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Malacká hudobná
jar sa začala
diabolsky

úvodník

Zvonením
sa to
nekončí
Otvárajú nám cestu k poznaniu,
vyzbrojujú nás vedomosťami, vedia
nás postrčiť tým správnym smerom.
Každá spoločnosť na nich odjakživa
kládla vysoké nároky s cieľom vycho
vávať z ľudí výborné osobnosti a zna
lých odborníkov. V súčasnosti sú za
svoju prácu finančne nedocenení
a žiaci ich skutočne morálne docenia,
až keď dospejú. Za našimi úspechmi
často stoja práve oni učitelia. Ľudia,
ktorých životným poslaním je vykre
sať z dieťaťa človeka. Sviatok slávia
28. 3. na počesť výročia narodenia naj
väčšieho pedagóga, učiteľa národov
Jana Amosa Komenského. Tak ako si
vážime naše matky po celý rok a nie
len na Deň matiek, vážme si aj učite
ľov a zachovajme si k nim úctu, preto
že zvonením sa ich práca nekončí.
NATÁLIA SLOBODOVÁ

Kráska
z Malaciek

Už 9. 4. spoznáme novú Miss
Slovensko 2011. Aj Malacky
majú v súťaži svoje ohnivé že
liezko – 21-ročnú a 180 cm vy
sokú Radku Andrlovú.

Už 47. ročník Malackej hudobnej
jari odštartovali nespútaní Cigánski
diabli. Sedem hudobníkov na pódiu
Kultúrního domečka si podmanilo
publikum nielen svojím umením, ale
aj nefalšovaným cigánskym tempe
ramentom. Skvelý výkon cimbalové
ho kráľa Ernesta Šarköziho podfarbili

tóny violončela jeho manželky Silvie.
Zážitkom bolo aj virtuózne husľové
sólo primáša Cigánskych diablov Šte
fana Banyáka.
Vtipným rozprávaním, ale aj bez
chybnou hrou umelecký zážitok do
pĺňal Zoltán Grunza (klarinet a taro
gáto). Orchester koncertoval už tak

mer na každom konci sveta a odbor
nou verejnosťou je považovaný za
jeden z najlepších v kategórii Etno
a World Music.
Aj v nasledujúcich týždňoch je
pre vás v rámci Malackej hudobnej
jari v Kultúrním domečku priprave
ný zaujímavý program.

Máme tretí najkrajší
kalendár
Radka Andrlová je zamilovaná,
usmievavá, krásna, šťastná a je
z Malaciek. V súťaži Miss Slovensko
2011 „schytala” číslo jeden. Dúfajme
teda, že je to znamenie a nakoniec
bude číslo jeden aj pre porotu.
Malacky jej vo finále držia palce!

Sympatická Malačianka študuje
tretí rok na Vysokej škole marketin
gu a biznisu v Bratislave a popritom
si zarába ako asistentka generálne
ho riaditeľa v občianskom združení.
Popri písaní„bakalárky”, práci a súťa
žení v Miss Slovensko 2011 jej na
iné záujmy nezostáva veľa času.

Pokračovanie na 5. strane

Tohtoročný kalendár mesta Ma
lacky – Kaštieľ v detailoch získal
3. miesto v súťaži Najkrajší kalen
dár Slovenska 2011, keď sa v silnej
konkurencii v kategórii mestá –
nástenné viaclistové kalendáre
umiestnil za prvou Spišskou
Novou Vsou a druhou Nitrou.
Organizátorom súťaže je
už 19 rokov Klub fotopubli
cistov Slovenského syndiká
tu novinárov, pričom o víťa
zoch rozhodla odborná po
rota. Slávnostné vyhod
notenie a vyhlásenie výsledkov bolo v stredu
23. 3. v Štátnej vedeckej
knižnici v Banskej Bys
trici. Víťazné kolekcie
kalendárov zostanú
do 13. 4. v Banskej Bys
trici a počas roka bu
dú vystavené vo vy
braných slovenských mestách.
Mestský kalendár, ktorý tvoria fotografie de
tailov Malackého kaštieľa z dielne Stanislava Osuského,

si ešte stále mô
žete kúpiť v MsÚ
alebo v TIK-u za
2 €.
Kalendár je vý
nimočný aj texto
vým predstavením
zobrazených detai
lov, ktoré upozorňu
je na osobitosti a cen
né prvky objektu kaš
tieľa. Texty pre kalen
dár pripravili Simona
Šípová a Silvia Rajnová.
Pod celkový vzhľad ka
lendára sa ako jeho di
zajnér podpísal Peter Jac
kanin.
Kalendár vydalo mesto
Malacky s prispením Na
dácie SPP a akciovej spoloč
nosti Nafta, ktorým ďakuje
me za príležitosť vydať ho.
-raj/tabu-

3. 4. o 17.00 h Adriena Bartošo
vá, Juraj Burian, Štefan Bučko
10. 4. o 16.00 h Divadlo Haff,
Zuzana Hassová – WAU
17. 4. o 17.00 h – Laco Deczi &
Celula New York
Text, foto:
NATÁLIA SLOBODOVÁ

Ľudskosť, nestrannosť, neutra
lita, nezávislosť, dobrovoľnosť,
jednotnosť a univerzálnosť.
Týmito siedmimi princípmi sa
riadi Hnutie Červeného Kríža.
Pod jeho záštitou sa zmierňuje
utrpenie všetkých ľudí podľa
dávneho symbolu rovnosti.
Jednou z takýchto akcií je aj
tradičná Valentínska kvapka
krvi, organizovaná Miestnym
spolkom Slovenského Červe
ného kríža Malacky.

Šesťdesiat
šľachetných
darcov
krvi
Hoci sa tento projekt spája už
podľa názvu s Valentínom, tento rok
padlo valentínske dobrovoľné daro
vanie krvi v Malackách až na 21. mar
ca. Kameňom úrazu bola absencia
vhodných priestorov na akciu také
hoto charakteru – tie sa našli až na
marec v budove MCK.
Predsedom miestneho spolku je
Klaudia Kovárová, ktorá mala na sta
rosti celý priebeh dobrovoľného va

Pokračovanie na . strane

SAMOSPRÁVA

Sčítanie ľudu
v celej Európe

Tento rok sa v máji uskutoční sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Na
Slovensku bolo posledné sčítanie pred desiatimi rokmi. Špecifikom
toho terajšieho je, že sa koná odrazu v celej Európe. Na Slovensku sa
uskutočňuje podľa zákona NR SR č. 263/2008 Z. z. na základe vy
hlášky Opatrenia Štatistického úradu SR č. 438/2010 z 2. novembra
2010, ktoré stanovilo podrobnosti o charakteristikách, základných
znakoch a štruktúre zisťovaných údajov, vzory sčítacích tlačív.

Dôležité termíny
Rozhodujúcim okami
hom pre uvedenie údajov
je polnoc z piatka 20. mája
na sobotu 21. mája, ku kto
rému sa zisťujú požadované údaje.
Súčinnosť k celému sčítaniu je
v zmysle zákona povinný poskytnúť
každý občan, a to úplne, správne,
pravdivo a včas. Sčítanie sa vykoná
podľa nariadenia vlády SR od 13.
mája do 6. júna, pričom tlačené
formuláre sa budú môcť vypĺňať od
21. mája do 6. júna, elektronické for
muláre len od 21. mája do 29. mája.
Sčítanie riadi, metodicky usmerňuje
a koordinuje Štatistický úrad SR v sú
činnosti s príslušnými orgánmi štát
nej správy, obvodnými úradmi, mes
tami, obcami a vyššími územnými
celkami.
Komisári poučia i pomôžu
Samotné sčítanie vykonajú sčíta
cí komisári. Sčítací komisári začnú
od 13. mája navštevovať domácnos
ti, ktoré patria do ich sčítacieho
obvodu. Počas výkonu činnosti je
sčítací komisár povinný preukazovať
sa osobitným poverením, ktoré mu
vydá primátor mesta. Sčítací komi
sár odovzdá bývajúcim členom do
mácnosti sčítacie tlačivá, ktoré sú na
národnostne zmiešaných územiach
k dispozícii aj v jazykoch národnost
ných menšín (maďarskom, róm
skom, ukrajinskom a rusínskom).
Pre slabozrakých a nevidiacich
budú vysvetlivky k sčítacím tlačivám
v Braillovom písme. Sčítací komisár
nevstúpi do domácnosti, ak ho sami
nevyzvete. Poučí občanov o spôso
be vyplnenia sčítacích tlačív a od
povie na otázky. Ak sa rozhodnete
vyplniť sčítacie tlačivá elektronicky,
sčítacieho komisára o tom musíte
informovať.

