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úvodník

Bolo mi
cťou

Závideniahodné priateľstvá,
kreatívna a zaujímavá práca, často
ironický nadhľad, uzávierkový
stres i hnev. To všetko mi prinieslo
tridsať mesiacov na mieste redak
torky mestských novín. Čas, na kto
rý nikdy nechcem zabudnúť.
Zažila som chvíle, keď som už
ani nedúfala, že nás niekto číta
(okrem rodinných príslušníkov
a priateľov, pre ktorých to bola
milá povinnosť). Zvyčajne ma však
listy a e-maily čitateľov vyviedli
z omylu. Potešili chválospevy, ale
aj prejavená nespokojnosť. Skrát
ka, reakcia.
Za tých pár rokov, ktoré som
strávila na redaktorskej stoličke,
som stretla množstvo ľudí. Úprim
ných, priateľských a láskavých, ne
chýbali ani falošní a zlí. Skrátka,
ľudia.
V deň, keď za sebou naposledy
zamknem dvere redakcie a svoje
kľúče odovzdám niekomu inému,
mi za tým všetkým príde ľúto. V ži
vote však treba vykročiť tiež iným
smerom, hoci aj do neznáma.
Bez sporov a s vyrovnanými úč
tami chcem ísť ďalej.
Tak sa teda s vami lúčim, Mala
čania. Skúsim kráčať inou, možno
náročnejšou cestou. Bolo mi sku
točne cťou byť súčasťou Malacké
ho hlasu a robiť niečo zmysluplné
pre vás čitateľov. A ktovie, možno
sa ešte niekedy stretneme.
SIMONA ŠÍPOVÁ

Odišla
osobnosť

Malackí
Rómovia
pritiahli
ministra

VRACIAME SA
K PROBLÉMU

Susedské spory, hádky, krádeže, ničenie majetku aj fyzické napádanie priviedli na Družstevnú ulicu ministra vnútra Daniela Lipšica. Na
vlastné oči sa prišiel presvedčiť, ako vedľa seba „spolunažívajú“ rodiny starousadlíkov a Rómov, neustále vyvolávajúcich problémy.

Už dva roky tu žije 35-členná ro
dina G., ktorá svojím životným spô
sobom doslova tyranizuje okolie.
Z pokojnej uličky, ktorou preteká
potok a vedie z nej chodník pre
peších i cyklistov do neďalekého

V stredu 23. 2. navždy
odišiel vo veku 58 ro
kov predseda Sloven
ského cykloklubu Zá
horák a vášnivý ces
tovateľ na dvoch ko
lesách Peter Patsch.
Absolvoval viaceré
niekoľkomesačné vý
pravy, počas ktorých
prebrázdil na bicykli
tisíce kilometrov na
prieč kontinentmi.
Napríklad v roku 2002 absolvoval 1. slovenskú cykloturistickú expe
díciu Hodvábna cesta, v roku 2006 Slovakia–British Islands Tour, o dva
roky neskôr Slovakia–Morocco Tour 2008 a v roku 2010 Orient Egypt
Tour. Osudnou sa mu stala posledná z jeho dobrodružných expedícií,
počas ktorej mal spolu s B. Sýkorom za štyri mesiace absolvovať 11000
km. Na spiatočnej ceste ho 29. 9. v Sarajeve zrazil autom vodič, ktorý
z miesta nehody ušiel. Peter utrpel vážne zranenia a upadol do kómy.
Z tej sa už, bohužiaľ, neprebral... Je nám to úprimne ľúto, ale neza
budneme. Okrem priateľstva si ceníme aj tie tisíce kilometrov v nohách
-reds logom nášho mesta na tričku. Vďaka, Peter! 		

Kostolišťa, sa stalo miesto, ktorému
je dnes lepšie vyhnúť sa. V maličkom
domčeku s rozlohou 45 m2 a na ne
veľkom dvore žijú spolu s deťmi via
cerí dospelí. Rodina G. pritom Mala
čanom vôbec nie je neznáma.

V minulosti obývala niekdajší
domček vrátnika v Zámockom par
ku, dnešnú Zámockú vináreň. Ne
skôr sa G. presťahovali do bytovky
na Partizánskej ulici, ktorú za po
moci ostatných Rómov prakticky

zlikvidovali. Kým všetci z obyvate
ľov zničeného domu žijú v bunkách,
vybudovaných mestom, na Hlbokej
ulici v blízkosti odpadového dvora,
G. túto alternatívu odmietli. Útočis

Pokračovanie na . strane

Ak ste študentom, mali ste už 15, no nemáte viac ako 20 rokov,
tohtoročným víťazom literárnej súťaže mladých môžete byť aj vy.
Študujúca mládež z Malaciek do
veku 20 rokov z malackých gymná
zií iných stredných či vysokých škôl
má šancu súťažiť v literárnej súťaži
Malacké brko 2011.
Vyhlasovateľom súťaže je primá
tor mesta Jozef Ondrejka.
Téma pre kategóriu poézie:
Ilúzie – dezilúzie
Téma pre kategóriu próza:
Vidieť srdcom

Brko aj pre
vysokoškolákov

Sponzorom súťaže, v ktorej víťaz
né práce sú odmenené finančnou
odmenou (1. miesto – 50 €; 2. mies
to – 35 €; 3. miesto 20 €) je Nadácia
TATRA BANKY. Súťažné práce posie
lajte do 31. 3. na adresu brko@
malacky.sk a v troch vytlačených
origináloch na adresu Mesto Ma
lacky, Radlinského 2751/1, 901 01
Malacky.
-tabu-; foto: -otano-

SPRAVODAJSTVO

Malackí Rómovia
pritiahli ministra
Dokončenie z . strany

ko našli v rodinnom dome v Gaja
roch, kam údajne siahajú ich kore
ne. Uplynulo zopár rokov a vrátili sa
do Malaciek – ničiť svojim susedom
pokojný spánok a v podstate aj ži
vot. Zaujímavosťou pritom je, že
proti štýlu života zmieňovanej ro
diny smerujú dve petície. Jedna
spísaná zúfalými obyvateľmi Druž
stevnej ulice, druhá tými, ktorí žijú
na Hlbokej ulici. Tá vznikla zo stra
chu, aby mesto nehľadalo nový do
mov pre G. práve tu.

Perspektívy vysokého
školstva na Záhorí
Priestory podnikateľského inkubátora umožnili nášmu mestu pred
pár rokmi ponúknuť ľuďom zo Záhoria možnosť vysokoškolského
štúdia. Najprv dostala v Malackách priestor na fungovanie Tren
čianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ktorá na svojom
alokovanom pracovisku poskytovala externé bakalárske aj ma
gisterské štúdium politológie. Od začiatku akademického roka
2010/2011 tu pôsobí alokované pracovisko Paneurópskej vysokej
školy v Bratislave. Garantom štúdia je profesor Rastislav Tóth.

Po prvom semestri
Od septembra v Malackách v od
bore politológia študentov vzdeláva
Paneurópska vysoká škola, fakulta
masmédií Bratislava. Vzdelávanie je
zastrešené Ústavom politických
vied v Bratislave. Niektorí posluchá
či pokračujú v štúdiu, ktoré začali
v predchádzajúcej vysokej škole
v Malackách, iní sa prihlásili už na
túto školu. Nás zaujímalo, ako prvý
semester hodnotí škola. „Učitelia sú
spokojní s nadštandardnými pod
mienkami na pracovisku aj so štu
dentmi. Zo strany poslucháčov sa
tiež nevyskytli nejaké závažnejšie
pripomienky, keďže výrazné orga
nizačné rozdiely nevznikli ani z po
hľadu tých pokračujúcich. Len nie
ktoré predmety boli pozmenené.
V podstate ide aj o takmer rovnaký
kolektív pedagógov,“ tvrdí garant
štúdia prof. R. Tóth.
Systém skúšania sa zmenil
Oproti predchádzajúcemu obdo
biu sa zmenil systém skúšania z pre
važne písomných aj na ústne skú
šanie študentov priamo v sídle Pan
európskej VŠ v Bratislave, teda nie
v „domácom“ prostredí na alokova
nom pracovisku v inkubátore v Ma
lackách. Dalo by sa teda očakávať,
že kvalitnejšie preverí získané vedo
mosti adeptov politológie a možno
bude aj ich objektívnejším merad
lom. Garant štúdia prof. R. Tóth to
potvrdzuje, no myslí si, že spôsob
skúšania závisí vždy od pedagóga.
„Ja napríklad uprednostňujem pí
somnú formu,“ hovorí. Keďže však
podľa neho v Malackách ide o men
šie počty študentov, ľahšie sa uplatní
aj ústna forma s výhodou priameho
kontaktu medzi pedagógom a štu
dentom. „Z pohľadu vyučujúcich na
Paneurópskej VŠ pokračujúci štu



