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úvodník

Šťastná výherkyňa
Ľubica Emríšková
získala aj edukačný
grant v hodnote
700 €. Na fotografii s Jankou,
dcérou vďačnej pacientky
Pavlíny
Janotkovej.

Otvorme
dušu,
ale aj oči

Jar už cítiť v povetrí a pripomína
nám ju všetok život okolo nás. Napriek
chladu pouliční predavači na uliciach
ponúkajú snežienky a z času na čas
vidíme niekoho s kytičkou bahniatok
v ruke. Blíži sa nielen tá astronomická,
ale aj Malacká hudobná jar – a to už
po štyridsiaty siedmy raz. Ešte pred
tým si však stíhame užiť Mesiac knihy,
plný vzácnych stretnutí s tými, čo po
kladnicu ducha sami napĺňajú. Vra
cajú sa k nám rodáci – spisovatelia
a ponúkajú nové pohľady na bytie.
V marci vrcholí veselé a hojné fa
šiangové obdobie a Popolcovou stre
dou sa začína veľký predveľkonočný
pôst – čas telesnej i duševnej očisty,
čas pokánia, zrieknutia sa pôžitkov
a konania dobrých skutkov. Kresťania
si oddávna pri obradoch tzv. Škaredej
stredy sypú popol na hlavu so slovami:
„Prach si a na prach sa obrátiš.“ Ma
jú nám pripomenúť pominuteľnosť
a krehkosť ľudského života. Pôst prá
ve v tomto období má pre mnohých
mimoriadny význam. Sú však aj takí,
pre ktorých je skryté odriekanie tak
povediac spôsobom bežnej existen
cie. Ďalší zasa vyzerajú takmer svätí,
a predsa nám na nich niečo nesedí.
Hľadia na nás zhora ako na chudákov
neschopných dosiahnuť ich kvality.
Blahosklonne naoko ponúkajú po
moc a čakajú, že davy to uvidia a bu
dú im tlieskať.
TATIANA BÚBELOVÁ

15. 3. 2011

„Chorým musíme dávať nielen lieky, ale aj svoje srdce,“ parafrázoval
slová Matky Terezy minister zdravotníctva Ivan Uhliarik. To je len jed
no zo slovných uznaní, ktorého sa dostalo sestričkám z celého Slo
venska počas galavečera v Novej scéne 8. marca pri príležitosti
udeľovania ocenení Sestra roka 2010, nad ktorým mala záštitu
predsedníčka vlády SR Iveta Radičová. Patronát nad súťažnými ka
tegóriami prevzala okrem ministra zdravotníctva aj manželka pre
zidenta SR Silvia Gašparovičová. Pre Malačanov je česť, že medzi naj
lepšími ocenenými sestričkami sa právom ocitla aj víťazka kategórie
Najlepšia diabetologická sestra – edukátorka pani Ľubica Emríško
vá z ambulancie MUDr. Evy Pavleovej. O jej víťazstve rozhodli hlasy
jej pacientov – čitateľov časopisu Diabetik.
Text, foto: -tabu-

Testovanie deviatakov
V stredu 9. 3. sa
testovali vedo
mosti deviata
kov na celom
Slovensku. Táto
skúška neobišla
ani žiakov v Ma
lackách.

Prvá čierna
stavba zbúraná

To, či testovanie do
padlo na jednotku,
sa deviataci dozve
dia približne o me
siac.

Možnosť vyskúšať si takéto tes
tovanie mali žiaci ešte v novembri
minulého roka, kedy sa uskutočnila
simulovaná skúška pod názvom
Komparo. Podľa žiakov jej úroveň
bola neporovnateľná s úrovňou sku
točného monitoru. „Na to, aký dlhý
čas sme sa venovali príprave, ne
mám zo seba dobrý pocit,“ poveda
la s obavami Kristína Tománková.

Účelom každoročného preskúša
vania vedomostí je zisťovanie in
dividuálnych zručností v daných
predmetoch. „Učitelia matematiky
a slovenského jazyka a literatúry so
žiakmi zopakovali a upevňovali
predpísané učivo v súlade s učeb
nými osnovami a vzdelávacími štan
dardmi. Z nášho pohľadu bola prí
prava žiakov dobrá a postačujúca,“

odpovedala zástupkyňa riaditeľky
ZŠ Dr. J. Dérera Jozefína Balúchová
na otázku pripravenosti žiakov.
Výsledky testovania môžu po
slúžiť stredným školám pri rozho
dovaní o prijatí študentov. Zatiaľ čo
vlani bol vraj ťažší slovenský jazyk,
tento rok to bolo naopak, zhodli sa
všetci deviataci.
Text, foto: NATÁLIA SLOBODOVÁ

Ráno 9. 3. na Družstevnej ulici v Malackách čakala ťažká technika na
zabezpečenie výkonu rozhodnutia stavebného úradu v Malackách
o nariadení odstrániť čiernu stavbu. Išlo o rozostavané múry
budúceho rodinného domu, ktorý si svojpomocne začali stavať
Rómovia vo dvore priľahlom k susednému domu, kam sa prisťahovali
v decembri 2008.

Rozhodnutie vydané stavebným
úradom nadobudlo právoplatnosť
2. 9. 2010 a keďže dotknutý staveb
ník sám stavbu neodstránil, vykona
teľnosť nadobudlo 4. 10. 2010. Pre
zložitosť výkonu takéhoto rozhod
nutia bolo zabezpečenie odstráne
nia stavby zverené do rúk exekútora,

ktorý bol po vykonaní potrebných
procesných úkonov súdom povere
ný na výkon exekúcie – v tomto prí
pade odstránení načierno postave
nej stavby. „Odstránili sme dôsledok
protizákonného konania a rovnako
budeme postupovať vo všetkých po
Pokračovanie na . strane

SPRAVODAJSTVO

Malacký
primátor
predsedom
ZOZO
Na sneme ZOZO – Združenia
miest a obcí záhorskej oblasti
– v Senici 2. marca starostovia
a primátori zo Záhoria zvolili
za predsedu svojej stavovskej
organizácie primátora Mala
ciek Jozefa Ondrejku, stal sa
zároveň aj predsedom Združe
nia miest a obcí záhorskej ob
lasti.
Na predsednícke kreslo sa vracia
po štvorročnej prestávke v rámci
rotujúceho predsedníctva, v ktorom
sa striedajú starostovia Skalice, Se
nice a Malaciek. Funkčné obdobie
nového predsedu potrvá dva roky.
Jozef Ondrejka je zároveň jedným
z troch členov ZOZO, ktorí sú členmi
Rady ZMOS. Záujmy 74 miest a obcí
Záhoria spolu s ním na pôde ZMOS
presadzujú primátor Senice Ľubo
mír Parízek a starosta obce Mokrý
Háj Peter Paluda.
Okrem konštituovania nových
orgánov ZOZO, ktoré si prirodzene
vyžiadala situácia po komunálnych
voľbách, sa snem zaoberal aktuál
nymi problémami samospráv. Vy
jadril nespokojnosť s tým, že vládne
strany so starostami nekomunikujú
a pri tvorbe zákonov nerešpektujú
odborné stanoviská ZMOS. Zaujal aj
kritické stanovisko k pripravovaným
zmenám v železničnej doprave.
„Nesúhlasíme s tým, aby boli
zrušené zastávky viacerých vlakov
v stanici Kúty. Takýto krok by pred
stavoval ohrozenie regionálnej do_
pravy,“ povedal nový predseda Jozef
Ondrejka.
Výsledkom rokovania snemu
ZOZO bolo aj uznesenie, ktorým sa
ukladá vedeniu ZOZO rokovať s hlav
ným akcionárom spoločnosti BVS,
ktorým je mesto Bratislava, aby
obce a mestá mimo Bratislavy mali
väčšie zastúpenie v orgánoch spo
ločnosti – v dozornej rade a v pred
sedníctve, a to podľa vlastníckych
podielov.
TATIANA BÚBELOVÁ

Železničná spoločnosť využila obdobie vegetač
ného pokoja na činnosť prospešnú všetkým ob
čanom Malaciek. Od pondelka 28. 2. sa začala
údržba drevín pozdĺž trate od železničnej stani
ce smerom na Plavecký Štvrtok (približne po
spoločnosť Swedwood).

