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Šťastný piatok trinásteho, temer bez
chybne zaspievaná náročná skladba 
od Mariah Carey – Without you (až na 
tie výšky podľa porotcu Paľa Haberu), 
verdikt známych štyroch „katov“ sú
ťažnej speváckej megašou, ktorá dru
hýkrát zachvátila Slovensko, posunúť 
ju do finále a konečných neotrasiteľ
ných 26 743 hlasov. 
Osemnásťročná študentka bratislavské-

ho  konzervatória  v  literárno-dramatickom 
odbore si prvé miesto vyspievala pred Ri-

chardom Vidom. Najbližšie bude bojovať už 
v prvom finálovom kole, ktoré sa uskutoční 
v piatok 3.  februára. Rozhovor s touto zja-
vom jemnou, úprimnou dievčinou, ktorá sa 
rada  obklopuje  skutočnými  priateľmi,  ne-
znáša nudu, miluje hudbu a tanec, si nene-
chala ujsť ani redakcia Malackého hlasu. 

Od folklóru k popu 
Barbora  spieva  od  detstva.  Začínala 

ľudovkami,  ešte  v  základnej  škole  pod 

Dvojtýždenník   •    2/XVI.   •   25. �. 2006   •  Do každej domácnosti v Malackách malackyhlas@malacky.sk   •  www.malackyhlas.sk

Pokračovanie na �. strane

Pokračovanie na 5. strane

Po redakčnej uzávierke (vždy v pon
delok nepárny týždeň), grafickej 
a polygrafickej úprave privezú kaž
dú druhú stredu z Bratislavy z tla
čiarne Petit Press, a. s. – vydavateľ
ského domu celoslovenských denní
kov, Malacký hlas na malackú poštu. 
V priebehu troch pracovných dní 
(štvrtka, piatka a pondelka) sa 6770 
novín „rozletí“ vďaka štrnástim do
ručovateľom do všetkých domác
ností v meste. 

Pred rokom bezplatná distribúcia Ma-
lackého hlasu do schránok niektorých za-

skočila, dnes ju berú ako samozrejmosť. Ak 
noviny  nedostanú,  sťažujú  sa.  V  redakcii 
Malackého hlasu a niektorí i priamo na poš-
te. Situácia sa zlepšila, no i tak je potrebné 
niektoré fakty ozrejmiť. Navštívili sme pre-
to  vedúcu  malackej  pobočky  Pošta,  a.  s., 
Marianu Nečasovú.

Nemáme to jednoduché
„Pracovný  čas  sa  začína  doručovateľ-

kám o 6.30 h, na pobočku však dobrovoľ-
ne prichádzajú aj o 5.00 h. Poštu, ktorá prí-
de autom z Bratislavy, si musia najskôr pre-
vziať, roztriediť, poskladať podľa pochôdz-

Malačianke sa otvára 
hviezdne nebo 
 vo finále SuperStar II.

Super úspech Barbory Balúchovej

Doručovanie pod lupou

Spevácka hviezdička vo 
svojom kráľovstve – det-
skej izbe pri klavíri, na 
ktorom intenzívne cvičí 
odvtedy, čo sa stala štu-
dentkou bratislavského 
konzervatória. Hrá však 
aj na zobcovej a priečnej 
flaute, ktorú vyštudova-
la v ZUŠ v Malackách. Jej 
už mediálne známym 
talizmanom sa stal ply-
šový krokodíl od priate-
ľa. Počas semifinálové-
ho večera však vo svo-
jich rukách stískala ru-
ženec od starej mamy, 
po ktorej zdedila spe-
vácky talent. „Pánbožko 
mi pomohol,” hovorí 
skromne s jemným 
úsmevom na perách. 

Starý zákon hovorí: oko za oko, zub 
za zub. A zákon je zákon. Aj preto má 
rodina Johna Emeryho Rockefellera 
starostí vyše hlavy: okrem otravné
ho a večne naliateho doktora Butle
ra, strateného syna Toma a zvodnej 
slečny Miriam sa nad ťažkým dubo
vým rodinným stolom zaoberá aj sta
rosťami indiánov, a predovšetkým 
generačnými problémami.

