
Ani sme sa nenazdali a po roku sa opäť 
priblížil termín Prvomájových Mala-
ciek, ktoré budú opäť situované na rôz-
nych miestach Zámockého parku. 

Podujatie pri vstupnej bráne o 10.00 h 
otvorí detský folklórny súbor Skaličánek. 
Na hlavnej tribúne sa tradične vystriedajú 
hudobné telesá zastupujúce rôzne žánre – 
dychová muzika v podaní Galánečky od 
10.30 h, Belasí v štýle country od 12.15 h, 
ktorú vystrieda cimbalovka. Lákadlom bu-
de o 15.30 vystupujúci Maxim Turbulenc či 
o 20.00 h Peter Stašák so svojimi hosťami.

Lúka pri kaštieli ožije Stanom detskej ra-
dosti OZ M.L.O.K., veselými hrami CVeČ-
ka, historickým šermom, vystúpením soko-
liarov či prehliadkou dobových kostýmov. 

Na hádzanárskom ihrisku bude najmä 
pre najmladších vystupovať divadlo Piki 
a po ňom príde čas na detskú diskotéku. 

Zo škvarového ihriska sa od 13.00 h 

budú ozývať hudobné kreácie skupín The 
Reel, Ska2tonics, No Perfect, Vetroplach, Vi-
diek a Polemic. 

Kompletný program Prvomájových 
Malaciek prinesieme v nasledujúcom 
Malackom hlase.  

V dňoch 17.–19. marca sa v Martine, 
sídle Spolku lokálnych televízií LOToS, 
konalo už 7. pracovné stretnutie člen-
ských televízií. 
Po prvý raz sa na ňom zúčastnili aj zástup-

covia eM TV S. Osuský a T. Búbelová. Zatiaľ 
iba v úlohe pozorovateľov hľadali inšpirácie 
v televíznych príspevkoch, zaradených do 
viacerých kategórií (reklama, spravodajstvo, 
dokument, publicistika a voľná tvorba). Po 
ucelených projekčných blokoch sa ku každé-
mu príspevku vyjadrovala odborná porota, 
hodnotila pozitíva i chyby, radila, ako treba 
pri tvorbe jednotlivých žánrov postupovať.

Členstvo eM TV v organizácii združujúcej 
lokálne a regionálne televízie je výrazom jej 
záujmu o ďalšiu profesionalizáciu s perspek-
tívou prechodu k živému vysielaniu.

LOToS v súčasnosti združuje 38 lokálnych 
televízií a do konca roka ich má byť 41. eM TV 
je však jediná, ktorá zatiaľ má iba videotext 
a teletext, no chýba jej živé vysielanie. Zá-
roveň je jednou z troch, ktoré po personálnej 
i technickej stránke nezveľaďuje priamo drži-
teľ licencie. 

Malacká lokálna televízia eM TV sa sta-
la členom Spolku lokálnych televízií LOToS 
7. marca 2005. Nie však riadnym, ale iba 
pridruženým. Čo to v skutočnosti značí? 

Riadnymi členmi LOToS-u sú lokálne a re-
gionálne televízie, o rozvoj ktorých sa stará 
priamo držiteľ licencie. Spravidla je to samo-
statná obchodná spoločnosť, hoci neraz s po-
dielom mesta. Takýto držiteľ licencie sa sám 
stará o výber a profesionálny rast svojich pra-

Záplava ohorkov z cigariet pod okna-
mi väčšiny nájomných domov, na zemi 
pohodené použité cestovné lístky, zá-
palkové škatuľky, vreckovky, obaly zo 
sladkostí, plechovky, dokonca fľaše 
a najmä „zabudnuté” psie exkrementy 
– špina na verejných priestranstvách, 
na ktorú dennodenne všetci nadáva-
me. Kto je za ňu zodpovedný? Plnia či 
neplnia si svoje povinnosti zamestnan-
ci inštitúcií, ktorí sa majú starať o čis-
totu nášho mesta, či je chyba i na stra-
ne nás občanov? Hľadať odpoveď sme 
boli i u vedúceho oddelenia životného 
prostredia (OŽP) MsÚ Ing. Františka 
Klímu. 

Starostlivosť o okolie – nielen česť, 
ale i povinnosť

„Z reakcií občanov je zrejmé, že negatív-
ne hodnotia starostlivosť o čistotu verejných 

priestranstiev v meste,” hovorí F. Klíma. 
„Transformácia TEKOS-u sa síce podpísala 
pod zlepšenie ekonomických ukazovateľov, 
no pri starostlivosti o čistotu v meste, ktorá 
pozostáva z čistoty zelene, chodníkov, komu-
nikácií a verejných priestranstiev, nie je vý-
razne viditeľná.” V reáli dnes čistotu zabezpe-
čuje OŽP MsÚ pomocou nezamestnaných 
zapojených do programu menších obec-
ných služieb (MOS). Vedúci OŽP však tvrdí: 
„Povinnosť udržiavať čistotu okolia nie je len 
na meste, poväčšine je prenesená na samot-
ných občanov a najmä podnikateľov, ktorých 
nehnuteľnosti s chodníkmi susedia. Mno-
hých však znečistený vzhľad prostredia, v kto-
rom sa pohybujú, neirituje.” Podľa F. Klímu je 
svetlým príkladom okolie Tatra banky na Rad-
linského ulici, o ktoré sa príkladne starajú. 
Smutne však konštatuje: „Je to skôr výnimka, 
lebo pri obchôdzke po Radlinského či Záho-
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ÚVODNÍK

Jarná úvaha
Konečne je tu jar. Slniečko naberá na 

intenzite a zohrieva nás svojimi teplými 
lúčmi. Ľudia sa radujú z každého pekné-
ho dňa, chodia na prechádzky...

Po roztopení snehu sa však objavili aj 
nelichotivé stopy civilizácie – papieriky, 
plastové fľaše či ohorky z cigariet. Na uli-
ciach a iných priestranstvách sa rovnako 
nezabudli „podpísať” aj niektorí majitelia 
psíkov tým, že neupratujú po svojich 
štvornohých miláčikoch.

Staré príslovie hovorí: „Ako si ustelie-
me, tak budeme spať.” Dalo by sa to ob-
meniť: Aké prostredie si vytvoríme, v ta-
kom budeme žiť. Pretože každý z nás sa 
viac alebo menej podieľa na jeho vytvá-
raní.

Jar je obdobím nových začiatkov – prí-
roda sa prebúdza do nového života. Mô-
že však byť aj začiatkom nových zvykov: 
nezahoďme papierik od žuvačky či oho-
rok z cigarety, vyčistime a vyhrabme si 
okolie nášho domu či činžiaka, zasaďme 
si kvety či stromčeky. Iste, dá to trochu 
námahy, ale výsledok bude určite stáť za 
to. A verte, bude nás dlho tešiť.

BOŽENA ORGOŇOVÁ 

Pokračovanie na 2. strane Pokračovanie na 4. strane

čierna Pantone 354 U

    členom Spolku 
lokálnych televízií

František Klíma o čistote v Malackách:

 „Čo sa od ľudí nevyžaduje,
 to nerobia”

Aj toto skrývajú útroby Pálfiovského kaštieľa, ktorý podľa františkánov zane-
chal štát v zúboženom stave. Črtá sa však nové riešenie využitia malackej 
dominanty.                                Viac sa dočítate na 3. strane MH. 

Pozývame vás na zasadnutie MsZ, 
ktoré sa uskutoční vo štvrtok 28. aprí-
la o 14.00 h vo veľkej zasadačke Mest-
ského úradu v Malackách.

V rámci programu budú okrem iného 
prerokované návrhy – VZN o poskytova-
ní priestoru v médiách a na plochách ur-
čených na vylepovanie plagátov vo vo-
lebnej kampani, VZN o chove zvierat, 
Dodatku č. 2 k VZN o poplatkoch za po-
skytovanie opatrovateľskej služby, zásad 
finančného hospodárenia mesta, zozna-
mu pamätihodností mesta či informácie 
o aktuálnom stave obhospodarovania 
mestských lesov, o príprave medzinárod-
ného festivalu detí a mládeže KBT 2005, 
o činnosti komisií MsZ za I. Q. 2005 a i. 

Všetci ste srdečne vítaní.

31. marca sa Malacky stali hosťujúcim 
mestom, v ktorom sa po Pezinku usku-
točnilo ďalšie cezhraničné stretnutie 
zástupcov dolnorakúskych a západo-
slovenských samospráv a podnikateľ-
ských subjektov pôsobiacich v sektore 
odpadového hospodárstva s cieľom vý-
meny skúseností, nadviazania kontak-
tov či oboznámenia sa s modelom od-
padového hospodárstva v Dolnom Ra-
kúsku. 

Dr. Karl Kalteis (na fotografii), konateľ 
Dolnorakúskeho zväzu pre odpadové hos-
podárstvo vo svojom vystúpení zdôraznil 
dôležitosť spájania síl regiónov rovnako 
i v prihraničných oblastiach pri spoločnom 
riešení ústredných komunálnych úloh 
v oblasti odpadového hospodárstva. Ver-
me, že stretnutie bolo inšpiratívne i pre na-
še mesto. 

             –lucy–Rekonštrukčné práce na malackej synagóge sa budú uskutočňovať do konca apríla. Ten-
to termín bude splnený za predpokladu, že sa nevyskytnú komplikácie, ktoré by mohol 
spôsobiť i vstup Krajského pamiatkového úradu do procesu opravy, pri ktorej bude vy-
menená strešná krytina na valbovej streche a poškodená krytina na kopulách, klampiar-
ske prvky či zrekonštruované tri priečelia.      Text, foto: –lucy–

Rakúske
inšpirácie

 Pripravte sa 
 na Prvomájové Malacky!

POZVÁNKA

Foto: archív OFM    
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Úloha kontroly je dôležitá vo všetkých 
oblastiach života, nevynímajúc fungovanie 
samosprávy. V meste Malacky ju zabezpe-
čuje hlavná kontrolórka mesta Ing. Ľubica 
Čikošová. K najdôležitejším dokumentom, 
ktoré v minulom roku predložila na rokova-
nie MsZ, patrí stanovisko k návrhu rozpočtu 
mesta na rok 2005 a k záverečnému účtu za 
rok 2003. Hlavná kontrolórka vykonala aj 
kontrolu prideľovania bytov na Mierovom 

nám., Skuteckého a Hlbokej ul. a následnú 
kontrolu odstránenia zistených nedostatkov. 
V období mesiacov jún až október uskutoč-
nila Ľ. Čikošová kontrolu rozpočtových orga-
nizácií: základných škôl, materskej školy, 
ZUŠ a CVČ a príspevkovej organizácie mes-
ta AD HOC. V minulom roku zaevidovala 
31 sťažností, 4 petície a 3 podania. Podľa 
Ing. Ľ. Čikošovej bolo 22 sťažností opodstat-
nených a 13 neopodstatnených.             –ipo–

Inštitút pre ekonomické a sociálne refor-
my INEKO priniesol výsledky projektu Hod-
notenie ekonomických a sociálnych opatrení 
v regiónoch SR (HESO–regióny). 

V najnovšom hodnotení sa zaoberal po-
sledným štvrťrokom minulého roka. Ekono-
mickí analytici, podnikatelia, primátori a sta-
rostovia, zástupcovia akademickej obce, sta-
vovské a mimovládne organizácie sa vyjad-
rovali k navrhovaným a realizovaným opat-
reniam samospráv. Projekt HESO tak prinie-
sol názor odbornej verejnosti na dôležité 
lokálne opatrenia ekonomicko-sociálneho 

charakteru ovplyvňujúce kvalitu života obča-
nov.

Najvyššie hodnotenie v ostatnom ratingu 
získala daňová podpora separovanému zbe-
ru v Námestove (187 bodov), na 2. mieste 
skončila inštalácia ochranného značenia na 
zníženie rýchlosti áut v Strážskom (161), na 
treťom projekt budovania informačného sys-
tému na stredných školách v Banskobystric-
kom kraji (141). Bezplatné očkovanie proti 
chrípke, ktoré v rámci podujatia Adventné 
Malacky pre svojich občanov pripravilo Mes-
to Malacky, získalo 68 bodov.             –ipo–

covníkov, ale aj o nákup techniky a potrebné-
ho vybavenia televízie. V Malackách je držite-
ľom licencie na vysielanie videotextu i teletex-
tu firma PROGRES Malacky, spol. s r. o., ktorá 
však okrem tejto skutočnosti s prípravou ani 
obsahom vysielania nemá nič spoločné. Pod 
kvalitu obsahovej náplne vysielania i pod 
technickú realizáciu je podpísaná redakcia 
mestského úradu. V skutočnosti teda Mesto 
Malacky zabezpečuje pre obchodnú spoloč-
nosť, v ktorej má 60 %-ný podiel, 100 %-né 
personálne zabezpečenie i nákup nie práve 
najlacnejšieho technického vybavenia. Teda 
nie držiteľ licencie, ale Mesto Malacky v na-
šich podmienkach zabezpečuje, že videotext 
eM TV pravidelne prináša nové informácie 
a 900-stranový teletext nezíva prázdnotou.

Prechod výroby vysielania prešiel na zákla-
de zmluvy do rúk redakcie MsÚ už 15. mája 
2004. Ľudia okamžite zaregistrovali zmenu 
v grafickom spracovaní a neušla im ani pravi-

delná aktualizácia a úsilie o komunikáciu. Za-
čali pribúdať blahoželania cez televíznu obra-
zovku i komerčná inzercia a sledovanosť za-
čala stúpať.   

Káblová televízia v Malackách vysiela od 
roku 1993 a zaznamenala už viaceré fázy vý-
voja. Zatiaľ posledným významným medzní-
kom bol 1. september 2004, keď malacký te-
levízny kanál dostal nový názov (eM TV – 
predtým Infokanál Progres), nové logo a keď 
sa okrem videotextu spustilo aj vysielanie ak-
tívneho teletextu. 

Pracovníci eM TV dúfajú, že eM TV 
v LOToS-e dlho nezostane na chvoste, zač-
ne vysielať naživo a možno sa „raz” stane aj 
riadnym členom spolku. Veď je to televízia 
okresného mesta, ktoré sa už všeličím môže 
popýšiť!        TATIANA BÚBELOVÁ  

Koľko prváčikov 
bude v Malackách?
Štyri malacké základné školy v dňoch 
11. a 12. februára 2005 zapisovali do 
prvého ročníka deti narodené v ob-
dobí od 1. 9. 1998 do 31. 8. 1999. 

Malacký hlas v aktuálnom spravodaj-
stve o výsledku zápisu priniesol informá-
ciu o 198 zapísaných deťoch. Do konca 
marca školám pribudlo ďalších päť zapí-
saných detí. 22 z týchto 203 detí v sep-
tembri ešte do školských lavíc nezasadne 
z dôvodu odkladu povinnej školskej do-
chádzky. Nádejných prvákov je teda 
181.

ZŠ na Záhoráckej ulici otvorí pre 60 
detí 3 triedy, ostatné školy budú mať po 
dve triedy prvákov – ZŠ Štúrova s poč-
tom 45 detí, ZŠ Dr. J. Dérera so 43 žiak-
mi a ZŠ M. Olšovského očakáva 33 bu-
dúcich školákov.