denti sú odborne dobre pripravení
a pedagógovia sú s celkovou úrov
ňou poslucháčov spokojní. Onedlho
budú záverečné skúšky a tam sa uká
že,“ prízvukuje s úsmevom.
Budúcnosť – aká budeš?
Myšlienka zriadiť vysokú školu
v Malackách, resp. aspoň jej vysunu
té pracovisko, mala podporiť oby
vateľov regiónu v ich snahe o do
siahnutie vysokoškolského vzde
lania a ušetriť ich straty času a peňazí
na drahé cestovanie. A tak tí, čo túto
možnosť využili, naozaj získali. Me
dzi študentmi sa však objavuje čoraz
viac Bratislavčanov, zrejme vďaka
tomu, že Paneurópska vysoká škola
v Bratislave vo svojom domovskom
sídle neumožňuje externé štúdium.
Diaľková forma však dovoľuje najmä
ľuďom v úradníckych profesiách zo
Záhoria, aby získali kvalitné vzde
lanie takmer v rodinnom prostredí.
„V budúcnosti nie je vylúčená ani
možnosť denného štúdia, všetko zá
visí od záujmu potenciálnych poslu
cháčov,“ prízvukuje R. Tóth. Záujem
covia o štúdium sa môžu informovať
priebežne napríklad na webstránke
školy www.uninova.sk. „Každého
zaujímajú poplatky. Tie predstavujú
1800 eur pri bakalárskom a 2000 eur
pri magisterskom štúdiu za rok, ale
na základe dohody medzi bankou
a školou je možné získať na štúdium
pôžičku,“ vysvetľuje ústretový krok
voči študentom vysokoškolský ga
rant R. Tóth. Škola poskytuje absol
ventom aj pomerne široké uplatne
nie v úradoch verejnej a štátnej sprá
vy, v analytických a vedeckých inš
titúciách, v médiách, priamo
v politike, politických stranách a ob
čianskych združeniach, ale aj v bru
selskej administratíve, v ktorej zatiaľ
Slovensko reprezentujú síce jazy

kovo zdatní jednotlivci, ale podľa
odborníkov so slabším povedomím
o tvorbe politiky.
Podmienky prijatia na bakalár
ske štúdium politológie:
stredoškolské štúdium ukončené
maturitou; vyplnená prihláška na
štúdium; úspešné zvládnutie
pohovorov v troch častiach: ná
uka o spoločnosti, dejepis a ang
lický jazyk; zaplatenie poplatku za
prijímacie pokračovanie (16,60 €).
Podmienky prijatia na magis
terské štúdium politológie:
ukončený bakalársky stupeň (dip
lom z politológie alebo príbuz
ných odborov); vyplnená prihláš
ka na štúdium 2. stupňa; v prípade
stanovenia úspešné zvládnutie
pohovorov v oblasti predmetov,
tvoriacich podstatu štúdia polito
lógie; zaplatenie vstupného po
platku za prijímacie pokračovanie
(16,60 €).
Viac info na www.uninova.sk

TATIANA BÚBELOVÁ

S dcérou ju vyhnali z domu
Napriek posilneniu policajných
hliadok v tejto ulici, zvýšenému zá
ujmu sociálnych pracovníčok a náv
štev tých, ktorí v našom meste dba
jú o zdravé životné prostredie, sa
problém vyriešiť nepodarilo. Na
opak. G. si na pozemku, ktorý nema
jú vo vlastníctve, začali budovať čier
ne stavby. Pani R., ktorej patrí zadná
časť domčeka, sa domov vrátiť ne
môže. Nielen preto, že by nedokáza
la žiť v podmienkach, ktoré sú rodi
nou G. na spoločnom dvore nasto
lené, ale aj preto, že G. ju na vlastný
pozemok jednoducho nepustia.
Problém zašiel tak ďaleko, že oň
prejavil záujem minister vnútra. Ne
uniklo mu, že niečo zrejme nie je
v poriadku, ak jedna rodina tyrani
zuje celú štvrť. Posedeniu s dotknu
tými obyvateľmi v blízkom pohos
tinstve U koňa predchádzala náv
števa dvora, v ktorom neprispôso
biví G. žijú. Minister si pozrel tiež
domček pani R., ktorý má vlhké mú
ry a je neobývateľný. D. Lipšicovi bo
lo v pätách množstvo novinárov,
ktorí po vkročení na pozemok obý
vaný G. ohŕňali nosmi pre nepo
riadok a neznesiteľný zápach. Para
doxom však je, že len niekoľko týž
dňov pred ministrovou návštevou
si G. upratali. V januári mali údajne
zamrznuté kontajnery, a tak pri
bližne na prelome mesiacov vyvážali
svoje smeti na odpadový dvor.
Najhorší susedia
D. Lipšic si s pochopením vypočul
sťažnosti obyvateľov Družstevnej,

ktorí tu v nejednom prípade prežili
celý život. Zaujímal sa o čierne stav
by neprispôsobivých, o pozemky,
ktoré im nepatria, no napriek tomu
na nich bez povolení stavajú. Prezrel
si tiež dvor Oskára Dobrovodského,
ktorého dom tesne susedí s G. Po
nad múr, ktorý boli Dobrovodskovci
za nemalé peniaze nútení vybudo
vať, sledoval minister chatrč G., na
streche ktorej tróni satelit. Občania
sa mu posťažovali tiež na prístup
policajtov, ktorí sa podľa ich slov G.
zdôveria aj s tým, kto ich zavolal.
Spôsob, akým policajní príslušníci
zasahujú, ministra obzvlášť zaujal.
Zo strany občanov bolo vyslovených
niekoľko ponôs na spôsob, akým
neprispôsobivá rodina prežíva.
O tom, ako sú už malé deti vycho
vávané ku krádežiam, o tom, ako sú
zneužívané prídavky na deti, o ne
opodstatnených výjazdoch sanitky
viackrát denne, o dennodennom
počúvaní vulgarizmov, o tom, že
v dňoch, kedy sú vyplácané sociál
ne dávky, dom obýva oveľa viac
osôb, navyše značne podguráže
ných a rušiacich nočný pokoj. Svoju
povesť si potvrdili aj vzápätí po mi
nistrovom odchode. Ten kráčal po
lávke, vzdialenej od brány G. asi 10
metrov, keď sa začali ozývať rôz
ne nadávky a vulgarizmy.
Žiaden rasizmus
„Nie je to o rasizme, ale o krimi
nalite. Bezpečnosť slušných obča
nov je prvoradá,“ vyslovil D. Lipšic
svoj názor na situáciu.
Na stretnutí v pohostinstve, kde
požiadal občanov o absolútnu otvo
renosť, zdôraznil význam kooperá
cie mesta s ostatnými orgánmi, kto
rých sa vec týka. Prízvukoval však,
že veľa dokáže urobiť aj samo mesto
a v tomto prípade by malo byť
aktívnejšie. Výsledky by chcel vidieť
do 60 dní. Po tejto lehote budú mi
nistrovi kolegovia zisťovať, či sa si
tuácia na Družstevnej ulici zmenila.
Pomôcť v riešení by mali posilnené
policajné hliadky. Pritom za uplynu
lých 6 mesiacov len príslušníci mest
skej polície dohliadali na poriadok
v tejto ulici takmer 400-krát.
SIMONA ŠÍPOVÁ

Učia sa inovatívne

Spojená škola v Malackách realizuje projekt s názvom

Modernizácia foriem
vyučovania

za účelom zvýšenia zmyslového vnímania žiakov
s mentálnym postihnutím
Spojená škola, organizačná zlož
ka špeciálna ZŠ, vzdeláva žiakov
s mentálnym postihnutím s prihliad
nutím na ich individuálne schopnos
ti a predpoklady, ktorí majú špecific
ké potreby pri zapamätaní si nové
ho učiva. Prostredníctvom realizácie
projektu sa zvýšia informačno-ko
munikačné schopnosti a zručnosti
žiakov aj učiteľov. Inovované vzde
lávanie umožní žiakom ľahšie po
chopiť učivo z predmetov vecné

učenie pre 1.–3. ročník a vlastiveda
pre 4. ročník A variantu špeciálnej
ZŠ. Vytvorenie multimediálneho ob
sahu jednotlivých predmetov zvýši
efektivitu vyučovacieho procesu.
Žiaci názornejšie pochopia vysvet
ľované učivo skôr ako doteraz a jed
noduchšie si ho zapamätajú. Inovo

vaná forma vzdelávania bude môcť
pokračovať po ukončení aktivity
projektu prostredníctvom multimé
dií, v ktorých bude zaznamenaný
inovovaný obsah jednotlivých pred
metov. Neskôr predpokladáme roz
šírenie používania multimédií v špe
ciálnych školách na Slovensku. -ts-
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SAMOSPRÁVA
Rómami
vykopaný
kanál,
ktorým
odteká
močovka
pod
susedov
múr.
Podľa
Rómov je
to len
voda.

Mesto má byť
vraj aktívnejšie
Pracovníci MsÚ majú problé
mové susedské spolužitie na
Družstevnej ulici z rozličných
strán na pretrase takmer den
ne. Od začiatku ho intenzívne
riešia.