Permanentný generačný problém
Po klasike a hrách zo súčasnosti načrel 

režisér  a  šéf  Divadla  na  hambálku Vlado 
Zetek do  iného súdka – na dosky Spolo-
čenského domu Mestského centra kultúry 
v Malackách priniesol bláznivú westerno-
vú komédiu Reného de Obaldiu Vietor v ko-
runách sasafrasu. Dve slávnostné premiéry 
novej hry uviedli ochotníci 13. a 14. januá-

Vlado Zetek tentoraz vsadil na bláznivý western

Nie je dôležitá kozmetika, 
ale politika
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Bratislavské výstavné a kongresové 
centrum Incheba privíta v dňoch  
26. – 29. januára turistov, obdivo
vateľov cudzích krajín i odborníkov 
na poskytovanie služieb v cestov
nom ruchu. 12. ročník medzinárod
ného veľtrhu cestovného ruchu ITF 
Slovakiatour 2006 otvorí svoje brá
ny a opäť sa na ňom bude prezento
vať spoločnou expozíciou Záhorie. 

Záhorie opäť spoločne 
na �2. ročníku veľtrhu ITF 
Slovakiatour

 Regióny 
 s ponukou 
 pre turistov

Výstavným stánkom 204 v hale B 0 bu-
de znieť írečitá záhoráčtina, ktorú na pódiu 
expozície vyrobenej z dreva, umocnia vy-

Pokračovanie na 2. strane

Vstupenky v hodnote 800 Sk pre dve oso-
by si môžete zakúpiť v sekretariáte MsÚ 
u Andrei Baťkovej (č. d. 307, tel. 796 61 11, 
batkova@malacky.sk). 
V cene vstupenky je večera, švédske stoly, 
múčniky, káva, víno aj kupón do „bohatej“ 
tomboly. Na plese vystúpia sestry Noriso-
vé, S. Král, medzi pozvanými sa mihne M. 
Dočolomanský, kúzelník, Reminiscencie – 
súbor historického tanca a TS Saltatrix. Do 
tanca „plesajúcim“  zahrá  A  typ,  AC+,  DJ 
Palo. Moderátormi večera sú Petra Vančí-
ková-Kolevská a Vlado Zetek. 

Dva prsty 
do véčka

„Utvorte koridor!“ Výzva z novembrových 
tribún vyslovená hlbokým komótnym hla-
som pochádzajúcim z hrdla Milana Kňažka 
nechtiac vošla do dejín mladého Slovenska. 
Rovnako ako symbol vztýčeného ukazováka 
a prostredníka vytvárajúci veľké písmeno V 
vysoko nad hlavou umocnený priam živočíš-
nou túžbou po slobode. Víťazstvo je naše. 
Victory. 

Nielen udalosti, ktoré hýbu históriou, sa 
končia víťazstvom či porážkou. Príležitosť na 
úspech a zadosťučinenie prináša každý jeden 
deň. Plnými dúškami ich vychutnáva mla-
dučká Barborka Balúchová. A je úplne jedno, 
na ktorom mieste v druhej sérii svetovej súťa-
že skončí. Skromný, talentovaný, milý a dobro 
šíriaci plavovlasý posol dostal Malacky na ti-
tulné stránky novín a časopisov. Je to naše 
spoločné veľké víťazstvo. Triumfom je aj to, 
keď vietor, husté sneženie a mráz nepostavia 
ľudí, techniku a vôľu pridať ruku k dielu proti 
sebe, ale naopak – ukážu cestu k zomknutiu 
síl a spoločnému boju bez výhovoriek proti 
zradnému počasiu. Pre športovcov má výhra 
príchuť spotenej eufórie, pre divadelníkov oz-
venu potlesku, ktorý sa končí dlhé minúty po 
predstavení. A pre všetkých je vrcholom Eve-
restu, na ktorom sa zabúda na strmú prístu-
povú cestu, odriekanie i boľavé mínusy. Dva 
prsty do véčka posúvajú vpred. Stačí len ne-
mať zaťatú päsť.