Do školského obvodu ZŠ Záhorácka 
patrí aj obec Kostolište. Okrem detí z Ma-
laciek a Kostolišťa sa do malackých škôl 
rodičia rozhodli zapísať aj 31 detí z ďal-
ších 16 obcí, čo svedčí o dobrom mene 
malackého školstva. 

Pre porovnanie uvádzame, že pred 
rokom školy zapísali do prvého ročníka 
219 detí, 204 z nich si od septembra za-
sadlo do školských lavíc. Podľa údajov 
z evidencie obyvateľstva mesta Malacky 
sa dá predpokladať, že počet detí nastu-
pujúcich do prvého ročníka základných 
škôl bude ešte niekoľko rokov klesať. Tú-
to tendenciu zmenia až deti narodené 
v rokoch 2003 a 2004. 

Budúcim prváčikom prajeme, aby im 
škola naplnila všetky očakávania, s ktorý-
mi do jej brán v septembri vstúpia. 

Mgr. ALEXANDRA HRNKOVÁ,
referentka školského úradu v Malackách

PÍŠU A VYSIELAJÚ O NÁS

Milí čitatelia, 
ak nám napíšete do 12. apríla na adresu 
redakcie, ktorý príspevok vás zaujal, bude-
te mať šancu získať kalendár mesta Malac-
ky. Tak neváhajte a zapojte sa! Ak chceme 
písať o tom, o čom chcete čítať, musíme 
poznať váš názor. Tak vystrihnite kupón 
a napíšte naň, čo vás zaujalo. V minulom 
čísle to boli príspevky Nedáme sa vymazať 
z mapy, V riešení medziľudských vzťahov 
bez konkurencie, Jediné heslo dňa – pre-
žiť, O čom rokovali poslanci MsZ 10. mar-
ca a iné. Spomedzi všetkých sme vyžrebo-
vali Štefana Hlásnička z Rohožníka, ktorý 
získava kalendár mesta.          –red–

ZAUJALO VÁS
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SPRAVODAJSTVO

Mesto Malacky
oznamuje

Dokončenie z 1. strany

Ďalšie 
aktuálne 
informácie 
nájdete v

              členom Spolku lokálnych televízií

Skvalitniť životné podmienky starším ob-
čanom, ktorí využívajú služby Mestského cen-
tra sociálnych služieb v Malackách (MsCSS), 
zabezpečiť bezbariérový prístup do druhého 
domova dvom desiatkam seniorov a umožniť 
im vyššiu mobilitu sa podarilo vedeniu 
MsCSS, ktoré v spolupráci s Mestom Malac-
ky a rovnako za polmiliónovej finančnej pod-
pory Ministerstva práce sociálnych vecí a ro-
diny SR 21. marca slávnostne sprevádzkovalo 
hydraulický výťah a výťahovú šachtu v budo-
ve MsCSS na Ul. 1. mája. 

Zariadenie s nosnosťou 1250 kg umožňu-
je i prevoz klientov na polohovateľnej posteli. 
Ako poznamenal prítomný primátor J. On-

drejka: symbolicky v prvý jarný deň sa realizá-
ciou projektu vybudovania výťahu vliala nová 
krv do života všetkých, ktorí MsCSS navšte-
vujú. 

Tento slávnostný okamih si nenechal ujsť 
ani štáb Slovenskej televízie, zástupcovia sa-
mosprávy či členovia sociálnej komisie pôso-
biacej pri MsZ. 

Ukončením tohto projektu sa však v Ma-
lackách podpora seniorov zo strany mesta 
ani zďaleka nekončí. Projektový tím MsÚ pra-
cuje na ďalšom projekte – tentoraz pôjde 
o rozsiahlu prístavbu objektu s plánovaným 
rozšírením ponuky poskytovaných služieb.

–lucy–, –ipo–

 Darček pre seniorov
„Kde je dobrá kuchyně, tam je láska v ro-

dine,“ vyšívaný nápis na nástennom obruse, 
ktorý dakedy zdobil steny väčšiny kuchýň 
našich starých materí, hovorí veľkú pravdu. 
„Celé bytie rodiny sa pred rokmi sústreďova-
lo v kuchyni. Bola centrom diania, svedkom 
páračiek, fašiangových zábav, susedských 
radovánok, mamy sa v nej venovali okrem 
varenia i domácim prácam a deti posedávali 
pri peci,” i tieto slová zazneli počas slávnost-

ného otvorenia výstavy Kuchyne starých 
materí, ktorú pre malackú verejnosť pripravil 
Klub dôchodcov a ZO Jednoty dôchodcov 
Slovenska v Malackách. 

Inštalované starodávne kúsky kuchynské-
ho náradia, prestretý stôl, hrnčina a keramic-
ké skvosty väčšinou ukryté v zákutiach povál 
domov sa teda vynímali na stenách výstav-
ných priestorov a zaslúžili si patričný obdiv. 

–lucy–, foto: I. Potočňáková

O slávnostnú atmosféru počas hodnotia-
cej schôdze OZ Zlatý vek, ktorá sa uskutoč-
nila 21. marca v SD ZCK, sa seniorom posta-
rali deti z CVeČka. Gitaristi i mažoretky svoji-
mi vystúpeniami roztlieskali zaplnenú sálu.

Po hodnotnom kultúrnom programe si 
členovia združenia so záujmom vypočuli 
hodnotiacu správu, s ktorou vystúpila pred-

sedníčka Zlatého veku Mgr. Alžbeta Dubajo-
vá, a prijali informáciu, že ich organizácia sa 
uchádza v Centre pre filantropiu o finančnú 
podporu projektu opravy autobusových za-
stávok na „dolnom konci”. Seniorom sa pri-
hovorila aj prítomná malacká poetka Anna 
Beňková – autorka básne V Zlatom veku zla-
tý hlas.                                Text, foto: –ipo–

Zatiaľ čo niektorí sledovali súťažné projekcie, iní sa mohli poinformovať o novinkách 
audiovizuálnej techniky. 

Slovenská televízia priniesla 16. marca 
v Regionálnych správach reportáž zo sláv-
nostného sprevádzkovania výťahu v Mest-
skom centre sociálnych služieb. 

O deň neskôr priblížila svo-
jim divákom výstavu Kuchyne 
starých materí, ktorú v SD ZCK pripravil 
Klub dôchodcov a MO Jednoty dôchod-
cov na Slovensku.

Napriek deklarovaniu vlády, že v tomto 
volebnom období sa neuskutoční zmena 
územného členenia Slovenska, horúca té-
ma minulých týždňov ešte doznieva. Slo-

venská televízia v Regionálnom denníku 17. 
marca priniesla názory primátorov okres-
ných miest Malacky, Pezinok a Senec, kto-

ré by podľa jedného z návrhov 
nového členenia mali byť sú-
časťou Trnavského kraja.

Rádio Regina opäť prinieslo prostred-
níctvom mikrofónu redaktora Štefana Janá-
ka niekoľko rozhovorov na témy, ktoré tvo-
ria malackú súčasnosť: realizácia projektu 
výstavy výťahu v MsCSS, príprava obytnej 
zóny na Jánošíkovej ulici či štúdia pešej zó-
ny v centre mesta.            –ipo–

 Kuchyne starých materí

Výstava zaujala 
i riaditeľku ZCK 
Janu Zetkovú 
(vľavo), ktorú ex-
pozíciou previe-
dla jedna z hlav-
ných organizá-
toriek Daniela 
Malinová. 

Zlatý vek hodnotil

„Prínosom je dôraz na ochranu zdravia občanov a prevenciu pred šírením epidé-
mie, vhodný bol aj zvolený propagačno-osvetový nástroj v období Vianoc.” Takýto 
bol výrok členov komisie, ktorá v hodnotení zaujímavých počinov samospráv pri-
súdila Malackám ôsme miesto!

 Bezplatné očkovanie zaujalo

Čo sa stalo s mestskými mažoretkami? 
Od 1. januára 2005 sú mestské mažoretky zastrešené pod Centrom voľného času. 48 
mažoretiek v troch oddieloch pracuje pod vedením Petry Královej a Lenky Matúškovej. 
Onedlho sa majú zúčastniť majstrovstiev ČR v Hustopečiach pri Brne a súťažne i Maj-
strovstiev Európy mažoretiek v Chorvátsku.                –mh–

Kontrola bola zameraná 
na rozpočtové organizácie

V ostatnom čísle MH sme na 5. stra-
ne nesprávne uviedli t. č. hlavnej kontro-
lórky. Správne je 796 61 75. Občianske 
pripomienky, sťažnosti a podnety môžu 
byť smerované práve jej. 

Za chybu sa ospravedlňujeme. 
Pripomíname, že k problematike 

káblovej televízie v Malackách sa vrátime 
v budúcom čísle v reakcii spoločnosti 
PROGRES MALACKY, spol. s r. o.

–mh–

NA PRAVÚ MIERU
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Pálfiovský kaštieľ v Malackách dostali 
františkáni darom od Mikuláša Pálfiho, kto-
rý v tom čase žil v Rakúsku. Kaštieľ františ-
káni adoptovali na internát pre chlapcov, 
ktorí študovali na františkánskom malac-
kom gymnáziu v rokoch 1927 až 1950. 
V roku 1950 boli však v priebehu jednej 
noci z 13. na 14. apríla zrušené všetky muž-
ské kláštory vo vtedajšom Československu. 
Kaštieľ bol skonfiškovaný a stal sa majet-
kom štátu. Neskôr v ňom bola zriadená ne-
mocnica s poliklinikou. 

1. 2. 1995 bol podľa reštitučného záko-
na kaštieľ vydaný na základe dohody o vy-
daní nehnuteľnosti späť reholi františkánov. 
Františkáni však nemali v úmysle kaštieľ 
kvôli finančnej náročnosti spravovať a jeho 
vtedajšie využitie bolo z morálneho hľadis-
ka prijateľné. Uzavreli teda so správou ne-
mocnice Dohodu o výpožičke na obdobie 
20 rokov (1997–2017), v ktorej ju zaviazali 
investovať do opráv a údržby budovy 
350 000 Sk ročne. Správa nemocnice však 
záväzok dostatočne neplnila, čo sa výrazne 
podpísalo pod súčasný stav nehnuteľnosti. 

Koncom júla 2003, teda v čase krátko 
po spustení reformy v zdravotníctve, dosta-
lo vedenie rehole františkánov list od vte-
dajšieho riaditeľa nemocnice MUDr. M. 
Miklošiho. V ňom reholi oznámil, že na po-
kyn predsedu BSK Mgr. art. Ľ. Romana dal 
výpoveď z nájmu, pričom výpovedná leho-
ta podľa dohody bola 1 rok. 

Františkáni na výpoveď listom 31. 7. 
2003 obratom reagovali. Výpoveď prijali za 
podmienok, že ku dňu ukončenia výpožič-
ky bude nehnuteľnosť majiteľovi odovzda-
ná v stave schopnom ďalšieho užívania 
v zmysle § 659–662 Občianskeho zákon-
níka spolu s projektovou dokumentáciou 
súčasného stavu. Nestalo sa. 

Správa nemocnice si nedala ani toľko 
námahy, aby vypratala nepotrebné zariade-
nie a prístroje. Budova do dnešného dňa 
nie je, bohužiaľ, pripravená na odovzdanie, 
preto františkáni odmietli prevziať kľúče. 
Navyše dodnes nebol vypracovaný odo-
vzdávací protokol. Ak by františkáni prevza-

li budovu so všetkým neporiadkom, ktorý 
v nej ostal, museli by okrem dane z nehnu-
teľnosti zaplatiť ďalšie tisíce za odvoz od-
padu z budovy, ktorý tam ostal po nemoc-
nici. Všetko je zdokumentované na fotogra-
fiách z marca 2005, ktoré františkáni pošlú 
vedeniu samosprávy (viď. titulná fotogra-
fia). 

Vzhľadom na to, že silnejú oprávnené 
hlasy, aby sa s kaštieľom niečo robilo, fran-
tiškáni predsa len chcú zabezpečiť vstupy, 
ktoré lákajú vandalov, mrežami. Otázkou 
ďalšieho využitia kláštora sa františkáni in-
tenzívne zaoberajú. Od začiatku roka 2004 
ich oslovovali rôzne subjekty so záujmom 

o využitie budovy. V tom čase sa objavila 
istá spoločnosť, ktorá prezentovala zámer 
zriadiť v kláštore penzión s vysokým štan-
dardom aj s paliatívnym zariadením. Pro-
jekt bol zaujímavý, a preto vedenie františ-
kánov po niekoľkých rokovaniach vyzvalo 
záujemcu, aby predložil návrh zmluvy o bu-
dúcej zmluve a nájme nehnuteľnosti. To 
bolo v júli 2004. Po nadšenej reakcii poten-
ciálneho záujemcu však k ničomu nedošlo 
a z doteraz nevysvetliteľných a neznámych 
príčin zo zámeru vycúval. 

Ďalšie subjekty sa ohlásili koncom roka 
2004. Ich zámerom bolo v kaštieli zriadiť 
domov sociálnych služieb – penzión pre 
starých občanov so zvýšenou zdravotnou 
a rehabilitačnou starostlivosťou. Mali úmy-
sel jednorazovo investovať väčšiu sumu, 
ktorá by však zďaleka nestačila na opravu 
celého objektu. Zo ziskov chceli postupne 
niekoľko desaťročí budovu opravovať. Po 
zvážení rôznych okolností františkáni túto 
ponuku odmietli. V súčasnosti prostredníc-
tvom odborníkov v sociálnych projektoch 
vstupuje rehoľa františkánov do spolupráce 
so zahraničnou charitou. V priebehu nie-
koľkých mesiacov by mal byť projekt hoto-
vý. Objekt by mal byť využitý na sociálne 
účely, ale tomu budú predchádzať rokova-
nia so samosprávou a s potenciálnym za-
hraničným investorom. Preto prosíme oby-
vateľov Malaciek o pochopenie našej situá-
cie a o trpezlivosť. 

JURAJ ANDREJ MIHÁLY
Foto: S. Osuský 

K téme budúcnosti kaštieľa Pálfiovcov 
sa redakcia vráti v niektorom z ďal-
ších čísel MH. 

CVČ pracuje pod vedením Mgr. Alžbe-
ty Šurinovej už od júla 2004, od 11. 
septembra toho roka si Malačania zvy-
kajú i na jeho nový hravý názov CVeČ-
ko. „CVeČkovci” – zamestnanci i náv-
števníci centra majú úspešne za sebou 
takmer tri štvrtiny školského roka, ča-
ká ich však obdobie, ktoré výrazne za-
siahne do prevádzky – sťahovanie do 
nových priestorov. Najmä o ňom sme 
sa porozprávali s A. Šurinovou. 

Aktuálne sa v meste hovorí o zbúraní 
budovy, ktorú užívate, v rámci výstavby 
obchodného centra LIDL. Kde nájdete no-
vé priestory?