Odpoveď na interpeláciu poslan
ca J. Říhu zo septembrového zastu

Čo robí MsP
• od 12. 6. 2009 do 23. 2. 2011
tu bolo vykonaných 748 pravi
delných kontrol,
• kontroluje dvor v spoluprá
ci s Policajným zborom SR,
vychádza na výjazdy na základe
oznamu od obyvateľov, spre
vádza médiá, asistuje hasičom
a tiež pri kontrolách mestským
úradom (od 1. 8. 2010 spolu
33x)
• rieši priestupky: 1x – pálenie

drevotriesky, 5x – voľne pustený
pes, 1x – pálenie PET fliaš, 2x –
odstavenie vraku vozidla na ve
rejnom priestranstve, 2x – olá
mané konáre na lipe, 3x – neo
právnené zaberanie verejného
priestranstva, 1x – neodprataný
sneh, 2x – krádeže, 1x – uloženie
odpadu v rozpore s VZN
• odchytáva psov (16 psov
umiestnených v karanténnej
stanici)

Putujúci „hnisavý problém”
Informácia o tom, že Rómovia sa
prisťahovali z Gajár, ktoré im údajne
prispeli na kúpu domu v Malackách,
sa dotkla gajarského starostu Petra
Tydlitáta, ktorý o. i. v elektronickej
pošte redakcii píše: „Prečo nezverej
níte znenie uznesenia MsZ v Malac
kách, v ktorom je schválená jednora
zová dotácia pre túto rodinu? Napíšte,
na základe akého návrhu zastupiteľ
stvo prijalo uznesenie zbaviť sa veľkého
hnisavého problému, ktorý nevedeli
vyriešiť predchodcovia pána primá
tora ani za bývalého režimu.“
Zároveň tvrdí, že obec Gajary ne
prispela ani centom na kúpu nehnu
teľností „pre malackých rodákov“.
Podľa neho rodina, ktorá sa odsťa
hovala z Gajár, nedostala žiaden prí
spevok okrem sumy za predaj svojej
nehnuteľnosti. Gajary na rozdiel od
Malaciek nehľadali v iných obciach
alebo mestách vhodné nehnuteľnos
ti na presídlenie tejto rodiny. Rómo
via bez nátlaku prišli ponúknuť obci
nehnuteľnosť na predaj s tým, že si
vyhliadli nové bývanie. Nemali vodu,
plyn, elektrinu, kanalizáciu. Nehnu
teľnosť bola zničená, medziľudské
vzťahy veľmi zlé. Rómske rodiny
z Družstevnej ulice to však vnímajú
trochu inak.
Je pravda, že títo Rómovia pred
časom žili na Partizánskej ulici. „Situá
cia bola odlišná od terajšej v tom, že
bytovka bola majetkom mesta a po

jej zdevastovaní a nepriaznivom po
sudku statika ju mesto muselo zbú
rať, pričom mesto ako vlastník bolo
povinné zabezpečiť nájomníkom ná
hradné bývanie,“ spomína primátor
Malaciek J. Ondrejka.
Situáciu riešilo vtedajšie zastupi
teľstvo, ktoré schválilo uznesenie,
o ktorom hovorí aj starosta Gajár P.
Tydlitát. „Než bolo rozhodnutie pri
jaté, predchádzalo mu verejné vypo
čutie za účasti všetkých dotknutých
strán.Mestourobiloanalýzupríbuzen
ských a susedských vzťahov, aby ve
delo, komu a kde ponúknuť bývanie.
Jedna nerómska rodina sa presťaho
vala na Kukučínovu ulicu, niektorí Ró
movia na Hlbokú a ostatným (každej
osobe s trvalým pobytom v Malac
kách) MsZ schválilo príspevok, ktorý
im postačoval na to, aby si bývanie
zaobstarali sami. Viacerí odišli mimo
Malaciek. Tí, čo sa vrátili do Malaciek,
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Rómovia sa cítia
podvedení
Rómov na Družstevnej sme navštívili v sprievode hliadky MsP 24. 2.
Zaujímalo nás, prečo odišli z Gajár a odkiaľ zobrali vo svojej situácii
peniaze na kúpu domu. Odpovedal nám Jozef Danihel.
„Obvinili nás, že sme niečo ukradli.
Polícia zistila, že to nebola pravda,
chystali sa na nás, tak sme odišli. Za
tento dom majiteľ veľmi rýchlo dostal
milión a oklamal nás. Nevedeli sme,
že k domu nepatria pozemky. Sľuboval
dom aj záhradu. My sme dostali pa
piere až po mesiaci a zistili sme, ako to
je. Boli sme podvedení. Najradšej by
sme mu tento dom vrátili.“

Vaše tipy na riešenie

• presťahovanie Rómov do nájomných bytov na ulici Pri Maline alebo
späť na Partizánsku ulicu
• obrátiť sa s prosbou o pomoc na starostu Záhorskej Vsi, ktorý má
s riešením* podobných problémov skúsenosti
• vybudovať z eurofondov chránené pracovisko, kde by Rómovia pra
covali 8 hodín denne, čo by bolo podmienkou pridelenia ďalšieho bý
vania. Ak by mali o bývanie záujem, museli by minimálne 3 mesiace
chodiť do tejto práce, v opačnom prípade by im bol byt či dom odobraný
• dať Rómom úlohy, napríklad natrieť zábradlie zrekonštruovaného
mosta, čím by si privyrobili a zároveň pomohli mestu

Odkiaľ ste zobrali peniaze, aby
ste zaplatili dom?
„Dal nám ich pán starosta z Ga
jár, povedal, nech si vyberieme neja
ký „baráček“ a oni nám naň dajú. My
sme tie peniaze nevideli, ani sme ich
nechceli. Povedali sme, že nechceme
peniaze, ale barak. V Gajaroch sme
podpísali papiere, bola tam aj práv
nička, a potom to išlo veľmi rýchlo.
Hneď sme sa sem mohli nasťahovať.“
Čo chcete robiť po zbúraní čier
nych stavieb?
„To teda nevieme. K nám sa do
dvoch izieb a predsiene už nikto ďalší
nezmestí... A ešte som aj po tej repor
táži prišiel o robotu. Nastúpil som do
Volkswagenu ako pomocná sila v ku
chyni, mám aj zdravotný preukaz a te
šil som sa, že konečne robím. Na dru
hý deň po reportáži mi zavolali, že už
nemusím chodiť. Tak nám to poško
dilo.“
-tabu		

Primátor problém nechce premiestňovať
„Rómovia sa nasťahovali do
Malaciek v decembri 2008
a hneď prvý deň po ich prí
chode som zvolal poradu za
interesovaných pracovníkov.

Odvtedy sú zadané úlohy, mo
nitorovanie a pravidelné kontroly
v oblastiach bezpečnosti, sociálnych
vecí, nakladania s odpadmi. Rieše

Swedspan: Firma

O téme sa hovorilo na MsZ 24.
februára. Primátor mesta J. Ondrejka
otvoril rokovanie minútou ticha,
ktorá patrila spomienke na Petra
Patscha, vášnivého cyklistu, ktorému
sa jeho koníček stal osudným, keď
29. 9. 2010 po dopravnej nehode
s vážnymi zraneniami upadol do
kómy a po dlhých mesiacoch 23. 2.
2011 skonal.
MsZ o. i. prerokovalo aj informáciu
k rozšíreniu prevádzky Swedspan Slo
vakia, s. r. o., ktorú predložil poslanec
Marián Andil. Vo svojom vystúpení
zdôraznil záujem poslaneckého zbo

využili svoj príspevok na kúpu rodin
ného domu v obci Gajary,“ potvrdzu
je J. Ondrejka. Z návratu Rómov do
Malaciek vyplynulo ponaučenie, že
premiestnenie problému nezname
ná jeho vyriešenie, že realita je zlo
žitejšia a nijaké opatrenie vykonané
naoko a s rýchlym efektom nemôže
byť trvalé.

piteľstva o krokoch, ktoré mesto
podniklo v záujme riešenia situácie
na Družstevnej ulici, obsahovala za
obdobie od januára 2009 19 strán
výpočtov opatrení, vykonaných
kontrol, zisťovaní, výsledkov komuni
kácie so štátnymi úradmi, ktoré pri
mátor a mestský úrad žiadali o sú
činnosť a pomoc. Snahy o konkrétne
kroky boli často zo strany vyšších
orgánov zahrané do autu a mestu
zväzuje ruky zákon.
Nepriaznivú situáciu na Druž
stevnej ul. mesto rieši i v spolupráci
s Úradom práce sociálnych vecí a ro
diny v Malackách, s Regionálnym
úradom verejného zdravotníctva
v Bratislave a taktiež s Úradom vlá
dy SR – s Úradom splnomocnenca

vlády SR pre rómske komunity, kto
rého zástupcovia konštatovali, že
Malacky využívajú všetky možnosti
podľa platných právnych predpisov
a vynakladajú dostatočné úsilie, aby
odstránili nežiaduci stav. V úsilí
o zvýšenie pocitu bezpečnosti oby
vateľov problémovej lokality prisľú
bil pomoc aj minister vnútra D. Lip
šic, rovnako pri odstránení čiernych
stavieb.
Mesto Malacky má evidentný
záujem o riešenie pretrvávajúceho
problému občianskeho spolužitia
na Družstevnej ulici a o zlepšenie
kvality života všetkých obyvateľov
mesta. V danom prípade využíva
všetky možnosti a kompetencie,
ktoré sú mu dané príslušnými práv
nymi predpismi. Naďalej prijíma
a vydáva príslušné opatrenia a váž
nu situáciu rieši. Napriek všetkému
však podľa ministra Lipšica má byť
aktívnejšie.