Od sčítacieho komisára
prevezmete nasledujúce
sčítacie tlačivá:
A. Údaje o obyvateľovi pre
každého člena domácnosti;
B. Údaje o byte vyplní jedna
osoba za celú bytovú domácnosť;
C. Údaje o dome vyplňuje vlast
ník alebo správca domu za každý
dom – za každý dom jedno sčítacie
tlačivo.
Podľa inštrukcií z webstránky
Štatistického úradu SR www.stas
tictics.sk skôr ako začnete vyplňovať
sčítacie tlačivá, prečítajte si vysvet
livky. Mali by každému pomôcť za
písať údaje úplne, správne a pravdi
vo. Sčítacie tlačivá treba vypísať
modrým alebo čiernym perom. Sčí
tacie tlačivá neskladajte, chráňte ich
pred poškodením a zničením. Po pr
vý raz v histórii si budete môcť vy
brať, či sčítacie tlačivá vyplníte v lis
tinnej podobe alebo elektronicky.
Čo ďalej po sčítaní
Po rozhodujúcom okamihu sčíta
nia sčítací komisári opäť navštívia
každú domácnosť. Pomôžu vyplniť
sčítacie tlačivá osobám, ktoré ho
o to požiadajú. Skontrolujú vypísa
né tlačivá a v prípade potreby vyzvú
ľudí na doplnenie či spresnenie úda
jov. Sčítací komisár vyzbiera vypl
nené sčítacie tlačivá od všetkých
osôb vo svojom sčítacom obvode,
ktoré sa nesčítali elektronicky.
Nezostaňte bez informácií
Pre Malačanov priebežne uverej
ňujeme informácie o sčítaní obyva
teľov, domov a bytov na internetovej
stránke mesta (banner na titulnej
strane), v eM TV aj v Malackom hla
se. Hlavným zdrojom informácií je
však internetová stránka Štatistické
ho úradu SR www.stastictics.sk.

Čiastková správa hlavnej kontrolórky z následnej finančnej kontroly
zákazky HBV Jánošíkova Malacky poukázala na viaceré chyby, ktoré
v kontexte skúseností a praxe zodpovedných pracovníkov mesta na
ozaj vyznievajú nepochopiteľne. Ale stali sa a úrad to slovami
prednostu D. Vavrinca na MsZ 17. 3. uznal.

bremene medzi ZSE a Povodím Mo
ravy Malacky na výstavbu elektrickej
prípojky, ktorá by mohla byť skolau
dovaná do konca apríla. Celé staveb
né konanie pre HVB Jánošíkova za
bezpečuje obec Kostolište ako sta
vebný úrad. Predpokladaný termín
kolaudácie bytov je určený do konca
mája.

Poslanci schválili
prestupový terminál
Okresné mesto Malacky predstavuje aj dopravný uzol, kde želez
ničná stanica je umiestnená vedľa autobusovej, no najmä tá druhá
kapacitne ani úrovňou už nezodpovedá zvýšeným požiadavkám
vzhľadom na denné presuny študentov a mobilitu pracujúcich oby
vateľov regiónu. Dvom možným variantom rekonštrukcie tejto čas
ti mesta sa médiá venovali na www.malacky.sk 3. 11. 2008 v prí
spevku s názvom Zámer rekonštrukcie Nádražnej. Ako alternatíva
sa tu spomínalo aj preloženie autobusovej stanice do objektu bývalej
píly, teda na územie, ktoré sa podľa platného územného plánu má
stať polyfunkčnou zónou obchodu a služieb.
V médiách už
pred dvoma rokmi
„... projekt (Pozn. red.: presun
autobusovej stanice do objektu píly)
zatiaľ treba vnímať ako výhľadový
a realizovateľný až vo vzdialenejšej
budúcnosti. Riešenie by však bolo
zaujímavé tým, že železničné prie
cestia by nahradili podjazdy pre
osobné vozidlá a chodcov, čo by
zjednodušilo pohyb cestujúcich od
autobusov k vlakom a naopak mimo
bežnej premávky“, píše sa v aktuali
te na webe z 3. 11. 2008. Odvtedy sa
majiteľ pozemkov zmenil. K zámeru
preloženia autobusovej stanice, do
plneného o vybudovanie tzv. pre
stupového terminálu, zaujali v komi
siách postoj aj poslanci MsZ a žiadali
zaradiť materiál na rokovanie zastu
piteľstva 17. 3. Udialo sa to na žia
dosť investora a majiteľa pozemkov
v lokalite bývalej píly, spoločnosti
HORMAL, s. r. o.
Európske peniaze
len na infraštruktúru
Zámer súvisí s aktuálnou mož
nosť čerpať európske finančné pro
striedky na infraštruktúru z aktuálnej
výzvy Regionálna a mestská hro
madná doprava, operačný program
Bratislavský kraj, ktorá trvá od 14. 2.
do 31. 5. 2011. Po trojhodinovom ro
kovaní poslanci zámer schválili.
Z projektu však zatiaľ nie je celkom
jasné, akým spôsobom bude zohľad
nená bezpečnosť cestujúcich pri
prechode cez železničné priecestie,
keď budú musieť prechádzať z vlaku
na autobus a naopak. „Podchod mô
že byť kľúčovým problémom z hľa
diska dodržania termínov, ale my sa
mu nebránime,“ povedal predstaviteľ
investora a upozornil, že financie
z výzvy sa môžu použiť len na vý
stavbu ciest, chodníkov, parkovísk či
prestupových chodníkov. Z projektu
nemožno zafinancovať nijaké bu
dovy ani iné vyvolané náklady. In
vestor vypracuje projektovú doku
mentáciu na vlastné náklady tak,



aby korešpondovala s projektom
BSK s názvom Bratislavská integ
rovaná doprava. Práve ten ráta s vy
budovaním prestupových termi
nálov v okresných mestách kraja.
V hre sú dve alternatívy
Zastupiteľstvo dosiahlo úspech
pri zmene postoja investora, ktorý
pôvodne žiadal zámenu časti po
skytnutých pozemkov. Za 1,3 hektá
ra pozemkov pod budúcou stavbou
chcel od mesta 8000 m2 iných po
zemkov. Nakoniec však súhlasil s ich
bezodplatným prevodom do majet
ku mesta. K projektu sa musia vyjad
riť BSK i Železnice SR. Zatiaľ nie je
jasné, či splní podmienky výzvy a do
stane zelenú. Ak sa to podarí, okrem
kofinancovania mesto bude musieť
počítať s nákladmi, ktoré pozitívne
oživenie lokality píly o obchodné
a rekreačné zóny určite vyvolá. V prí
pade neúspechu ponúknutej alter
natívy poslanci schválili využitie už
pripravenéhoprojekturekonštrukcie
Nádražnej ulice a autobusovej sta
nice.
Prečo tak narýchlo?
Viacerým poslancom prekážal
spôsob rozhodovania o takejto dô
ležitej otázke. „Prečo máme na ta
kúto vec len 30 minút a máme o nej
rozhodnúť v časovom strese? Disku
sia sa mala otvoriť skôr,“ tvrdí posla
nec J. Halcin. Nespokojnosť vzbudila
aj neinformovanosť zastupiteľstva
o pripravenom projekte rekonštruk
cie Nádražnej ulice až po Štefánikovu
vrátane autobusovej stanice. Ten
mesto pripravilo ako rekonštrukciu
mestskej komunikácie a autobuso
vej stanice ešte v roku 2008. O alter
natíve prestupového terminálu sa
rozhodovalo v súvislosti s potrebou
prípravy projektovej dokumentácie
zo strany investora, ktorý ju bude
pripravovať na vlastné náklady
a v prípade záporného stanoviska
by sa do nej vôbec nepúšťal. Viacerí
poslanci navrhovali opätovné prero

kovanie oboch návrhov, no napo
kon sa priklonili k ponúknutej
alternatíve a zámer vybudovať pre
stupový terminál schválili. Až v prí
pade jeho neúspechu sú pripravení
využiť pripravený projekt rekon
štrukcie Nádražnej.
Výhody a nevýhody
Rekonštrukcia Nádražnej ulice by
sa konala na pozemkoch mesta. Ne
výhodou je to, že Nádražná ulica
a autobusová stanica nemajú veľkú
kapacitu na rozvoj, aj keď táto zóna
by sa významne skultúrnila a oboha
tila aj o zeleň (viď. www.malacky.sk
– Archív aktualít – 3. 11. 2008: Zámer
rekonštrukcie Nádražnej – Na stiah
nutie Zámer rekonštrukcie). Výho
dou prestupového terminálu a pre
sunu autobusovej stanice do objek
tu bývalej píly je dobrý potenciál
územia na rozvoj a jediný vlastník
pozemkov, vybudovanie parkovísk
a odľahčenie dopravy v centre mes
ta. Nevýhodou sa zatiaľ javí otázka
bezpečnosti chodcov a väčšia vzdia
lenosť autobusovej a železničnej
stanice, resp. ich umiestnenie na
opačných stranách koľajiska s nut
nosťou prechodu cez železničné
priecestie.
TATIANA BÚBELOVÁ