Mestské zastupiteľstvo v Malackách roz-
hodlo o pridelení nových priestorov pre 
CVČ na Ul. M. Rázusa (bývalé detské jasle). 
Celý komplex sa práve rekonštruuje a ako 
prvú z malackých inštitúcií (sťahovať sa po-
stupne bude i ZUŠ, MsP, MsÚ či ZCK, pozn. 
aut.) nás podľa harmonogramu v polovici 
apríla čaká sťahovanie. 

Bude to ťažké obdobie. Odhadujem, že 
budeme asi pol roka pracovať v provizórnych 
podmienkach. Mrzí ma, že táto skutočnosť 
povedie k dočasnému zníženiu počtu našich 
aktivít vo všetkých oblastiach. Školský rok by 
sme chceli predčasne ukončiť už koncom 
mája. Vyvrcholí slávnostným uvedením pri-
pravovaného muzikálu Strašidelný zámok 

v réžii Mgr. art. Zuzany Maďarovej. CVeČko 
však nebude „zaháľať” ani počas prázdnin, 
kedy budeme organizovať tradičné prímest-
ské tábory. V spolupráci s moravskými part-
nermi plánujeme i jeden medzinárodný po-
bytový tábor v Chorvátsku, ktorý je však pod-
mienený dostatočným finančným krytím. 

Aké sú vaše prognózy spojené s využí-
vaním nových priestorov? 

Pri otváraní nového školského roka 
2005/2006 by sme mali mať sprevádzkova-
né už štyri pavilóny nového objektu. Odha-
dujem, že bude trvať i dva-tri roky, kým bude 
všetko prispôsobené našim predstavám. Asi 
päťnásobne väčšie priestory nám však umož-
nia skvalitniť úroveň poskytovaných služieb. 
Skôr ako sa zo starých priestorov odsťahuje-
me, chystáme rozlúčku so starým CVeČkom. 
Z akcie Pomaľuj svojho CVeČka, pri ktorej 

deti dostanú jedinečnú a lákavú ponuku vý-
tvarne sa realizovať na stenách budovy, plá-
nujem spraviť i fotodokumentáciu. Tá poslúži 
ako návrh na to, ako bude možné spestriť 
i nové priestory. 

Čo bude s organizáciami, ktoré v pries-
toroch na Ul. M. Rázusa pôsobia? 

MsP sa presťahuje spolu s MsÚ do budo-
vy Nafty a do uvoľnených priestorov na zá-
klade prenájmu pustíme Krajskú psycholo-
gickú poradňu. Rovnako tu ostane pôsobiť 
i pedagogicko-psychologická poradňa.

V podnájme CVeČka bude i DC Vánok. 
Prepojenie s touto nám veľmi ideovo blíz-
kou skupinou plánujeme i priestorovo. DC 
bude situované v pavilóne, v ktorom budú 
pôsobiť záujmové útvary pre najmenšie deti 
a spojovacie dvere sa budú môcť kedykoľ-
vek otvoriť.   –ap–, –lucy–

Čo s tým?
Začiatkom roka ma navštívili známi. 

Obsah našej družnej debaty sa po príjem-
nejších veciach zvrtol i na rozoberanie 
nášho zdravotného stavu v strednom ve-
ku. Pritom je dôležité, aby som povedala, 
že návšteva neprišla na vlastných nohách, 
ale na vozíčku. Hendikepovaná kamarát-
ka sa nezaobíde bez pomoci manžela 
a ostatných, keď sa chce niekam dostať. 
Bezbariérové prístupy do obchodov či in-
štitúcií u nás ešte vo veľkom nenájdete, 
rovnako ani v malackej ŠH Malina. Výťah 
je v nej už od začiatku, prevádzkovatelia 
sa už odvtedy vymenili, ale stav je stále 
rovnaký. Ako sa má hendikepovaný ob-
čan vybrať na nákup „za super ceny”, ak 
zostane dolu pri schodoch? Bola by som 
rada nielen kvôli mojim známym, ale 
i ostatným, ktorých postihol takýto osud, 
ak by sa im kompetentní ľudia a páni po-
slanci snažili pomôcť. Veď Malacky ne-
majú byť mestom pre dobrý a krajší život 
nielen pre nás, zatiaľ zdravých, ale aj tých, 
ktorí sú už odkázaní na pomoc druhých. 
Zostáva len dúfať, že budú prijaté opatre-
nia, ktoré hendikepovaným ľuďom život 
aspoň o niečo uľahčia.

BOŽENA ŽILAVÁ, Malacky 

O reakciu sme požiadali riaditeľa prí-
spevkovej organizácie AD HOC – správ-
cu ŠH Malina Vladimíra Mihočka.

Hendikepovaní návštevníci majú prá-
vo využívať výťah, ktorý je určený práve 
nim. Vzhľadom na to, že ten nie je sprí-
stupnený každému, musia sa ohlásiť v po-
kladnici a pracovníčka im ochotne po-
skytne kľúč, ba dokonca ich na 1. poscho-
die i vyvezie. Na tomto poschodí sú 
i bezbariérové prístupy do sociálnych za-
riadení. Žiaľ, do hľadiska na druhom po-
schodí už upravený prístup nie je. Na ľudí, 
ktorí sa ocitli na vozíčku, však myslíme. 
Upravené betónovým nájazdom je i von-
kajšie schodisko do ŠH Malina. Rovnako 
sme na takýchto občanov nezabudli ani 
pri minuloročnej rekonštrukcii letného 
kúpaliska na Jesenského ulici. Bol pre 
nich upravený vchod do areálu rovnako 
s potrebnými nájazdmi. 

VYSYPANÉ Z OBÁLOK
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Fámy sa dokážu šíriť neuveriteľnou rýchlosťou. Veď koľkokrát 
ste počuli z úst ostatných: počula si, že... Je to pravda, či nie je 
to pravda. Často sa však i s nepravdou stotožníme. Aj to bol je-
den z podnetov, prečo sme uviedli do života rubriku s príznač-
ným názvom JEDNA PANI POVEDALA. Jej cieľom je vyvrátiť či 
potvrdiť to, čo sa dostalo do našej redakcie alebo vám do uší.

 Začína sa veľké sťahovanie

 Učitelia pred oponou
Deň učiteľov je každoročne príležitosťou, pri ktorej sa primátor mesta Jozef Ondrejka, ob-

čianskym povolaním učiteľ, stretáva s pedagógmi pôsobiacimi na všetkých školách v našom 
meste. Oficiálne stretnutie s podaním ruky a zápisom do Pamätnej knihy mesta vo veľkej zasa-
dačke mestského úradu v tomto roku nahradilo netradičné stretnutie. „Bol by som veľmi rád, 
ak by sme v tomto roku náš spoločný sviatok oslávili návštevou divadelného predstavenia, na 
ktoré vás srdečne pozývam,” oslovil J. Ondrejka učiteľov. V utorok 29. marca hrali teda herci 
Divadla na hambálku len pre učiteľov malackých škôl. Hra S tvojou dcérou nikdy roztlieskala 
ich dlane a dodala novú energiu do ďalších namáhavých dní.                 –ipo–

Chýba bodka za vetou
Spolu s niekoľkými desiatkami učiteľov malackých základných a stredných škôl, Centra 

voľného času, špeciálnej i základnej umeleckej školy som sa zúčastnil divadelného predsta-
venia, na ktoré všetkých pedagógov pozval primátor Jozef Ondrejka pri príležitosti Dňa uči-
teľov. Po zábavnej hre Divadla na hambálku sme opúšťali sálu Spoločenského domu ZCK us-
miati a šťastní: skvelý výkon hercov, príjemná atmosféra, nechýbalo ani občerstvenie... Veta 
však zostala nedopovedaná, a tak si dovolím dať za ňou bodku: Za všetkých učiteľov ďaku-
jem Jozefovi Ondrejkovi za výborný nápad a originálny darček k sviatku. 

ŠTEFAN DANIEL

Len máloktorý z Malačanov vie, že rodový kaštieľ Pálfiovcov, na ktorý sú mnohí z nás hrdí, je vo vlastníctve rehole menších bratov 
františkánov a nie štátnej či mestskej správy. Rehoľa má vo svojich rukách i otázku jeho ďalšej existencie.

Redakcia pri hľadaní odpovede na množstvo otázok, ktoré sa vám Malačanom 
v súvislosti s budúcnosťou kaštieľa vynárajú, oslovila toho najpovolanejšieho – 
predstaviteľa menších bratov františkánov pátra Juraja Andreja Mihályho, OFM 
provincála františkánov na Slovensku. Za jeho odpoveď, ktorou mnohým ozrejmí 
históriu, osud i budúce zámery s objektom, ktorý mnohí považujú za jednu z do-
minánt nášho mesta, mu ďakujeme.

„Počula si? Niekto kúpil rodový kaštieľ Pálfiovcov 
v Zámockom parku v Malackách.”

Budúcnosť kaštieľa je 
v rukách františkánov

Práve v týchto 
dňoch finišujú 
„hambálkovci” 
s prípravou no-
vej divadelnej 
hry od M. Gav-
rana – Všetko 
o ženách, kto-
rej slávnostná 
premiéra bude 
15. a 16. apríla. 
Tešme sa na 
koktail namie-
šaný pre zme-
nu klebetnými 
ženskými jazyk-
mi. 
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Ako sa vám darí udržiavať 
poriadok pred prevádzkami? 
Jozef Gelinger (50), 
predavač:
„Pred svojou prevádz-
kou sa snažíme udr-
žiavať poriadok. Žiaľ, 
veľmi nám v tom ne-
pomáhajú mladí, ktorí 
v jej blízkosti navštevujú diskotéky. To by 
ste mali vidieť, koľko cigaretových ohor-
kov, fliaš, pozahadzovaných papierov tu 
po víkende nájdeme. Celkovo sú však ľu-
dia nedisciplinovaní. Ak idú okolo akého-
koľvek podniku, využijú situáciu a odhodia 
smeti priamo pred ním s presvedčením: 
však to niekto za nás poupratuje. Podľa 
mňa by si mal každý vstúpiť do svojho sve-
domia a začať sám od seba.”
 
Zlatica Jurkáčková (37), predavačka

„Podľa potreby pred 
prevádzkou (na Rad-
linského ul.) zametá-
me. Ani jedna z preda-
vačiek nie sme fajčiar-
ky, no okolie predajne 
je najviac znečisťova-

né cigaretovými ohorkami. V zime odhŕňa-
me sneh nielen kvôli tomu, že tak musíme 
robiť, ale preto, že nám záleží na zdraví na-
šich zákazníkov, ktorí by sa mohli najmä na 
schodíkoch do predajne pošmyknúť.”

Eliška Košická (55), predavačka 
„Zametáme niekedy  
aj viackrát denne vo 
vnútri prevádzky i von-
ku. Veď je to naša vi-
zitka. Ľudia sú však 
veľmi nedisciplinova-
ní. Hoci nadávajú na 
neporiadok na uliciach a chodníkoch, sami 
sa na ňom podieľajú. Bola som svedkom 
toho, ako pekne oblečená dáma v sprievo-
de inej zahodila cestovný lístok priamo na 
stanici na zem. – Pani, aj doma hádžete sme-
ti na zem? – opýtala som sa jej. Na to za-
reagovala tak, že kázala svojej spoločníčke 
lístok zodvihnúť. Nezodvihla ho. Tak vidíte, 
niekto sa môže starať o okolie a iní...”

Slávka Konečná (31),
 majiteľka CYKLO-S 
„Ako jediná prevádz-
ka v okolí máme pred 
predajňou kvety, aby 
sme skrášlili okolie. 
Smutné je, že kvetinky 
musíme viackrát do roka kupovať nové, 
lebo nám ich ukradnú. Ľudia sú už takí vy-
naliezaví, že prídu s lopatkou a tuju si vy-
kopú i s koreňom. Prečo to robia? Do 
skrášľovania našej prevádzky rada investu-
jem čas i peniaze. Pre predstaviteľov mesta 
mám však tip. V Senci podnikateľov moti-
vujú k tomu, aby si udržiavali prevádzku 
i jej okolie i finančne. Pred Vianocami vy-
hlásia súťaž o najkrajší výklad. Nenútene, 
šibalsky dosiahne to, že výklady „spievajú”. 
Mesto potom nemusí investovať do drahej 
vianočnej výzdoby a ulica je rozprávkovo 
vianočná. Ďalším ťahom seneckej samo-
správy bolo vyhlásenie – ak podnikatelia 
do určitého času vymaľujú fasádu prevá-
dzok, bude im preplatených 50 % vlože-
ných nákladov. Určite by podobné nápady 
motivovali i nás.”          –lucy–, foto: –tabu– 

ANKETA

Dokončenie z 1. strany

čierna

ráckej zisťujem, že viaceré subjekty o stav chod-
níka vôbec nedbajú. Netrápi ich, cez akú špinu 
musia zákazníci vstupovať do ich predajne.” 

Rezervy majú nielen podnikatelia, 
ale i ostatní občania 

„Ak chcú mať Malačania čisté mesto, mali 
priložiť ruku k dielu a nie sedieť doma v nájom-
nom dome a myslieť si, že všetko za nich po-
upratujú pracujúci v rámci MOS,” apeluje na 
každého. Na našu otázku, či sa nebude organi-
zovať hromadná jarná brigáda zameraná na 
čistenie verejných priestranstiev odpovedá: 
„O niečom takom OŽP neuvažuje. Občania si 
môžu upratovanie pred svojimi domami za-
bezpečiť individuálne, s likvidáciou zhromaž-
deného odpadu im však ochotne pomôžeme. 
Po avíze dokážeme odvoz smetí zariadiť.” 

Zvláštnou kapitolou, ktorá prispieva k prob-
lematike znečisťovania ŽP, je benevolencia 
psičkárov k odstraňovaniu psích exkrementov. 
– Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, 
je ten, kto psa vedie, povinný výkaly odstrániť, 
– píše sa v zákone č. 282/2002 Z. z., ktorý 
upravuje niektoré podmienky držania psov. 
Rovnakú povinnosť ukladá i VZN o chove do-
mácich zvierat na území mesta Malacky, ktoré-
ho druhý dodatok sa práve pripravuje. „VZN 
prejde drobnými úpravami,” konštatuje F. Klí-
ma. „Bude v ňom i usmernenie týkajúce sa 
psích exkrementov, ktoré sa okrem nádob pre 
ne určených budú môcť smelo dávať do ná-
dob na komunálny odpad, lebo trus môže byť 
súčasťou komunálneho odpadu. Je to aj hygie-
nicky prijateľné.”

Podľa F. Klímu by sa tak zástupy uvedome-
lých, ktorí budú upratovať za svojimi štvorno-
hými miláčikmi, mali rozšíriť. „Právne predpo-
klady na to sú, treba to len vyžadovať a kontro-
lovať.”