nie týchto problémov nás stojí neú
merne veľa námahy a času, pričom
výsledky sa strácajú v nekonečnom
kolobehu tých istých situácií. Pra
cujeme na odstránení čiernych sta
vieb, no zároveň si uvedomujem, že
keď to urobíme, bez strechy nad hla
vou zostane minimálne 10 ľudí. Oča
kávame, že prídu aj s deťmi na úrad
a budú žiadať náhradné ubytovanie,

pretože každá inštitúcia im povie, že
mesto je povinné sa o nich postarať.
Ja však neviem ako. Zo svojho príj
mu spravidla nie sú schopní platiť
nájom, teda poskytnutím bývania si
pripravíme potenciálnych neplati
čov. Presťahovaním do inej lokality
problém pre mesto nie je vyriešený,
len sa presunie na iné miesto. Ak by
sme chceli postaviť sociálne byty

si váži zdravie obyvateľov

ru o zdravie obyvateľstva v súvislosti
so zámermi investora postaviť novú
prevádzku v Malackách, ktorá má byť
väčšia ako súčasná a má úplne nahra
diť starý závod na výrobu drevotries
ky, ktorý bude zrušený. Upozornil, že
jeho motívom nie je zabrániť výstav
be závodu, ale snaha o použitie čo
najkvalitnejších a k životnému pro
strediu a zdraviu občanov najšetrnej
ších technológií. Namietal voči termí
nu verejného vypočutia (o 10.00 h),
na ktorom predstavitelia Swedspanu
mohli ozrejmiť občanom svoje zá
mery, no len málo občanov sa dosta

vilo. Predkladateľ obvinil stavebný
úrad v Malackách, že sa pri zapracú
vaní pripomienok do podkladov
k stavebnému konaniu dopustil pro
cesných chýb v rozpore so zákonom.
K téme sa vyjadrili zástupcovia Bra
tislavského ochranárskeho združenia
(BROZ) aj predstavitelia spoločnosti
Swedspan Slovakia, s. r. o.
JUDr. Jana Mikulášová, právna zá
stupkyňa investora, vyjadrila poľuto
vanie, že napriek spoločnému rokova
niu dotknutých strán na stavebnom
úrade 1. 2., kde prišlo k dohode a in
vestor bol zaviazaný vypracovaním

štúdie BAT (o najvhodnejších dostup
ných technológiách použiteľných pri
výrobe) a napriek ochote účinne rie
šiť všetky vznesené pripomienky, pre
zentuje sa ich zámer nelichotivým
spôsobom. Žiadala z uznesení vypus
tiť aj zmienku o procesných chybách
stavebného úradu. „Máme za to, že
stavebný úrad sa nedopustil procesnej
chyby, pretože vykonal všetky úkony,
ktoré mu ukladá zákon. Preskúmať to
môže len Krajský stavebný úrad ako
vyšší orgán, “ vyjadrila sa J. Mikulášová.
Dlhá diskusia nakoniec zrejme po
slancov presvedčila, že ich obavy

a určili by sme miesto, je pravdepo
dobné, že sa objavia petície dotknu
tých občanov, ktorí budú proti. Mô
žeme konať len v medziach zákona,
a to aj robíme,“ konštatuje primátor
Malaciek Jozef Ondrejka, ktorý vy
zval aj občanov, aby ponúkli svoje
realizovateľné recepty na riešenie
problému.
-tabu		

z neochoty investora spolupracovať
či strach zo zakrývania faktov sú ne
opodstatnené. Snaha poslaneckého
zboru chrániť životné prostredie
v Malackách je prirodzená. Spočiatku
britký tón sa však výrazne zmiernil na
pozadí informácií o tom, čím všetkým
je investor zaviazaný zo strany MŽP
SR, na čom pracuje, že sa nebráni
zverejňovať hodnoty emisií na svojej
internetovej stránke aj na webstránke
mesta, chce pravidelne informovať
MsZ o svojich aktivitách a deklaruje
záujem o zdravie obyvateľstva rov
nako ako mesto a jeho poslanci, a to
bez ohľadu na ekonomické hľadisko.
Tatiana Búbelová



INZERCIA

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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Dobrá
správa

„Prinášame dobrú správu – me
dzi nami žijú ešte dobrí, poctiví
a slušní ľudia (aj v radoch novi
nárov).“ V DK Zrkadlový háj na Rov
niankovej 3 v Bratislave-Petržalke
sa 15. 3. o 16.00 h uskutoční bene
fičný koncert s názvom DOBRÁ
SPRÁVA pre Úniu nevidiacich a sla
bozrakých Slovenska. Koncert bude
spojený s krstom kníh novinárov:
Mira Potančoka – Správy zo sa
mosprávy (ilustrované povedačky
novinára) a Natálie Murat-Orav
covej – Na koho to slovo s/pad
ne (ilustrované veršíky novinárky
s oceľorytinou Františka Horniaka).
Vstupné dobrovoľné.
Účinkujúci: M. Bango, H. Jurasovo
vá, G. Benkovičová, L. Maťašíková,
DFS Leváranek z V. Levár, Coro Nel
Torrente a Stardance z Vysokej pri
Morave, M. Veselský, vokálna sku
pina Sklo z Bratislavy, herečka R. Bik
sadská z DNH v Malackách a ďalší.
Krstný otec: Ján Čomaj

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

mesiac spoľahlivých štartov
114 druhov autobatérií
38 druhov nabíjačiek

Nie Pálfiho, ale
Jursov rybník

pre všetky osobné
a ľahké úžitkové
vozidlá

V júni roku 2010 mesto Malacky vďaka finančnej podpore Nadácie
SPP vydalo reprezentatívnu publikáciu Malacky na starých pohľad
niciach. Jej autor Martin Macejka v spolupráci so zberateľmi foto
grafií vybral najkrajšie a najzaujímavejšie zobrazenia rozličných čas
tí nášho mesta a doplnil ich o známe i menej známe fakty z minulosti.
Ohlasy na vydanie knihy sú vynikajúce, no z času na čas sa ozvú pa
mätníci, ktorí niektoré publikované údaje poopravia.

V lokalite pri hlavnej zámockej
bráne sa v knihe spomína aj voľa
kedajší rybník, ktorý údajne patril
Pálfiovcom. Niekedy sú však svedec
tvá pamätníkov v rozpore so získa
nými informáciami, publikovanými
doteraz malackými lokálnymi histo
rikmi. Redakciu skontaktovali po
tomkovia J. Jursu, ktorí tvrdia toto:
„V čase Pálfiovcov išlo len o močiar,
ktorý sa nachádzal poblíž časti ma
lých domčekov postavených pre chu
dobné panské služobníctvo, bol to tzv.

Majer. Do močiara však ľudia začali
hádzať smeti, až nakoniec ako smetis
ko aj vyzeral. Jozef Jursa celý pozemok
aj s močiarom kúpil, postavil si pri
ňom dom, ktorý postupne prešiel nie
koľkými rekonštrukciami, a zo znečis
tenej vodnej plochy vybudoval rybník.
V skutočnosti teda rybník nikdy Pál
fiovcom nepatril.“
Knihu Malacky na starých pohľad
niciach kúpite v TIK-u a v recepcii
MsÚ za 5 €.

Ak si
v marci kúpite

autobatériu

dostanete

k nej nabíjačku

Ponuka platí od 1. 3. do
31. 3. 2011. Cena je bez DPH.

len za 1 €!!!

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

-tabu-; foto: archív Jursovcov

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

2%

Pomôžte
srdcom

k dôstojnej starobe
Obraciame sa na vás s prosbou o darovanie 2 % z Vašich daní za rok 2010 pre
seniorov v našom geriatrickom centre — SENIOR — geriatrické centrum, n. o.
SENIOR — geriatrické centrum,
n. o., je nezisková organizácia, ktorá už
deviaty rok poskytuje prostredníctvom
svojich zamestnancov opateru a starostlivosť geriatrickým pacientom. Naše
zariadenie ponúka 24-hodinovú lôžkovú
starostlivosť prostredníctvom domova
sociálnych služieb a agentúry domácej
ošetrovateľskej služby. Taktiež podávame
pomocnú ruku pri zdravotných ťažkostiach obyvateľom malokarpatského regiónu prostredníctvom našich ambulancií zameraných tak na primárnu, ako i sekundárnu zdravotnú starostlivosť. Našimi
klientmi a pacientmi sú ľudia trpiaci ťažkými, často nevyliečiteľnými chorobami
vyžadujúcimi komplexnú opatrovateľskú
a zdravotnú starostlivosť — jednoducho
ľudia, ktorí sa už o seba nemôžu z rôznych dôvodov postarať sami a ktorí túžia
prežiť dôstojnú starobu s pocitom istoty
a v pohodlí rodinnej atmosféry.
V minulých rokoch sme aj vďaka vám
všetkým, ktorí ste nám darovali 2 % z daní,
mohli začať s rekonštrukciou starej budo-

vy „evanjelického sirotinca“, ktorú má SENIOR — geriatrické centrum, n. o.,
(člen MEDIREX GROUP) v dlhodobom
prenájme. Jej prestavbou tak chceme rozšíriť kapacitu centra a v najbližších rokoch
sa budeme môcť aj s Vašou pomocou
postarať o viacerých klientov. Vzhľadom
na ﬁnančne náročný projekt, presahujúci
možnosti neziskovej organizácie, obraciame sa na vás s prosbou o darovanie 2 %
z vašich daní za rok 2010 pre seniorov v našom geriatrickom centre.
ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI:
Obchodné meno alebo názov:
SENIOR — geriatrické centrum, n. o.
Právna forma: Nezisková organizácia
Sídlo: Vajanského 1, 900 01 Modra
Identiﬁkačné číslo prijímateľa (IČO):
36076988
Všetky informácie, postupy a tlačivá týkajúce sa poskytnutia 2 % nájdete na našej
stránke www.seniormodra.sk alebo
na tel. č.: +421 33 28 29 500

z Vašich
daní nám
naozaj
pomáhajú

Valentínska
prevencia

Február
patrí
v malackej nemocnici prevencii. Spoločnosť Nemocničná a. s., ktorá
prevádzkuje Nemocnicu v Malackách,
pripravila podujatie Valentínsky deň
zdravia, v rámci ktorého absolvovalo
základné preventívne vyšetrenia viac

ako 80 občanov. Meranie základných
vitálnych parametrov, ako tlak krvi, percento telesného tuku, BMI index odhalilo
u 78 % pacientov minimálne tri rizikové
faktory pre vznik ochorenia srdca a ciev.
Napriek tomu, že tieto výsledky vyzerajú
alarmujúco, v zásade sa zhodujú s celoslovenskými štatistikami. Vyplýva z nich,
že ani Záhoráci sa nemôžu pochváliť dobrým zdravotným stavom a mali by sa začať venovať zlepšovaniu svojho zdravia.
Každý, kto sa na základe výsledkov rozhodol pre doplnenie vyšetrení, dostal rovno
odporučenie na návštevu do ambulancie
príslušného lekára. Súčasťou základných
vyšetrení bolo aj poradenstvo k rozsahu
odporúčanej preventívnej prehliadky
vzhľadom na vek a pohlavie.