Kolaudácia s otáznikom
Stavba na cudzích pozemkoch
Kľúčovým problémom je skutoč
nosť, že dve z piatich nových byto
viek stoja sčasti na pozemkoch zná
mych i neznámych vlastníkov. Pred
nosta MsÚ sa na rokovaní MsZ vyjad
ril, že „celá investícia bola nedostatočne zmanažovaná, urobilo sa veľa
nekompetentných rozhodnutí a sta
vebný dozor situáciu podcenil“.
Stotožnil sa s navrhnutými opatre
niami a vyvodením osobnej zodpo
vednosti voči zodpovedným pracov
níkom. K veci sa vyjadrila aj vedúca
OÚRŽP G. Reháková: „Z mojej strany
chyba nebola vedomá. Za 20 rokov
je to prvá chyba tohto charakteru.“
Problém inžinierskych sietí
V správe kontrolórky mesta sa
uvádza, že: „realizácia a koordinácia

diela nebola vykonaná dostatočne.
Časové plnenia zmluvných dojedna
ní, ktoré boli dohodnuté správcami
inžinierskych sietí, neboli plne v sú
lade s viazaným a dohodnutým ter
mínom kolaudovania stavby ako cel
ku“. Keďže stavbu nenapojenú na
elektrinu bolo treba temperovať,
aby neprišlo k jej poškodeniu (vydu
tie parkiet a pod.), kúrilo sa vykuro
vacími agregátmi. To za 10 dní stálo
17760 eur. „K tejto situácii by ne
prišlo, keby SPP akceptoval pôvodné
dojednania a nekládol si doplňujúce
podmienky, ktoré muselo schváliť
MsZ,“ vyjadril sa D. Vavrinec. Zmluva
je už podpísaná a od 18. 3. sa kúri.
V čase uzávierky MH bol ohlásený
termín podpisu kolaudačného roz
hodnutia na vodné stavby na 25. 3.
ZSE akceptovala zmluvu o vecnom

-red-

Žiadali vysvetlenie a nápravu
Poslancov zaujímala aj údajne
neúmerne predražená príjazdová ko
munikácia, nadpráce vykonané
v rozpore s ustanoveniami zmluvy
bez záznamu v stavebnom denníku
a ďalšie nedostatky. V uznesení po
slanci okrem iného uložili MsÚ bez
odkladne vysporiadať právne vzťahy
pozemkov pod stavbami, dať posú
diť oprávnenosť niektorých nákla
dov a vykonať opatrenia predložené
hlavnou kontrolórkou. V súčasnosti
mesto intenzívne pracuje na nápra
ve chýb v záujme včasného odovzda
nia bytov vybraným nájomníkom.
TATIANA BÚBELOVÁ
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Analyzovali vyše
300 vzoriek vody
Pri príležitosti Medzinárodného dňa vody uskutočnili študenti
štátneho gymnázia s podporou primátora mesta bezplatnú analýzu
vzoriek vody. Možnosť otestovať kvalitu „tej svojej“ využilo nie
koľko stoviek ľudí, čo predstavovalo vyše 300 vzoriek vody z rôz
nych zdrojov.

Sociálna práca
prináša ovocie
Detstvo je pre človeka vekom, ktorý ovplyvní nielen prvé dve
dekády narodenín, ale i samotný výkvet ľudského života. Mnohým
z nás sa počas neho dostane všetkého potrebného, predovšetkým
výchovy či usmernenia, a v takomto blahobyte starosti o nás sa
motných zabúdame na tých, ktorí takéto abstraktné zlato nemôžu
obsiahnuť. Výsledkom je diferenciácia spoločnosti na tých „dob
rých“ a, samozrejme, na tých „zlých“.
Čo s tým?
Centrum záujmových aktivít vo
Veľkých Levároch začalo so svojimi
aktivitami v októbri 2008 vďaka
schválenému projektu s príhodným
názvom Čisté srdce. Projekt bol pod
porený grantmi z Islandu, Lichten
štajnska a Nórska, taktiež sa dočkal
podpory zo štátneho rozpočtu SR.
Cieľová skupina centra sú deti
a mladí ľudia, ktorým projekt Čisté
srdce pomáha pri príprave do školy,
sebarealizácii a dáva im pocit, že sa
o ne niekto zaujíma. Tiež pomáha

rodičom a starým rodičom, ktorí sa
z rôznych dôvodov nemôžu svojim
deťom venovať pri ich výchove. Ďal
šou prioritou projektu je odbúrať
negatívne postoje k takýmto deťom
či mladým ľuďom, brániť delikvencii
tejto skupiny, kriminalite či záško
láctvu.
Ako na to?
Centrum má štyri hlavné pro
gramy projektu: Vlastný stôl, Prie
story, Krajina za školou a Leváranek.
V týchto projektových programoch

Meranie sa konalo v utorok 22. 3.
na prízemí budovy mestského úra
du, pričom študenti na diagnózu
vzoriek vody využívali profesionálne
meracie zariadenie, ktoré škola zís
kala vďaka sponzorskej pomoci
a. s. Pozagas a Holcim. Okrem tvr
dosti vody tak dokázali stanoviť
ďalšie fyzikálno-chemické ukazova
tele, ako reakcia vody pH – kys
losť, zásaditosť, dusičnany, amónne
ióny, chloridy, fosforečnany, množ
stvo rozpusteného kyslíka, olovo,

riu“ zhromažďovali ľudia s plastový
mi fľašami v rukách. Najskôr sa na
vzorky vody zaznamenalo meno, čas
odberu, odberné miesto a poradové
číslo. Nasledovali viaceré rozbory
vzorky, na ktorých pod dohľadom
pedagóga pracovala čisto dievčen
ská skupina v bielych plášťoch. Keď
že s takým obrovským záujmom nik
to nepočítal, nie všetci záujemcovia
o analýzu boli uspokojení. Po troch
hodinách usilovnej práce sa študent
kám minuli chemikálie, ktoré mali zo

množstvo sodíka, stupeň bakteriál
neho znečistenia. O veľkom záujme
svedčí aj to, že hoci oficiálne sa me
ranie malo konať v čase od 10.00 do
15.00 h, už po deviatej hodine sa pri
provizórnom „chemickom laborató

školy k dispozícii, a tak nemohli po
kračovať. Výsledky rozboru boli ur
čené po skončení merania, prípadne
ich bolo možné získať na sekretariáte
Gymnázia na Ul. 1. mája v Malackách.

pracovníci, dobrovoľníci a pedagó
govia v centre pomáhajú mladým
ľuďom pri príprave do školy a do
učujú ich, uskutočňujú rôzne voľ
nočasové aktivity (kuchársky krúžok,
folklórne tance, klubové činnosti,
diskotéky atď.), zabávajú deti podľa
starého múdra „kto sa hrá, poslúcha“
či organizujú jednorazové akcie, ako
napr. vystúpenie na Deň matiek,
premietanie filmov, piknik, tanečné
workshopy alebo letné tábory.
Kde je vôľa, tam je cesta
Súčasťou projektu bola aj pre
stavba objektu, ktorý je v súčasnosti
zmodernizovaný a pôsobí útulným
a príjemným dojmom. Centrum zá
ujmových aktivít používa nízkopra
hový systém, ktorý zaručuje deťom
absolútnu dobrovoľnosť. „Nepouží
vame žiadnu evidenciu,“ ozrejmila
nám riaditeľka centra M. Biksadská.
„Kto chce prísť, príde a bude na sebe
pracovať.“ Zaujímavý je tiež motivač
ný systém, ktorý funguje na základe
tzv. talentov, ktoré fungujú v centre
ako platidlo. „Za návštevu krúžkov,
ako sú napr. biblický, tanečný či ku
chársky krúžok a vykonávanie záuj
mových aktivít dostávajú deti ,talen
ty‘, ktorými si neskôr môžu zaplatiť
v rámci centra návštevu divadla či ki
na,“ pokračuje Z. Alenová, animátor
ka pre deti a mládež.
Viac informácií o začiatkoch, ďal
ších činnostiach a cieľoch centra sa
dozviete na jeho internetovej strán
ke: www.centrum.levare.sk.
MÁRIO LORENC, Foto: archív CZA

Text, foto: SILVIA RAJNOVÁ

DO POZORNOSTI

Pozor na podvodníkov!
SPP upozorňuje všetky domácnosti, ktoré odoberajú plyn, na zvýšený
výskyt podomových predajcov, ktorí nátlakovým spôsobom a po
skytovaním nepravdivých informácií presviedčajú občanov k podpisu
novej zmluvy na dodávku plynu. Všetko sú to nepravdivé informácie.
SPP nikdy neponúka svoje služby prostredníctvom podomového pre
daja. Preto si v prípade oslovenia podomovým predajcom treba overiť
všetky poskytované informácie. Ak máte akékoľvek pochybnosti alebo
otázky, môžete sa obrátiť na zákaznícku linku SPP 0850 111363 alebo na
Viac na eMtexte s. 112
zákazníckych centrách SPP.			

Reakcia na článok

Rady poslancom za 17813 €
Európsky projekt
štatistiky chudoby
V roku 2011 zrealizuje Štatistický
úrad SR vo viac ako 300 vybraných
obciach, medzi nimi aj v Malackách,
zisťovanie o príjmoch a životných
podmienkach domácností (EU SICL)
v rámci európskeho projektu štatis
tiky chudoby a sociálneho vylúčenia.
Cieľom projektu je vytvoriť spoločný
rámec na systematickú tvorbu štatis
MALACKÝ HLAS

6/2011

tík krajín EÚ o príjmoch a životných
podmienkach domácností. Zisťova
nie sa uskutoční od 1. 4. do 30. 4. v tak
mer 6000 vybraných domácnostiach
v SR. V tomto období navštívi vybra
né domácnosti opytovateľ, ktorý je
povinný preukázať sa osobitným po
verením. Informácie budú anonym
né a použité iba na štatistické účely.