Železnica
zveľaďuje
okolie trate
Železnice Slovenskej republiky
tak začali konať na základe žiadosti
oddelenia územného rozvoja a ži
votného prostredia mestského úra
du z 3. 2. Dôvodom jej podania bola
dlhodobá neudržiavanosť tejto lo
kality. Stále sú tu pozostatky orkánu
z leta 2009 v podobe nebezpečne
visiacich konárov, ktoré môžu pred

amerického zminimalizovať. Mesto
Malacky opakovane eviduje aj sťaž
nosti od vlastníkov záhrad susedia
cich s pozemkami železnice. Veľa
stromov rastie v blízkosti hranice
pozemkov a spôsobuje vlastní
kom problémy tým, že ich koruny
prevísajú do ich záhrad.
Text, foto: -raj-

Policajti pri priechodoch
po novom

Rodičom odporúčame, aby svoje deti vysielali, alebo vodili do školy
od 7.30 h do 7.50 h, kedy priechody zabezpečujú príslušníci MsP.

Mestská polícia Malacky už
niekoľko rokov úspešne za
bezpečuje v ranných hodinách
priechody pre chodcov. Túto
službu oceňujú hlavne rodičia
školopovinných detí. Od 1. 3.
nastáva zmena, ktorú inicio
vali občania Malaciek.

Zmena spočíva v tom, že policaj
ti budú už pred 7.30 h priechody za
bezpečovať. Doteraz hliadka vyrá
žala z oddelenia o 7.30 h. Dopravná
situácia je však už natoľko preexpo
novaná, že dochádzalo k zdržaniu
a hliadka sa v niektorých prípadoch
dostala na miesto až o 7.40 h. Upo
zorňujeme občanov, že môže nastať
aj situácia, keď na priechode neuvi
dia policajta, je to však len v odôvod
nených prípadoch, keď hliadka prio
ritne rieši oznam, ktorý neznesie od
klad.
IVAN JURKOVIČ, náčelník MsP
Foto: -naty-

PCO – ochrana
pred vlámaním

Mestská polícia v Malackách ponúka pomocnú ruku majiteľom
rodinných domov aj bytov v súvislosti s častými prípadmi vlá
mania.
Okrem medializovaných upozornení na dodržiavanie bezpečnost
ných zásad poskytuje aj riešenie, ktoré je z hľadiska prevencie najop
timálnejšie – pripojenie domu či bytu na pult centralizovanej ochrany
(PCO). Pri využití tohto spôsobu ochrany svojho majetku pri poplachu
na miesto činu priamo vyráža ozbrojená hliadka, ktorá je pripravená
a zaškolená na takýto druh zásahu. Nedochádza tu k oneskoreniu spô
sobenému váhaním, či volať alebo nevolať pomoc, a...
riziká pri stretnutí s páchateľom preberá na seba mestská polícia.
Ďalšou výhodou tohto spôsobu ochrany je napr. možnosť zasielania
e-mailov o príchodoch a odchodoch z domu či umiestnenie tajného
SOS tlačidla, ktoré po stlačení ihneď privolá hliadku MsP.
V Malackách mestská polícia takúto službu už dlhší čas posky
tuje pre priemyselné objekty a podnikateľov, no pre majiteľov
bytov a domov je cenník za napojenie na pult centralizovanej
-tabuochrany zvýhodnený.					

Operatívny kontakt: 796 61 04 – Ing. Lacko



stavovať riziko a ohroziť nielen vo
dičov, ale aj chodcov.
V spomínanej lokalite navyše
prevláda javor jaseňolistý, ktorý je
obľúbeným útočiskom spriadača
amerického. Práve s jeho premno
žením malo naše mesto vlani prob
lémy. Ich zredukovaním a prečiste
ním by sa mal výskyt spriadača

Žiakov 9. ročníka ZŠ Dr. J. Dére
ra sme sa opýtali, ako vnímali

Testovanie
deviatakov
Kristína Tománková
Mám zvláštne pocity.
Urobila som veľa hlú
pych chýb, ale myslím
si, že nás učitelia dosť
dobre pripravovali.
Diana Šrámková
Mám zmiešané pocity,
matematika bola urči
te ťažšia ako slovenský
jazyk. Nemyslím si, že
je dobré, ak stredné
školy berú do úvahy toto testovanie.
Človek nemusí mať „dobrý“ deň, môže
byť vystresovaný a práca za 9 rokov sa
podľa môjho názoru nemôže odzrkad
liť v jednom teste.
Roman Matušek
Trochu som sa obával.
Na prípravu sa mi veľ
mi nechcelo chodiť, ale
myslím, že sa to nako
niec vyplatilo. Sloven
ský jazyk bol podľa mňa oveľa ľahší.

Text, foto: -naty-

Do vojenských lesov
bez povolenia

Veľkou devízou Záhoria sú okolité lesy, ktoré sa v jeho katastri nachádzajú. Ich veľká časť pritom patrí
pod Vojenský obvod Záhorie, takže vstup do nich je dovolený len osobám s platnými povoleniami. Tie
si záujemcovia môžu vybaviť v klientskom centre MsÚ.

Cena povolenia je 4,50 € a platí
tri roky pre obyvateľov obcí suse
diacich s vojenskými lesmi, ostatným
platí povolenie jeden rok. No vyzerá
to tak, že už čoskoro by mohli byť
vstupy do vojenského priestoru mi
nulosťou.
Povoleniam zrejme odzvoní
Minister obrany SR Ľubomír Gal
ko sa totiž už začiatkom tohto roka
vyjadril, že chce zrušiť povinnosť ci
vilistov mať povolenia na vstup do
vojenských lesov. „Naším cieľom je
sprístupniť les širokej verejnosti. Sa
mozrejme, že nepôjde o celú oblasť,
ale len jeho časť,“ vyjadril sa. Minis
ter tvrdí, väčšinou sa stretáva s klad
nými ohlasmi ľudí na takéto roz
hodnutie. „K ambícii zrušiť „vstup
ky“ do vojenského priestoru ma
viedlo presvedčenie, že ich vydá
vanie je šikanovaním občanov.
Osobne si totiž myslím, že ľudia by
mali oveľa viac času stráviť v lese,

a nie v nákupných centrách. Navy
še, ak môže do týchto priestorov
vstupovať 14 000 ľudí na povolenie,
nevidím dôvod, prečo by nemal byť
prístupný pre všetkých aj bez po
volenia,“ pokračoval.

volení zostanú majetkom armády,“
zdôraznil minister obrany. Presný
termín zrušenia povolenia zatiaľ nie
je známy. „Určite by som to chcel
stihnúť v tomto volebnom období,“
dodal Ľ. Galko.

Lesy zostanú
majetkom armády
Ľubomír Galko si nemyslí, že by
zvýšený počet návštevníkov vo vo
jenských lesoch pôsobil na okolitú
prírodu deštruktívne. „Urobili sme si
prieskum, z ktorého vyplynulo, že
v lesoch bolo naraz až 8000 ľudí, tak
že nepredpokladám, že by voľný
vstup spôsobil zničenie prírody.“ To,
že armáda má v pláne zadarmo po
skytnúť časť svojich lesov širokej ve
rejnosti, však neznamená, že sa ich
vzdá v prospech obcí. „Medzi ľuďmi
som sa stretol aj s mylnou predsta
vou, že prístupná časť lesov automa
ticky prejde pod obce, čo je veľký
omyl. Vojenské lesy aj po zrušení po

Cyklotrasy podporí aj BSK
Okrem toho chce ministerstvo
obrany v spolupráci s bratislavským
samosprávnym krajom sprístupniť
aj cyklistické trasy cez vojenské ob
vody Záhorie a Turecký vrch. „Navr
hované cyklotrasy riešia prepojenie
jestvujúcich cyklotrás na Záhorí
s Malými Karpatmi a v Malých Kar
patoch prepájajú jestvujúcu sieť cyk
lotrás. Navrhované cyklotrasy boli
vyberané tak, aby boli účelne a lo
gicky pospájané jednotlivé obce či
významné miesta,“ povedal župan
P. Frešo. Celková dĺžka navrhova
ných cyklotrás vo VO Záhorie pri
tom predstavuje dĺžku 66,66 km.
SILVIA RAJNOVÁ
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Dobrovoľne
a vždy zo srdca...