Oslávte s nami
Medzinárodný deň žien
Trápi vás alebo vášho blízkeho nejaký
zdravotný problém?
Pozývame vás pri príležitosti Medzinárodného dňa žien na Deň zdravia
do Nemocnice v Malackách. Naše
zdravotné sestry vám odmerajú krvný
tlak, tuk, BMI index.
Nato vám odporučíme zdravotnú starostlivosť v našej nemocnici pre vás
najvhodnejšiu.
Deň zdravia sa bude konať vo vestibule Nemocnice v Malackách 8. 3.
od 7.00 do 14.00.
Každá dáma, ktorá s nami oslávi Medzinárodný deň žien, získa od nás
malý darček!!!

Spríjemníme vám čas
strávený v nemocnici
Bufet vo vestibule Nemocnice v Malackách pre vás pripravil novinku. Od pondelka 21. 2. si môžete priamo v bufete zakúpiť dennú tlač, časopisy — týždenníky a mesačníky a krížovky.
Spríjemnite si čas strávený v našej nemocnici horúcimi novinkami z diania
doma a vo svete.

Bližšie informácie nájdete na:
www.nemocnicna.sk,
www.medirexgroup.sk
alebo sa informujte
na tel.: 034/ 28 29 700.
Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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Po stopách
predkov

ČASOPIS,
KTORÝ VÁS DOSTANE!

Kníh s rýdzo záhoráckou tematikou nie je veľa, a preto sa každá
nová slávi radosťou a krstí nadšením. Výnimkou nie je ani najnov
šie dielo Terézie Kvapilovej O sící a žací, svátkoch aj pátkoch Zá
vodzanú, ktoré, ako už názov prezrádza, odhaľuje pestrý kolorit
histórie obyvateľov Závodu a obce samotnej. Kniha však nie je
určená len pre domácich.

Nezabúdajte
na ostražitosť

Odborníci často vedú polemiky o vplyve násilia v médiách na
psychiku človeka. Dnes pritom vôbec nemusíme sledovať horory či
trilery, pokojne postačí spravodajstvo z domova. Drvivú väčšinu
jeho obsahu totiž tvoria vraždy, napadnutia, prepady... Výnimkou
v tomto prípade nie je ani naše mesto.

Oslovili sme teda hovorkyňu
Krajského riaditeľstva PZ SR Petru
Hraškovú, či sa na území Malaciek
tento rok zvýšil počet lúpežných pre
padnutí oproti vlaňajšku. „V období
od 1. 1. do 11. 2. sme na území mes
ta Malacky zaznamenali dva prípady
lúpežných prepadnutí. V prvom prí
pade išlo o lúpežné prepadnutie
herne na Záhoráckej ulici 21. 1., pri
čom v tomto prípade po páchateľoch
polícia stále pátra. 9. 2. došlo k lúpež
nému prepadnutiu muža na Záho
ráckej ulici. Tohto páchatelia fyzicky
napadli a odcudzili mu peňaženku.
Vec bola v tomto prípade ukončená
a poverený príslušník už oboch pá
chateľov obvinil a vyšetrovací spis
predložil prokuratúre s návrhom na
podanie obžaloby,“ zhodnotila prvé
týždne roka 2011 P. Hrašková. „V tom
istom období minulého roka došlo
na území mesta Malacky tiež k dvom
lúpežným prepadnutiam. V jednom

MILÁČIKOVIA
Radi by ste videli svojho zvie
racieho miláčika v novinách?
Pošlite jeho fotku v čo najvyš
šom rozlíšení so stručným po
pisom na malackyhlas@malac
ky.sk a spozná ho celé mesto!

Je to náš miláčik nazývaný Kiripol
ská uličnica, lebo som si ju vypýta
la v Kostolišti na ulici. Je nám za to
veľmi vďačná a miluje nás rovnako
ako aj my ju. Robí nám veľkú radosť,
nevieme si už bez nej predstaviť náš
život dôchodcov. Volá sa Kikina.
Gejza Friedrich, PhMr.



prípade bolo zistené, že skutok sa
nestal. V druhom prípade polícia po
páchateľovi pátra. Vychádzajúc zo
štatistík tohto druhu trestnej čin
nosti je zrejmé, že počet lúpeží na
území mesta nemá stúpajúcu ten
denciu,“ hovorí P. Hrašková. Asi nikto
nevie dopredu odhadnúť, ako by sa
zachoval v prípade, že by ho niekto
prepadol, a asi nikto by to nechcel
zažiť na vlastnej koži. Polícia preto
odporúča niekoľko zásad správania,
aby sme eliminovali riziko prepadu
na minimum.

Ako sa nestať
obeťou
lúpežného
prepadnutia
Polícia odporúča predovšet
kým ženám a deťom, aby naj
mä vo večerných hodinách
chodili po dostatočne osvet
lených miestach a frekvento
vanejších uliciach. Ak je to
možné, je vhodné, aby chodili
v skupinkách alebo minimál
ne vo dvojici.
Nenoste pri sebe väčšiu hoto
vosť a platobné karty nemajte
v žiadnom prípade spolu s prí
slušnými PIN číslami!
Keď vchádzate do neosvetle
ných vchodov obytných do
mov, majte kľúče pripravené,
aby ste sa nezdržiavali.
Neskracujte si cestu cez parky
a opustené uličky.
Buďte na ulici opatrní, keď vás
osloví neznáma osoba.
Páchatelia využívajú buď moment
prekvapenia alebo nepozornosť obe
te. Páchateľom tejto trestnej činnosti
ide predovšetkým o získanie finančnej
hotovosti alebo cenností, ktoré má
obeť pri sebe. V prípade, že sa stanete
obeťou zlodeja, je najdôležitejšie, aby
ste sa nehrali na hrdinu. V žiadnom
prípade neprenasledujte páchateľa.
Snažte sa zapamätať si čo najviac,
aby ste mohli poskytnúť polícii čo
najpodrobnejší popis páchateľa a si
tuácie. V každom prípade takúto uda
losť oznámte polícii.
-raj-

Voľné pokračovanie knihy Nad
Závody neni (2008) sa nesie, podob
ne ako jeho staršia sestra, v kultúr
no-spoločenskom duchu miestne
ho života. Dielo nám roz
práva o autorkinom det
stve a o živote v obci
v tých dobách, bližšie
nám približuje závod
ské nárečie a siahodlho
rozpráva o známych,
ale aj dávno zabudnu
tých zvykoch či tradí
ciách miestnych oby
vateľov.
Čitateľ sa z knihy
dozvie viac o všed
ných, ale aj o svia
točných dňoch Zá
vodčanov, bližšie
pochopí svätenie
týchto sviatkov či zistí, ako sa v au
torkinom detstve rozvíjal kultúrny
a spoločenský život v obci. Napriek
tomu ale nie je publikácia venovaná
výlučne obyvateľom Závodu.
„Spôsob života v jednotlivých ob
ciach, ale i mestách na Záhorí sa
podstatne neodlišoval, a preto môže
moje spomínanie osloviť každého,“
prezrádza nám svoju myšlienku au
torka. Jej správnosť potvrdzuje aj
hodnotenie prvej knihy M. Bíziko
vou v časopise Knižná Revue z roku
2008: „Rozprávanie rodinnej histórie
je zároveň históriou obce Závod, Zá
horia a vlastne aj Slovenska.“ Nakoľ
ko sa obe diela nesú v rovnakom du
chu, je jasné, že kniha dokáže zaujať
každého poctivého Záhoráka.
Obdiv predkom
O sící a žací je voľným pokračova
ním knihy Nad Závody neni z roku
2008, autorka oboch kníh však pre

zrádza, že každá má vlastné tema
tické zameranie, a preto pre pocho
penie druhého zväzku čitateľ nemu
sí siahnuť po prvej publikácii. Ako
sa vyjadrila T. Kvapilová,
k jej vytvoreniu
pred vyše tromi
rokmi ju priviedli
najbližší: „K na
písaniu prvej kni
Moderná žena, Račianska 66, 831 02 Bratislava
Tel.: 02/49 20 74 36, fax: 02/49 20 74 38
hy ma motivovali
e-mail: marketing@modernazena.sk
moje deti, ktoré
www.modernazena.sk
ma požiadali, aby
MH 11B1
som pre ne napí
RIADKOVÁ INZERCIA
sala v závodskom
Metromedia •53x110
f.indd do
1
5/18/10
Hľadám
dlhodobého prenájmu
nárečí spomienky
na moje detstvo, malý domček alebo byt na prízemí
na to, ako ľudia s malou záhradkou v obciach Sekule,
v Závode žili, na ich Kúty, Borský Jur, 200 €/mes.
Kontakt: jana.i@alice.it
vzťahy a zabudnuté
zvyky.“
• Hľadám spolubývajúcu do väčšie
Druhá kniha vznikla ho 1-i bytu v Malackách od 1. 5., ná
po tom, čo autorka obdržala auten jomné je 350 €, čo znamená 175 €
tické poznámky o poľnohospodár na osobu vrátane energií.
skych prácach v dedine. „Obe knihy
Kontakt: rychlajana@azet.sk
vnímam ako prejav vďaky, úcty, • Prenajmem 1-i byt v blízkom cen
uznania a obdivu našim predkom, tre, 2. p., 36 m2, 280 € + 80 € záloha
osobitne generácii mojich rodičov, na energie. Kontakt: 0911 53 03 20.
ktorá prežila dve svetové vojny, via
ceré spoločenské zmeny a premeny,
ktoré zásadným spôsobom prevrá
tili ich spôsob života a takmer vy
korenili tradičnú dedinskú kultúru.
No oni, napriek všetkému, prežili
svoj život dôstojne.“ Vo svojej pub
hľadá pre šteniatka
likácii však čitateľa neinformuje len
o historických, kultúrnych či spo
ločenských faktoch, ale i o neod
mysliteľnej súčasti záhoráckej pova
Informácie:
hy – o našom svojráznom a tradič
http://guidedog.unss.sk/sk ktonom humore. Knihu je v súčasnosti
chce-pomoct/spolupraca.php
možné zakúpiť si v malackom kníh
Kontakt: guidedog@unss.sk alebo
kupectve Ľubica či priamo v obci
0948 88 85 22, 091111 93 97
Závod.