Hlboko nesúhlasím so spraco
vaním článku v MH 5/2011, ktorý
mal informovať o nákladoch na čin
nosť odborných komisií. Odmietam
ako poslanec a predseda jednej z ko
misií účelové písanie článkov, ktoré
poškodzujú dobré meno ich členov.
Tí majú s komunálnou politikou spo
ločné len to, že ponúkli mestu svoje
cenné skúsenosti a znalosti. Autorka
článku prezentuje celkovú sumu na
prácu komisií za rok. Neuvádza, že
mesačná odmena člena komisie je

20 €, ak komisia zasadne. Myslieť si,
že ľudia, ktorých pracovná sadzba
presahuje 100 € za hodinu, pracujú
v komisii pre vidinu zisku, je mini
málne naivné. Posledné zasadnutie
našej komisie trvalo od 17.00 do
23.44 h. To, že jej členovia pracujú
v čase cenného voľna, naznačuje,
že tu sú pre ich nadšenie a úsilie hľa
dať čo najlepšie riešenia pre mesto.
Dôkazom toho je po 3 mesia
coch práce poslancov úspora pre
mesto vo výške najskôr 500-tisíc

a potom 800-tisíc € pri projekte pre
sunu autobusovej stanice do objek
tu píly. Výhodnejšie podmienky
predrokovali práve komisie. Naopak
asi 21-tisíc € za 17 dní prekúrilo mes
to vlastnými chybami pri neobsade
ných bytoch na Jánošíkovej ul. Je to
viac ako suma na celoročnú činnosť
týchto komisií! Ostatní predsedovia
a rovnako aj ja si hlboko vážime po
núknutú pomoc každého člena zo
7 komisií.

Juraj Říha

Reakcia je uverejnená na žiadosť poslanca J. Říhu. Nejde o odpoveď ani o opravu v zmysle Tlačového zákona
a nebolo povinnosťou redakcie zadávateľovi vyhovieť. Text na uverejnenie bol do redakcie doručený elektronicky 22. 3.
o 0.14 h. Redakčná uzávierka MH bola podľa platného harmonogramu 21. 3.
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Zima končí,

rodinný futbal

znova začína!

ZSE aj vo vašom regióne vlani podporila grantové projekty na skultúrnenie
futbalového prostredia. V tomto roku sa máte možnosť opäť zapojiť
do II. ročníka celoeurópskeho projektu Rodinný futbal, v rámci ktorého
bude znova prerozdelených vyše 300 000 eur. Viac sa dozviete
na www.rodinnyfutbal.sk

mediálni partneri

partneri

...aby futbal spájal rodiny
www.zse.sk
www.eon.com

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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Kráska z Malaciek

OPATROVATE¼SKÝ
KURZ VaV
akreditovaný MPSVaR-230 platný v SR a EU
h

Zaregistrujte sa TERAZ a získajte Z¼AVY!

KVALITNE, najlepšia cena od 179 €
RÝCHLO (do 24 dní) denný a veèerný
Kniha NJ + CD + Certifikát SJ, NJ, AJ ZADARMO

Nové kurzy KAŽDÝ MESIAC!

PRÁCA pre opatrovate¾ky

v Rakúsku, Nemecku, Anglicku,...

VaV

mesiac spoľahlivých štartov

KURZY NEMÈINY
www.VaVslovakia.sk 0907 035 335 0911 996 639

114 druhov autobatérií
38 druhov nabíjačiek

Prvomájové
Malacky
inak

pre všetky
osobné
a nákladné
vozidlá

pre opatrovate¾ky

trvanie 1,5 mesiaca, len 69 €

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Okrem nádherných fotiek si Radka priniesla z Thajska aj neopakovateľné
zážitky.
Dokončenie z . strany

Nám sa s ňou podarilo skontakto
vať a z jej odpovedí sme sa všeličo
dozvedeli. Vraj keď sa občas po
trebuje uvoľniť, rada chodí na pre
chádzky do Zámockého parku so
svojím psíkom, alebo si dopraje
trocha spánku navyše. Zatiaľ sa ne
stretla so žiadnou závisťou a je prí
jemne prekvapená z čisto pozitív
nych reakcií z jej účasti na prestížnej
súťaži krásy, kam sa prihlásila po
dlhom prehováraní priateľov. Nič
však neočakávala a už vôbec si ne
myslela, že sa dostane až do finále.
Za najväčší benefit súťaže po
važuje návštevu nádhernej exo

tickej krajiny, Thajska. „Zážitky, ktoré
som si priniesla, mi zostanú na
vždy,“ povedala nadšená Radka.
Pri príležitosti Dňa učiteľov sme
sa jej opýtali, či má učiteľku, ktorej
by rada niečo popriala.
„Mojou triednou učiteľkou v Zá
kladnej škole Dr. J. Dérera v Malac
kách bola Ľudmila Matušková. Jej
motto si pamätám dodnes: ,Sami
ste si strojcami vlastného šťastia‘.
Často som si na to spomenula. Chce
la by som jej popriať veľa šťastia
a hlavne pevné zdravie, nech sa jej
darí.“
Text: NATÁLIA SLOBODOVÁ;
foto: BRANISLAV ŠIMONČÍK

Využite pre seba
Týždeň ZDRAVIA
vv Nemocničnej
Nemocničnej a.
a. s.
s.
• Oslávte Svetový deň zdravia
• Oslávte
Svetovýa.deň
v Nemocničnej
s. a zdravia
podporte
zdravie a vitalitu
vsvoje
Nemocničnej
a. s. a podporte

Navštívte v dňoch 4. – 8. apríla NemocniNavštívte
v dňoch
4. – 8. čo
apríla
Nemocnicu v Malackách
a zistíte,
konkrétne
pre
vásvznamená
zdravá
životospráva.
cu
Malackách
a zistíte,
čo konkrétne pre

Od roku 1950 je 7. apríl v kalendári takmer
všetkých
svete
zapísaný takako
Od roku
1950krajín
je 7. na
apríl
v kalendári
Svetový
deň
zdravia.
Preto
sa
Nemocmer všetkých krajín na svete zapísaný ako
ničná
a. s.,deň
akozdravia.
prevádzkovateľ
NemocSvetový
Preto sa Nemocnice v Malackách rozhodla pravidelne
ničná a. s., ako prevádzkovateľ Nemocorganizovať podujatie Týždeň zdravia zanice
v Malackách
rozhodla
pravidelne
merané
na starostlivosť
o zdravie
a zvyšoorganizovať
Týždeň
zdravia zavanie vitalitypodujatie
ľudí z tohto
regiónu.

Pripravili sme pre vás v spolupráci s našimi
partnermi
ZDRAVIA, s kde
Pripravili
sme preSTÁNKY
vás v spolupráci
navšimi
časepartnermi
od 7.00 – 15.00
hod.
budete mať
STÁNKY ZDRAVIA,
kde
možnosť
informácií
o zdravom
v čase odzískať
7.00viac
– 15.00
hod. budete
mať
životnom štýle, racionálnom stravovaní,
možnosť získať viac informácií o zdravom
cvičení a zdravom prostredí.

svoje zdravie a vitalitu

merané na starostlivosť o zdravie a zvyšovanie
z tohto regiónu.
Tentovitality
rok saľudí
budeme
venovať téme
ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL. Každý návštevTento
rokmôcť
sa budeme
téme
ník bude
otestovaťvenovať
svoj zdravotný stav aŽIVOTNÝ
získa nové
inšpirácie,
ako zaZDRAVÝ
ŠTÝL.
Každý návštevradiťbude
do svojho
života pohyb
zdravú
ník
môcť otestovať
svoj azdravotstravu.
ný stav a získa nové inšpirácie, ako za-

radiť do svojho života pohyb a zdravú
•stravu.
Aké aktivity čakajú návštevníkov
v rámci Týždňa zdravia?

• Aké aktivity čakajú návštevníkov
Zdravie je nenahraditeľná hodnota, podv rámci
Týždňa zdravia?
mienka
plnohodnotného
a dlhého života

i úspechov. Dnes vieme, že zdravie výrazZdravie
je nenahraditeľná
hodnota, podne ovplyvňuje
správna životospráva.

mienka plnohodnotného a dlhého života
i úspechov. Dnes vieme, že zdravie výrazne ovplyvňuje správna životospráva.

vás znamená zdravá životospráva.

životnom štýle, racionálnom stravovaní,
a zdravom
Kcvičení
dispozícii
bude prostredí.
aj náš odborný tím,

ktorý vám odmeria BMI a odporučí ďalšie
Kvhodné
dispozícii
bude aj vyšetrenia.
náš odborný
preventívne
BMItím,
inktorý
vámnapovie,
odmeriačiBMI
a odporučí
ďalšie
dex vám
máte
ideálnu hmotvhodné
vyšetrenia.
nosť pre preventívne
udržanie svojho
zdravia. BMI in-

Prvomájové Malacky 2011 sa
tradične ponesú v jarmočnom
duchu s bohatým sprievodným
programom, tento rok väčšmi
ako inokedy aj športovým.
Okrem spoločného sledovania
majstrovského hokejového zápasu
medzi Slovenskom a Nemeckom od
20.00 h v obrovskom stane pri kaš
tieli budú nezvyčajnou atrakciou
Majstrovstvá Slovenska silných
mužov 2011 od 13.00 h na bežeckej
dráhe okolo futbalového ihriska.
Z tribúny môžete sledovať netra
dičné disciplíny, ktoré zvyčajne láka
jú zvedavé oči stoviek divákov. Pre
svedčte sa na www.slovakstrong
man.sk.