Pomôžu len pokuty?
Podľa F. Klímu i mnohých, ktorým nie je 

záplava smetí na verejných priestranstvách 
ľahostajná, nielen Malačanov treba „prevy-
chovať”. „Čo sa od ľudí nevyžaduje, to nero-
bia a povinnosť udržiavať svoje okolie v čisto-
te porušujú úplne vedome. Žiaľ, asi sa nepo-
lepšia, kým nebudú prísne kontrolovaní a tiež 
sankcionovaní. Koľko bolo udelených pokút 
za znečisťovanie okolia? Myslíte si, že v zá-
padných krajinách nami obdivovanú čistotu 
udržiavajú občania a podnikatelia len z uve-
domelosti? Je to kvôli tomu, že sa znečisťova-
nie tvrdo sankcionuje,” dodáva. Tu sa otvára 
priestor pre Mestskú políciu v Malackách. 
Podľa náčelníka MsP Mgr. I. Jurkoviča však 
námatková kontrola na Záhoráckej, Radlin-
ského a Nádražnej ulici koncom marca poru-
šovanie VZN nezistila. Otázkou však zostáva, 
do akej miery sa dá neplnenie si základných 
povinností tolerovať. „Čisté mesto, v ktorom 
sa bude príjemne žiť, je však zatiaľ pre mno-
hých snom. Voľky-nevoľky pre výstrahu ostat-
ným sa budú musieť začať vo veľkom udeľo-
vať pokuty, ktoré ľudí donútia zamyslieť sa 
nad ich nečinnosťou.” Dokedy? Záleží na 
každom jednom z nás.”

LUCIA POLÁKOVÁ

V marci obdržala redakcia MH od čitateľa Jozefa Matúška list, v ktorom pre inšpirá-
ciu poslal fotografiu z talianskeho ostrova Elba, na ktorej je zachytená pouličná odpa-
dová nádoba umožňujúca separovanie. Z listu vyberáme:

 
„Popri krásnych záberoch prírody a pamiatok mi pani Petrakovičová darovala i fotogra-

fiu zariadenia na triedenie komunálneho odpadu a jeho „uskladnenie” priamo na ulici. Je 
mi jasné, že v súčasnosti takéto niečo nie je u nás z finančných dôvodov možné, ale čo 
keď...

Systém spracovania je nasledovný: na užšom stojane tlačidlom uvediete do činnosti dr-
vič a otvorenie menšej širšej nádoby. Do nej sa hádže triedený odpad, ktorý neskôr padá 
rozdrvený do podzemných zásobníkov. Rozdrvený odpad neskôr systémom vysávania od-
vezie firma zabezpečujúca odvoz komunálneho odpadu. Som presvedčený o konečnom 
ekonomickom a estetickom prínose tohto zariadenia. Samozrejme za predpokladu disciplí-
ny zo strany občanov triediť komunálny odpad, tak ako vo vyspelých štátoch.”

Denne cestujem ráno z Malaciek do 
Bratislavy a večer sa vraciam domov a vždy 
ma dosť zarazí veľká nečistota v okolí želez-
ničnej a autobusovej stanice. Treba si uve-
domiť, že je to vstupná brána do mesta pre 
veľký počet žiakov, študentov i dospelých. 
Nestačí sa ako-tak starať len o stred mesta 
a okolie MsÚ.

Stačilo by len pár ochotných a šikovných 
ľudí a hneď by boli ulice po zime krajšie.

PAVOL GELINGER

Z rozprávania Malačanov: 
• Kto je zodpovedný za psie exkrementy? Bol som pri nákupnom centre NAY, kde som stretol 

vyobliekanú dámu so psíkom. Ten spravil „kôpku” rovno na schodoch do obchodu. – Pani, niečo 
ste si tu zabudli? – kričal som za psou majiteľkou. Tvárila sa, že nepočuje...

• Ako dôchodkyňa sa snažím udržiavať okolie pred naším nájomným domom na Ul. 1. mája. 
Nanešťastie na kúsku zelene, ktorý máme pred domom, stoja garáže, za ktoré sa s obľubou cho-
dia s cigaretami schovávať študenti z neďalekého gymnázia. Ohorky, vreckovky, ba dokonca 
i dámske vložky končia v tráve medzi stromčekmi a kvetinami. Mladých vôbec netrápi spúšť, akú 
za sebou zanechávajú. Keď im dohováram, ešte ma vysmejú. Nepochodila som ani, keď som sa 
bola sťažovať u MsP. Pochádzam z východného Slovenska, hoci tu bývam už dlho, vždy budem 
presvedčená o tom, že „Záhoráci sú jeden nekultúrny národ”.

• Prechádzala som po Ul. Ľ. Zúbka, keď som stretla psičkárku. Exkrement za svojím miláčikom 
nechala na kúsku zelene, ktorý lemuje cestu a chodník. Nečudujem sa. Kam ho mala dať? Nádo-
by na psie výkaly i na bežný komunálny odpad neboli po ruke. Mala si „to” vložiť do vrecka na 
kabáte?

• Cez veľkonočné sviatky ma navštívili známi. Tvrdili, že slogan mesta je nepravdivý. Vraj 
špinavšie mesto nevideli.

• Podľa mňa by sa mali k starostlivosti o okolie začať vychovávať už deti. Prečo sa neobnovia 
žiacke upratovacie brigády v uliciach mesta? Potom by si všetci rozmysleli, či odhodia smeti na 
zem alebo do odpadovej nádoby.

• Všetkých Malačanov nemôžeme hádzať do jedného vreca. Sú tu i takí, ktorí sa o okolie svo-
jich príbytkov príkladne starajú. Hneď zjari v záhradkách pred ich domami začínajú kvitnúť kvety, 
zelenejú sa stromčeky. Len ma mrzí, že vandalom neprekáža marenie snahy iných. Smelo zeleň 
zahádžu papiermi a cigaretovými ohorkami.

Zamyslime sa všetci, občania, podnikatelia i predstavitelia samosprávy. 
Ruku na srdce – nálepka nekultúrneho národa nám veľakrát právom patrí.

Okrem pravidelného zabezpečovania zberu, odvozu a likvidácie TKO, zavedenia separovaného zberu papiera a skla na 
územie celého mesta sa na území mesta uskutočňuje aj zvoz nadrozmerných odpadov. Naposledy tak bolo v tretí mar-
cový týždeň, kedy Malačania k odpadovým nádobám pripravili nepotrebné predmety rôzneho druhu.

Čl. 1
Všeobecné ustanovenia

1. Nariadenie upravuje pravidlá udržiavania poriadku, čistoty a ze-
lene na verejných priestranstvách ako prirodzenú povinnosť všetkých 
fyzických a právnických osôb pôsobiacich na území mesta, ako i tých 
subjektov, ktoré sa na území mesta zdržiavajú prechodne.

2. Za verejné priestranstvá sa podľa tohto nariadenia považujú 
všetky miesta, ktoré slúžia na verejné užívanie, zodpovedajúce ich ur-
čeniu. Sú to najmä: mestské komunikácie (ulice, námestia, chodníky, 
cesty, podchody, mosty a pod.), verejné priechody, klenby, verejné 
schody, verejné parky, sady, lesy, zverené záhrady, strážené i nestráže-
né parkoviská, ako i ďalšie priestranstvá verejne prístupné.

Čl. 2  
2. Fyzické a právnické osoby pôsobiace a zdržujúce sa na území 

mesta sú povinné:
b) dvory, záhrady a iné nehnuteľnosti, ktoré hraničia s verejným 

priestranstvom upratovať a trvale udržiavať v čistom stave,
g) upratovať a trvale udržiavať v čistote dvory, záhrady a pozemky, 

prevádzkové areály, chodníky a verejné priestranstvá k nim priľahlé 
u všetkých objektov, ktoré majú vo vlastníctve, správe alebo užívaní.

Čl. 9
Povinnosti majiteľa alebo správcu objektu

1. Majiteľ alebo správca objektu je zodpovedný:
a) za udržiavanie čistoty v celom objekte, v pivničných priestoroch, 

dvorových a priľahlých častiach, podchodoch s domom súvisiacich 
a pod.

2. Obchodné subjekty, ako aj iní užívatelia nebytových priestorov 
sú zodpovední za vzhľad a čistotu výkladných skríň, prevádzkových 
a priľahlých priestorov.

Čl. 10
Čistenie chodníkov

1. Čistením chodníkov sa rozumie zametanie, prípadne umývanie 
chodníkov, odstraňovanie snehu, blata, odpadkov, buriny a  iných ne-
čistôt. Čistenie sa musí vykonávať po celej šírke a dĺžke chodníka.

2. Chodníky musia byť vyčistené každý deň do 6.00 h ráno. Hlavné 
čistenie sa vykonáva po 19.00 h a končí sa pred 6.00 h ráno. V prípade 
potreby sa čistenie vykonáva aj v priebehu dňa. 

Zmetené nečistoty sa uskladňujú do smetných nádob. Zametanie 
nečistôt do vozovky, na verejnú zeleň, do kanalizačného vpustu a na 
zelené pásy je neprípustné!

VÝŇATOK ZO VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA MALACKY č. 6/93

O vytváraní životného prostredia na území mesta Malacky
UDRŽIAVANIE PORIADKU, ČISTOTY A ZELENE NA ÚZEMÍ MESTA

František Klíma o čistote v Malackách:

„Čo sa od ľudí nevyžaduje, 
to nerobia”

Rozšíri sa separovanie odpadu 
aj na iné artikle?

„Momentálne je pre Malacky ekonomicky výhodné separovanie skla a papiera. Od budú-
ceho roka by sme chceli pristúpiť k separovaniu plechoviek. Naše oddelenie je práve v rokova-
ní s potenciálnym odberateľom PET fliaš. Pre uskladnenie biologického odpadu sa pripravuje 
kompostáreň. 

Zákon ukladá obciam a mestám povinnosť zaviesť separovaný zber papiera, plas-
tov, kovov, skla a biologicky rozložiteľného odpadu najneskôr od 1. 1. 2010. Mesto Ma-
lacky by však chcelo túto úlohu splniť s dostatočným časovým predstihom.” 

Ing. FRANTIŠEK KLÍMA, vedúci OŽP MsÚ 

Ponúkam privátne ubytovanie 
na anglickej pláži v Littlehamptone 
za 10 £/1 noc/osoba. 
K dispozícii izba, kuchyňa a príslušenstvo. 
Cesta z a na letisko je za poplatok zabez-
pečená. Do Londýna vlakom za 1 hodinu. 
Do Brightonu 20 minút. Mestečko s nízky-
mi cenami. V reštaurácii sa najete za 3 £. 
Tesco cez ulicu. 

MÔJ NÁVRH

MÔJ POSTREH
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    0044/7780 990 336.
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PUBLICISTIKA

Významným medzníkom v odpadovom 
hospodárstve malackej mestskej samo-
správy v roku 2004 bola transformácia 
spoločnosti TEKOS, s. r. o., v septembri. 

Časť zamestnancov spoločnosti vtedy 
prešla pod správu Mesta Malacky – vzniklo 
oddelenie životného prostredia MsÚ a bolo 
personálne posilnené ekonomické oddelenie 
MsÚ. Tým boli vytvorené lepšie podmienky 
pre priame riadenie, kontrolu aj vyhodnoco-
vanie oblasti odpadového hospodárstva. 

Treba povedať, že nakladanie s komunál-
nym odpadom zaznamenalo uplynulý rok 
výrazné zmeny. Medzi pozitívne jednoznač-
ne patria rozšírenie separovaného zberu pa-
piera a skla na celé územie mesta a väčšie 
využívanie odpadových dvorov občanmi, čo 
umožňuje predchádzať vzniku divokých sklá-
dok. Svojím kladným prístupom k separova-
niu pomáhajú Malačania mestu získavať fi-
nančné prostriedky za odpredaj papiera, skla 
či kovov zmluvným odberateľom či z recyk-
lačného fondu, ale aj znižovať množstvo zme-
sového komunálneho odpadu, čo sa v koneč-
nom dôsledku pozitívne odzrkadlí vo výške 
miestneho poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady.

Okrem pravidelného zberu a odvozu zme-
sového komunálneho odpadu, separovaného 
zberu papiera, skla a celoročného prevádz-
kovania odpadových dvorov mesto v ostat-
nom roku realizovalo i kalendárový zvoz nad-

rozmerných odpadov a likvidáciu dvoch di-
vokých skládok – parkovisko pri strelnici na 
Hlbokej ulici v auguste a priestranstvo za Bil-
lou Na Brehu v decembri. 

K 31. 12. 2004 bolo evidovaných 6 475 pla-
titeľov miestneho poplatku za komunálne od-
pady a drobné stavebné odpady, z čoho 412 
subjektov tvorili právnické osoby a 6 063 fyzic-
ké osoby. 

Na celkovom finančnom predpise pre rok 
2004 vo výške 8 800 000 Sk, sa právnické oso-
by podieľali sumou 2 830 000 Sk a fyzické oso-
by 5 970 000 Sk. 

Ku koncu decembra však mesto evidovalo 
pohľadávku voči platiteľom poplatku vo výške 
2 446 000 Sk – právnické osoby dlhovali mestu 
510 000 Sk a fyzické osoby 1 936 000 Sk.

–mh–

DO POZORNOSTI
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Pantone 354 U

Pokuta porušovateľov 
zákona či VZN 
neobíde

Ešte vo februári sa dvakrát zo strany MsP 
v Malackách uskutočnila kontrola zameraná 
na dodržiavanie VZN č. 4/2002 o chove zvie-
rat na území mesta Malacky. Počas akcie za-
meranej na monitorovanie situácie na sídlisku 
Juh v skorých ranných hodinách, nebolo ziste-
né porušovanie predmetného VZN. Na Zá-
horáckej ulici však bolo riešených 6 priestup-
kov – 3 dohováraním a 3 blokovou pokutou.  

Koncom marca vykonávala hliadka malac-
kej MsP spoločne s hliadkou Železničnej po-
lície Kúty kontrolu priestorov malackej že-
lezničnej stanice so zameraním na dodržiava-
nie ustanovení zákona o ochrane nefajčiarov. 
Dvojhodinová kontrola odhalila 10 prípadov 
porušovania zákazu fajčenia, z toho 6 pries-
tupkov bolo vyriešených priamo na mieste 
blokovou pokutou.

–mh–

Druh odpadu Rok 2003 Rok 2004 Rozdiel v %

Zmesový komunálny odpad 3823,08 3515,56 92
Objemový odpad  460,51 582,37 126
Drobné stavebné odpady 587,00 668,97 114
Separovaný zber papiera 30,03 124,83 416
Separovaný zber skla 90,74 120,40 133
Opotrebované pneumatiky  8,50 19,46 229
Žiarivky a výbojky 57,00 63,00 111
Kovy  17,41 37,38 215
Elektronický odpad 1,30 6,79 522
Ostatné nebezpečné odpady 0,10 0,20 200

Mesto Rodinné domy Bytové domy Poznámky 
 Sk/osoba, deň Sk/osoba, deň (iné zvláštnosti)
Malacky 1,09 1,09 0,55 pri piatej a ďalších osobách
Pezinok 1,10 Jan-37 
Senica 1,521 1,521 
Senec 1,15 1,15 3,30 pri 1.–3. osobe a prenájme nádoby

Psičkárka Božena Žilavá 
tvrdí: 
„Za svojím štvornohým mi-
láčikom poctivo upratujem. 
Veď samu ma rozčuľuje, že 
väčšina majiteľov psa ex-
krementy zámerne ignoru-
je. Odstraňujem ich nielen 
kvôli povinnosti, ku ktorej 
ma zaväzuje zákon či VZN, 
ale aj pre dobrý osobný po-
cit, že neznečisťujem okolie 
a neznepríjemňujem život 
iným. Ako psičkárka mám 
však iný problém. Kde mám 
venčiť a vyšantiť sa so svo-
jím psom? Mnohým psia prí-
tomnosť na verejných pries-
transtvách prekáža, najmä 
tam, kde sa hrajú deti. Pre-
čo však nie sú vytvorené lep-
šie podmienky pre nás, ktorí 
poctivo platíme zvyšujúce 
sa miestne poplatky za 
psov? V Malackách nepo-
znám žiadne upravené vý-
behy vyhradené pre zviera-
tá, ktoré majú v iných mes-
tách bežne.”