IVANA POTOčňákOVá   

ÚVOdNík
Po uzávierke tohto čísla Malackého hlasu nás i celé Slovensko zasiahla šoku
júca správa. Na severovýchode Maďarska našlo v havarovanom lietadle smrť 
42 slovenských vojakov. Obyvatelia Záhoria zatajili dych po druhý raz, keď 
médiá priniesli informáciu, že osemčlenná posádka lietadla pochádza zo sa
mostatnej dopravnej letky v kuchyni. Väčšina z nich bývala v Malackách. 
keď vo štvrtok 19. januára o 10.58 h vzlietlo lietadlo s kpt. Norbertom kuman
číkom a členmi posádky kuchynského letiska pplk. Miroslavom Novákom, 
práp. Ondrejom kesziim, kpt. Róbertom Soľavom, ppráp. Tomášom Žipajom, 
npor. Jánom Hejdukom, nrtm. karolom Malatinom a čat. Bronislavou Grego
rovičovou, nik nemohol tušiť, že ruský Antonov do cieľa svojej cesty nedoletí. 
Lietadlo s členmi mierovej misie kFOR z kosova sa na svojej spiatočnej ceste 
na Slovensko o 19.33 h stratilo z radarov. Správa o katastrofe obletela celý 
svet. 42 rodinám zostalo prázdne miesto. Bolesť pozostalých azda zmierni 
skutočnosť, že posledným činom, ktorý vykonali, bolo šírenie mieru.
Nech spočívajú vo večnosti spánkom šľachetných a spravodlivých.

česť ich pamiatke!

Vyslovujem úprimnú a hlbokú sústrasť pozostalým, ktorých man
želia, otcovia, synovia a dcéry zahynuli pri leteckom nešťastí.

Jozef Ondrejka, primátor
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Kde zapíšete 
svoje dieťa?

V  dňoch10.  a  11.  februára  sa  na 
malackých  základných  školách  usku-
toční zápis do prvých ročníkov (čítajte 
bližšie na 6. strane). Ak ešte dnes ne-
viete, na ktorú z nich svojho budúceho 
prváčika zapíšete, prinášame vám ako 
pomôcku kontaktné údaje na jednotli-
vé  školy.  Poslúži  vám  v  prípade,  ak  sa 
chcete  bližšie  informovať  o  možnos-
tiach, ktoré ponúkajú. 

• ZŠ Dr. J. Dérera
Ul. gen. M. R. Štefánika 7
tel.: 772 22 81
e-mail: zsderera@szm.sk. 
• ZŠ Štúrova ul.142/A
tel.: 772 24 68
e-mail: susterzs@pobox.sk
• ZŠ Záhorácka ul. 95
tel.: 772 38 62
e-mail: zs4malacky@stonline.sk
• ZŠ M. Olšovského
Kláštorné nám. 1, tel.: 772 38 03
e-mail: zsmols@zoznam.sk
http//: www.zsmomc.edu.sk.

-mh-

Milí čitatelia, 
ak nám napíšete do 31. januára na 

adresu redakcie, ktorý príspevok vás zau-
jal, budete mať šancu získať kalendár 
mesta. 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 najmä príspevky 
Pálfiovský kaštieľ na predaj, Kto a za koľ-
ko ho dostane, Zmluva o obnovení MHD, 
Malačan v Číne a iné. 

Spomedzi všetkých sme vyžrebovali 
Margitu Královú z Partizánskej ulice 
z Malaciek.

2ZAUJALO MA V ČÍSLE

✒

JEDNOU VETOU

ZAUJALO VÁS

DO POZORNOSTI

Dokončenie z �. strany
stupujúci.  Pod  gestorstvom  Združenia 
miest a obcí záhorskej oblasti (ZOZO) po-
núkne svoje atraktivity návštevníkom päť 
záhorských mikroregiónov – Malacky, Pod-
pajštúnsky  región,  Senica,  Holíč  a  Gbely. 
V otvárací deň veľtrhu to na pódiu roztočí 
folklórny súbor Gbelan a spevácka skupina 
FS Slnečnica; ďalšie tri výstavné dni budú 
patriť zábave v podaní Klubu priateľov he-
ligónky, Tria z Borinky a tanečnej skupiny 
Break. Návštevníkov tradične najviac zaují-
ma ponuka podujatí, ktoré sa v regiónoch 
v  tomto  roku  uskutočnia,  či  prehľad  slu-
žieb  v  oblasti  ubytovania,  stravovania 
a  športovania.  Aj  preto  budú  jednotlivé 
mikroexpozície  vyzbrojené  množstvom 
propagačného materiálu, letákov, pohľad-
níc i ponúk. 