Ak si v marci kúpite

autobatériu Exide
dostanete k

len za 1 €!!!

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

Všetko, čo potrebujete
vedieť o

autodieloch

Pondelok
Pondelok 4.
4. 4.
4. 2011
2011
9.00 Škola chrbtice
9.00 Škola chrbtice
10.00 Rozhodli ste sa pre štíhlosť
10.00
sa prepohyb
štíhlosť
11.00 Rozhodli
Cvičenie aste
zdravý
11.00
Cvičenie
a
zdravý
pohyb
12.00 Škola chrbtice

12.00 Škola chrbtice

Utorok 5. 4. 2011
Utorok
5. 4. 2011
9.00 Cvičenie
a zdravý pohyb
9.00 Cvičenie
zdravý
10.00
Rozhodli aste
sa prepohyb
štíhlosť
12.00 Rozhodli
Škola chrbtice
10.00
ste sa pre štíhlosť

12.00 Škola chrbtice

Streda 6. 4. 2011
9.00 6.
Škola
chrbtice
Streda
4. 2011
10.00
Rozhodli
ste sa pre štíhlosť
9.00 Škola chrbtice
11.00
zdravý
10.00 Cvičenie
Rozhodli aste
sa prepohyb
štíhlosť
12.00 Škola chrbtice

11.00 Cvičenie a zdravý pohyb
12.00 deň
ŠkolaTýždňa
chrbtice
Každý
ZDRAVIA výhercovia,

ktorí sa zapoja do aktivít, získajú hodnotKaždý
né ceny.deň Týždňa ZDRAVIA výhercovia,

ktorí sa zapoja do aktivít, získajú hodnotné ceny.

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

• Týždeň ZDRAVIA s Kartami zdravia
Nemocničná
Nemocničná a.
a. s.s. sa
sa rozhodla
rozhodla podporiť
podporiť
celosvetovú
kampaň
aj
celosvetovú kampaň aj prostredníctvom
prostredníctvom
svojich
svojich Kariet
Kariet zdravia
zdravia aa umožniť
umožniť vám
vám tak
tak
prístup k širokej škále rehabilitačných
prístup k širokej škále rehabilitačných
služieb a VIP zdravotnej starostlivosti
služieb
a VIP zdravotnej starostlivosti
s 15% zľavou*.

s 15% zľavou*.

Karta zdravia 100

Vy
Vy
zaplatíte
zaplatíte
85 €

Karta
Karta zdravia
zdravia 300
500

300
500 €€

255
425 €€

Karta zdravia 500

500 €

425 €

Karta
Karta zdravia
zdravia 100
300

odborníci na racionálne stravovanie, cvičenie a pohyb, rehabilitačnú starostlivosť
a zdravé prostredie.

Karta zdravia vám a vašim blízkym prináša:
náša:
�

�

�

�
�

Hodnota
Hodnota
kreditu
kreditu
100 €

100
300 €€

85 €€
255

Zakúpením Kariet ZDRAVIA získate kredit
vo
vybranej Kariet
hodnote.
Pri využití
konkrétZakúpením
ZDRAVIA
získate
kredit
nej služby sa vám jej cena odpočíta z krevo vybranej hodnote. Pri využití konkrétditu. Kredit sa vám zníži len v prípade, keď
nej
služby
sa vám
jej cena odpočíta z kreslužbu
reálne
využijete.

ditu. Kredit sa vám zníži len v prípade, keď
službu reálne využijete.

dex vám napovie, či máte ideálnu hmot•nosťProgram
Týždňa
ZDRAVIA
2011
pre udržanie
svojho
zdravia.
V• spolupráci
s našimiZDRAVIA
partnermi2011
sa bude
Program Týždňa
od 7.00 do 15.00 hod. denne konať kvaliﬁ
kované poradenstvo
v priestoroch
vesV spolupráci
s našimi partnermi
sa bude
tibulu Nemocnice v Malackách. Od ponod 7.00 do 15.00 hod. denne konať kvadelka do piatka vám budú k dispozícii
liﬁ
kované poradenstvo
priestoroch vesodborníci
na racionálnev stravovanie,
cvitibulu
v Malackách.
Od pončenie aNemocnice
pohyb, rehabilitačnú
starostlivosť
delka
doprostredie.
piatka vám budú k dispozícii
a zdravé

je naša adresa

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

-red-

V priestore malého vestibulu pri gynekologickej ambulancii
ambulancii si
si tiež
tiež môžete
môžete vypovypologickej
čuť
čuť odborné
odborné prednášky:
prednášky:

nej nabíjačku

�

prednostne
prednostne termíny
termíny vo
vo všetkých
všetkých ododborných
ambulanciách
borných ambulanciách do
do 55 alebo
alebo
10 pracovných dní,
10 pracovných dní,
absolvovanie preventívnej prehliadky
absolvovanie
preventívnej prehliadky
podľa
vášho výberu,
podľa
vášho
výberu,
využívanie relaxačných služieb fyziatvyužívanie relaxačných
služieb fyziatricko-rehabilitačneho
oddelenia.

ricko-rehabilitačneho oddelenia.

Postup je jednoduchý. Stačí, ak budete
Postup
je jednoduchý.
Stačí,
budete
kontaktovať
asistenta pre
VIP ak
zdravotnú
starostlivosť asistenta pre VIP zdravotnú
kontaktovať

starostlivosť
�

�
�

�
�

telefonicky na číslach:
034/
28 29 282
telefonicky
na číslach:
0918
803
034/ 28
29120,
282
e-mailom
na adrese:
0918
803 120,
vipzdravie@nemocnicna.sk,
e-mailom na adrese:
osobne na centrálnom pulte.

vipzdravie@nemocnicna.sk,

osobneasistentom
na centrálnom
pulte.
S naším
môžete
konzultovať
svoje potreby a odpovie vám aj na všetky
Sotázky
našímspojené
asistentom
môžete
konzultovať
s Kartou
zdravia.
Zároveň
svoje
potreby
a odpovie
aj na všetky
sa postará
o celý
postupvám
vydania
Karty
otázky
s Kartou
zdravia. Zároveň
zdraviaspojené
podľa vášho
výberu.
�

sa postará o celý postup vydania Karty
zdravia podľa vášho výberu.

Ďalšie informácie:
www.nemocnicna.sk
Ďalšie informácie:
www.medirexgroup.sk
www.nemocnicna.sk
034/ 28 29 700
www.medirexgroup.sk
034/ 28 29 800
* zľava 15 % platí do 30. 4. 2011

034/ 28 29 700
034/ 28 29 800

* zľava 15 % platí do 30. 4. 2011

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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V Bratislave otvorili Denné centrum
pre rodiny, jediné svojho druhu
Pri príležitosti 10. výročia nezis
ková organizácia Plamienok
otvorila v Bratislave Denné cen
trum, ktoré ako prvé svojho dru
hu na Slovensku bude slúžiť ro
dinám po strate dieťaťa. Slávnost
ným prestrihnutím pásky ho dali
do užívania riaditeľka n. o. Pla
mienok Mária Jasenková a pred
seda Bratislavského samospráv
neho kraja Pavol Frešo.
Osobné skúsenosti, ako aj prax
zo zahraničia, podnietili ľudí a ro
dičov z organizácie Plamienok vy
budovať Denné centrum pre rodiny,
ktoré stratili ťažko choré dieťa.
„Problémy rodiny sa so stratou die
ťaťa nekončia. Práve naopak, život
sa často skomplikuje,“ skonštatovala

Mária Jasenková. Smútiace rodiny
v novootvorenom centre nájdu
miesto, kde sa budú môcť prísť po
deliť o smútok, bolesť a taktiež
o všetky krásne spomienky. „Verím,
že sa tu aspoň z časti podarí zmierniť
bolesť rodine v jednej z najťažších
situácií, ktoré môže zažiť,“ povedal
župan Pavol Frešo. V Dennom cen
tre na Zadunajskej ceste 6/A v Petr
žalke bude Plamienok poskytovať
poradenstvo, pomoc psychológa
a iných odborníkov. Smútiacim sú
rodencom sa budú venovať aj dob
rovoľníci – absolventi vzdelávacie
ho programu Sprevádzanie rodín
v smútení.
Od roku 2008 BSK poskytuje ne
ziskovej organizácii Plamienok fi
nančné príspevky pravidelne vo

výške 8298,48 € za poskytovanie so
ciálneho poradenstva a pre rok
2011 ešte 12-tisíc € pre ich novovy
budované denné centrum. Orga
nizácia svojou činnosťou a cieľovou
skupinou je v regióne a aj na Sloven
sku jediným poskytovateľom takej
to paliatívnej starostlivosti.
PLAMIENOK, n. o., už desať rokov
združuje ľudí, ktorí sa rozhodli veno
vať svoj pracovný čas a často aj časť
svojho osobného voľna deťom s nevy
liečiteľným ochorením a ich rodinám.
Organizácia sa sústreďuje na pomoc
nevyliečiteľne chorým deťom. Ponú
ka týmto deťom možnosť prežiť život
doma, v kruhu svojich najbližších. Le
kár, zdravotná sestra, psychológ a so
ciálny pracovník organizácie navšte
vujú deti v okruhu 2 hodín jazdy od

ČASOPIS,
KTORÝ VÁS DOSTANE!