Výcviková škola
pre vodiacich
psov

nových
vychovávateľov.

MÁRIO LORENC

Autorom výroku, ktorý tvorí tajnič
ku, je poľský aforista a satirik Wie
slav L. Brudziński (1920–1966).
VODOROVNE
A neúspech – tácne – plúžim – B
1. časť tajničky – 3. časť tajničky –
C mužské meno – strávil časť spaním
– severské mužské meno – mŕtvy po
nem.– D plúž – kto lanári – bitka – roz
právkové bytosti v podobe čierneho
kurčaťa – popevok – E časť dielu –
žiadna osoba – zakončil, dovŕšil – bul
harský panovnícky rod F mesto v Ja
ponsku – 2. časť tajničky – G lyrický
básnik – zomrelo (kniž.) – počítať
A
B
C
D
E
F
G

2

3

4

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Pripravil: Vojtech Kúkoľ

Krížovka

1

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!

5

6

7

8

ZVISLE
1 existujete – montovaný rodinný
dom – 2 mier po česky – 4. časť taj
ničky – 3 pozeral (expr.) – anglický
šľachtický titul – 4 obec v okrese Le
vice – cudzia predpona (proti) – 5 sta
rorímska drobná minca (aj zn. arzé
nu) – peň (expr.) – 6 väčšia nádoba
na varenie pomocou pary – Matica
slovenská (skr.) – 7 vyper bielizeň –
obyvateľ Dácie (hist.) – 8 Doctor of
Library Science (angl. skratka dokto
ra knihovníctva) – existovalo – 9 na
koniec – 10 v skutku – pravý prítok
Volgy – 11 rieka v Španielsku – zvučal
– 12 španielsky časopis (aj japonský
ostrov) – brazílsky spisovateľ (1912–
9

10 11 12 13 14 15 16 17

2001) – 13 malé oko – lat. skr. súhvez
dia Lyra – 14 prirodzený vodný tok –
vlastní 15 chorvátsky ostrov (aj je po
nemecky) – masť proti reume – 16
výbušná zmes pre výbušné motory
– Europäische Journalistische Aka
demie (nem. skr. Európskej no
vinárskej akadémie) – 17 cieľ (kniž.) –
poháňaj, prinucuj
Pomôcky: Ake, zmoky, Asen, Aki
ta, Oka, sil, Ya, ysat, Amado
Kto chce súťažiť o sadu CD a DVD,
nech pošle kupón spolu so správnymi
odpoveďami do 7. 3. a zaradíme ho
do žrebovania.
Spomedzi čitateľov, ktorí nám po
slali správne vylúštenie tajničky –
V novom roku zdravia a šťastia
veľa vám redakcia želá – sme vy
žrebovali Sidoniu Fialovú z Ul.
Ľ. Zúbka v Malackách. Získava
sadu CD a DVD. Žiadame ju, aby
sa do 18. 4. ohlásila v redakcii.

MALACKÝ
HLAS

KUPÓN
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SPEKTRUM

Záhorákov možno stretnúť všade
Svet je malý a naposledy som sa
o tom presvedčila počas môjho tu
ristického pobytu po Mexiku minulý
rok v októbri, kde som videla kus
krásneho sveta anádherné pamiatky.
Pred pár dňami som bola na káve
s dvomi účastníkmi vyššie spomenu
tého zájazdu a medzi rečou mi bolo
povedané, že v MH 20/2010 bol uve
rejnený článok Vášnivé Mexiko, kde
opisujú svoje zážitky štyria Malača
nia. Tak som si spomenutý článok
vyhľadala na internete, prečítala a
jednoznačne som sa utvrdila v tom,
že to nemôže byť nikto iný ako štyria
sympatickí chalani, ktorých sme
stretli v Uxmale. Naša sprievodkyňa
nám hovorila o histórii jednej z naj
krajších pyramíd a medzi rečou som
„zavetrila“, že počujem slovenčinu.
Chvíľku som počúvala a keď som sa
presvedčila, že je to ozaj slovenčina,
tak som smerom k schodom na py
ramíde povedala pár slov v slovenči
ne a nastalo obrovské prekvapenie,
keď jeden z týchto turistov (ešte
som nevedela, koľko ich bolo) od

Marcové tipy
3. 3. o 17.00 h
Vernisáž – Peter Kovarovič: Ob
razy a kresby, Galéria MCK
8. 3. o 19.00 h
Travesti show DIVOKÉ KOČKY
Kultúrní domeček, Vstupné: pred
predaj 8 €/v deň predstavenia 10 €
12. 3. o 19.00 h
DNH: Všetko o ženách, Kultúrní
domeček, Vstupné: 2,50 €

povedal v tom zmysle, že je už deväť
mesiacov v Mexiku a slovenčinu ne
počul. Nastala okamžite konverzácia
a ja som nelenila a zvečnila týchto
Malačanov, lebo hneď nám poveda
li, odkiaľ pochádzajú a čo robia v Me

Komisia pre vzdelávanie,
mládež a šport (9 členov)
Počet záujemcov: 15
Predseda: Pavol Tedla
Podpredseda: Anton Pašteka
Člen-poslanec: Marián Andil
Členovia-neposlanci: Peter Filip, Du
šan Rusňák, Jana Pagáčová, Katarína
MALACKÝ HLAS            4/2011

KATARÍNA SMIEŠKOVÁ

Zaujal ma článok Vášnivé
Mexiko z čísla 20/2010, kde
štyria priatelia zo Záhoria po
pisujú svoje zážitky a postrehy
z pobytu v tejto krajine.

Ak máte zaují
mavé fotogra
fie, alebo viete
o mieste, ktoré
stojí za to vyfo
OKOM
tiť, pošlite nám
OBJEKTÍVU
svoj námet!

Z

hodou okolností v uvedený
ččas sme i my s jednou turis
tickou skupinou absolvovali veľký
okruh Mexikom, kde sme sa dostali
miesto marca až v októbri vzhľadom
na neblahú činnosť sopky na Islan
de.
V Mexiku sme prešli 4500 km cez
celú krajinu a pri návšteve mayov
ského mesta v Uxmale pri pyramí
dach naraz jeden z členov výpravy
hovorí: „Počujete aj vy? Slovenčina!“

13. 3. o 16.00 h
Teatro Fortissimo: Kufor, MCK –
Kultúrní domeček, Vstupné: 2 €
17. 3. o 17.00 h
Čo vám prezradia minulé životy
– rozhovor o regresnej terapii s Mi
ladou Ragasovou, Galéria MCK
24. 3. o 17.00 h
Mikulčicko-Kopčiansky archeo
park – História bádania a výhľa
dy do budúcnosti, Galéria MCK

MsZ zvolilo členov
odborných komisií

Mestské zastupiteľstvo 24. 2. o. i.
zvolilo členov 7 odborných komisií
z radov občanov neposlancov tak,
aby každá komisia dovedna mala
najviac 9 členov. Predsedovia jed
notlivých komisií predložili zoznamy
s návrhmi kandidátov až na rokovaní
MsZ. Mená kandidátov neboli zve
rejnené ani v predložených mate
riáloch na rokovanie MsZ. K tomuto
faktu vyjadril výhradu poslanec
A. Pašteka, pretože aj keď je takýto
spôsob v súlade so schváleným uz
nesením z minulého zasadnutia,
podľa neho zoznamy mohli byť sú
časťou zverejnených materiálov. Ob
čania sa o činnosť v komisiách mali
možnosť uchádzať do 9. februára.
Podľa vyjadrení niektorých predse
dov otvorenie komisií občanom na
priek zvýšenej finančnej náročnosti
pre rozpočet prinesie úžitok mestu
a umožní získať odborné názory
a návrhy kvalifikovaných riešení naj
mä vďaka tomu, že výber členov
podliehal predovšetkým kritériám
odbornosti. Čitateľom Malackého
hlasu prinášame kompletné zlože
nie komisií po doplnení o členov ne
poslancov v schválenej podobe:

xiku. Dovoľujem si preto poslať zá
bery, na ktorých sú, a myslím, že bu
dú príjemne potešení, ak sa znovu
zbadajú v niektorom z nasledujúcich
čísiel Malackého hlasu.