Píše sa rok 2011 – Medzinárodný rok lesov. Píšeme zo srdca, sme
skauti. Veľa energie venujeme upratovaniu po nespratníkoch v le
soch, na lúkach a v potokoch. V poslednom čase však v Malackách
a ich okolí pribúda mnoho necitlivých zásahov do krajiny takzva
nými „odborníkmi“.

Nedávno som sa vybral ja Gordon
s bratom Bocianom na vychádzku
popri Maline cestičkou od diaľničné
ho privádzača k lokalite Tri osy. Kra
jina je zasnežená, príroda spí a zim
nú idylku dotvára štebot hladných
vtáčeniec. Nálada nám ihneď po
smutnie pri pohľade na les, ktorý sa
ešte donedávna nachádzal za les
nou správou smerom k záhradkár
skej osade Olšiny. Väčšinu lesa tu
„položil“ vietor pri víchrici v auguste
2009. No čo nezmohol vietor, to do
končil človek. Na zemi ležia okrem
zvyškov po ťažbe aj stáročné duby,
ktorým vek sme podľa letokruhov
odhadli 250–350 rokov. Medzi obe
ťami víchrice sa našli aj nezmyselne
zrezané jedince. A keby len duby!
V koryte Maliny ležia aj dva storočné
bresty (kedysi používané ako výstuž
pri výrobe drevených kolies). Dnes
už pre ich vzácnosť a pokrok tech

nológií nemá brest významnejšie
praktické využitie. Lesníci sa ich sna
žia chrániť, keďže sú už ojedinelým
spestrením lesných porastov. Komu
tie bresty zavadzali?! O tom, že ich
vysypané z obálky
zrezali ľudia bez srdca, nás presved
čia aj pomerne zdravé nevyvrátené
pne a zopár fotografií, ktoré sme tu
ešte nedávno stihli spraviť. Lokalitu
dobre poznáme a máme pocit neod
borného zasahovania do lesa.
Niektoré z nich sú napadnuté hu
bami a rôznym drevokazným hmy
zom (z tých zaujímavejších sú to
napr. fúzače, roháče, nosorožteky...),
no myslíme si, že v súčasnej dobe
by sa dali ešte zachrániť. Veď aj pál
fiovská lipa v centre mesta na Zá
mockej ulici má už odžitý kus histó
rie a stáva sa pre nás nemým sved
kom minulosti (dôkazom sú staré fo

tografie Malaciek, na ktorých sa
spomínaná lipa nachádza). Tiež nie
je práve v najlepšom zdravotnom
stave, no aj vďaka pokusom o jej zá
chranu tu žije s nami dodnes. Dutina
v jej kmeni má podľa pamätníkov
minimálne 50 rokov. Tak ako sa dajú
liečiť ľudia a zvieratá, takisto možno
liečiť aj stromy. Sú to tiež živé orga
nizmy ako aj my ľudia. Skúsme si
uvedomiť, koľko rokov tie stromy
rástli, koľko bitiek, vojen či prírod
ných katastrof prežili. Koľko prachu,
hluku a vody zadržali. Koľko kyslíka
nám dali, koľko vtáčeniec a drobných
zvierat prichýlili a vychovali.
Ešte donedávna sa hovorilo o vy
tvorení oddychovej zóny, ktorá mala
vzniknúť prepojením Zámockého
parku a lokality Tri duby pomocou
biokoridoru Olšiny. Dnes už čoraz
častejšie počúvame o zástavbe, kto
rá má siahať až po potok Malina. Tak
kde je pravda?! Alebo sa tak rýchlo
menia priority mesta? O takýchto ve
ciach by mali rozhodovať odborníci,
ktorí majú nielen vedomosti, ale aj
srdce... Čo zdedia po nás naše deti?
S pozdravom ZDAR!
Skauti zo 69. zboru M. R. Štefánika

Výruby povolili
ochranári
Na základe listu, ktorý do re
dakcie zaslali skauti zo 69.
zboru M. R. Štefánika, sme
preverovali podozrenie na ne
legálny výrub stromov pri to
ku Maliny od diaľničného pri
vádzača smerom k lokalite Tri
osy. Pri obhliadke sa ukázalo,
že stromy sú naozaj v oblasti
vyrúbané, niektoré už aj od
stránené.

Prečo je to tak, sme sa pýtali Ri
charda Hájka, referenta oddelenia
výroby z Vojenských lesov a majet
kov SR, odštepný závod Malacky.
„Výrub v koryte rieky sa konal so
súhlasom Chránenej krajinnej ob
lasti Záhorie. Dôvodom boli škody
napáchané víchricou v roku 2009.
Takýmto spôsobom Vojenské lesy
a majetky, ktoré sú vlastníkom po
zemkov, odstránili následky prírod
nej katastrofy. Výruby v blízkom

okolí sa uskutočnili v súlade s les
ným ťažobným plánom. Dreviny
boli riadne označené a vyberali sa
len introdukované, teda nie pô
vodné druhy stromov,“ objasňuje
R. Hájek.
Ak teda skauti videli zdravé zo
ťaté stromy, pravdepodobne išlo
o tie z koryta Maliny, ktoré bránili
toku rieky.
Podľa litery zákona (Zákon NR
SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prí
rody a krajiny) územie, kde došlo
k výrubu, je klasifikované ako les,
a preto možnosť ovplyvniť výrub
v tejto lokalite je mimo kompeten
cie obce. Skutočnosť, že výrub bol
konzultovaný aj pracovníkmi CHKO
Záhorie, je pre mesto signálom, že
o ňom vedia a schválili ho tí naj
kompetentnejší. Bez ohľadu na to,
že to môže vyvolávať pochybnos
ti.
Text, foto: -naty-

Malacky privítajú
partnerov
projektu Paltour

V piatok 18. marca sa
v Malackom kaštieli stret
nú zástupcovia partner
ských miest a strategických
partnerov projektu Paltour,
aby si spolu so starostami
Dolného Záhoria po prvý
raz pozreli kompletne zre
konštruované priestory časti kaš
tieľa. Pri tejto príležitosti si pozvaní
hostia budú môcť prezrieť výstavu
Premeny, ktorá mala vernisáž ešte
v decembri 2010, a „premiéru“ bu
de mať aj prvá rotujúca výstava,
ktorá na piatich paneloch prezen

tuje výsledky všetkých
partnerov v rámci projektu.
Ide o stručnú trojjazyčnú in
formáciu o turistických za
ujímavostiach, prírode a po
dujatiach zapojených miest
– Malaciek, Marcheggu, bra
tislavskej Devínskej Novej
Vsi a Schlosshofu.
Pre verejnosť bude výstava prí
stupná cez víkend 19. a 20. 3. v ča
se od 14.30 do 17.00 h. Výstava
z Malaciek poputuje do ostatných
miest a potom sa vráti späť do náš
-rajho kaštieľa.		

Prvá čierna
stavba zbúraná
Dokončenie z . strany

dobných prípadoch,“ povedal k veci
primátor Malaciek Jozef Ondrejka.
Podľa súdneho exekútora Štefana
Hrebíka, ktorý exekúciu vykonával,
sa dnes opäť ukázala dôležitosť inš
titútu súdneho exekútora, na ktoré
ho štát deleguje niektoré právomoci
v rámci právnych noriem.
Mesto zabezpečuje potrebné kro
ky aj na odstránenie druhej čiernej
stavby na Družstevnej ulici, ktorá je
na rozdiel od prvej obývaná. Staveb
ný úrad 28. 2. tohto roka po predchá
dzajúcom zamietnutí krajským sta
vebným úradom opätovne vydal roz
hodnutie o nariadení odstrániť túto
stavbu, ktoré zatiaľ nenadobudlo prá
voplatnosť a vykonateľnosť. Jej dô
sledkom však bude pre mesto povin
nosť postarať sa o strechu nad hlavou
pre tých, čo o ňu exekúciou prídu, na
MALACKÝ HLAS            5/2011

čo upozornila aj pondelková (7. 3.)
návšteva z Úradu vlády SR slovami
splnomocnenca pre rómske komu
nity Miroslava Polláka.
Štátny radca pre oblasť bývania
Anton Šteruský navrhol mestu nie
koľko riešení, pri ktorých môže štát
podať pomocnú ruku. Navrhol Malac
kám možnosť uvažovať o výstavbe
obecných nájomných bytov nižšieho
štandardu za výhodných podmienok.
„Môžeme participovať aj na kúpe
alebo oprave vhodnej nehnuteľnosti,
ktorá bude transparentne zaobsta
raná a bude mať jasné vlastnícke
vzťahy,“ povedal a spomenul aj mož
nosť dočasného ubytovania v unimo
bunkách, ktoré však veľmi neodpo
rúča. Na rokovaní vznikla dohoda
o podaní informácie o zvolených rie
šeniach zo strany mesta do 30 dní.
Text, foto: -tabu-

Posledná šanca
pre Skuteckého

Neplatiči zo Skuteckého ulice č. 1650 v Malackách majú poslednú
možnosť vyrovnať svoje dlhy bez následkov do 31. 3. Ak to neurobia,
odpoja ich od tepla a teplej vody.