Bratislavy (do cca 150–200 km) pria
mo doma. Všetky služby i zapožičanie
potrebného prístrojového vybavenia
poskytuje organizácia bezplatne.
Okrem uvedeného sa organizácia sú
streďuje na vzdelávanie odborníkov
a študentov pomáhajúcich v profesii.
Organizácia sa tiež venuje rodinám
po úmrtí dieťaťa. V uplynulých rokoch
Plamienok ponúkol pomoc viac ako
100 rodinám, ktoré stratili dieťa,
uskutočnil viac ako 1400 návštev
a vyškolil viac ako 250 odborníkov
a študentov.
A práve pri tejto príležitosti PLA
MIENOK, n. o,. pripravil projekt Den
ného centra a Integračného centra,
ktoré by rodičom, súrodencom
príp. iným príbuzným ponúkali
odbornú aj ľudskú pomoc.

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
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Bratislavský župan P. Frešo, podpredsedníčka kraja G. Németh a riaditeľka
n. o. Plamienok M. Jasenková počas otvorenia Denného centra.

Smútiace rodiny v novootvorenom centre nájdu miesto, kde sa budú môcť
prísť podeliť o smútok, bolesť a taktiež o všetky krásne spomienky.

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

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!

Rexo je miláčikom celej rodiny, hoci
má sem-tam túlavé labky.

MARIÁN ELIÁŠ

Riadková inzercia
• Predám chatku v ZO Riadok 5.
Kontakt: 0949 35 13 01.

Zberatelia, pozor!
Spoločnosť zberateľov poštových známok, pohľadníc a listov mesta Hainburg
v Rakúsku vás srdečne pozýva na veľké stretnutie (výmena, kúpa, predaj) v nedeľu 3. 4. od 8.00
do 13.00 h v budove Robotníckej komory – Arbeiterkammer, Oppitzg. Nr. 1, 2410 Hainburg.
Pripravil: Vojtech Kúkoľ

Krížovka
Autorom výroku v tajničke, je nemecký satirik a umelecký kritik Georg
Christoph (1729–1799).

Šesťdesiat šľachetných
darcov krvi
Dokončenie z . strany

lentínskeho darovania. „Okrem po
dobných darcovských akcií plánu
jeme rozbehnúť aj iné, zamerané
napr. na prevenciu proti AIDS, chý
bajú nám však sponzori a prostried
ky. Za poskytnutie priestorov ďaku
jeme jeho riaditeľke J. Zetkovej,“
uviedla K. Kovárová. „Tí, ktorí sa ne
zúčastnili marcového darovania kr
vi, to môžu napraviť na novembro
vej Študentskej kvapke krvi či kedy
koľvek môžu navštíviť transfúznu
stanicu na Kramároch.“



Valentínskeho darovania krvi sa
dovedna zúčastnilo 60 darcov
a uskutočnilo sa 53 odberov. Medzi
darcami boli prevažne mladí ľudia –
študenti a ľudia do 45 rokov. Nová
predsedníčka MS SČK v Malackách
všetkým zúčastneným tlmočí svoje
úprimné poďakovanie.
Viac informácií o plánovaných ak
ciách miestneho spolku sa môžete
dozvedieť na internetovej adrese:
www.sckmalacky.estranky.sk.
Text, foto: MÁRIO LORENC

VODOROVNE
A 1. časť tajničky – zdravie po
lat. B opera G. Verdiho – umelé hno
jivo – ohmatala (hovor.) C rímske
číslo 51 – pitím alkoholu si podlom
zdravie – značka abvoltu – čistím od
buriny motykou D dopletie, pomýli
(expr.) – číslovka (živ.) – 2. časť taj
ničky E 3. časť tajničky – druhá sol
mizačná slabika – český herec –
osobné zámeno F zrážka automo
bilov – náčelník kozákov – nádoby
na kúpanie G oraním uberieš – 4.
časť tajničky
1
A
B
C
D
E
F
G

2

3

4

5

6

7

8

ZVISLE
1 umelý ochranný násyp – rímske
číslo 505 – značka holmia 2 tri rím
skymi číslicami – opadané ovocie 3
Anno Domini (skr.) – patriace ruské
mu fyzikovi Umovi 4 chem. zn. váp
nika – nádoba na pitie zo skla 5 prí
slušníci elity 6 jednotka intenzívnej
starostlivosti – sólové piesne v opere
7 Ľudová armáda Angoly (skr.) – toto
– mesto v Českej republike 8 urano
vé doly (čes. skr.) – hárok po česky –
výrobné ozn. lietadiel Antonov 9 pre
staňte variť 10 koncovka zdrobnenín
9

10 11 12 13 14 15 16 17

– žrď na voze, ktorý ťahajú kone –
kým 11 spolu – značka kiloampéra
– Karlovarské minerální vody (skr.)
12 meno Komenského – veslo angl.
13 zaútoč, prepadni 14 zajakávate
sa – vodná elektráreň (skr.) 15 husté
mazivo (tech.) – keď 16 ázijský soko
lík – osobné zámeno 17 zvratné zá
meno – grécke písmeno – bárs
Pomôcky: oar, tavot, mí, sanitas
arch, Kodet
Kto chce súťažiť o sadu CD a DVD,
nech pošle kupón spolu so správny
mi odpoveďami do 4. 4. a zaradíme
ho do žrebovania.
Spomedzi čitateľov, ktorí nám po
slali správne vylúštenie tajničky –
Príroda chce byť zahalená ta
jomstvom – sme vyžrebovali Otí
liu Bieleszovú z Bernolákovej ul.
v Malackách. Získava sadu CD
a DVD. Žiadame výherkyňu, aby
sa do 6. 5. ohlásila v redakcii.

MALACKÝ
HLAS
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Na návšteve
u pátra Štefana
Stretnúť sa s obľúbeným pátrom Františkom Štefanom Muškom
zatúžil malacký rodák – herec Alfréd Swan. Slovo dalo slovo a do
Dolného Ohaja, kde tento vzácny muž trávi svoj dôchodok, sa
vybral s historikom a kronikárom mesta Martinom Macejkom.
Čitateľom Malackého hlasu ponúkame spracované zápisky azda
z obojstranne príjemnej návštevy a spomienky Alfréda Swana na
pátra Mušku ešte z čias jeho detstva stráveného v Malackách.

PUBLICISTIKA
bičke, predstavujeme sa mu a ja mu
pripomínam mojich príbuzných, kto
rých by si mohol pamätať. Asi na to
idem zhurta, predsa len je asi ťažké
rýchlo nadviazať na niť pretrhnutú
takmer pred 50 rokmi. Idem na to te
da okľukou. Spomínam jeho spolu
žiaka z františkánskeho gymnázia Mi
lana. Spomeniem mená známych
františkánov, odovzdám pozdrav od
jeho ďalšieho spolužiaka pána Budin
ského. Rozhovor sa rozbehne, páter
Štefan odrazu sám spomína na môj
ho strýka Vinca, na jeho manželku,
Páter Štefan v svä
tostánku v Malac
kách pri starom ol
tári, ktorý bol v ro
ku 1956 nahrade
ný súčasným.

Malacký betlehem – dielo pátra Šte
fana Mušku z obdoba jeho pôsobenia
v Malackách.

blahoželáme
25. 3. oslávila sladkých 15 rokov
moja najkrajšia dcéra Romanka
Pavlačičová. Všetko najlepšie,
pevné zdravie, veľa úspechov
v štúdiu Ti zo srdca želá tatino
a celá rodina z Plaveckého Štvrtka.
Milujem Ťa!

Páter Štefan v čase
návštevy Fredyho
Swana a Martina
Macejku v Dolnom
Ohaji

Páter Štefan F. Muška, OFM sa na
rodil 17. 7. 1924 v Nižnej Šebastovej
(dnes časť Prešova). Študoval v Gym
náziu v Prešove a po vstupe do kláš
tora a krátkej zastávke v Trnave po
kračoval v malackom františkánskom
gymnáziu, kde v roku 1944 zmatu
roval. Teológiu vyštudoval v Žiline
a v roku 1949 bol vysvätený za kňaza.
V čase likvidácie kláštora v roku 1950
bol v Malackách. Neskôr sa sem vrátil
a ako kaplán tu zotrval do roku 1963.
Potom pôsobil v Šuranoch a v Dol
nom Ohaji, kde dnes žije na dôchod
ku. Okrem pastoračnej činnosti sa
venoval výtvarnému umeniu. Absol
voval odbor sochárstvo-maliarstvo
v Strednej odbornej škole v Bratisla
ve. V Malackách vytvoril legendárny
betlehem, podieľal sa na rekonštruk
cii loretánskej kaplnky a kalvárie vo
františkánskom kostole a vyhotovil
súsošie sv. Anny s Pannou Máriou
v parku pri kostole. Napísal dve knihy
– Brieždenie nad chatrčami a Nebo
na dlani života.
Plní očakávaní
„Čím je človek starší, tým častejšie
sa utieka do spomienok na časy mla
dosti a najmä detstva. Moje detstvo,
to sú roky päťdesiate a začiatok šesť
desiatych v milom a príjemnom ma
lomeste, v Malackách. Napriek tomu,
že to bolo ťažké obdobie, mal som
krásne detstvo plné futbalu, divadla,
pobytu v prírode, krásnych kamarát
stiev a lásky. Teda mám sa kam utie
kať a robím to často,“ spomína herec
Alfréd Swan, ktorému v Malackách
hovoríme familiárne Fredy.