Len 800?
Malačania majú prihlásených asi 800 psov. 

Podľa pracovníčky ekonomického oddelenia 
MsÚ Dariny Melichárovej, ktorá evidenciu 
psov vedie už dvanásť rokov, však tento počet 
nezodpovedá realite a v Malackách ľudia vlast-
nia asi dvojnásobný počet štvornohých miláči-
kov. „Nedisciplinovaní sú najmä obyvatelia ná-
jomných domov, ktorí sa k svojim psom verej-
ne nepriznajú, aby nemuseli platiť miestnu daň 
za psa.” V zmysle VZN o miestnych daniach 
a o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady č. 5/2004 platného 
od 1. januára 2005 je miestna daň za jedného 
psa chovaného v nájomnom dome 1100 Sk, 
v rodinnom dome je 200 Sk. Za druhého 
a ďalšieho psa sa zvyšuje daň zvyšuje o 50 % 
zo základu dane. Úľava vo výške 50 % zo zá-
kladu dane sa poskytuje daňovníkovi staršiemu 
ako 62 rokov.                  –mh–

Vážení majitelia psov, na MsÚ si môžete 
vyzdvihnúť ekologické „psie” vrecúško, ur-
čené výlučne na zber psích exkrementov. 
Po predložení dokladu o zaplatení poplatku 
za psa vám bude vydaných 150 ks vrecúšok 
na štvrťrok. Použité vrecko vhadzujte do 
nádob určených na tento účel, ktoré sa na-
chádzajú pri zónach na venčenie psov. 
Svojím konaním budete chrániť životné 
prostredie a zároveň nebudete znepríjem-
ňovať život ostatným občanom a neohrozí-
te zdravie detí.                  –mh–

Separujú i úradníci
V priebehu uplynulého roka bolo úspešne 

na území mesta Malacky odštartované separo-
vanie skla a papiera. Hoci sa občania začali 
správať disciplinovane a separovanie privítali, 
i tak mám ešte niektoré rezervy. 

K separovaniu sa od marca 2005 zodpo-

vedne pridávajú i zamestnanci MsÚ. Pri budo-
ve MsÚ na Záhoráckej ulici bol pristavený 
1100 l kontajner na papier a na chodbách úra-
du boli rozmiestnené 50 l oranžové nádoby na 
separovaný zber papiera. Nech sa separovanie 
čím skôr rozšíri v každej inštitúcii. Veď každý 
zachránený kúsok papiera pomáha zachova-
niu životného prostredia.                  –lucy–

Okrem pravidelného zabezpečovania zberu, odvozu a likvidácie TKO, zavedenia separovaného zberu papiera a skla na 
územie celého mesta sa na území mesta uskutočňuje aj zvoz nadrozmerných odpadov. Naposledy tak bolo v tretí mar-
cový týždeň, kedy Malačania k odpadovým nádobám pripravili nepotrebné predmety rôzneho druhu.

Odpadové hospodárstvo mesta v roku 2004
vo vecnom i finančnom ponímaní

Odpady zahrnuté 
v prvých štyroch po-
ložkách sú ihneď po 
vyzbieraní odvážané 
k zmluvnému part-
nerovi, ostatné sú 
„medziskladované” 
na odpadových dvo-
roch a postupne 
odovzdávané k ďal-
šiemu nakladaniu.

NAKLADANIE S ODPADMI V TONÁCH

POROVNANIE MIESTNYCH POPLATKOV ZA TKO V ROKU 2005

Milé deti,
Už ste si všimli, že každý mesiac môžete v eMtexte (s. 470) 
vyhrať zaujímavú knihu? A súťažiť nie je márne! 

Redaktori mesačníka pre deti 
Fifik špeciálne pre malacké deti 
vždy raz za mesiac pripravujú sú-
ťažnú otázku, na ktorú pre vás 
zaiste nebude ťažké odpovedať. 
Pritom sa nemusíte obávať, že vaša odpoveď sa stratí v záľahe ko-
rešpondenčných lístkov od detí z celého Slovenska. Malačania 
súťažia s Fifikom iba v redakcii 

Žrebujeme teda v Malackách a vyberáme iba spomedzi Mala-
čanov. Vaša šanca na výhru je veľká! 

NEVÁHAJTE A AK POZNÁTE SPRÁVNE ODPOVEDE, 
VOLAJTE NA NÁŠ ZÁZNAMNÍK (t. č.: 034/796 61 74). 
Odpovede môžete doručiť aj osobne alebo poštou na adresu: 
Redakcia eM TV, MsÚ, Záhorácka 1919, 901 01 Malacky.

Dnes máte možnosť získať inšpiratívnu 
publikáciu Urob si sám v záhrade. 

Záhradka – kvety, ovocie, zelenina, krí-
ky, stromy a trávniky v súlade s neživými 

predmetmi, s chod-

níkmi, nábytkom, kvetináčmi, patiom, kôl-
ňou... Všetko si môžete urobiť sami. Stačí 
len chuť, šikovné ruky a správnu inšpiráciu.

Román od Dana Browna Bod klamu 
získava Janka Tureková z Cesty mládeže 

v Malackách. Prosíme výherkyňu, 
aby sa ohlásila v redakcii.

Milovníci práce v záhradke, 
ak chcete súťažiť o predstavova-
nú knihu, vystrihnite kupón a pri-
píšte aspoň dve knihy, ktoré vyšli 
v edícii EXPERT a pošlite do redak-
cie do 12. apríla. 

Tešíme sa vaše odpovede.

KNÍHKUPECTVO ĽUBICA
OC hotela Atrium
telefón: 772 67 34
Po–Pia 9.00–17.30 h
So 9.00–12.00 h

KUPÓN
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ČÍTAJTE A VYHRAJTE

Do zakúpenia 20 nádob určených na psie ex-
krementy investovalo 32 000 Sk Mesto Ma-
lacky v roku 1996. Vtedy boli zakúpené i špe-
ciálne vrecúška na psí trus za 50 000 Sk. Po-
kus investovať do skultúrnenia okolia a vý-
chovy niektorých „neporiadnych psičkárov” 
sa nestretol s patričným ohlasom. Dnes v Ma-
lackách natrafíte len na máloktoré z „psích 
búdok”, i tie sú poznačené útokom vanda-
lov.               Text a foto: –lucy–

Na Jánošíkovej ul. vznikne nová obytná zóna
Na ostatnom rokovaní MsZ schválili poslanci urbanistickú štúdiu s názvom Individuál-
na bytová výstavba – Jánošíkova ulica. Táto lokalita je v územnom pláne mesta určená 
na výstavbu rodinných domov, pred výstavbou však je potrebné vypracovať územný 
plán zóny.

Urbanistická štúdia spracúva návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania 
územia. Nachádza sa tu takmer dvesto parciel súkromných vlastníkov s atypickými rozmermi 
– pozemky sú široké 2–3 metre a dlhé 200 metrov. Pri zadávaní úlohy spracovateľovi samo-
správa stanovila podmienku zosúladenia požiadaviek majiteľov pozemkov s požiadavkami zá-
kona a mesta. MsZ odobrená štúdia bude slúžiť ako zadanie pre vypracovanie návrhu územné-
ho plánu zóny. Mesto zároveň vstúpi do rokovania s vlastníkmi pozemkov v súvislosti s majet-
kovo-právnym vysporiadaním vzťahov. Malacky sú však na dobrej ceste k tomu, aby v tichej 
lokalite vyrástla zóna s novými rodinnými domami na 4-árových  pozemkoch.      –ipo–
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SERVIS ČITATEĽOM / INZERCIA / KRÍŽOVKA

DROBNÁ INZERCIA

Milí čitatelia,
bez zaváhania ste všetci na fotografii 
spo znali Štefana Moravčíka. 
Spoznáte však tohto športovca, jedné-
ho zo zakladateľov malackej hádzanej 
v roku 1964? Ak áno, neváhajte, vezmite papier, pero 
a po šlite nám svoje tipy spolu s nalepeným kupónom 
do 12. apríla. 
Správnou tipujúcou z minulého čísla bola Jana Kame-
nistá z Ul. J. Kubinu, ktorá získava sladkú odmenu 
z cukrárne Hviezda. 

KTO JE NA FOTOGRAFII?

Uhádnite, kto je na fotografii!

Môj tip: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

KUPÓN

7CUKRÁREŇ HVIEZDA

OPRAVUJEM CHLADNIČKY
A MRAZNIČKY 
MONTUJEM KLIMATIZÁCIE
Pavol Šišolák, Závod 663
tel.: 0703/779 94 35, 0903/75 06 12

MH 05 F1

Ing. PETER PITTNER
geodetická kancelária
• vysporiadanie vlastníctva
•  príprava podkladov na dedičské  

konania
•  uplatnenie práva k pôde voči  

Slovenskému pozemkovému fondu
•  zistenie vlastníctva k nehnuteľnostiam 

pre potreby    
novoobjaveného dedičstva

•  príprava právnych a technických  
podkladov pre predaj, darovanie  
alebo výmenu nehnuteľností

•  ekonomické poradenstvo s úvisiace 
s vlastníctvom nehnuteľností

www.pittner.sk
02/64 53 76 93, 0903/72 24 48

MH 04 F11

NÁŠ TIP NA NÁKUP

v supermarkete

TÝŽDEŇ OD 11.–17. 4. 2005
Efekt, prostriedok na riad, 5 l za 79,90 Sk 
• Actimel, rôzne druhy za 49,90 Sk • Top-
var, svetlé pivo 10° za 8,90 Sk

MH 05 B4

Spoločnosť ACTUELA, s. r. o., sídliaca 
v Malackách je na trhu už od roku 1995. Po-
čas svojej desaťročnej činnosti sa primárne 
zameriava na uspokojovanie individuálnych 
potrieb svojich zákazníkov hľadaním opti mál-
nych riešení pri čo najvyššej kvalite dodáva-
ných prvkov osvetľovacej sústavy a potrebné-
ho príslušenstva. Na otázky odpovedá kona-
teľ spoločnosti Ing. Jozef Csizmazia.  

Čo sa skrýva za názvom vašej 
spoločnosti a čo je predmetom 
jej činnosti? 

Už obchodné meno Actuela na-
značuje, že sa snažíme držať krok 
s dobou byť v trende a našim zákaz-
níkom ponúkať tie najnov šie výdo-
bytky v oblasti sve telnej techniky, 
kva  litné služby v osvetlení a realizáciu inteli-
gent ných elektroinštalácií. 

Na akú cieľovú skupinu klientov sa za-
meriavate? 

Spolupracujeme najmä s architektmi ale-
bo firmami zaoberajúcimi sa výstavbou inte-
riérov, z času na čas i s konečnými užívateľ-
mi. Väčšinou však rokujeme s elektroinš ta-

lačnými montážnymi firmami, ktorým dodá-
vame svetelné zdroje a svietidlá. Podotýkam, 
že naši klienti majú možnosť vybrať si z viac 
ako tisícok artiklov, vďaka ktorým dokážeme 
uspokojiť ich náročné potreby, dodávku pri-
spô sobiť ich predstavám a želaniam. Všetko 
za priaznivú cenu a dohodnutý čas. 

Kde môžu potenciálne klienti vidieť 
vý  sledky vašej práce?

Máme za sebou značný počet 
realizácií a dodávok šitých priamo 
na mieru s komplet ným balíkom 
slu  žieb. Dôkazom toho je jedna 
z po  sledných zákaziek – príprava 
obchod ných priestorov spoločnos-
ti Schiesser Slovakia v Shopping 
Pa lace v Bratislave. Prišli sme, tak-

po vediac, do holopriestoru, v ktorom sme vy-
konali stavebné úpravy, potrebnú elek tro inš-
ta láciu, priestor nasvietili podľa požiadaviek 
a na zá ver vymaľovali. 

Realizovali sme i subdodávku svietidiel 
a sve telných zdrojov pre predajne Eurotel 
v bra  tislavskom Poluse, pre hotel Senec v Sen-
ci, návrh a dodávku osvetlenia pre predajne 
Odemat v Senci a Bratislave či pre Apoštol-
skú nunciatúru v Bratislave, rodinné domy 
a by  ty v Bratislave a okolí a mnohé iné.     –ts–

Kontakt: 0903/45 87 87, actuela@actuela.sk

• svietidlá a svetelné zdroje 
• služby v osvetlení 
• inteligentné elektroinštalácie 

Individuálnym prístupom dokážeme premeniť vaše 
predstavy o osvetlení obchodných, kancelárskych 
priestorov i vašich domovov na skutočnosť.
Vaše otázky a požiadavky prerokujeme najradšej osobne.  
 

PREDMET ODPREDAJA: 
A.  Dom so súpisným číslom 1193, využívaný ako zariadenie 

opatrovateľskej starostlivosti, postavený na parcele č. 4337/1 – vý-
mera 411 m2 

B. Dom so súpisným číslom 2995, v súčasnej dobe využívaný 
ako Záhorské centrum kultúry, postavený na parcele č. 4337/3 – vý-
mera 256 m2, spoločný dvor parcela č. 4337/2 – výmera 309 m2 

PODMIENKY: 
1. Žiadosť o odkúpenie vyššie uvedených nehnuteľností je 

potrebné predložiť písomne do podateľne Mestského úradu v Ma-
lackách, Záhorácka ul. č. 1919, 901 01 Malacky do 22. apríla 2005 
do 12.00 h v riadne zalepenej obálke s  výrazným označením – 
NEHNUTEĽNOSTI – ČULENOVA – PONUKA

2. Predložená ponuka musí obsahovať:
a) špecifikáciu záujmu podávateľa (súpisné číslo, parcela č., vý-

mera)
b) investičný zámer so zohľadnením skutočnosti, že uvedené 

nehnuteľnosti sa nachádzajú v obytnej zóne rodinných domov (gra-
fické znázornenie alebo slovný opis na cca 10 riadkov)

c) ponúkanú kúpnu cenu (jednoznačne určenú)
d) spôsob úhrady kúpnej ceny (jednoznačne určený)

e) identifikačné údaje záujemcu (potencionálneho nadobúda-
teľa)

3. ĎALŠIE PODMIENKY ODPREDAJA:
Zloženie zábezpeky vo výške 100 000 Sk (slovom: Jednostotisíc 

Sk) na účet Mesta Ma lacky č. 3200105003/5600, vedený v DEXIA 
banke Slovensko, a. s., pobočka Malacky  (VS: 20050422) tak, aby 
bola do 22. apríla 2005 do 12.00 h na účte Mesta Malacky. 

