie konalo.
-cvč-; foto: -raj-
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