„Popri škole, ktorá nás učila osvo
jiť si budovateľský zápal a marxis
tický vedecký svetonázor, tu bolo zo
začiatku i náboženstvo, kde nás učili
čosi iné. To prichádzalo prostredníc
tvom katechétu frátra Elzeára, anjela
v ľudskej koži, a minimálne raz do
týždňa aj v kostole, najmä počas zá
palistých kázní pátra Š. Mušku,“ po
kračuje Fredy a my dávame už neru
šený priechod jeho vnímaniu tohto
vzácneho stretnutia s minulosťou,
keď mal možnosť opäť sa pri uzná
vanej autorite vcítiť do detských po
citov. Osoba pátra Štefana akoby ho
vrátila do minulosti, čo je zvláštny,
ale bezpochyby príjemný pocit. Kto
vie, kedy zase? Ktovie, či ešte...?

dokonca spomenie moju tetu Emmu,
ktorá ho chodila na faru učiť po ang
licky, ukazujeme si fotografie a ja po
50 rokoch znovu vidím na fotkách je
ho nádherné betlehemy na hlavnom
oltári malackého františkánskeho
kostola,“ čítame zo zápiskov A. Swana
a predstavujeme si náladu, aká sa
účastníkov tohto stretnutia asi mohla
zhostiť.

Rozpamätal sa
na spoločných známych
„Všelijaké myšlienky mi víria hla
vou v aute cestou do Dolného Ohaja
pri Šuranoch, kde sme spolu s Marti
nom Macejkom ohlásení na návšte
vu práve k pátrovi Štefanovi. V Dol
nom Ohaji slúžil posledných 30 ro
kov a i dnes vo veku 86 rokov, hoci
sa už ťažšie pohybuje, slúži každý
deň svätú omšu v kaplnke, vytvo
renej v jednej z izieb jeho malého
domčeka. To sa však dozvieme až
neskôr po náročnej ceste autom po
čas výdatného sneženia. Domček
pátra Štefana sme našli bez prob
lémov. Vítajú nás dve gazdiné, švag
riná pátra Štefana, vdova po jeho
bratovi pani Mušková a pani Petrá
niová, ktorá sa kedysi v Malackách
vyučila za spojárku.
Páter Štefan nás čaká vo svojej iz

Smutný päťdesiaty rok
Dostávame sa aj k smutne zná
memu roku 1950. Na prepadnutie
kláštora agentmi ŠtB sa páter Štefan
veľmi dobre pamätá: „Mal som nad
posteľou malú plastiku Panny Márie.
Spadla na zem. Keď som zažal, klinec
sa hýbal. To bolo tesne pred tým, ako
prišli. A ten, čo prišiel po mňa, sa pý
tal, prečo som svietil. Preto, že mi tá
socha spadla dole.” A pokračuje: „Vy
šiel som na chodbu a videl som, že
klerici, gymnazisti, behali hore-dole.
A žandári za nimi.“ Páter Štefan nemá
nejaké bolestné spomienky na akt
likvidácie kláštora. „Bol som mladý,
mal som 26 rokov, takže som to bral
veľmi ľahko. Pamätám si, že keď sme
sedeli v autobuse, klerik Lojzo Jur
káček z Jakubova hovorí: ako je nám
dobre, zadarmo sa vozíme. Myslenie
pátra Štefana je ajdnes optimistické,

MALACká MATRika
od 8. do 22. 3. 2011

má zmysel pre humor, o čom nás pár
krát presvedčil.
Odvlečených klerikov sústredili
vo Svätom (dnes Hronskom) Beňadi
ku, ale páter Štefan sa v septembri
1950 do Malaciek vrátil. „Prihlásil som
sa do literárnej skupiny a odtiaľ sa
všetci niekam dostali. Ja som pove
dal: „Nepôjdem nikam inam. Z Ma
laciek ste ma zobrali, tak jedine do
Malaciek.“
Milované Malacky!
Na Malacky spomína len v tom
najlepšom: „To bolo najkrajšie obdo
bie môjho života. Milované Malacky.
Na Malacky dodnes spomínam,
mám ich veľmi rád.” Švagriná sa sme
je a s východniarskym prízvukom
hovorí: „To preto, že si bol mladý.”
Tri hodiny v Dolnom Ohaji ubehli
ako najvzrušujúcejší filmový doku
ment a nám je ľúto, že sme nevzali
aj ďalšie fotografie, že sme nevzali
so sebou videokameru. Cestou späť
do Bratislavy dlho mlčíme, znovu si
premietame, čo sme zažili a zhodne
me sa v tom, že by sme sa tam ešte
radi vrátili. Ak dožijeme.
Podľa zápiskov Alfréda Swana
text pripravil Martin Macejka
Redakčné spracovanie: T. Búbelová
Foto: M. Macejka a archív Š. Mušku

Vyhlásenie spoločnosti POZAGAS, a. s.,

k článku Výstavba zakázaná, uverejnenom v MH 15. 2. 2011
Spoločnosť POZAGAS, a. s., je
prevádzkovateľom podzemného
zemného plynu Láb 4. stavba. Po
oboznámení sa s obsahom článku
z dňa 15. 2. 2011 pod názvom Vý
stavba zakázaná uvádza, že viaceré
informácie použité v tomto článku
nie sú v súlade s dokumentáciou
súvisiacou s rozhodovacím proce
som týkajúcim sa investičného zá
MALACKÝ HLAS
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meru spoločnosti REZA Develop
ment, s. r. o., Obytná zóna Prídavky,
ako aj dokumentáciou súvisiacou
so schvaľovaním zmeny Územného
plánu mesta Malacky v období ro
kov 2005–2008. Zároveň spoločnosť
POZAGAS, a. s., uvádza, že podstat
ná časť pozemkov, ktorých sa člá
nok dotýka, je súčasťou Chránené
ho územia určeného na ochranu

horninových štruktúr vhodných na
uskladňovanie zemného plynu.
Dotknutým územím tiež prechá
dzajú ochranné a bezpečnostné
pásma plynárenských zariadení.
Všetky tieto skutočnosti limitujú
stavebnú činnosť na predmetných
pozemkoch.
Spoločnosť POZAGAS, a. s., si ďa
lej dovoľuje uviesť, že do právoplat

ného ukončenia správneho kona
nia vo veci Obytná zóna Prídavky
v záujme zachovania objektivity
a nestrannosti pri rozhodovaní ne
bude v tejto veci okrem stanovísk
vyžadovaných v prebiehajúcom ko
naní príslušnými správnymi orgán
mi poskytovať žiadne iné stanovis
ká.
-gas-

NIE SÚ MEDZI NAMI:
Mária Rozumová, Malacky,
*1928; Jozef Ďurík, Malac
ky, *1944; Mária Prevajová, Ma
lacky, *1929; Mária Cichá, Malac
ky, *1925; Jozefa Slezáková, Stu
dienka, *1920; Blažej Fabian, Lo
zorno, *1930; Anna Polláková,
Malacky, *1926; Milan Dávid, Ma
lacky, *1969; Milan Trnčík, Malac
ky *1943; Mária Lipková, Plavec
ký Štvrtok *1926; Ľubor Trúba,
Malacky *1930; Mária Juriová,
Moravský Sv. Ján *1921; Ladislav
Štuk, Vysoká pri Morave *1929.
SpomienkY
Čas plynie a život
sa končí. Zostanú
len slzy, smútok
a spomienky. Za
vrela si oči, srdce Ti
prestalo biť, muse
la si zomrieť, i keď
si tak veľmi chcela žiť.
21. 3. sme si pripomenuli 3. vý
ročie úmrtia našej drahej Ružen
ky Blechovej. Smútiaca rodina
21. 3. uplynulo 6
rokov, čo nás náh
le opustil manžel,
otec a starý otec
Karol Kovanič 
z Jablonového.
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku. S úc
tou spomínajú manželka, deti,
vnúčatá a pravnúčatá.
24. 3. uplynulo 23
rokov od chvíle,
keď nás vo veku
50 rokov náhle
opustil môj man
žel, otec, starý
otec, krstný, brat
a švagor František Kleinedler.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
S láskou na neho spomínajú man
želka Mária, syn Jozef, Ladislav,
František s manželkou, Jaroslav
s manželkou, 6 vnúčat a ostatná
rodina. To, že sa rana zahojí, je len
klamné zdanie, v srdci nám bolesť
zostáva a tiché spomínanie. Smú
tiaca rodina.