Neúspešnému záujemcovi bude zábezpeka vrátená do 3 dní po 
zasadnutí MsZ, v prípade schválenia úspešnej ponuky MsZ v Malac-
kách sa zábezpeka započíta do kúpnej ceny.

Kontaktnou osobou Mesta Malacky pre styk s verejnosťou 
v tejto veci je 
Ing. Zuzana Danišíková, t. č. 034/796 61 65, 796 61 00, 
danisikova@malacky.sk, 
s ktorou možno dohodnúť obhliadku nehnuteľnosti.

V prípade nedostatočného záujmu o kúpu vyššie uvedených 
nehnuteľností, v súlade s požiadavkami predávajúceho, je Mesto 
Malacky oprávnené od tejto ponuky na odpredaj odstúpiť, o čom 
bude informovať do 5 dní od komisionálneho posúdenia žiadostí 
záujemcov.

PONUKA

ODPREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ (stavby s pozemkami) 
na Ul. M. Čulena v Malackách

Na prelome 14. a 15. stor. musel dať uhorský 
kráľ Žigmund Luxemburský v dô sled  ku veľ-
kých výdavkov na prípravu tureckej vojny do 
zálohy veľkú časť kráľovského majetku. Takto 
sa dostali hrady na Zá horí do rúk šľachtica 
(tajnička č. 1). Patrili mu panstvá v Holíči, 
Branči, hrady Korlátko, Os trý Kameň, Plavec-
ký hrad, mestá Skalica, Senica a i.
V tomto období prenikli na Záhorie (taj nič-
ka č. 2) a výrazne zasiahli do vývoja na tom-
to území. Zápasy šľachticov s ozbrojencami 
hnutia chudobe na Záhorí veľmi ne pros-
peli. Už v roku 1428 obsadili husitské vojská 
Skalicu, Senicu a tiahli na Trnavu. Až do po-
rážky husitského hnutia muselo obyvateľ-
stvo bezplatne pracovať na opevneniach 
hradov a prispievať na výzbroj cisárskych 
žoldnierskych vojsk.
Historickým medzníkom bol rok 1526. Po bit-
ke pri (tajnička č. 3) a porážke uhorského voj-

ska tureckou armádou sa stal uhor ským krá-
ľom Ferdinand Habsburský. Slovensko sa 
stalo súčasťou medzinárodnej habs burskej 
monarchie, do ktorej patrilo až do ro ku 1918.

VODOROVNE – A diván; veselý herec; 
druh plavidla B podmienková spojka; pred-
ložka; len po nemecky; MPZ Španielska; do-
máce zviera; výrastok na hlave niektorých 
zvierat; spoluhlásky slova sada C Teodor; 
kryha po česky; časť tváre; praobyvateľ Peru; 
náter; nie do vnútra; spojka D tajnička č. 1 E 
samohlásky slova Duto; značka rumunských 
automobilov; vedecký názov krídla; rímskych 
50; Klub mladých karatistov; Tatiana-Boris-
-Ladislav; fyzikálne skratky pre dĺžku a čas F 
taj nič ka č. 3, ženské meno; tajnička č. 2 G 
vy rúb daň – zriedkavo; identifikačné číslo or-
gani zá cie; anglická spojka; podarúnok; slabo 
horel.

ZVISLE – 1 popravca; japonský zápas 2 
spojka; opytovacie zámeno; predložka 3 du-
sík; zapriaha 4 papagáj; ochraňuj 5 nasávaj; 
pobádanie; pár zmyslových orgánov 6 spoj-
ka; meno Mojsejovej; koncovka srbských 
priezvisk 7 jednotka množstva; odporovacia 
spojka; kyslík 8 kypri pôdu; domácke meno 
Izabely; popevok 9 názov; iba 10 rímska 4; 

spoluhlásky slova kúsok; Národné divadlo 
11 časť plota; stav bez svetla; rímskych 500 
12 mäkká spoluhláska; neodborník; citoslov-
ce výsmechu 13 plošná miera; značka ciga-
riet; vyhynutý párnokopytník 14 poľovačka; 
ovocie po nemecky 15 predložka; bol nad-
šený pre vec 16 poštová skratka; rieka s čas-
ťou názvu Kagera; časť slova máte 17 meno 

bývalej TV moderátorky Strakovej;  uctieval.
Pripravil: JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

KRÍŽOVKA

Ak nám do 12. apríla pošlete správne 
vylúštenie tajničky krížovky spolu s nalepe-
ným kupónom, budete mať šancu súťažiť 
o poukážku v hodnote 300 Sk na nákup 
v spoločnosti Mobilland. 

KUPÓN
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Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali 
správ ne vylúštenie tajničky – „...vajca, 
bude za ne tahaný až na MNV.”, sme 
vyžrebovali Mateja Streleckého z Va-
janského ulice v Malackách, ktorý si bol 
ako výherca zatancovať na Jozefovskej 
zábave na Kamennom mlyne. 

MALACKÝ
HLAS

Oslaďte si život s HVIEZDOU!
MH 04 B3

• Kúpim mužský záhorácky kroj aj jednotlivé 
čiastky. Kontakt: 0902/87 35 79.
• Prenajmem 1-izbový byt nezariadený na 3. 
poschodí. Kontakt: 0903/22 52 13. 
• Prenajmem obchod v Bratislave-Devínskej 
Novej Vsi v líniovom obchodnom centre na 
Hlavnej ul. za 20 000 Sk + energie mesačne. 
Kontakt: 02/64 77 58 77, 0905/61 03 88. 
• Rozvedený sympatický abstinent, nefajčiar 

41/182/83 so záľubou o prírodu hľadá sym-
patickú, dobre vyzerajúcu mladšiu ženu z Ma-
laciek či okolia. Tel.: 0904/80 48 35 SMS.
• Hľadám prácu údržbára, zámočníka, strojá-
ra či upratovača na 5 hodín dopoludnia. 
Mám vyštudovanú SPŠ strojnícku, odbor 
stro járstvo. Kontakt: 034/772 38 49 alebo 
0902/88 80 12. 

M
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Prvýkrát na návštevu Slovenska a špeciál-
ne i nášho mesta pricestoval so svojou rodi-
nou Dr. Simon Kemp, lekár národného ang-
lického rugby tímu, ktorý získal v roku 2003 
titul svetového šampióna. Počas veľkonoč-
ných sviatkov zavítali do Malaciek na pozva-
nie Malačianky Mgr. Zuzany Paštekovej, 
ktorá bola au-pair v rodine lekárov Trudi a Si-
mona Kempovcov takmer dva roky, kde sa 
starala o synov Sama (11) a Thea (7). 

Pre Londýnčanov, ktorým bola stredná 
a východná Európa ešte z čias totalitného 
režimu prezentovaná ako chudobná, zaosta-
lá oblasť, bola slovenská realita príjemným 
„šokom”.

Zaujala slovenská priateľská nátura 
Aké boli ich prvé dojmy? „Slovensko je 

pekná krajina, pre nás „západniarov” takmer 
neznáma. Väčšina našich priateľov chodieva 
na dovolenky do Francúzska, Španielska či 
Talianska, východná a stredná časť Európy 
ich neláka. Sú tu však neskutočne priateľskí 

ľudia v porovnaní s „chladnými” Londýnčan-
mi, kde vás na ulici nepozdraví ani sused. 
U vás je opak pravdou.” Športového lekára 
v Malackách zaujala synagóga, no najmä 
nádherná budova Pálfiovského kaštieľa v Zá-
mockom parku. „Prečo je prázdna?” pýtal sa. 
„Stred mesta na nás pôsobil chaoticky. Ne-
páčia sa mi moderné budovy vedľa historic-
kých objektov.” Počas prechádzky Zámoc-
kým parkom pozornosť lekára pritiahli futba-
listi, ktorí na štadióne práve trénovali. „Slo-
vensko má veľa šikovných športovcov, mô-
žem tak usudzovať z reprezentácie vašej ma-
lej krajiny na olympiádach, ktoré ostro sledu-
jem.” Podľa neho si však väčšina Angličanov 
Slovensko prirodzene spája s Českom.

Ako sú našinci v cudzine vnímaní?
„Je dobré, že sa vaši občania snažia uplat-

niť i vo Veľkej Británii, veď ste súčasťou EÚ. 
Myslím si, že Londýnčania majú Slovákov 

i Čechov radi. Sú vnímaní ako veľmi ťažko 
pracujúci, poctiví a zodpovední ľudia. Zuzka 
bola našou prvou slovenskou au-pair, ihneď 
sme sa spriatelili. Dnes ju nahradil jej priateľ 
Michal – pre našich chlapcov prvý au-pair. 
Slovenky a Češky sú v Anglicku pre prácu 
au-pair veľmi vyhľadávané. Majú najlepšiu 
povesť.”

Veľká noc na slovenský spôsob 
Anglická rodina bola šokovaná z pred-

metov, ktoré sú prirodzenou súčasťou slo-
venskej Veľkej noci. Chlapci Theo a Sam vi-
deli prvý raz korbáč, nič im nehovorila šibač-
ka a oblievačka či vajíčka povešané na bah-
niatkach. „Páčia sa nám slovenské tradície. 
U nás sa vajíčka schovávajú po dome či zá-
hrade a musíme ich hľadať,” vysvetľovali ich 
zvyky. V Londýne sa podľa hlavy rodiny stre-
távajú ľudia rôznych národností, rás či viero-
vyznania, tak oslavujú napríklad čínsky nový 
rok či americkú nezávislosť. Jednotnosť zvy-
kov je pre nich nereálna. Z. Pašteková svo-
jich anglických priateľov sprevádzala i počas 
výletu do Bratislavy. „Priamo na Bratislav-
skom hrade si Simon kúpil slovenské kraslice 
a rozhodol sa, že i on bude od budúceho 
roka doma ozdobovať bahniatka, tak ako to 
videl u nás. Tak si bude pripomínať naše Slo-
vensko,” dodala Zuzka. Cudzincov zaujal 

každý dotyk so slovenskými tradíciami či his-
tóriou. Na Devíne ich pozornosti neunikli vi-
diteľné pozostatky hraničného oplotenia, 
ktoré oddeľovalo „socializmus od demokra-
cie”. Mama Trudi svojim synom, ktorí dychti-
li po každej informácii, vysvetľovala pomery 
niekdajších čias, ktoré konfrontovala so Zuz-
kinými názormi.

Rugby – šport pre Slovákov 
takmer neznámy
Bolo by hriechom, ak by sme prítomnosť 

Simona Kempa na Slovensku nevyužili na to, 
aby sme sa nespýtali na šport, ktorému sa te-
raz výhradne venuje – rugby. „Rugby union 
zastrešuje tímy zo 100 krajín sveta na piatich 
kontinentoch. Najlepšie rugby družstvá majú 
Nový Zéland, Austrália, južná Afrika, no darí 
sa i Anglicku, kde sa tento šport po futbale 
umiestňuje na druhej priečke popularity,” 
povedal S. Kemp. „V roku 2003 sa náš tím 
stal víťazom prestížneho Rugby World Cup, 
ktorý sa organizuje raz za štyri roky. Najbližší 
šampionát bude v roku 2007 vo Francúzsku.” 
Víťaznú atmosféru, ktorá vtedy v Anglicku 
zavládla, možno prirovnať k eufórii, ktorú 
Slováci zažívali pri víťazstve našich hokejis-
tov na MS v hokeji vo švédskom Göteborgu. 
„Vtedy rugby hráčov vítalo 5 miliónov ľudí, 
rovnako sme boli pozvaní i ku kráľovnej Alž-
bete II.” S. Kemp, zanietený športovec, niek-
dajší lekár národného basketbalového i fut-
balového tímu, dodáva, že rugby má najrad-
šej. „Je to síce tvrdý šport a mám vždy ako 
lekár plno práce s poudieranými hráčmi.” 
Jeho synov, ktorí obaja chodia do súkromnej 
školy, však rovnako vedú k športu. „Sú veľmi 
živí, neobsedia na jednom mieste,” pridáva 
Zuzka. „Tak im to určite prospieva.”

Kempovci odchádzali z rodiny Paštekov-
cov nadšení slovenskou rodinnou súdržnos-
ťou, tradíciami, ľudskou priateľskosťou a po-
hostinnosťou. Zaujalo ich i to, ako svedomito 
sa Malačania starajú o čistotu svojich domo-
vov či okolia rodinných domov, boli však šo-
kovaní z neporiadku na uliciach a verejných 
priestranstvách. Nad vizitkou nášho mesta 
by sa mali kompetentní zamyslieť. 

LUCIA POLÁKOVÁ

SPOLOČENSKÁ KRONIKA / OZNAMY / KULTÚRA

VYZUJTE SI PAPUČE A PRÍĎTE ZA KULTÚROU DO ZCK MALACKY

RECEPT PANI VOZÁROVEJ

Odpaľované venčeky
Na cesto potrebujeme: 
6 dcl vody, 30 dkg visa (smetol), 30 

dkg hladkej múky, štipku soli a 8 vajec. 
Vodu dáme variť s visou. Keď je visa 

vo vode rozpustená a voda vrie, pridáme 
múku a trochu povaríme. Dáme vychlad-
núť a potom pridáme po 2 vajcia (spolu 
dáme 8 vajec) a zamiešavame do cesta. 
Cesto cez ozdobnú trubičku vytláčame 
na suchý plech a pečieme v horúcej rúre 
do bledohneda. Po upečení venčeky 
priečne prekrojíme a po vychladnutí na-
plníme krémom. 

Na krém potrebujeme:
1 liter mlieka, 3 puding zlatý klas, 1 

vanilkový cukor.
Všetko spolu zmiešame a dáme variť. 

Vymiesime spolu 37,5 dkg masla a 30 dkg 
práškového cukru a 1 vanilkový cukor. 
Vychladnutý varený krém zmiešame 
s maslom a naplníme ním venčeky.

27. 3. uplynú dva roky, 
čo nás opustila naša 
maminka 
Cecília Kučerová.

Spomínajú dcéra 
a syn s rodinami

ZABÁVA NÁS PÁN BAKLÍK

SPOMIENKA

Marec: Darina Baďurová a Erik 
Polák; Miroslava Halajová a Miroslav Ne-
mec; Agáta Olahová a Pavol Polák

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:

NIE SÚ MEDZI NAMI:

Apríl: 80 – Mária Janečková; 
Anna Mihálová; Katarína Pa-
raszková; Anna Handlová; An-

na Košíková; František Žáček; Otília Špe-
litzová; 85 – Anastázia Havlíková; 90 – An-
na Noseková; Berta Kucková; 91 – Antó-
nia Oslejová; 92 – Mária Bušíková; Pavel 
Kukliš; 97 – Alžbeta Slobodová

POVEDALI SI ÁNO:

Štefan Linek, Kostolište; Jozef Faj-
ták, V. Leváre; Ján Szalay, Malacky; 

Jozef Tomčovčík, V. Leváre; Milan Mihály, 
Malacky; Štefánia Baďurová, Vysoká pri 
Morave; Alojz Valent, Marianka; Antónia 
Slezáková, Stupava; Anna Hurbanová, V. 
Leváre; Mária Ščepánková, Pl. Štvrtok; Ka-
tarína Gašparovičová, Láb; Eva Hájková, 
Kostolište; Ivan Jursa, Malacky; Emil Zá-
hradník, Pl. Mikuláš; Albína Petržalková, 
Pl. Štvrtok; Ján Marek, Malacky; Jozefa Har-
culová, V. Leváre; Augustín Jurkáček, Kos-
tolište; Štefánia Veselá, Vysoká p/Morave; 
Karol Kovanič, Jablonové; Júlia Bauman-
nová, Malacky; Karol Belošic, Stupava; 
Anton Dojčák, Gajary; Mária Hudecová, 
H. Trhovište; Irena Jurkovičová, Malacky; 
Mária Markovičová, Mor. Sv. Ján; Ing. Ru-
dolf Popp, Malacky; Ján Drahoš, Závod; 
Vilma Chorvátová, Malacky; Klára Var-
gová, Bratislava; Štefan Hujsa, Pl. Štvrtok; 
Mária Hromkovičová, Borský Sv. Jur.