Problémy trvajú už celé roky. Cel
kový dlh domu na dodávkach tepla
a teplej vody sa aktuálne vyšplhal
na vyše 77 000 €. Spoločnosť Term
ming, a. s., Bratislava, ktorá je správ
com tohto domu a dodávateľa tepla
a úžitkovej, teplej vody listom upo
zornila mesto, že ak dlhy nebudú vy
rovnané, nielenže pozastaví dodáv

ku tepla a teplej vody v celom objek
te, ale vypovie správu problémové
ho domu. Bytovka je v zlom stave.
Pre dlhodobé neplatenie do fondu
opráv sú nefunkčné výťahy, osvet
lenie a statický stav balkónov tiež
predstavuje trvalú hrozbu. Dodržia
vanie pravidiel susedského spolu
žitia a udržiavanie poriadku sa zlep

šili odvtedy, čo na prízemí s vcho
dom zboku býva niekoľko prísluš
níkov mestskej polície.
Na Skuteckého 1650 je väčšina
bytov v osobnom vlastníctve (58),
zvyšné byty (16) sú vo vlastníctve
mesta. Najväčší problém z hľadiska
nevyrovnaného dlhu predstavuje 23
zadlžených bytov v osobnom vlast
níctve. Ak neurobia nápravu, dôsled
ky ponesú všetci – aj tí, čo pravidelne
platia. Primátor mesta J. Ondrejka
inicioval rokovanie s vedením spo
ločnosti, a podarilo sa mu zabezpečiť
odklad odpojenia do konca marca.
Odvrátenie kolapsu však naďalej zo
stáva v rukách neplatičov.
Tatiana Búbelová

Rady poslancom za 17813 €
Orgánmi mesta pre výkon sa
mosprávy sú primátor a MsZ.
U nás ho tvorí 18 poslancov,
ktorí rozhodujú o základných
otázkach života mesta. Porad
nými orgánmi bez rozhodova
cej právomoci sú komisie, zlo
žené z poslancov i neposlan
cov, ktoré si MsZ môže, ale ne
musí zriadiť.

Poslanci začali volebné obdobie
šetrením na plate primátora. Inak sa
však pozerajú na náklady potrebné
na fungovanie odborných komisií.

Tých zriadili o jednu viac ako doteraz
a všetky s väčším počtom členov
(max. 9). Celkový počet neposlan
cov stúpol zo 16 na 40, pričom ráta
sa s počtom až 44.
Priemerné mesačné náklady na
odmeny neposlancov v roku 2010
predstavovali 248,26 €. Po novom
rovnaké náklady pre 40 súčasných
členov komisií z radov neposlancov
stúpnu na 1349,50 €.
Ak poslanci doplnia komisie do
44 členov, mesačné odmeny nepo
slancov, ktorých výber pred zvole
ním bol v právomoci predsedov ko

misií, stúpnu šesťkrát – teda na
1484,45 €. Keď každá komisia zasad
ne raz za mesiac, cena za rady ne
poslancov dosiahne úctyhodných
17 813 € ročne, zatiaľ čo vlani to bo
lo iba 2979 €.
A to nespomíname odmeny za
akcie, paušálne náhrady či náklady
na tlač prerokúvaných materiálov.
Raz darmo, preč sú časy, keď účasť
v komisii bola cťou aj bez nároku
na odmenu. Predsa však takú prax
aj dnes pozná napr. neďaleká Stu
pava či Pezinok.
-tabu-
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mesiac spoľahlivých štartov

114 druhov autobatérií
38 druhov nabíjačiek
pre všetky
osobné
a nákladné
vozidlá

Saltatrix
pod súkromnou
vlajkou

Tanečné štúdio Saltatrix zabezpečuje mimoškolskú, voľnočasovú
výchovu a vzdelávanie v oblasti pohybu a tanca v rámci Malaciek
i blízkeho okolia. Vznik skupiny sa datuje do roku 1999, na jeho
počiatku stála zakladateľka Andrea Murániová a jej talentované
tanečníčky. Prvé štyri roky Saltatrix fungoval pod záštitou CVČ,
ďalších sedem pod hlavičkou MCK Malacky. Vtedy sa skupina roz
rástla do tanečného štúdia s vyše 250 tanečníkmi. V súčasnosti však
už toto tanečné štúdio vystupuje ako súkromná organizácia.

Myšlienka na samostatné fungo
vanie rezonovala skupinou už dlhší
čas. Keďže sa Saltatrix rýchlo rozras
tá, osamostatnenie, ktoré sa nesie
v duchu kladenia vlastných podmie
nok na prácu v štúdiu, prišlo ako vý
zva. „Výzva bez obmedzení zhora,“
vyjadrila sa A. Murániová, zaklada
teľka.
Dve strany mince
„Za výhodu v prvom rade pova
žujeme vlastnú organizáciu financií.

Máme možnosť absolvovať work
shopy, zúčastňovať sa tanečných tá
borov, sústredení či školení pre lek
torky tanca s certifikátmi, deti mô
žeme brať bez obmedzení z tretej
strany počas celého roka,“ pokračuje
A. Murániová. Veľká nevýhoda pre
chodu do súkromného sektora je
priestorová absencia fungujúceho
štúdia adekvátne veľkého formátu,
keďže Saltatrix má tendencie ešte
viac rozšíriť svoje pôsobenie. „Do
obedňajšie tancovanie pre malé de

tičky, cvičenie pre tehotné, zdravot
né cvičenia pre seniorov na kom
penzáciu zdravotných zaťažení
a pod.,“ vysvetľuje A. Murániová. Štú
dio však vhodné priestory usilovne
hľadá, v súčasnosti má prenajaté
dve tanečné sály v priestoroch MCK,
no len do júna.
Keď vlastné, tak za viac!
Nepríjemnou stránkou súkrom
ného fungovania je aj zvýšenie člen
ského, ktoré je však podľa A. Murá
niovej stále nízke v porovnaní s iný
mi známymi klubmi. „Neustále oslo
vujeme sponzorov a rodičov,“
prezradila nám. „Je veľkým šťastím,
že sa nám vždy snažia podať pomoc
nú ruku.“
Tanečné štúdio eviduje v det
ských formáciách viac ako 160 detí,
v tanečných formáciách 40 detí
a v súťažných 120 detí. Saltatrix dis
ponuje ôsmimi certifikovanými lek
torkami tanca s množstvom skúse
ností. Koho aktivity úspešného ta
nečného štúdia zaujímajú, o akciách,
zápisoch či súťažiach sa dozvie na
inernetovej stránke www.saltatrix.
estranky.sk.
Mário Lorenc, foto: Saltatrix

Ak si
v marci kúpite

autobatériu
Exide

dostanete k

nej
nabíjačku

Všetko, čo potrebujete
vedieť o

autodieloch

Zdravotné sestry sú vzácne osoby, o ktoré
sa ľudia opierajú v najťažších chvíľach svojho
života. Práve preto im vydavateľstvo Ecopress,
a. s., vzdalo hold na tradičnom galavečere
štvrtého ročníka súťaže Sestra roka – profe
sionálne a ľudsky.
Medzi ne patrí aj výherkyňa v kategórii edu
kátorka v diabetológii Ľ. Emríšková, ktorá
pracuje ako sestra v diabetologickej ambu
lancii na Malom námestí. Ako sa sama vyjad
rila, nominovali ju práve tí najkompetentnejší
– jej pacienti. „Konkrétny list s veľmi dojí
mavým a emocionálnym textom napísala
do časopisu Diabetik P. Janotková, ktorej
MALACKÝ HLAS            5/2011

je naša adresa

1. mája 5470/46, Malacky 034 772 4862
0910 966 026 0915 736 141 info@akusat.sk
Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Valentínska kvapka krvi
SČK Miestny spolok Malacky Vás pozýva na odber krvi,
ktorý sa uskutoční
21. 3. od 8.00 do 11.00 h v Spoločenskom dome MCK,
1. p., Mierové nám. 10 (vedľa inkubátora).
Na odber si prineste občiansky preukaz, kartu poistenca,
preukaz darcu.
Info:
www.sckmalacky@estranky.sk (info o našich činnostiach, projektoch
a kurzoch www.nts.sk), prípadne na t. č. 0903 03 13 54.