Ďalšie záhorské okresné sídlo Skalica sa 
predstaví  v  samostatnom  stánku,  ktorý 
bude susediť s expozíciou ZOZO. Súčasne 
s  ITF  Slovakiatour  2006  sa  budú  konať  
v  Inchebe ďalšie špecializované veľtrhy – 
Poľovníctvo a oddych, Camera Slovakia – 
festival  cestovateľských  filmov,  Šport 
a Gastro. Ak teda chcete príjemne stráviť 
posledný januárový víkend, príďte na ľavý 
breh Dunaja.

IVANA POTOčňÁkOVÁ

Workshop k rekonštrukcii ČOV
18. januára sa v priestoroch podnikateľského inkubátora uskutočnil work-
shop spojený s prezentáciou II. časti rekonštrukcie čistiarne odpadových  
vôd (čOV). 

Obce a mestá Bratislavského samo-
správneho kraja by v budúcnosti ma-
la pospájať koncepčne vytvorená sieť 
cyklotrás. Taký je zámer projektu 
Cyklotrasy bez hraníc – Vytvorenie 
jednotného rámcového budovania 
cyklotrás pre slovensko-rakúske po-
hraničné oblasti. Jeho iniciátorom je 
Regionálna rozvojová agentúra (RRA) 
Senec – Pezinok. 

Vypracovaniu  jednotnej  Koncepcie 
rozvoja siete cyklotrás na území BSK, ži-
vého dokumentu, ktoré by malo neskôr 
schváliť  zastupiteľstvo  BSK,  predchá-
dzajú  pracovné  stretnutia  s  predstavi-
teľmi miest a obcí BSK. Jedno z nich sa 
uskutočnilo  18.  1.  v  priestoroch  malej 
zasadačky v MsÚ v Malackách. Iniciátori 
projektu sa na ňom stretli so zástupca-
mi samospráv záhorskej oblasti a mest-
ských  častí  Bratislavy-Lamač,  Devínska 
Nová  Ves  a  Záhorská  Bystrica.  Mesto 
Malacky  zastupovali  vedúci  OŽP  MsÚ 

Ing.  František  Klíma,  projektový  mana-
žér  Ing.  Michal  Šišolák  a  členovia  SCK 
Záhorák  s  predsedom  Petrom  Pats-
chom. „Cieľom  je vypracovať analýzu – 
zhodnotiť  existujúci  stav  cyklotrás 
a chodníkov a navrhnúť plán  ich  rozši-
rovania v katastrálnom území kraja,“ po-
vedala  zástupkyňa  RRA  Eva  Lovasová. 
„Vytvorí  sa  tým  okruh  cyklociest,  ktoré 
nebudú  viesť  po  štátnych  cestách,  ale 
cykloturistom  umožnia  prechádzať 
okrajovými  i  stredovými  časťami  parti-
cipujúcich obcí a miest a napojiť  ich aj 
na  známe  cyklomagistrály  –  Podunaj-
skú a Moravskú,“ dodala. 

Pri hľadaní najvhodnejších alternatív 
sa  začínalo  vytýčením  cyklochodníkov 
po komunikáciách vo vlastníctve obce. 
Neskôr  budú  vyvolané  rokovania  aj  so 
zástupcami  Štátnych  lesov,  Povodím 
Dunaja  a  Chránenej  krajinnej  oblasti 
Záhorie.