†

VYSYPANÉ Z OBÁLKY

9. 4. o 18.00 h –  Královny noci – travesti show v kine Zá-
horan

 – Kurz čchi-kung: 1. stupeň 
10. 4. o 17.00 h –  IV. koncert Malackej hudobnej jari – Bra-

tislavské gitarové kvarteto
 – Kurz čchi-kung: 1. stupeň
13. 4. o 18.00 h –  Akadémia III. veku – generálka DNH – 

Miro Gavran: Všetko o ženách
14. 4. o 18.00 h –  Akadémia III. veku – generálka DNH – 

Miro Gavran: Všetko o ženách
15. 4. o 19.00 h –  Slávnostná premiéra DNH – Miro Gav-

ran: Všetko o ženách
16. 4. o 19.00 h –  Slávnostná premiéra DNH – Miro Gav-

ran: Všetko o ženách

o 18.00 h –  BLADE&TRINITY – akčný thriller – kino 
Záhoran

17. 4. o 18.00 h –  BLADE&TRINITY – akčný thriller – kino 
Záhoran

18. 4. o 19.30 h –  Koncert Vladimíra Mertu – OZ NEVER-
LAND 

20. 4. o 17.00 h –  Babinec s Ivetou Malachovskou 
o 19.00 h –  Kaukaz a Elbrus – cyklus cestopisných 

premietaní – SD ZCK, OZ M.L.O.K. a CK 
KUDRNA

22. 4. o 15.00 h –  Skautský plamienok a 300-ročné stro-
my na Záhorí – vernisáž výstavy, spoluor-
ganizátor Skautský oddiel M. R. Štefánika

 

23. 4. o 8.00–12.0 0 h – Zberateľská burza – ZCK Čuleno-
va, Klub filatelistov 52–32 

o 18.00 h –  SNOWBORĎÁCI – filmová komédia – 
kino Záhoran

24. 4. o 16.00 h –  THEATRO NELLINE – rozprávková nede-
ľa – mravoučné príbehy tetky Betky

o 18.00 h –  SNOWBORĎÁCI – filmová komédia – 
kino Záhoran

25. 4. o 11.00 h –  THEATRO NELLINE – stretnutie s Táliou 
pre MŠ a ZŠ – Anna, malá čarodejnica

29. 4. –  Protidrogové predstavenie pre ZŠ – Čaro-
dejník MOCHODROG 

30. 4. o 18.00 h –  Zlá výchova – film – kino Záhoran 
30. 4. o 18.00 h –  Všetko o ženách – predstavenie DNH 

Pozdrav Floridy s kratučkým príspevkom 
nám do redakcie poslala bývalá redaktor-
ka Minky a MH Emília Jalšovská.

Americký kongresman 
so záhoráckymi koreňmi
Nestáva sa často, aby sa Američania vy-

znávali z lásky k Slovensku. Možno teraz, po 
bratislavskom summite je to aktuálne, ak je 
dôvod a obzvlášť, ak príležitosť tomu priam 
nahráva. 53. stretnutie našincov v Slovenskej 
záhrade vo Winter Park v Orlande na Floride 
sa nieslo v znamení výnimočnej udalosti. Ofi-

ciálnym hosťom podujatia bol kongresman 
John Mica, ktorého rodinné korene siahajú na 
slovenské Záhorie, do Veľkých Levár, kde žijú 
rodiny Mičovcov. K svojej slovenskej prísluš-
nosti sa verejne prihlásil i vo svojom príhovore, 
kde zdôraznil, že túto obec na Záhorí i nav-
štívil a zapísal sa do jej pamätnej knihy. Počas 
kultúrneho programu ho zaujali najmä výcho-
doslovenské karičky a cigánske tance. 

Stretnutia sa zúčastnil i Andrew Valiska. Vý-
chodniar z Fišara, dnešnej Vrbnice, ako člen 
bývalej Rady slobodného Československa vo 
Washingtone, dnes žijúci na Floride, zarytý 
„čechoslovakista”, sa už pri svojej prvej návšte-
ve Orlanda pred troma rokmi postaral o to, 
aby Slovenská záhrada stratila nacionalistický 
nános. Zariadil odstránenie fotografie Tisu 
a ďalších, ktorí nemajú právo reprezentovať 
históriu Slovenska. Presvedčil vedenie, že po-
slaním tejto ustanovizne je, aby združovala 
všetkých, ktorí sa chcú stretať na jej pôde a cí-
tiť spolupatričnosť so svojou vlasťou, lebo sú 
jej neoddeliteľnou súčasťou. Kongresman Mi-
ca svojím vystúpením Valiskovu myšlienku 
podporil.

Uskutoční sa v sobotu 23. apríla 2005 
v priestoroch ZCK na Čulenovej ulici 
v Malackách.

Naposledy sa podobná akcia konala 
v rámci Oblastnej výstavy poštových zná-
mok s medzinárodnou účasťou Záhorie 
2004 v minulom roku na jeseň. Agilný klub 
filatelistov ZSF 52–32 Malacky sa rozhodol 
usporadúvať tieto burzy pravidelne dvakrát 
ročne, na jar a na jeseň. Burza samozrejme 
nie je určená len filatelistom. Možnosť sa jej 
zúčastniť majú i zberatelia ďalších odborov. 
Sú to numizmatici, zberatelia mincí a banko-
viek, filokartisti, zberatelia pohľadníc, zbera-
telia telefónnych kariet, rôznych druhov nále-
piek a kartičiek, figúrok z „kindervajíčok” ap. 
Možno tu nájdu svojich zberateľských kole-
gov a kamarátov i zberatelia rôznych mode-
lov, odznakov či starožitností. Dvere sú otvo-
rené pre každého bez ohľadu na vek či zbe-
rateľského koníčka. 

Na burze, kde majú deti vstup zdarma 
a dospelí platia symbolické vstupné, je mož-

né nielen získať rôzny zberateľský materiál vý-
menou a kúpou, ale aj informácie o členstve 
v zberateľských organizáciách na Slovensku.

Malackí filatelisti by touto akciou chceli 
získať i nových členov do svojho klubu, kde 
členmi nie sú len Malačania, ale aj filatelisti 
z Gajár, Suchohradu alebo Studienky. Cestou 
klubu je možno zabezpečiť odber nových zná-
mok Slovenskej i Českej republiky. Členovia 
klubu sa môžu pravidelne zúčastňovať člen-
ských schôdzí, ktoré sa uskutočňujú v pries-
toroch ZCK na Mierovom námestí každý po-
sledný štvrtok v mesiaci od 17.00 do 18.00 h, 
okrem mesiacov júl, august a december. Pre 
tých menších funguje krúžok mladých filatelis-
tov pod vedením Ing. Maximiliána Freunda 
a Františka Gelingera pri ZŠ Dr. J. Dérera 
v Malackách. Radi privítajú medzi seba aj zá-
ujemcov z iných škôl Malaciek či z okolia.

V sobotu 23. apríla od 8.00 do 12.00 h 
vás očakávame na Čulenovej ul., ako aj na 
pravidelných stretnutiach filatelistov v klube 
či krúžku mladých filatelistov

ANTON PAŠTEKA

– Francku, proč si jakýsik zarazený?
– Ále, sceu by sem si rozmjeňit pjetsto 

korún.
– No a de je problém?
– Nevím, de tú pjetstokorunu mám 

vúbec zehnat.
• • •
Strýc Marcin povidá vnukovi, kerý sa 

dau na podňikáňí:
– Najlepší sa zbavíš duhú, ket si 

vezneš céru teho, kerému si moc dužný.
– Ná strýčku, šak to bych mjeu há-

rem!
• • •
Žauje sa Fera Imrovi v šenku u orose-

ného piva:
– Dopadeu sem jak sedlák u Chlum-

ca. Moja firma skrachovaua, ukradli mi 
auto a ešče mi aj žena utékua. No po-
vjedz, može sa mi stat ešče neco horší?

– No, já byt tebú, tak to moc neprivo-
uávam, – povidá Imra.

– Ešče sa ťi može tvoja žena vrácit!
• • •
Pýtá sa sestrička dochtora pred ope-

rácijú:
– Dáme si rukavice?
– A nač, šak je tepuo.
• • •
– Francku, proč piješ z flašky?
– Ále strýčku, slúbiu sem mojej žeňe, 

že sa kalíška aňi nedotknem.

Publikácia Andreja Valisku kongresmana 
Johna Mica nepochybne veľmi zaujala.

 Filatelisti pozývajú  na jarnú burzu 

Malačianka Zuzka 
Pašteková s Kem-
povcami, u ktorých 
prežila pre zmenu 
pravé anglické Via-
noce. Na fotografii 
chýba len najmlad-
ší Theo.

Pod hlavičkou Na návšteve v Malackách vám chceme v Malackom hlase prinášať 
informácie o zaujímavých osobách, ktoré sa neusadili v našom meste na dlhší čas, 
a teda nestali sa jedným z nás Malačanov, ale sa v „srdci Záhoria” určitý, hoci len na 
krátky čas zdržali. Bola by však škoda nevyužiť ich prítomnosť a nevyspovedať ich.

  NA NÁVŠTEVE V MALACKÁCH

 Slovenská premiéra 
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ŠPORT

POZVÁNKY

čierna Pantone 354 U

Priamo pred televíznymi kamerami si 
v polovici marca zmerali žiaci z 5. D 
športovej triedy so zameraním na atle-
tiku zo ZŠ Záhorácka svoje sily so žiak-
mi zo ZŠ v Ružovej doline v Bratislave 
v relácii pre deti STV Superchyty. 

Obe družstvá mali možnosť získať za 
každú disciplínu patričný počet bodov – chy-
tov, ktoré sa sčítavali a v celkovom hodnote-
ní sa objavili na umelej horolezeckej stene, 
na ktorej sa mala súťaž rozhodnúť. Zápole-
nie oboch družstiev v športových disciplí-
nach, pri ktorých nie raz tuhla krv v žilách, 
bolo viac ako vyrovnané. Vo vedomostnom 
kvíze však mali navrch žiaci z Bratislavy. Vo 
veľkom finále však rozhodla „veverička” - 

Frederik, ktorý sa ako prvý vyšplhal na umelú 
stenu a vybojoval tak pre družstvo z Mala-
ciek konečné víťazstvo.

Skvelú a búrlivú atmosféru vytvorilo i pub-
likum, zložené zo žiakov oboch zúčastne-
ných škôl, pri povzbudzovaní však domino-
vali jasne Záhoráci.

Poďakovanie adresujeme vedeniu ZŠ na 
Záhoráckej ulici, ktoré umožnilo zúčastniť sa 
na tejto súťažnej relácii. Deti odchádzali zo 
štúdia nielen s príjemným pocitom víťazstva, 
ale i plné zážitkov z natáčania.

Ak si chcete aj vy vychutnať napínavú sú-
ťažnú atmosféru s množstvom adrenalíno-
vých disciplín s víťaznou bodkou pre mla-
dých športovcov zo Záhoráckej, sledujte 
STV 1 v sobotu 4. júna o 8.40 h.

Miss Aerobic SR 
2005 i v Malackách
V nedeľu 24. apríla o 13.00 h sa telocvič-
ňa Dopravnej letky – Juh Malacky stane 
dejiskom základného kola 2. ročníka sú-
ťaže Miss Aerobic TOUR SR, ktorý vy-
hlásila agentúra LaROS profi, s. r. o.
Malacky tak budú patriť k jedným zo šty-
roch miest, v ktorých sa „predkolo” samot-
ného finále plánovaného na jeseň 2005 
uskutoční. Súťaže sa môžu zúčastniť všetky 
ženy a dievčatá vo veku od 18 do 35 rokov 
vrátane, slovenskej národnosti, ktoré cvičia 
aerobik.

Bližšie informácie môžete získať u or-
ganizátorky základného kola v Malackách, 
vicemiss Miss Aerobic Cress 2002 Miriam 
Horváthovej.

Kontakt – 0905/29 46 83 či 
budfit@zoznam.sk             –mh–

SCK ZÁHORÁK pozýva všetkých 
priaznivcov bicykla na otvorenie 

4. cykloturistickej 
sezóny na Záhorí, 
ktorá sa uskutoční 17. apríla. 

Zraz účastníkov je pred CVČ pri synagó-
ge o 9.45 h, odchod na trasu o 10.00 h.

Trasa: 
Záhorskou cyklomagistrálou k hradu De-
vín a späť Pomoravím s dĺžkou 75 km. 
(Malacky–Vinohrádok–Plavecký Štvrtok–
Láb–Zohor–Piesky–Devínske Jazero–Devín-
ska Nová Ves–Devín a späť popri rieke Mo-
rave–Lužný les–Vysoká pri Morave–Zohor
–Láb–Plavecký Štvrtok–Malacky)
Bližšie informácie na tel.: 0903/03 63 18.

ŠK Žolík v zastúpení všetkých mladých futbalistov ďakuje 
Mestu Malacky za pomoc pri budovaní novej hracej plochy 
pre futbalistov na ZŠ Záhorácka. Mesto vložilo do projektu 
135 000 Sk na navŕtanie studne a na zavlažovacie zariadenie. ŠK 
Žolík investoval 100 000 Sk na návoz zeminy, zarovnanie plochy 
a výsadbu novej trávy. ZŠ Záhorácka, v ktorej je vytvorené športo-
vé stredisko zamerané na futbal, sa zaviazala, že umožní trénovať 
a hrávať majstrovské zápasy i prípravkárom z ŠK Žolík. Poďakova-
nie patrí i gymnáziu – riaditeľke E. Krajčírovej, ktorá nám umožnila 
trénovať v objekte gymnázia. V letnom období nám pomohla 

Ing. A. Klačanová, vedúca SSÚD-1 Malacky, kde sme mohli absol-
vovať letné sústredenie spojené s kúpaním na kúpalisku. 