Profesionálka so zlatými rukami
Len máloktorou cenou sa dá v dnešných
časoch doceniť ochota pomôcť a snaha
podporiť. Úsmev je nedostatkovým ar
tiklom a skutočne podať pomocnú ruku
v ťažkých chvíľach nie je náplňou žiad
nej práce. 8. 3. sa vo večerných hodinách
v bratislavskej Novej scéne oceňovali
práve tí, pre ktorých pomoc druhým nie
je obyčajnou rutinnou smerovkou k vý
platnej páske. Jednou z nich bola i Ma
lačianka Ľubica Emríšková.

len za 1 €!!!

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

by som sa chcela z hĺbky duše poďakovať,“
objasňuje nám ocenená výherkyňa neča
kaný vstup do projektu Sestra roka 2010,
ktorý sa opäť konal pod záštitou predsed
níčky vlády SR Ivety Radičovej, manželky
prezidenta SR Silvie Gašparovičovej a mi
nistra zdravotníctva SR Ivana Uhliarika.
V malackej ambulancii pracuje Ľ. Emríš
ková od roku 2006, náplňou jej práce sú
okrem bežných odberov krvi, meraní tlaku
či hmotnosti i administratívna a najmä
edukátorská práca. „V tomto prípade ide
o školenie hlavne v stravovaní, ale aj iných
problémoch spojených s diabetes melli
tus,“ približuje nám sympatická sestra
svoju činnosť v ambulancii. Tiež nám pre
zrádza, ako ťažko sa opisuje zmes pocitov
pri čítaní ocenenia či listu P. Janotkovej.
„Z celého srdca ďakujem za hlasovanie
do časopisu Diabetik, za to, že si dokázali
nájsť čas a energiu na napísanie niekoľkých
riadkov práve o mne, pretože mám stále
pocit, že nerobím nič výnimočné. Je preto
pre mňa neskutočnou cťou prevziať si oce
nenie udelené práve mojimi pacientmi.“
V rôznych kategóriách bolo ocenených aj
niekoľko ďalších zdravotných sestier z rôznych
kútov Slovenska.
Text, foto: MÁRIO LORENC
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Aj Pálfiho, aj
Jursov rybník
V MH č. 4/2011 bol uverejnený
článok o bývalom rybníku ne
ďaleko Čiernej brány do Zá
mockého parku. Sporná otáz
ka znie, kedy rybník vznikol,
resp. kto bol jeho pôvodným
vlastníkom.

Počítačový kurz
pre seniorov
V Malackách sa seniori vo veku
od 60 rokov učia pracovať s počítač
mi. Organizácie Zlatý vek a Jednota
dôchodcov v Malackách vytvorili
dve skupiny záujemcov. V každej
skupine je 17 seniorov, ktorí sa stre
távajú dvakrát týždenne v počítačo
vej učebni v inkubátore. Najprv sa
naučili ovládať myš, až potom posie
lať poštu či pracovať v programoch.
Dĺžka vyučovacej hodiny nie je pres
ne daná, ale priemerne si za počítač
mi posedia 2–3 hodinky. „Snažíme
sa ich naučiť najmä základy v pro
grame word a základy internetu, nič
zložité. Cieľom je, aby vedeli napísať
text, uložiť ho a prípadne vytlačiť,“
povedala J. Ondrejková, ktorá senio
rov učí spolu s riaditeľom inkubáto
ra V. Magdolenom. Podobný bez
Čítajte/vyhrajte
Román Alabama Song autora
G. Leroya zachytáva vzrušujúci
životopisný príbeh Zeldy Fitzge
raldovej, odohrávajúci sa v pro
stredí americkej a parížskej me
dzivojnovej bohémy 30. rokov.

Žiaľ, pálfiovskému obdobiu ma
lackých dejín sa za posledných sto
rokov nevenovala dostatočná po
zornosť a výskum je len v začiatkoch.
Napriek tomu môžeme na základe
dostupných materiálov napísať, že
vodná plocha tu existovala minimál
ne na konci 19. storočia a patrila Pál

ČASOPIS,
KTORÝ VÁS DOSTANE!

fiovcom. Hovorilo sa jej Labutie ja
zierko a žili v nej aj ryby. Dokladom
je okrem výpovedí pamätníkov pál
fiovského obdobia aj katastrálna
mapa z roku 1897 a pohľadnice
z prelomu 19. a 20. storočia. Po od
chode Pálfiovcov jazierko na istý čas
spustlo. Zásluha pána Jozefa Jursu,
ktorý neskôr kúpil tento pozemok
a rybník zveľadil, je nepopierateľná.
Vďaka nemu dostal podobu, akú si
pamätajú mnohí Malačania.
O histórii tejto vodnej plochy po
drobne píše Milan Dobrovodský aj
v knihe Malacké pohľady.
M. Macejka, foto: archív

d
Karel Gottt prichádza so svojimi obrazmi dobyť
Slovensko!
Neodolateľné vecičky a inšpirácie pre krásu
každej ženy.
Zázračná nočná detoxikácia vás skrášli a ozdraví!
Radíme si navzájom – nová rubrika s overenými
radami do domácnosti.
Chcete poznať tajomstvo a účinky najliečivejšej
byliny sveta?
Príliš mrazivá vášeň. Erotický príbeh mladej
dvojice s neuveriteľným koncom...
Nezabudnuteľné životné príbehy a osudy
čitateľov.
A okrem toho: Bohatá príloha EXTRA so
senzačnými tipmi na letnú dovolenku, skvelými
radami pre zdravie a s populárnou súťažou plnou
dobrých receptov VARÍ CELÁ RODINA!
Moderná žena, Račianska 66, 831 02 Bratislava
Tel.: 02/49 20 74 36, fax: 02/49 20 74 38
e-mail: marketing@modernazena.sk
www.modernazena.sk
MH 11B1

platný kurz už bol realizovaný pred
dvoma rokmi a stretol sa so spokoj
nosťou jeho absolventov.

MILÁČIKOVIA

Metromedia 53x110 f.indd 1

5/18/10 10:17 AM

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!

-pesu-, foto: -raj-

Na správnu mieru
V MH 4/2011 sme uviedli nespráv
nu cenu publikácie Malacky na sta
rých pohľadniciach. Kúpiť si ju mô
žete v TIK-u a v recepcii MsÚ za 10 €.

MCK Malacky vydalo ďalší svoj zborník Malacky a okolie 3. Obsahuje štyri príspevky, ktoré odzneli na
historickom seminári Františkáni v Malackách v 20. storočí v apríli 2010, šesť vybraných príspevkov
z pravidelných Stretnutí s históriou organizovaných Múzeom Michala Tillnera a jednu prílohu so
spomienkovým rozprávaním Jozefa Esterleho zo Zohora na svoju mladosť, vojenčinu, obdobie 2. svetovej
vojny a ďalšie roky svojho života.
Obsahovo sa štúdie venujú malacké
mu františkánskemu gymnáziu a uda
lostiam okolo likvidácie františkánske
ho kláštora v Malackách, osobe Man
svéta Olšovského, rodinným vzťahom
medzi malackými Pálfiovcami, zločin
ným udalostiam v 18. a 19. storočí
v Malackách. Ďalšie príspevky pribli
žujú archeologické výskumy na juž
nom Záhorí za posledné roky, struč
né dejiny židovstva na Slovensku aj
osobnosť maliara Dominika Sku
teckého z Gajár.
Rozsah zborníka je oproti pre
došlým číslam približne o 50

strán väčší (207 s.), pričom obsahuje
aj farebnú obrazovú prílohu, súvisia
cu s niektorými štúdiami. Toto rozší
renie, ale i samotné vydanie umož
nila sponzorská pomoc spoločností
Pozagas, a. s., Malacky a Fytopharma,
a. s., Malacky. Grafické spracovanie,
tlač a výrobu zabezpečila tlačiareň Lu
na, Moravský Sv. Ján.
PAVOL VRABLEC

Záujemcovia si môžu zborník kúpiť
v MCK Malacky (Záhorácka 1919) a TIKu (Bernolákova 1/A) za 5 €. K dispozícii
sú ešte aj staršie čísla zborníka.