-lucy-,
 foto: S. Osuský

•  SAD, a. s., Bratislava, predložila MsÚ návrh 
zmluvy, na základe ktorej bude prevádzko-
vať  mestskú  hromadnú  dopravu  v  Malac-
kách. Po rokovaniach mesto objednalo pre-
vádzku MHD do konca januára a na svojom 
najbližšom zasadnutí sa budú poslanci MsZ 
zaoberať návrhom zmluvy na celoročnú pre-
vádzku mestskej dopravy s dotáciou mesta. 
Doprava začala premávať od 16. januára.
•  5.  januára  podpísal  primátor  Jozef  On-
drejka zmluvy na realizáciu troch projektov, 
ktoré vypracovalo mesto a podporila Európ-
ska únia. V Malackách sa v rámci týchto pro-
jektov  bude  v  tomto  roku  rekonštruovať 
MCK  (objem  2,3  mil.  Sk),  zosilňovať  strop 
v športovej hale Malina (4,8 mil. Sk) a rekon-
štruovať Zámocký park (31 mil. Sk).
•  9. januára sa konalo ustanovujúce zasad-
nutie  Zastupiteľstva  Bratislavského  samo-
správneho kraja. Sľub na ňom zložil nový žu-
pan Vladimír Bajan i päť poslancov za Malac-
ký okres. Medzi nimi sú aj Malačania Marián 
Haramia, Pavol Dubček a Jozef Ondrejka.
•  Veľká  porada primátora  s vedúcimi  od-
delení  MsÚ  a  riaditeľmi  rozpočtových  
a  príspevkových organizácií  mesta sa  ko-
nala 10. januára.
•  Vo veľkej zasadačke MsÚ sa 12.  januára 
konalo  školenie  Úradu  práce,  sociálnych  
vecí  a  rodiny  k  novele  zákona  o  sociálnej  
pomoci. 
•  Dôstojný  pán  dekan  Michal  Pokopec  
navštívil  primátora  Ondrejku  13.  januára  
so  žiadosťou  o  finančnú  podporu  na  re-
konštrukciu ZŠ Mansvéta Olšovského.
•  16. januára sa J. Ondrejka stretol s A. Ďur-
kovským, primátorom Bratislavy, a V. Baja-
nom, predsedom BSK – predmetom rokova-
nia bolo určenie postupu pri žiadosti o zvý-
šenie  podielu  financií  zo  zdrojov  EÚ  pre  
Bratislavský  kraj   v  nastávajúcom  progra-
movacom období rokov 2007 – 2013.
                  -ipo-

Mestské komunikácie v roku 2005

Čo a za koľko sa zrealizovalo
V roku 2005 oddelenie územného rozvoja dopravy a služieb MsÚ vybudovalo par-

koviská, do ktorých mesto investovalo 1 595 866 Sk, na sídlisku JUH na Ul. F. Malova-
ného zo zámkovej dlažby (694 791 Sk) a na Ul. 1. mája (901 675 Sk). V prípade 1. mája 
išlo o vybudovanie parkoviska z cestných panelov vo vnútornej časti činžových do-
mov, ktoré tvoria roh troch ulíc - Ul. 1. mája, Pribinovej a Ul. M. Rázusa. Ostatné práce 
pri  opravách  a  rekonštrukciách  miestnych  komunikácií  pozostávali  predovšetkým 
z menších opráv výtlkov, opravy dopravného značenia a bežnej údržby komunikácií 
v priebehu roka. Vybudovala sa aj plocha zo zámkovej dlažby pred MsÚ a chodník pri 
MCK. V rámci bežnej údržby v roku 2005 z plánovaných 1 350 000 Sk do 20. 11. 2005 
mesto preinvestovalo 991 7450 Sk, z toho 175 213 na zakúpenie nového dopravného 
značenia a ukradnutých poklopov z komunikácií predovšetkým na Záhradnej ulici. 
Sumárne sa v roku 2005 zrealizovali opravy a údržba miestnych komunikácií v hodno-
te 2 725 006 Sk.               -mh-

 Kraj spoja cyklotrasy

Zúčastnili sa ho zástupcovia mesta – 
úspešného žiadateľa o podporu z Gran-
tovej  schémy  na  podporu  ochrany  ži-
votného  prostredia  a  prírody  v  sloven-
sko-rakúskom pohraničí v rámci progra-
mu Phare CBC, Bratislavskej vodárenskej 
spoločnosti – prevádzkovateľa ČOV, pro-
jektanta,  dodávateľa  a  partnerského 
mesta Gänserndorf. Workshop bol spo-
jený  s  prezentáciou  projektu  rekonš-
trukcie malackej ČOV, odovzdaním skú-
seností  s  prevádzkou  ČOV  v  rakúskom 
Gänserndorfe  a  nakoniec  so  zverejne-
ním harmonogramu II. časti rekonštruk-
cie malackej ČOV. Projekt sa začína  im-

plementovať  do  praxe  už  v  tomto  me-
siaci a prvé výkopové práce sú napláno-
vané už od 23. 1.. 

Workshop bol prvý z trojice, ktoré sa 
v  Malackách  uskutočnia.  Dodajme,  že 
na  projekt,  ktorý  vypracovalo  mesto 
v priebehu apríla a mája 2005, sa poda-
rilo  získať  673  tisíc  eur  (500  tisíc  eur 
z EÚ a 173 tisíc eur zo ŠR). Jeho cieľom 
je nielen zvýšiť doterajšiu kapacitu ČOV, 
ale aj zlepšiť parametre čistenia. Po do-
končení  rekonštrukčných  prác  by  mala 
kapacita ČOV stačiť až do roku 2030.