Habová, Nataša Špelicová a Tatiana
Salajová
Komisia pre kultúru
a cestovný ruch (9 členov)
Počet záujemcov: 8
Predsedníčka: Katarína Trenčanská
Podpredseda: Jozef Bulla
Členovia-neposlanci: Viera Mária
Adamovičová, Rozália Habová, Peter
Vavák, Lívia Spustová, Andrej Hujsa,
Martin Macejka, Eva Režná.
Komisia pre sociálne veci
a zdravotníctvo (6 členov)
Počet záujemcov: 3
Predseda: Marián Haramia
Podpredseda: Miroslav Fruš
Členovia-neposlanci: Mária Trenčí
ková, Anna Beňková, Štefan Dvor
ský, Jozef Walter
Komisia pre územný rozvoj,
dopravu a životné prostredie
(9 členov)
Počet záujemcov: 17
Predseda: Milan Ondrovič
Podpredsedníčka: Daniela Hamaro
vá
Člen-poslanec: Pavol Spusta
Členovia-neposlanci: Martin Sládek,

26. 3. o 19.00 h
DNH: Muž mojej ženy, Kultúrní
domeček, Vstupné: 2,50 €
29. 3. o 17.00 h
Klub cestovateľov – OZ Zenit.sk
S batohom do sveta, beseda s pre
zentáciou fotografií ISLAND – krajina 
gejzírov, Galéria MCK
30. 3. o 17.00 h
Vernisáž – Natália Chabadová:
Nádych štetcom, Galéria MCK
Marek Cauner, Martin Mráz, Brani
slav Škopek, Richard Hájek a Ľubica
Sedláková
Komisia pre financie
a rozpočet (8 členov)
Počet záujemcov: 15
Predseda: Vladimír Moravčík
Podpredseda: Gabriela Janíková
Členovia-poslanci: Mária Tedlová,
Marián Andil
Členovia-neposlanci: Ladislav Horá
ček, Blanka Švecová, Eliška Barnia
ková, Zuzana Dobrodenková.
Komisia pre správu majetku
a legislatívu (9 členov)
Počet záujemcov: 11
Predseda: Juraj Říha
Podpredseda: Jozef Mračna
Člen-poslanec: Katarína Berkešová
Členovia-neposlanci: Miroslav Zo
bok, Milan Malata, Pavol Biksadský,
Jana Černá, Marcel Kováč, Tatiana
Nádaská
Komisia pre ochranu
verejného poriadku (9 členov)
Počet záujemcov: 11
Predseda: Jozef Halcin
Podpredseda: Štefan Bauman
Členovia-neposlanci: Róbert Peťko,
Emil Horváth, Andrej Trenčanský,
Ján Kubovič, Dušana Bieleszová, Mi
roslav Schlessinger, Renáta Biksad
ská

Poslanci mestského zastupiteľstva ďakujú všetkým občanom, ktorí
prejavili záujem o prácu v odborných komisiách a tešia sa úprimné
mu záujmu, ktorý nebolo možné v plnej miere uspokojiť. Naďalej
však počítajú s občianskou podporou záujemcov a v prípade po
treby aj s ich pomocou.
TATIANA BÚBELOVÁ

MALACká MATRika
od 8. 2. do 21. 2. 2011
PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:
80 – Helena Balgavá, An
na Blechová, Irena Dob
rovodská, Gejza Friedrich,
Zita Marková, Oľga Ore
šanská, Anna Priesolová; 85 – Má
ria Čermáková, Blažena Rusnáko
vá; 91 – Robert Čermák, Jozef Ďur
mek, Mária Makytová; 93 – Helena
Beňková; 98 – Albína Michalovi
čová
VÍTAME MEDZI NAMI:
Sabína Siposová
NIE SÚ MEDZI NAMI:
Anna Hanulíková, Malac
ky, *1952; Jozefa Kašpar
ková, Moravský Svätý Ján, *1930;
Anna Branderská, Gajary, *1926;
Anna Rybárová, Lozorno, *1932;
Anton Lipár, Pl. Štvrtok, *1939;
Oľga Poláková, Studienka, *1959;
Milan Klas, Stupava, *1955; Mar
gita Kovariková, Malacky, *1933
blahoželáme
K narodeninám Ti
želáme, ako to bý
va, aby sa Ti splni
lo, čo Tvoje srdieč
ko, naša drahá Ni
kolka, skrýva.
Všetko najlepšie
k narodeninám, pevné zdravie,
veľa šťastia a lásky Ti prajú ma
minka, tatko, dedo, krstná, Ferko,
Jaruška s rodinou a za všetkých
posiela pusinky malá Adrianka.
5. 3. oslavuje
okrúhle životné
jubileum 70 rokov
Anna Kratochví
lová z Malaciek.
Všetko najlepšie,
pevné zdravie
a veľa osobných úspechov prajú
manžel Jozef, dcéra Jarmila s man
želom Ondrejom, syn Vladimír
s manželkou Ľubicou a vnúčence
Miško, Adrejka, Linduška a Adrian
ka.

Tá zaznievala z jednej z pyramíd.
Keď sme sa priblížili, videli sme
štyroch usmiatych opálených mlá
dencov, a tak sme sa ich opýtali, od
kiaľ sú. Nechceli nám prezradiť. Po
vedali len, že zo Záhoria a z nich
jeden prezradil, že v Mexiku je už
dlhší čas a priateľom ukazuje krásu
starého i nového Mexika.
Článok Vášnivé Mexiko hovorí
naozaj pravdu, je tam obrovské
množstvo pamiatok starej civilizá
cie i množstvo zatiaľ neodkrytých
miest, napríklad mesto Palenque je
pohltené džungľou a je odkryté len
na 5 %.
Sú nádherné ich tradície i ob
lečenie, ale sú aj obrovské rozdiely
medzi bohatými a chudobnými,
ktoré si my nevieme ani predstaviť.
A ako vznikol názov polostrova
Jucatan? Keď španielskí moreplavci
pristáli pri brehoch Mexika, pýtali
sa jedného domorodca, kde sú. On
im odpovedal, že Jucatan. Odvtedy
sa začal názov pre polostrov použí
vať, ale v skutočnosti to, čo im do
morodec povedal, znamená, nie
som odtiaľto.
JÁN JUHÁSZ

SpomienkY
Už 2 roky, čo nie je
medzi nami, odi
šiel, ostali sme sa
mi. Ťažko je nám
bez neho, smutno
je nám všetkým,
už to nie je také,
ako bolo predtým. Ostal smutný
ten náš dom, tak veľmi nám chýba
v ňom.
Na Jána Kučeru s úctou a láskou
spomína manželka a celá rodina.
S tichou spomien
kou k Tvojmu hro
bu chodíme, pri pla
mienkoch sviečok
sa  za  Teba  modlí
me. Život Ti nedo
prial s nami dlhšie
byť, ale v našich srdciach zostávaš
stále žiť. 21.2. uplynuli smutné 2 ro
ky, čo nás opustil vo veku 84 rokov
Jozef Blažek z Malaciek. Kto ste
ho poznali, venujte mu tichú spo
mienku. S láskou a úctou spomí
najú manželka, dcéry, syn, zaťovia,
nevesta, vnúčence a pravnúčence.
Odišla  si bez roz
lúčky, veľmi si chce
la žiť, no Tvoje srd
ce to nechcelo do
voliť. Teraz už mô
žeme len k Tebe
prísť a sviečky za

páliť.
23. 2. uplynuli 4 roky, čo nás na
vždy opustila 45-ročná Darinka
Hulmanová z Malaciek. S láskou
spomínajú dcéra Martina, vnúčik
Romanko, neterka Emmuška, ro
dičia, súrodenci s rodinami, ostat
ná rodina a kamaráti. Venujte jej
tichú spomienku.
Dňa 27. 2. uplynie 15 rokov, čo nás
navždy opustil
manžel a otec Mi
lan Jančo z Mala
ciek.
S láskou a úctou
spomína manžel
ka a ostatná rodi
na. Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.



ŠPORT

Volejbalisti v hre
o postup
1. liga muži západ – 15. kolo Strojár
Malacky – Spartak Komárno 3:0 (21,
19, 20) a 3:0 (-20, 20, 22, -21, 14) Stro
jár: Šamulka, Petrovič, Králik, Šmahel,
Weiss, Lapin, libero Rusňák (Rehák,
Kobza)
Tretiu štvrtinu dlhodobej časti
ukončili volejbalisti Strojára domá
cim dvojzápasom proti druhému Ko
márnu. Ak chceli zostať v hre o po
stup do extraligy, museli vyhrať oba
zápasy. V prvom nebolo o víťazovi
pochýb. Malačania súpera prevalco
vali vo všetkých činnostiach. Nástup
do druhého zápasu však lepšie vy
šiel hosťom z juhu Slovenska, keď vy
hrali set. Záhoráci však vyhrali ďalšie
dva a vyzeralo to na ďalšie pohodo

Malacky s dvomi
medailami

Obhájené striebro
Situácie sa chopila trojica atlétov
– jediný senior vo výprave Ján Beňa
a dvaja dorastenci Marco Adrien
Drozda a Claudia Hladíková. Tajnou
ašpirantkou na zlato v behu 60 m
prekážok bola práve Hladíková, kto
rá mohla po ukončení kariéry dote
rajšej slovenskej prekážkarskej jed
notky Miriam Cupákovej-Bobkovej
pomýšľať na najvyššie priečky. V ces
te jej stála Dubničanka Merita Byty
qiová, ktorá sa na mítingu vo Viedni
– týždeň pred šampionátom, pýšila
najlepším zabehnutým časom, a Vla
dimíra Šibová z Dukly B. Bystrica. Na
ša atlétka vo finále behu napriek po
malšiemu štartu bojovala o zlato
ako lev, zdolala však len Šibovú. Na
Bytyqiovú jej v konečnom súčte chý
balo 10 stotín. Hladíková pred šam
pionátom oznámila trénerom v Ma
lackách, že počas jarného prestu