Rexo je miláčikom celej rodiny, aj keď
má sem-tam túlavé nožičky.

MARIÁN ELIÁŠ

RIADKOVÁ INZERCIA
• Ponúkam na prenájom rodinný
dom v Malackách, 3 izby s príslušen
stvom. Kontakt: 0904 22 54 85.
Vymáhanie pohľadávok (dlhov).
Kontakt: 0903 78 88 87.
Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Recept

Žiadaný
zákusok
Román
Do polnoci doma získava Rudolf
Dojčák zo Záhoráckej ul. v Ma
lackách. Žiadame výhercu, aby
sa do 22. 4. ohlásil v redakcii.
Ak chcete súťažiť o knihu Ala
bama Song, pošlite do 4. 4. na
lepený kupón a možno sa práve
na vás usmeje šťastie.
Kníhkupectvo Ľubica
OC hotela Atrium
Telefón: 772 67 34
Po–Pia 9.00–17.30 h
So
9.00–12.00 h
Kníhkupectvo

ĽUBICA



KUPÓN
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Výbor združenia VIKTÓRIA
uskutočnil vo februári výročnú
členskú schôdzu, na ktorej prí
tomní nešetrili slovami chvály
pre zákusok z „dielne“ členiek
výboru. Recept teda ponúka
me aj ostatným maškrtníkom.

Potrebujeme:
350 g hladkej múky, 250 g
kryštálového cukru, 2 vajcia, 2 dl
oleja, 2 pochúťkové smotany
(250 g), 1 polievková lyžica kakaa,
1 kávová lyžička sódy bikarbóny,
za hrsť posekaných orechov, za
hrsť posekaných hrozienok na
močených v rume.
Všetko spolu zľahka zamie
šame. Nalejeme na vymastený a
múkou vysypaný hlbší plech. Na
vychladený korpus natrieme
džem a polejeme čokoládovou
polevou.

Pripravil: Vojtech Kúkoľ

Krížovka
Autorom výroku, ktorý tvorí taj
ničku, je grécky filozof Herakleitos
z Efezu (asi 540–480 p. n. l.).

ka (G) – osada kočovníkov G zmen
kový ručiteľ – kôň hnedej farby – me
no Heribanovej – taliansky trubkár

VODOROVNE
A nočný vták (vraj múdry) – česká
nadávka (doparoma) – otcova sestra
– otecko (z maď.) B 2. časť tajničky
– citoslovce rupnutia – C český práv
nik (1845–1924) – dva papagáje (ara
ra a novozélandský) – sila po česky
D množstvá naraz varené – vonku –
španielska exkráľovná (ale aj druh
slimáka) – poradie, sled (hist.) E só
lová pieseň v opere – 3. časť tajnič
ky – horské plesá F solmizačná slabi

ZVISLE
1 ukryje sa 2 patriaca octárovi 3
čuchom pátrala, zisťovala 4 manil
ské konope – značka klavíra (hud.)
5 mliečne výrobky – popredný, vyni
kajúci (publ.) 6 Anastázia (dom.) –
údolie po angl. 7 klub zberateľov
automobilov – citoslovce radosti,
túžby 8 morský živočích – citoslov
ce pohrozenia 9 citoslovce pocho
penia, porozumenia – meno Márie
(dom.) 10 vziať po angl. – cical 11

1
A
B
C
D
E
F
G

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17

značka zahraničných lyží – seká, rú
be 12 nuž, nie dnu 13 babylonský
boh neba – značka lyžiarskych vle
kov 14 citoslovce bolesti – osol 15
1. časť tajničky 16 bieloruský hoke
jista (ale aj patriaci kulakovi) 17 opŕ
chava (lístie zo stromu)
Pomôcky: sakra, Ott, Ena, Rava,
abaka, vale, take, Anu, take
Kto chce súťažiť o sadu CD a DVD,
nech pošle kupón spolu so správnymi
odpoveďami do 21. 3. a zaradíme
ho do žrebovania.
Spomedzi čitateľov, ktorí nám po
slali správne vylúštenie tajničky –
Tí, čo sa plazia, málokedy majú
čisté ruky – sme vyžrebovali Ele
nu Novotovú z Veľkomoravskej
ul. v Malackách. Získava sadu CD
a DVD. Žiadame výherkyňu, aby
sa do 22. 4. ohlásila v redakcii.

MALACKÝ
HLAS

KUPÓN
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SPEKTRUM
Na fotke zľava:
Vlasta Peltznerová, Pe
ter Kovarovič, Karol Bo
bák, Milan Hruboš, čle
novia skalického klubu
výtvarníkov a priatelia
Petra Kovaroviča

SpomienkY
Už 2 roky, čo nie je
medzi nami, odišiel,
ostali sme sami.
Ťažko je nám bez ne
ho, smutno je nám
všetkým, už to nie je
také, ako bolo pred
tým. Ostal smutný ten náš dom, tak
veľmi nám chýba v ňom.
Na Jána Kučeru s úctou a láskou
spomína manželka a celá rodina.

Vo štvrtok 3. 3.
sa v Galérii MCK
uskutočnila sláv
nostná vernisáž
výtvarníka Petra
Kovaroviča pod
názvom Obrazy
a kresby.

Rozprávajú zaňho obrazy
Otvorenie výstavy svojím ume
ním spríjemnili dve mladé talen
tované dámy. Na priečnej flaute
zahrala Zuzana Repková a na kla
víri ju doprevádzala Barbora Slo
bodová.
Bola to už šestnásta samostat
ná výstava amatérskeho umelca,
z ktorého diel však cítiť obrovskú
profesionalitu. Na maľovaných
obrazoch verne zobrazil krásy Zá
horia a iných častí Slovenska. Au
tor sa nám priznal, že inšpiráciu
čerpá najmä zo svojho rodiska
– Veľkých Levár.
V kreslených dielach možno
vidieť neopakovateľnú prepra

covanú techniku a snúbia sa tu
viaceré elementy, osoby, budovy,
história. Výstava sa konala pri prí
ležitosti autorovho životného ju
bilea, ktoré oslávil ešte v decem
bri minulého roka. Za sebou má
už množstvo spoluprác, ale aj oce
není, vystavoval už aj vo Viedni.
Býva zvykom, že k výstave prítom
ným povie autor pár slov. Peter Ko

47. malacká
hudobná jar

Zobrať si do ruky dobrú knihu
znamená opustiť svet, v ktorom
žijeme, a ponoriť sa do sveta fan
tázie plného romantiky, dobro
družstiev, ale aj poznatkov. Pri
dobrej knihe zabúdame na sta
rosti bežného života. Je to mož
nosť, ako uniknúť realite, ale zá
roveň sa dozvedieť niečo nové
a rozšíriť si obzory. Myšlienky a ko
nanie knižných hrdinov nás môže
poučiť a vyzbrojiť poznaním aj do
skutočnej reality.