Text, foto: -lucy-

Manažér projektu 
z MsÚ v Malackách 
Ing. Pavol Hallon 
(vpravo) sa lúči s Ing. 
Jozefom Bačom, vý
robnotechnickým 
riaditeľom spoloč
nosti Vodohospo
dárske stavby – Eko
logický podnik, a. s., 
zástupcom zhotovi
teľa stavby – relizá
tora rekonštrukcie. 
Práce na ČOV budú 
podľa jeho slov  
ukončené v auguste 
2006. 

Regióny 
s ponukou 
pre turistov

Zásobník projektov pochádza z dielne 
oddelenia životného prostredia MsÚ, 
je podkladom pre koncepčnú prácu 
v oblasti odpadového hospodárstva 
a ochrany a regenerácie prírodného 
prostredia a krajiny v rokoch 2007 – 
2013. Obsahuje námety na projekty, 
ktorých celková finančná náročnosť je 
rozvrhnutá na 310 000 tis. Sk, 7 750 tis. 
eur. 

Na ich realizáciu sa budú hľadať zdroje 
zo štrukturálnych fondov EÚ. Autori návr-
hov vychádzali z Programu odpadového 
hospodárstva,  priorít  a  zámerov  mesta 
v tejto oblasti a Územného  plánu  mesta 
Malacky. V oblasti odpadového hospodár-
stva:  1.  mestská  kompostáreň  (2007),  2. 
regionálny dotrieďovací závod na komu-
nálne odpady (2007 – 2008), 3. rozšírenie 
separovaného  zberu  TKO  a  zavedenie 
zberu biologicky rozložiteľných odpadov 
(2008 – 2010), 4. rekultivácia starej skládky 
odpadov (2007 – 2009). V oblasti ochrany 
a regenerácie prírodného prostredia a kra-
jiny:  1.  dokončenie  rekonštrukcie  Zá-

mockého  parku  (2007),  2.  zriadenie  prí-
mestského lesoparku Včelnica – Tri duby 
–  Továrenská,  a  to  s  prepojením  na  Zá-
mocký park, zriadením turistického infor-
mačného  chodníka  a  cyklotrasy  (2008  – 
2009), 3. rekultivácia potoka – mlynský ná-
hon od diaľnice po letné kúpalisko, s vy-
budovaním chodníka pre peších (2009 – 
2010), 4. rekonštrukcia parku a zelene na 
Kláštornom a Mierovom námestí (2007 – 
2008), 5. zriadenie prímestského lesopar-
ku Malý Vampíl (2010 – 2013) a 5. dotvo-
renie  a  dobudovanie  priestorov  zelene 
obytných súborov v meste (2007 – 2010).

V  zásobníku  je  navrhnuté  aj  vybu-
dovanie cyklotrasy Zelená cesta –  I. To-
várenská (možnosť dochádzky do práce 
v  priemyselnom  parku  na  bicykloch), 
Vampíl,  Olša,  Vinohrádok,  Cesta mláde-
že,  II.  Továrenská,  Vampíl,  Malý  Vampíl, 
Jánošíkova, sídlisko Juh (2007 – 2013).
V budúcom čísle prinesieme prehľad 
námetov projektov oddelenia územ-
ného rozvoja dopravy a služieb.

-mh- 

PRE ZAUJíMAVOSť

Malacky verzus 
Pezinok

PEZINOk
Ing.  Miloš  Babčák,  vedúci  oddelenia  

životného prostredia MsÚ v Pezinku, pre-
zradil, že zimnú údržbu mestských komu-
nikácií zabezpečujú personálne aj technic-
ky na báze zmluvného partnerstva so spo-
ločnosťou  podnikajúcou  v oblasti  komu-
nálnych služieb. Celoročne Pezinok za tieto 
služby zaplatí v priemere 2 milióny Sk v zá-
vislosti od počasia v sledovanom období 
(15. 11. – 31. 12. 2004 a 1. 1. – 15. 3. 2005). 
Dĺžka  mestských  komunikácií  je  54  km, 
v Malackách 52. 