Podporovali nás: Stavmatin cz., Vrablec – rozličný tovar, veľko-
sklad Elán, Bau Logostik, Viessmann, Haky, Flamingo, Autosklo, le-
káreň pri stanici, Asparagus Veľké Leváre, Vida-Ž, HVB banka, 
P. Procházka, J. Novota, Kamex, s. r. o., Slovenský futbalový zväz, 
p. Roško, riaditeľka CVČ A. Šurinová, riaditeľka ZŠ Dr. J. Dérera 
T. Sopóciová. Poďakovanie patrí tiež všetkým trénerom a rodičom, 
ktorí tvoria správny kolektív. Spoločným cieľom je vybudovať silný 
mládežnícky futbalový klub na Záhorí s podmienkami, ktoré v dneš-
ných časoch nemajú ani niektoré prvoligové mužstvá. 

Bližšie informácie o ŠK Žolík nájdete na www.zolik.sk. 
–zolik–

V uplynulom roku TJ získala na činnosť 
ako OZ 162 000 Sk ako príjemca 2 % z daní 
z príjmov fyzických a právnických osôb. 
Z prostriedkov mesta minulý rok dostala TJ 
210 000 Sk, prevádzka zberne priniesla špor-
tovcom cca 698 000 Sk. TJ bola hlavným or-
ganizátorom Behu oslobodenia Malaciek, 
kde žiaci ZŠ súťažia o Memoriál Anton Šve-
ca, dlhoročného predsedu TJ Strojár. Jediné, 
čo sa z plánov TJ nepodarilo zrealizovať, bo-
lo vydanie bulletinu k 90. výročiu organizo-
vaného športu v meste.

Basketbalový oddiel má 54 členov a pred-
sedom je Ing. P. Oreský. Muži obsadili 12. m. 
v I. lige, viedol ho Mgr. B. Orth. B družstvo 
mužov pod vedením J. Gelingera obsadilo 
v I. triede BBZ 10. m. Kadeti boli v oblastnej 
súťaži ôsmi, žiaci roč. 91 šiesti v oblastnej 
skupine západ, žiaci roč. 92 taktiež šiesti, 
žiaci roč. 93 v oblastnej súťaži pod vedením 
trénera B. Ortha obsadili 2. m. a celkovo na 
M SR obsadili 4. m. A. Kurák bol najlepším 
strelcom majstrovstiev a spolu s Bojanov-
ským boli v All stars M SR. Žiačky roč. 94–95 
hrali v západnej oblasti. Družstvá sa zúčast-
nili viacerých turnajov, najlepšie bolo 3. m. 
žiačok a žiakov roč. 94 na turnaji v Terste. 
Zorganizoval sa 31. ročník Memoriálu PhMr. 
Karola Oreského, kde skončili Malačania na 
2. m. Populárny je turnaj v streetbale. Vý-
znamnou udalosťou bol 50. reprezentačný 
ples basketbalistov.

Hádzanársky oddiel má 94 členov. Pra-
cuje pod vedením trojčlenného výboru – Šus-
ter, Sivák, Petrakovič. Mladší žiaci skončili tre-
tí na Majstrovstvách Bratislavského kraja. 
Hráči ŠŠS obsadili 4. m. na Slovensku, pri-
čom najlepším strelcom finálového turnaja 
bol Malačan Marek Viktorín. I po jesennej 
časti nového ročníka sú Malačania na 1. m. 
v skupine. Starší žiaci skončili v rámci škôl na 
3. m. na Slovensku. Mladší dorast v minulom 
ročníku súťaží nepostúpil do finálovej časti 
dorasteneckej ligy, hoci Martin Sedláček pat-
ril k najlepším strelcom súťaže. V novom roč-
níku pod vedením Mgr. Šustera skončil na 
3. m. v skupine západ a postúpil do finále ce-
loslovenskej súťaže mladšieho dorastu. Muži 
skončili v I. lige na 6. m. pod vedením Šuste-
ra a hráči Halász, L. Zelenský, T. Stachovič 
a Živica patrili k najlepším strelcom súťaže.

Oddiel džuda má 33 členov a predse-
dom je Ing. I. Brajer. G. Brajer v minulom ro-
ku získal v súťažiach 5 prvých a jedno 3. m. 
Medzi najúspešnejších džudistov patrili i D. 
Vavrinec, D. Hospodársky, V. Valentová a K. 
Brajerová. Džudisti celkom získali na území 
Slovenska v jednotlivých turnajoch 24 pr-
vých miest, 31 druhých a 38 tretích miest.

Kulturistický oddiel má 47 členov a pra-
coval pod vedením R. Rusňáka a následne 
pod vedením Bittnerovej. Na M SR v kultu-
ristickom silovom trojboji mužov v Senici 
obsadil Richard Krajčír 6. m. a Denis Tangel-
mayer 4. m. V Častej na M SR juniorov obsa-
dili L. Krajčír a D. Tangelmayer 3. m. Tangel-
mayer vyhral súťaž v DNV o pohár Králov-
ského pivovaru Slušovice. D. Rechtorovičová 
skončila v Šuranoch na GRAND PRIX SLO-

VENSKO v body–fitness i na Tatranskom po-
hári v Poprade na 5. m. Absolútnym víťazom 
19. ročníka Vianočného turnaja kulturistov 
v Malackách sa stal R. Krajčír pred L. Krajčí-
rom a F. Tomekom.

Odbor RTVŠ mal 50 členov a pracoval 
pod vedením M. Hacajovej. Tvorili ho oddie-
ly jogy a rekreačného volejbalu. Aktívnejší 
bol oddiel jogy, ktorý zorganizoval pre čle-
nov zimný pobyt, ako aj letný seminár na Ba-
be. Rekreační volejbalisti sa stretávali každý 
štvrtok taktiež v priestoroch Sokolovne.

Tenisový oddiel má 79 členov a predse-
dom bol Ing. Ján Gelinger. A družstvo mu-
žov účinkovalo v II. lige, no zostúpilo do 
Majstrovstiev Bratislavského regiónu. B druž-
stvo mužov skončilo na 2. m. v II. tr. MBR, 
dorastenky na 4. m. v II. tr. MBR skupina A, 
staršie žiačky na 6. m. v I. tr. MBR a mladší 
žiaci na 9. m. v II. tr. MBR skupina B. Veteráni 
nad 35 rokov obsadili 5. m. v I. tr. MBR. A. 
Gelingerová vyhrala turnaj v Malackách, 
Bojniciach a bola vo finále v Hanuliakove, 
P. Lapin vyhral turnaj v Stupave a bol finalis-
tom na turnaji TJ Právnik Bratislava. L. Petri-
valský vyhral turnaj v Novej Dubnici a v Ga-
lante. Najvyššie v slovenskom rebríčku je Pet-
rivalský – na 5. m. vo veteránoch nad 55 ro-
kov. Tenisti usporiadali i turnaj Malacký rebrí-
ček, ktorý vyhral B. Bogdalík a V. roč. popu-
lárneho turnaja pre neregistrovaných hráčov 
s názvom ARTEMIS CUP 2004.

Oddiel karate má 18 členov, predsedom 
je M. Strelecký. Najviac sa darilo Š. Polákovi, 
ktorý získal 4. m. na M SR v kumite nad 80 kg 
a bol nominovaný do širšej reprezentácie SR. 
Na Veľkej cene Slovenska s medzinárodnou 
účasťou skončil tretí. Ako reprezentant štar-
toval na CROATIA OPEN 2004, kde obsadil 
10. m. vo veľmi silnej medzinárodnej konku-
rencii. Lorenc obsadil na Slovenskom pohári 
dorastencov a juniorov v Trenčíne 10. m.

Odbor turistiky má 49 členov a predse-
dom je Ing. A. Zaťko. Členovia turistického 
oddielu okrem pravidelných víkendových 
akcií v oblasti Záhoria a Malých Karpát ab-
solvovali niekoľko významných turistických 
akcií. Jedenásť členov sa zúčastnilo Národ-
ného zrazu cykloturistov Gombasek 2004, 
M. Kuchárek absolvoval výstup na najvyššiu 
horu pohoria Atlas v severnej Afrike, vysokú 
4167 m n. m., najvyššiu horu Maďarska zdola-
lo osem členov odboru. Silvestrovský výstup 
na Vysokú absolvovalo 40 účastníkov.

Volejbalový oddiel má 80 členov a pred-
sedom je Ing. D. Rusnák. Juniorky pod vede-
ním Ing. L. Šimkovej sa prebojovali do finálo-
vej časti M SR v minulom ročníku súťaží, no 
v novom ročníku sa už do súťaže neprihlásili 
a štartujú medzi ženami. Po prvej časti súťa-
že sú na čele I. ligy. A družstvo mužov pod 
vedením trénera P. Novotu skončilo síce v mi-
nulom ročníku súťaže na 9. mieste, ale liga 
mužov zostala v Malackách. Keďže v septem-
bri 2004 bola prevedená extraligová licencia 
VŠC STU Bratislava na Strojár Malacky, majú 
v tomto novom ročníku Malacky zastúpenie 
vo volejbalovej extralige mužov, kde súčas-
nosti bojujú o zotrvanie v súťaži. V júni zor-
ganizovali volejbalisti 10. roč. turnaja zmieša-

ných družstiev na antuke, v júli 7. ročník tur-
naja v plážovom volejbale pod názvom CAS-
PER Beach Volley Action. V Zámockom par-
ku sa uskutočnil už 47. roč. turnaja mužov 
o Pohár SNP za účasti 8 družstiev, víťazom 
sa stali Malačania. V decembri sa uskutočnil 
Silvestrovský turnaj trojíc.

V závere svojej hodnotiacej správy spo-
menul predseda TJ i financovanie jednotli-
vých oddielov a odborov. Najviac sponzor-
ských peňazí sa podarilo v minulom roku zo-
hnať basketbalistom, volejbalistom a hádza-
nárom.

Návrh rozpočtu na rok 2005 predniesla 
Ing. K. Krasňanská. Príjmy TJ boli viac ako 2,5 
mil. Sk, z toho najviac TJ priniesla zberňa tike-
tov. Výdavky len o niekoľko tisíc prekročili 
uvedenú sumu. Zvýšené náklady museli byť 
pokryté zo zdrojov, ktoré má TJ na účte. 
V tomto roku sú príjmy naplánované vo výš-
ke 1950 000 Sk a výdavky vo výške 2 534 212 
Sk. Správu kontrolnej revíznej komisie pred-
niesol Jozef Gelinger.

V rámci diskusie si prevzal za svoju dlho-
ročnú činnosť trénera, funkcionára a v súčas-
nosti rozhodcu ocenenie Mgr. Anton Pašte-
ka – Striebornú plaketu Slovenského zväzu 
hádzanej, ktorá mu bola udelená v minulom 
roku pri príležitosti životného jubilea a „od-
rozhodovania” vyše 3 400 priateľských, turna-
jových a majstrovských stretnutí v hádzanej, 
ako aj 35. výročia jeho doteraz aktívnej roz-
hodcovskej činnosti.

Z rúk predsedu TJ P. Oreského si odme-
ny za rok 2004 prevzali najlepší športovci: 
Martin Sedláček, hádzaná, Dalibor Baran, 
volejbal, František Ambra, basketbal, Alžbeta 
Gelingerová, Patrik Lapin, tenis, Denis Tan-
gelmayer, kulturistika, Štefan Polák, karate, 
Gabriel Brajer, džudo, Miloš Kuchárek, turis-
tika a Lýdia Mrázová, RTVŠ. Za najlepšie ko-
lektívy TJ Strojár za rok 2004 vyhlásili basket-
balových žiakov ročníka 93 za 4. m. na M SR 
a volejbalové juniorky za 6. m.

ANTON PAŠTEKASlovenský cykloklub 
Záhorák v skratke 

SCK Záhorák, ktorý vznikol a bol zare-
gistrovaný v apríli 2000 ako občianske 
združenie, dnes tvorí 42 členov prevaž-
ne z Malaciek a okolia, ale i z Bratisla-
vy, Brodského a Galanty.

Tí by tento rok medzi sebou 
radi privítali i nečlenov – os-
tatných priaznivcov bicykla 
a zdravého pohybu, ľudí 
spoločného zamerania, kto-

rí radi nadväzujú priateľské kontakty a majú 
chuť spoznávať kultúru, históriu a prírodné 
krásy Záhoria a blízkeho okolia. Aj preto bu-
dú podľa Petra Patscha, predsedu SCK Zá-
horák, v tohtoročnom pláne činnosti klubu 
zaradené trasy pre menej zdatných cyklistov. 
Veď cieľom SCK Záhorák je vďaka športo-
vému relaxu prispieť k vylepšovaniu vzťahu 
cykloturistov k prírode, k utužovaniu zdravia, 
kondície a psychickej pohody účastníkov cyk-
lovýletov a cyklojázd. Bicykel je lacný, ekolo-
gický a ideálny dopravný prostriedok, ktorý 
vám umožňuje cítiť vôňu lesa, cez ktorý pre-
chádzate, počuť zvuky prírody, vychutnávať 
si lúče slnka i kvapky dažďa. 

Tak neváhajte, oprášte svojich dvojkole-
sových kamarátov a pridajte sa do peletónu 
cyklonadšencov. 4. cykloturistická sezóna na 
Záhorí sa onedlho otvára.                –mh–

Stretnutie 
s dobrodruhmi

22.–24. apríla budú na spiatočnej ces-
te po trojročnom putovaní svetom pre-
chádzať Malackami českí dobrodru-
hovia Lucia Kovaříková (33) a Michal 
Jón (34). 

V piatok 22. apríla ich z Viedne do Brati-
slavy a následne do Malaciek budú sprevá-
dzať členovia SCK Záhorák, vďaka ktorým 
sa celé stretnutie organizuje. Ostatní Malača-
nia budú môcť dobrodruhov privítať o 16.30 
h na Mierovom námestí. Na sklonku tohto 
dňa bude nasledovať prijatie u zástupcu 
mesta, tlačová konferencia a svoju návštevu 
spečatia i zápisom do pamätnej knihy. 

V sobotu 23. apríla sa o 15.00 h v SD 
ZCK stretnú so všetkými, ktorí budú mať zá-
ujem o atraktívnu besedu spojenú s premie-
taním diapozitívov z trojročného cykloputo-
vania po svete. 24. apríla sa v raňajších hodi-
nách vydajú z Malaciek na cestu domov – 
späť do Českej republiky.

Dodajme, že pre L. Kovaříkovú a M. Jóna 
budú Malacky jedinou viacdňovou sloven-
skou zastávkou, preto by si fanúšikovia cyk-
listiky nemali nechať ujsť jedinečnú príleži-
tosť stretnúť sa s týmito svetobežníkmi.  

–lucy–

 Bilancia TJ Strojár 
Zástupcovia športových oddielov a odborov TJ Strojár sa stretli na svojom valnom 
zhromaždení. Predseda TJ Ing. P. Oreský v úvode spomenul, že TJ tvorí sedem od-
dielov a dva odbory, čiže deväť športových odvetví je zastúpených v tejto najväčšej 
športovej organizácii mesta. 

V Superchytoch zvíťazili 
malackí žiaci

Družstvo zelených, v zložení Veronika, Martin a Frederik, na čele s kapitánkou Evičkou 
(na fotografii), súťažilo v originálnych, najmä v lezeckých disciplínach proti družstvu 
oranžových zo ZŠ v Ružovej doline z Bratislavy.

ŠK Žolík ďakuje
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