20. 3. o 17.00 h, KD – Cigánski diabli
27. 3. o 17.00 h, synagóga – Barbora
Šramková, Peter Srvátka – klavírny
kokteil
3. 4. o 17.00 h, KD – Adriena Barto
šová, Juraj Burian, Štefan Bučko
10. 4. o 16.00 h, KD – MHJ deťom:
Divadlo Haff, Zuzana Hassová –
WAU
17. 4. o 17.00 h, KD – Laco Deczi
& Celula New York, USA

varovič však patrí medzi ľudí, za kto
rých hovorí práca. A tak nechal roz
právať svoje obrazy. Až neskôr pri
vínku prehodil pár slov s každým,
kto túžil po jeho pozornosti, naprí
klad aj so svojimi priateľmi z Klubu
skalických výtvarníkov.
Výstava potrvá až do 27. 3.
Text, foto: NATÁLIA SLOBODOVÁ

Kniha je zrkadlom
duše – duša je
zrkadlom sveta

Tento rok už 56. raz spájame me
siac marec s knihami. Pri tejto príle
žitosti si Knižnica MCK pre Malača
nov pripravila bohatý program. Po
čas celého mesiaca je možné absol
vovať exkurziu po knižnici a okrem
toho majú žiaci 1. ročníkov ZŠ zápis
zadarmo. V pondelok 7. 3. sa usku
točnila debata s rodákom z Malaciek
a autorom viacerých prozaických
diel Karolom Horváthom. Autorka

Danica Pauličková predstavila svoju
detskú tvorbu, ktorú sama aj ilustruje.
V utorok 15. 3. o 17.00 h máte mož
nosť vychutnať si dúšok elixíru smie
chu so Zuzanou Kronerovou a Alfré
dom Swanom. Budú čítať zaujíma
vosti o rode Kronerovcov.
V termíne od 28. 3. do 3. 4. sa
uskutoční týždeň bez pokút. Či
tatelia majú možnosť vrátiť knihy
po výpožičnej lehote bez pokuty.
29. 3. od 10.00 h si prídu na svoje
zarytí knihomoli. Uskutoční sa čita
teľský maratón pod názvom Čítajme
si. Načrieť môžete aj do novej knihy
Marcely Laiferovej, ktorú príde au
torka sama predstaviť a porozpráva
sa o živote 31. 3. o 17.00 h. Mesiac
plný kníh a čítania sa zavŕši v piatok
1. 4. Nocou s Andersenom. Zúčast
nené deti si užijú noc plnú zábavy,
hier s čarovnými bytosťami a roz
právkami. A na záver bude vyhlásený
aj kráľ detského čitateľa.
NATÁLIA SLOBODOVÁ

PAVOL FREŠO:

Namiesto kritiky si
hovorme pravdu a spolupracujme
Spolupráca predstaviteľov sa
mospráv a štátnej správy je dôležitá
pri odstraňovaní rozdielnych po
hľadov na problémy samospráv.
Zdôraznil to predseda Bratislavské
ho samosprávneho kraja Pavol Fre
šo na dnešnom sneme Združenie
miest a obcí záhorskej oblasti, ktorý
sa konal v Senici. „Namiesto kritiky
za každú cenu by sme sa mali viac
sústrediť na spoluprácu najmä
v tom, čo nás spája. Jediná cesta,
ktorá vedie von, nie je o politizácii,
ale o spoločných krokoch. Stále
zdôrazňujem, že politické tričká by
sme mali odhodiť v momente, keď

sa zatvorili dvere volebných miest
ností. Teraz sa sústreďme na to, čo
chceme urobiť v prospech obča
nov,“ povedal Frešo.
Ako príklad dobre fungujúcej
spolupráce a otvorenosti pri riešení
problémov samosprávy označil sta
rosta Vysokej pri Morave Dušan
Dvoran napríklad spoluprácu Bra
tislavskej župy s obcami Malackého
okresu. „Dvere máme kedykoľvek
otvorené, hovoríme o problémoch
a spoločne so županom ich aj rie
šime,“ uviedol.
Pod hlavičkou Združenia miest
a obcí záhorskej oblasti (ZOZO) úz

ko spolupracuje 76 členských obcí
a miest. Administratívne je územie
Záhoria rozdelené do troch obvo
dov – Malacky, Senica a Skalica. Ob
vod Malacky je súčasťou Bratislav
ského samosprávneho kraja a okres
Senica a Skalica patrí do Trnavského
samosprávneho kraja. Snemu sa vô
bec po prvýkrát zúčastnili obaja žu
pani – za Trnavský kraj Tibor Mikuš
a za Bratislavský kraj Pavol Frešo.
Medzi hosťami bol aj poslanec Ná
rodnej rady SR Dušan Čaplovič a vý
konný podpredseda ZMOS Jozef
Turčány. Účastníci snemu sa zaobe
rali financovaním samospráv, pri

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 spomien
ku. S láskou a úctou spomínajú man
želka, dcéry, syn, zaťovia, nevesta,
vnúčence a pravnúčence.
Redakcia Malackého hlasu sa
hlboko ospravedlňuje rodinám
a priateľom zosnulých pánov
Jána Kučeru a Jozefa Blažeka za
zámenu fotografií pri spomien
kach uverejnených v predchá
dzajúcom čísle MH, ktoré opa
kovane uvádzame už správne.
Dotĺkto srdce, čo sme milovali, klesli
ruky, čo tvrdo pracovali, zhasli oči,
stíchol hlas, vďaka Ti, mamička, za
všetkých nás.
2. 3. sme si s úctou pripomenuli
1. výročie úmrtia našej drahej ma
mičky, svokry, babičky Sidónie Ha
lásovej z M. Levár. S láskou spo
mínajú dcéry Danka a Zdenka s ro
dinami. Kto ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
BLAHOŽELÁME
30. 3. oslavuje ži
votné jubileum 80
rokov Oľga Ore
šanská z Malaciek.
Všetko najlepšie,
veľa lásky a hlavne
pevné zdravie Ti
zo srdca prajú manžel Tonko, deti
Bohuš, Eva a Alena s rodinami. Veľ
kú pusu posiela šesť vnúčat a tri
pravnúčatá.

čom podľa T. Mikuša treba nastaviť
podmienky tak, aby mali samo
správy stabilný výhľad financova
nia.
Určité výhrady odzneli aj na mar
go novelizovaného zákona o sociál
nych službách, v ktorom podľa pri
mátorov a starostov nie je dorieše
né financovanie týchto služieb. Zú
častnení sa zároveň zhodli na tom,
že je dôležité prizývať na rokovania
aj zástupcov ministerstiev a poslan
cov Národnej rady SR.
Účastníci snemu zvolili nového
predsedu, ktorým sa stal primátor
Malaciek Jozef Ondrejka, a dvoch
podpredsedov – doterajšieho pred
sedu ZOZO a primátora Senice Ľu
bomíra Parizka a primátora Skalice
-tsStanislava Chovanca.
Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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Už 5 rokov si 10. 3.
pripomíname chví
ľu, keď navždy za
tvorila oči naša mi
lovaná mama, ba
bička a svokra Má
ria Planková. Kto
ste ju poznali, venujte jej tichú spo
mienku. Za celú rodinu dcéry Milka
a Ema.
Dotĺklo srdce, stíchol hlas, mala rada
ľudí, prácu, život, všetkých nás.
Čas tíško plynie, smútok je nám
všetkým, už nič nie je také, ako bolo
predtým.
11. 3. sme si pripo
menuli 2. smutné
výročie úmrtia na
šej manželky, ma
mičky a starej ma
my Márie Vinceo
vej. Spomínajú
manžel Ivan, dcéra Denisa s rodi
nou a syn Ivan s deťmi.
19. 3. by oslávila 90.
narodeniny naša mi
lovaná mamička Jo
zefína Trenčanská
z Malaciek, 27. 4. si
pripomenieme 10.
výročie jej odchodu
do večnosti, 10. 1.
uplynuli 4 roky, čo
nás opustil milova
ný otec Augustín
Trenčanský. S lás
kou a úctou spo
mínajú dcéry Eva,
Marta, Mária, Ľubica, zaťovia, vnú
čatá, pravnúčatá a ostatná rodina.

Pri príležitosti ne
dožitých 69 rokov
si na svoju mamku
a babku Kvetosla
vu Hlaváčovú spo
mínajú manžel, de
ti a vnúčatá. Veľmi
nám chýbaš.
MALACká MATRika
od 21. 2. do 7. 3. 2011
VÍTAME MEDZI NAMI:
Nela Žáková, 9. 2.; Nela Dá
nócziová, 28. 2.
POVEDALI SI ÁNO:
Róbert Daniel a Zuzana
Išuninová
NIE SÚ MEDZI NAMI:
Paulína Ferenčíková, Lak
šárska Nová Ves, *1925; Ti
bor Kubenko, Lozorno, *1945; Pe
ter Patsch, Malé Leváre, *1952;
Mária Nemcová, Malacky, *1926;
Albina Filípková, Plavecký Štvr
tok, *1925; Karla Vaňková, Malac
ky, *1928; Ján Krieglstein, Piešťa
ny, *1939; Helena Žilavá, Studien
ka, *1928; Anna Rohlíčková, Ma
lacky, *1920; Otília Bystrianska,
Malacky, *1935; Janina Mihalovi
čová, Borský Svätý Jur, *1932; An
na Šelcová, Jakubov, *1924; Má
ria Váradiová, Malacky, *1923; An
na Tarová, Kostolište, *1934

Študenti, pozor!