Obhájený bronz
Marco Adrien Drozda nastúpil
len v rozbehoch na 400 m, časom
53,75 s sa nedostal do finálového
behu. V nedeľu rozbiehal prvú štvor
stovku adeptovi na halové ME Joze
fovi Pelikánovi v behu na 800 m, po
prvých dvoch kolách mal náš prete
kár odstúpiť. Pelikánovi však útok
na limit nevyšiel. Medailové ambície
mal vo finále behu na 400 m Ján Be
ňa, ktorý bronz obhajoval aj z predo
šlého halového šampionátu. Na roz
diel od minulého roka diváci videli

Záhoráci v našich i iných kluboch
Po minulom roku, kedy AC získa
lo na majstrovstvách tri zlaté medai
ly zásluhou Šimkovej a Štukovej, od
chádzala málopočetná výprava AC
skromne len s dvomi medailami.
Šimková, toho času pretekárka Dub
nice n/Váhom, bola pred majstrov
stvami chorá a nesúťažila. Dvojica
bývalých Malačanov Martin Koch
a Veronika Harculová, toho času Slá
via UK Bratislava, si počínala obstoj
ne. Koch získal striebro v trojskoku
v novom osobnom rekorde 14,75 m,
Harculová obsadila v trojskoku žien
4. priečku (11,92 m) a v diaľke si vylep
šila osobné maximum (554 cm)
a skončila celkovo siedma. Z ostat
ných Záhorákov sa na šampionáte
predstavil bežec Juniora Holíč To
máš Palkovič, ktorý v cieli zazname
nal čas 4:08,12 min a obsadil šiestu
priečku. V drese Slávie UK Bratislava
sa nedarilo podľa predstáv pôvodne
Holíčanovi Michalovi Ďurkáčovi, kto
rý nezdolal ani na jeden pokus latku
vo výške 210 cm a skončil štvrtý.

NAJ

-TK AC-

✃

ANKETOVÝ LÍSTOK

Športovec (meno a priezvisko, klub, kategória)

...................................................................................................................................

vyhlasuje anketu

NAJ
obľúbenejší
športovec
a kolektív
roka 2010

Body

družstvo

–

v/p

ratio

v/p

ratio

Lopty

P

Sety

VKP B
Komárno
Malacky
Nové Mesto n/V.
Bilíkova
Komjatice

30
30
30
28
28
30

26
20
20
10
9
3

4
10
10
18
19
27

56
50
50
38
37
33

83:31
68:40
71:47
38:67
42:61
28:84

2,68
1,70
1,51
0,57
0,69
0,33

2620:2190
2497:2242
2629:2407
2092:2377
2127:2305
2160:2604

1,2
1,11
1,09
0,88
0,92
0,83

Americký futbal
v Malackách

Tento pre náš kraj netradičný šport bude mať už čoskoro svoje
pôsobisko aj v našom meste. Už sa začal nábor hráčov a rozbehli sa
úvodné tréningy.

Tento najtvrdší kolektívny šport
na svete je otvorený širokému spek
tru záujemcov bez rozdielu talentu
alebo fyzických parametrov. Ak vás
oslovil tento šport plný adrenalínu,
tvrdého kontaktu, dynamickej hry,
súbojov o každý centimeter ihriska,
nečakaných zvratov až do posled
ných sekúnd hry, rozmanitej taktiky
a hlavne tímovej spolupráce, uvíta
me vás medzi nami. Jedinou pod
mienkou je vek od 17 rokov! Výstroj
zatiaľ nie je podmienkou. Trénujeme
1- až 2-krát do týždňa na škvarovom
ihrisku v Zámockom parku. Na pres

né termíny a všetky ostatné podrob
nosti sa môžete informovať na uve
dených kontaktoch, alebo ich nájde
te aj na facebooku, na ktorom sa zá
roveň uskutoční verejné hlasovanie
o názov klubu. Po zostavení tímu
a tréningovom programe budú na
sledovať prvé priateľské stretnutia,
účasť v turnajoch a neskôr aj účasť
v jedinej slovenskej lige. Prihlásenie
do klubu a členstvo v ňom nie je
podmienené žiadnymi poplatkami.
Kontakt:
0908 607 008, 0918 972 937,
ozmh@centrum.sk

Sľubná budúcnosť
malackej hádzanej
V priestoroch športovej haly Malina sa v priebehu jedného týždňa
uskutočnili dva hádzanárske turnaje pre mládež, konal sa turnaj
žiačok aj starších žiakov. Na všetkých súťažiach sa predstavili
i družstvá z nášho mesta.

...................................................................................................................................

Kolektív (názov klubu, kategória)

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Hlasujúci (meno a priezvisko, adresa)

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Hlas môžete dať športovcovi alebo športovému kolektívu Malaciek, ktorý je vám najsympatickejší, resp. výkony koho
oceňujete v rámci malackého športu a reprezentácie Malaciek. Vystrihnite anketový lístok a do 28. marca ho pošlite na
adresu redakcie, prineste osobne do klientskeho centra MsÚ M. Jurdákovej alebo vhoďte do schránky mestských médií pri
schodisku do MsÚ. Spomedzi tých, ktorí sa do ankety zapoja, bude vyžrebovaných desať šťastlivcov – výhercov vecných cien.
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Zápasy

V

kvalitnejšie finále, víťaz Vajdík z Dol
ného Kubína bežal za rovných 49 s.
Beňovi stačil jeho tohtoročný najlep
ší halový čas (50,05 s) na bronzovú
priečku.

por.

Celkový stav

spolu

pového obdobia chce zmeniť pôso
bisko a trénovať v Dukle B. Bystrica.
Rozhodnutie vyvolalo niekoľko
rozporuplných reakcií, Hladíková sa
však cez ne dokázala preniesť a vy
bojovať striebro. Za osobným rekor
dom nad prekážkami zaostala o dve
stotiny, obhájila striebro v tejto dis
ciplíne z minulého roka. Súťaž v sko
ku do diaľky žien bol zlatým klincom
programu, Banskobystričanka Med
gyesová splnila limit na halové ME
v Paríži. Hladíková sa v súťaži spočiat
ku hľadala, prvé dva pokusy boli ne
platné a až tretím si zaistila účasť vo
finále. Najdlhší skok prišiel v štvrtej
sérii – 563 cm, čo je Hladíkovej tohto
ročné osobné maximum. Stačilo na
konečnú piatu priečku.

-duš-

Tabuľka po 15. kole: 1. liga západ – muži

Atléti z Malaciek majú za sebou nevýrazné vystúpenie na halových M SR mužov a žien. Nevýrazné
preto, že v minulosti najväčšie seniorské opory klubu nepretekali. AC malo v hre len trojicu atlétov,
ktorá nesklamala a získala aspoň dva cenné kovy.

Pred šampionátom bolo otázne,
ako sa bude dariť Alexandre Štuko
vej. Tá v posledných rokoch nepozná
premožiteľku v behu na 400 m. Hoci
už bola prihlásená, musela svoj štart
zrušiť pre chorobu. Z Malaciek bola
po odchode Šimkovej (60 m, 200 m)
do Spartaka Dubnica n/Váhom v mi
nulom roku jedinou vážnou adept
kou na zisk titulu majstra Slovenska.

vé víťazstvo. Strojári však pripravili
divákom v ŠH Malina drámu napína
vejšiu ako vo filme. Prehrali štvrtý
set a v rozhodujúcom piatom od za
čiatku prehrávali, v koncovke už
11:14. Potom však so šťastím otočili
a na podanie prišiel Filip Weiss, ktorý
dal eso a naštrbil sebavedomie sú
pera tak, že Malačania otočili na
16:14 a na palubovke vypukla ob
rovská radosť.
Ďalšie kolo odohrá tím Strojára
na Bilíkovej a potom privíta lídra
tabuľky – VKP Bratislava B.
Najbližší program:
Sobota 5. 3. Malacky – VKP B
(13.00 a 15.00 h v ŠH Malina)

Hádzanársky oddiel Strojára Ma
lacky v poslednom období venuje
pozornosť najmä mládeži. O tom, že
mládežníckej hádzanej v našom
meste ide karta, hovoria výsledky
jedného zo spomenutých turnajov,
a to Majstrovstiev okresu Malacky
v hádzanej chlapcov a dievčat ZŠ.
V oboch totiž zvíťazili žiaci a žiačky
z malackej ZŠ na Štúrovej ulici a po
stúpili do krajského kola. Chlapcom
zo ZŠ Dr. J. Dérera patrilo druhé
miesto a tretí skončili chlapci zo ZŠ
Záhorácka. Dievčatá zo ZŠ Záhorác
ka boli vo svojej kategórii druhé

a tretie skončilo Gymnázium Ma
lacky. Podujatia pripravilo CVČ Ma
lacky a všetky stretnutia rozhodoval
A. Pašteka. Trocha menej sa darilo
mladším žiakom Strojára na 4. roč
níku turnaja mladších žiakov o Pohár
generálneho riaditeľa Pozagas Ma
lacky. Zvíťazilo družstvo Sokola No
vé Veselí A z Česka, ktoré vo finále
porazilo družstvo Sokola Cífer A
25:14. V boji o tretie miesto prehrali
Malačania s Tatranom Stupava
10:14. Turnaj sa uskutočnil pod hes
lom Ber loptu, nie drogy.
ANTON PAŠTEKA
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