ŠPORT

„Majty”

v Malackách

Slovensko vie žiť nielen hokejom,
ale i futbalom. Tento šport sa aj
u nás teší veľkej obľube. Dôka
zom sú početné športové futba
lové kluby pre mladých, mladších
i najmladších. Jedným z malac
kých je i Česko-slovenská futba
lová akadémia, ktorá tentoraz
svojich zverencov nielenže prí
jemne prekvapila, ale i motivova
la k lepším výsledkom. Pozvanie
klubu prijal slovenský reprezen
tant a futbalový útočník Tomáš
Majtán.

niekoľko dôvodov, prečo sa tento
výnimočný medzinárodný turnaj
mladších žiakov a žiačok rozhodol
usporiadať práve v Malackách. „Pr
vým je silná stolnotenisová tradícia
v oblasti výchovy mládeže v rod
nom meste, kam som sa po dlhých
rokoch strávených v zahraničí vrátil,“
povedal riaditeľ turnaja, ktorý k roz
voju tohto dynamického športu
v Malackách prispel aj založením
Akadémie Vlada Mihočka v októbri
minulého roka. Ďalším dôvodom je
podľa neho aj to, že deti v tomto ve

zúčastneným by som doprial rovna
kú radosť, akú som v ich veku zaží
val ja, keď som ako 13-ročný stál na
stupni víťazov so zlatou medailou
na krku na ME v Rakúsku,“ dodal
V. Mihočko, pre ktorého sa stolnote
nisové pôsobenie po odchode z re
prezentácie očividne nekončí. Naj
väčším zadosťučinením a radosťou
preňho bolo vyhlásenie predsedu
Slovenského stolnotenisového zvä
zu Zdenka Kríža, ktorý sa na zápolení
žiakov zúčastnil, úroveň turnaja vy
soko ohodnotil a uznal, že od budú
ceho roka bude považovaný za ofi
ciálne medzinárodné majstrovstvá
Slovenska. Ako taký bude teda za
radený aj do kalendára najvýznam
nejších podujatí Európskej stolno
tenisovej únie (ETTU).
Účastníkmi MALACKY OPEN SLO
VAKIA 2011 boli dievčatá a chlapci
zo Slovenska, Švédska, z Česka, Ang
Cez víkend 18.–20. marca sa v športovej hale Malina v Malackách konalo trojdňové zápolenie stolných licka, Nórska, Rumunska, Ruska, Bie
tenistov z desiatich krajín vo veku od 11 do13 rokov. Turnaj s názvom MALACKY OPEN SLOVAKIA 2011, loruska, Ukrajiny a Izraela.
ktorý je treťou najväčšou európskou súťažou v tejto kategórii, zorganizoval Stolnotenisový klub MSK
Malacky hostili asi 110 detí, 50 tré
Malacky v spolupráci so Slovenským stolnotenisovým zväzom. Záštitu podujatiu poskytol primátor nerov a približne 60 rodičov, ktorí
Malaciek Jozef Ondrejka.
s deťmi na turnaj prišli. K nim treba
prirátať 24 slovenských rozhodcov
Riaditeľom a organizátorom tur notenisovej reprezentácie, účastník ku nie sú bodované, ale mali by mať s medzinárodnou rozhodcovskou
naja, ktorý je tretí najväčší v Európe OH v Pekingu ako tréner a ešte pred možnosť zmerať si sily na medziná licenciou, ktorí dohliadali na hru na
vo svojej kategórii po turnajoch or tým dvojnásobný majster Európy rodnej úrovni, stretávať sa a vychut 12 stoloch.
ganizovaných vo Francúzsku a Švéd v kategórii do 14 rokov Vladimír nať si športové priateľstvá a príjem
TATIANA BÚBELOVÁ;
sku, je bývalý tréner slovenskej stol Mihočko ml. Podľa neho je hneď né pocity z veľkých súťaží. „Všetkým
Foto: S. Osuský

MALACKY OPEN
v európskej špičke

Jaro Hanúsek majster SR v boxe
Majstrovstiev Slovenskej re
publiky v boxe žiakov sa ten
to rok zúčastnilo 11 oddielov
a len „žalostných” 28 boxerov
v tejto vekovej kategórii.

Boxeri BC RTJ Malacky mali v za
stúpení len jediného pästiara.
V hmotnosti do 44 kg sa vo finále
stretli boxeri Jaroslav Hanúsek z BC
RTJ a Jozef Rafael z Dunaj Róm klub
Komárno. Hanúsekovi stačila k titu
lu iba necelá minúta z prvého kola,
keď súpera zasiahol niekoľkými čis
tými rovnými údermi na bradu, načo
do ringu vletel uterák a ringový roz
hodca z Komárna Harbovský. Duel
ukončil verdiktom AB (vzdaním sú
pera). Je to v poradí 32. titul majstra
SR pre BC RTJ od roku 1993. Gratu
lácia patrí aj trénerovi Robertovi Rei
ALI REISENAUER
senauerovi.



Tenisový klub Strojár Malacky si
Vás dovoľuje srdečne pozvať na
nábor do tenisovej prípravky,
ktorý sa uskutoční 2. apríla od
14.00 do 15.00 h a 5. apríla od
18.30 do 19. 00 h v priestoroch
ZŠ Záhorácka.

Tenisový
nábor
je určený pre ročníky narodenia

2003–2006, v prípade záujmu vý
nimočne i pre starších. Prosíme
účastníkov, aby prišli v športo
vom oblečení vrátane športovej
obuvi. V prípade potreby doplňu
júcich informácií sa neváhajte
obrátiť na trénerov zastrešujúcich
tento projekt. Kontakty:
Michal Gelinger – 0903 24 10 86,
Peter Ondrovič – 0905 42 16 17

Súčasný hráč MŠK Žilina navštívil
Malacky tretiu marcovú sobotu. Be
seda a zápas s ním sa konali pod záš
titou ČSFA Malacky v ZŠ Štúrova na
sídlisku Juh. Deti uvítali úspešného
futbalistu, ktorý hral v tomto ročníku
za Žilinu aj Ligu majstrov proti Chel
sea London s nadšením a v hojnom
zastúpení. Stretnutie s 23-ročným ži
linským kanonierom sa začalo pria
teľským zápasom na umelom ihrisku
vedľa školy. Skôr než sa však začal sa
motný zápas, ukázali deti Majtánovi,
čo všetko s loptou vedia. Počas bese
dy mladí hráči ČSFA mali na T. Majtána
veľa otázok, žilinský útočník však ne
vynechal odpoveďou ani jednu z nich.
Deti sa zaujímali o všeličo. Pýtali sa:
Ktorý bol váš najlepší zápas? Koľko ro
kov ste mali, keď ste sa začali venovať
futbalu? Mnohých možno prekvapilo,
že Tomáš Majtán sa venuje tomuto
športu už od svojich šiestich rokov.
Len predstavitelia ČSFA neboli prekva
pení, lebo oni začínajú pracovať s deť
mi už od 3 rokov.
Keď slovenský reprezentant utíšil
zvedavosť nádejných futbalistov, pri
šla na rad autogramiáda. Majtán roz
dával svoje podpisy nemenej ochotne
než svoje odpovede a keďže dopyt
po autograme bol veľký, čochvíľa zdo
bil nielen papierové stránky, ale naprí
klad i futbalové lopty, ruky či dokonca
biele štítky na oblečení alebo čapi
ciach. Tiež sa vyhodnotila internetová
súťaž klubu ČSFA: Uhádneš, kto prí
de?, ktorá bola spojená práve s týmto
večerom. Futbalovú loptu si ako cenu
odniesol jeden zo starších chovancov
Tomáš Rišo. Posledným bodom pro
gramu bolo spoločné fotenie – mnohí
si chceli stretnutie s Majtánom zveč
niť na snímke. Zďaleka to však neboli
len deti. K záveru večera patrilo poďa
kovanie klubu vzácnej návšteve. Pre
zident ČSFA Ján Kubovič súčasne avi
zoval, že akcia tohto typu nebola po
slednou a podobné stretnutia s úspeš
nými futbalistami plánuje akadémia
i v budúcnosti. Bližšie informácie ne
poskytol, keďže pôjde o prekvapenie.
MÁRIO LORENC

Česko-slovenská futbalová akadémia
Malacky (ČSFA) už 9 rokov v Malackách
zabezpečuje odborný tréningový proces
detí od 3 do 15 rokov. Má vyše 100 členov,
10 kvalifikovaných trénerov a vedúcich
mužstiev. Tréningy sa konajú v centre aj
na Juhu, zápasy v Zámockom parku na
štadióne. Prezidentom ČSFA je Ján Kubo
vič. Úspechom je, že starší žiaci hrali v r.
2010 1. celoslovenskú ligu starších žiakov;
v r. 2007 boli 3. v turnaji Niké Cup; medzi
najväčšie víťazstvá patrí výhra v r. 2005
nad FC Bayern München 5:3 a v r. 2010
výhra nad AC Sparta Praha. Za svoju his
tóriu ČSFA vychovala 10 reprezentantov
Slovenska, ako sú napr. Ambra, Špoták,
Vrablec, Nemec, Reisl, Hubek a iní.
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