Do konca marca máte šancu za
pojiť sa do literárnej súťaže Malacké
brko 2011. Práce posielajte na br
ko@malacky.sk a v troch vytlačených
origináloch na adresu Mesto Malac
ky, Radlinského 2751/1.



ŠPORT

Florbalistky
1. SC Malacky
v extralige!

Koncom februára sa malacké dievčatá na poslednom turnaji v Bra
tislave rozlúčili so sezónou v 2. slovenskej lige žien vo florbale.
V oboch odohratých zápasoch nenašli premožiteľa a získali 4 body
do tabuľky, ktoré v konečnom dôsledku znamenajú umiestnenie
na 2. priečke a zaslúžený postup do najvyššej ženskej súťaže –
extraligy.

V prvom veľmi dôležitom zápa
se nastúpili proti doteraz neporaze
nému lídrovi súťaže NTS FK-ZŠ Nem
šová B. Zápas rozhodoval o koneč
nom umiestnení a Malačianky po
trebovali uhrať aspoň bod, aby po
tvrdili 2. miesto v tabuľke, ktoré
okupovali celú sezónu.
Dôležitosť zápasu si malacké
florbalistky naplno uvedomili a do
zápasu nastúpili veľmi zodpovedne
a sústredene. Od prvých minút tak
mer bezchybne dodržiavali dohod
nutú taktiku, ktorá v spojitosti s bo
jovnosťou a obetavosťou priniesla

V ďalšom zápase nastúpili proti
outsiderovi súťaže FBC Snipers Bra
tislava. V tomto zápase sa potvrdili
papierové predpoklady, keď Mala
čianky od začiatku zápasu prevzali
zápas do svojich rúk a nešetrili sú
pera. Počas 60 minút zaťažili konto
súpera 16 gólmi a vyhrali jednoznač
ne 16:4.
1. SC Malacky – FBC Snipers Bra
tislava 16:4
Umiestnenie na medailových
miestach 2. slovenskej ligy:
1. NTS FK-ZŠ Nemšová B, 18 b,

Úspech sa rodí ťažko
V sobotu 26. 2. sa v ružom
berskej športovej hale Konia
reň uskutočnili pod záštitou
primátora mesta Ružomberok
M SR 2011 v rapid šachu.

Hralo sa 2x20 minút + 5 sekúnd
bonus na sedem kôl. Našich osem
malackých šachových nádejí vystú
pilo v troch kategóriách CH8, D8,
CH10. Pre prvé dve kategórie to bol
zároveň kvalifikačný turnaj na M SR
2011 Sliač.
Niektoré naše rýchle ruky hoci za
čínali s časom 20 minút, pravidelne

svoje ovocie. Počas celého zápasu
neprehrávali. Aj keď sa zakaždým
súperovi podarilo dohnať jedno
gólové manko, malacké florbalistky
sa zvýšenou aktivitou opäť priblížili
gólom k víťazstvu. V poslednej tre
tine dokázali zvýšiť náskok o 2 góly
a hoci inkasovali 3 minúty pred kon
com v oslabení, dokázali získať dô
ležité 2 body, ktoré znamenali po
stup do extraligy.

2. 1. SC Malacky, 15 b,
3. FBK Bogdau Stupava, 13 b.
O významný postup do najvyššej
súťaže sa postarali D. Balúchová,
M. Gašparová, B. Mrázová, P. Baum
gartnerová, N. Belešová, M. Šefčíko
vá, Z. Páleníková (hrajúca trénerka),
A. Haršániová, M. Uhrová, A. Kolesá
rová, K. Kaderová, L. Puškáčová,
E. Dúšková, M. Kovácsová, M. Gavu
rová, K. Dúšková, A. Schildová a O. Di
vinský (asistent trénera).

Volejbalisti
stratili body
 VK Bilíkova – Strojár Malacky
Š
3:2 (-22, -21, 20, 24, 13) a 3:1
(-26, 18, 25, 21)

Strojár:
Šamulka, Petrovič, Králik, Rehák,
Weiss, Lapin, libero Rusňák
Malačanom chýbal pre pracovné
povinnosti Šmahel, napriek tomu
mali dobré vstupy do oboch zápa
sov, keď viedli v prvom 2:0 a v dru
hom 1:0 na sety. Tieto vedenia však
nedokázali pretaviť na zisk dôleži

NAJ
OTO DIVINSKÝ

✃

1. SC Malacky – NTS FK-ZŠ Nem
šová B 5:4

ANKETOVÝ LÍSTOK

Športovec (meno a priezvisko, klub, kategória)

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

vyhlasuje anketu

NAJ
obľúbenejší
športovec
a kolektív
roka 2010

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

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.



končili s časom 21,22 minút. Dohová
ranie rodičov, trénera a silnejší súpe
ri ich však neskôr spomalili. V najpo
četnejšej obsadenej kategórii CH8 si
priamy postup vybojovali:
5. miesto Juraj Bača, žiak 2. C ša
chovej triedy, ZŠ Dr. J. Dérera, Mala
cky,
6. miesto Roman Veltschmid, žiak
2. C šachovej triedy, ZŠ Dr. J. Dérera
V kategórii D8 si postup vybojo
vali Daniela Osadská, MŠ Olšovské
ho a Emma Kríková, žiačka 1. C ša
chovej triedy, ZŠ Dr. J. Dérera.
Všetkým deťom, rodičom a, sa

tých bodov, takže pred zápasom
5. 3. proti VKP opäť stratili na druhé
Komárno 2 body.
-duš-

Poradie po 16. kole
1. VKP B
2. Komárno
3. Malacky
4. Nové Mesto nad Váhom
5. Bilíkova
6. Komjatice

mozrejme, postupujúcim blahože
láme k úspešmej reprezentácii mes
ta Malacky.
Tomáš Chabada

Hádzanári
stále tretí

Malacky–Modra 31:31 (14:13)
V sobotu 5. 3. privítali Malacky na
svojej palubovke rozbehnutú Mod
ru. Domáci si uvedomovali, že to
nebude ľahký zápas. Mali v úmysle
ukončiť nie celkom vydarenú sériu,
preto začali zodpovedne. Zápas mal
dobré tempo a vyrovnaný priebeh.
Počas prvého polčasu si držali 1- až
2-gólový náskok a do kabín sa od
chádzalo za stavu 14:13. V druhom
polčase sa obraz hry nezmenil, ba
dokonca ešte viac vyrovnal, každý
gól bol dôležitý. Po 60 minútach
svietil na ukazovateli stav 31:30 pre
Malacky, no domáci si kalich trpkosti
vypili až do dna, keď z posledného
9-metrového hodu Modrania doká
zali dať gól na konečných 31:31.
Po tomto zápase ostali Malacky na
3. priečke v tabuľke.
Zostava: R. Piaček, M. Kuklovský
– brankári, T. Stachovič ml., R. Baláž,
V. Pavlík 5, M. Sedláček 7, P. Bízek,
T. Baláž, A. Škoda I. Oslej 3, M. Spuch
lák 4, M. Hlaváč D. Stachovič 9, P. Sta
chovič 3. Tréner: V. Valachovič
TOMÁŠ BALÁŽ

STREETFEST
MALACKY 2011
Streetfest 2011, ktorý neod
mysliteľne patrí k letu, sa usku
toční v Malackách 16. júla, týž
deň po festivale Pohoda.

Je ideálnym termínom a organi
zátori prisľúbili, že tento termín sa
už meniť nebude. Festival bude ako
vlani jednodňový, ale organizátori
pripravili zaujímavé novinky. Cez
deň sa bude konať opäť streetbalový
turnaj pre všetky kategórie – nebude
chýbať kategória pre neregistrova
ných basketbalistov, ktorá sa v minu
losti tešila veľkej popularite. Pre

športovcov a pre návštevníkov festi
valu bude pripravená oddychová zó
na a detské mestečko, keďže deti
majú na podujatie vstup zadarmo.
Pripravená je aj rodinná vstupenka.
V rámci vystúpení hudobných sku
pín a interpretov nebude chýbať
rock, pop, ska, reagge, rock`n roll,
rnb ani hip-hop.
Viac informácií nájdete na face
booku a na www.streetfest.sk. Začal
sa predpredaj akciových vstupeniek
za 7 €/ks v Caffe 23, ktorý potrvá do
konca marca.
-red-
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