MALACkY
V  roku  2003  mesto  Malacky  (pred 

transformáciou TEKOS, spol.  s  r. o., ktorá 
zmluvne personálne aj technicky údržbu 
zabezpečovala  –  situácia  porovnateľná 
s Pezinkom, pozn. red.), zaplatilo za zim-
nú údržbu 766 571 Sk  ročne. Za ostatné 
účtovné obdobie december 2004 až no-
vember 2005 sa minulo 137 390 Sk (táto 
suma  zohľadňuje  len  faktúry  za  stroje 
a  materiál,  mzdové  náklady  robotníkov 
zabezpečujúcich  údržbu  znáša  mesto, 
pozn. red.) Bola však mierna zima. Pre po-
rovnanie v decembri 2005, v čase kalami-
ty,  sa  faktúra za zapožičiavanie  techniky 
vyšplhala na 111 139 Sk  len za tento me-
siac. Silu zimy možno odhadnúť aj podľa 
množstva použitého posypového mate-
riálu. V decembri 2005 sa na údržbu mi-
nulo 60 t posypového materiálu, v  týždni 
od 16. 1. 2006  mesto  zakúpilo ďalších 34 
ton.  Ide  o  najväčšiu  spotrebu  drviny  za 
posledné roky. 

-mh-

ZIMNÁ ÚDRžBA

Kadiaľ povedú cyklotrasy? Peter Patsch v rozhovore s Michalom Šišolákom.
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ANkETA

MA ŽST  5.45  6.25
Sasinkova  5.47  6.27
Pezinská – MŠ  5.49  6.29
Schaffy  5.51  6.31
Strojárne  5.53  6.33
Kablex  5.55  6.35
MA ŽST  6.10  6.45
Spoje premávajú v pracovných dňoch.

 Mestská hromadná doprava v Malackách – CESTOVNÉ PORIADKY

Od 16. januára 2006 je doprava v rámci mesta začlenená do prímestských liniek 
Malacky – Plavecký Peter a Malacky – Láb – Jablonové, Turecký vrch a premáva 
podľa nasledujúcich cestovných poriadkov:

V tejto linke je zahrnutá aj do
prava v rámci mesta Malacky 
zo ŽST v smere na Juh a späť.

MALACkY – PLAVECký PETER

MA ŽST      7.20
Vinohrádok      7.26
Bytovky VÚ      7.31
Cesta mládeže      7.33
Záhorácka – ZUŠ      7.36
Okresný súd      7.39
ZŠ Štúrova      7.45
MA ŽST      7.50
Tento spoj premáva len v dňoch školského vyučovania. 

MA ŽST  8.00  8.40  10.10
Sasinkova  8.02  8.42  10.12
Štadión  8.03  8.44  10.14
Nemocnica 1  8.06  8.46  10.16
Nemocnica 2  8.08  8.48  10.18
Písniky  8.10  8.50  10.20
Písniky 2  8.12  8.52  10.22
Písniky 1  8.13  8.53  10.23
Hurbanova  8.14  8.54  10.24
R. Dilonga  8.15  8.55  10.25
Štadión  8.17  8.57  10.27
Sporiteľňa  8.19  8.59  10.29
MA ŽST  8.20  9.00  10.30
Všetky spoje premávajú v pracovných dňoch.

  1. 2. 3.

MA ŽST  7.15  7.15  9.20
Sídlisko JUH  7.19  7.19  9.24
Servis Kubina  7.21  7.21  9.26
Veľkomoravská  7.22  7.22  9.27
Cesta mládeže  7.23  7.23  9.28
Kozia – ZŠ        7.24  7.24  9.29
Záhorácka – ZUŠ  7.26  7.26  9.31
Sasinkova  7.28  7.28  9.33
Nemocnica  7.32  7.32  9.37
Písniky  7.33  7.33  9.38
Písniky 2  7.34  7.34  9.39
Písniky 1  7.36  7.36  9.41
Hurbanova  7.38  7.38  9.43
R. Dilonga  7.40  7.40  9.45
Štadión  7.43  7.43  9.48
Slovakia  7.45  –   9.50
Kozia – ZŠ        7.47  –  9.52
Cesta mládeže  7.48  –  9.53
Veľkomoravská  7.49  –  9.54
ZŠ Štúrova  7.55  –  10.00
Pomník padlých  –  7.47  –
MA ŽST  –  7.50  10.05
Spoj  č. 1 premáva len v dňoch školského vyučovania.
Spoj  č. 2 premáva iba v pracovných dňoch počas prázdnin.
Spoj  č. 3 premáva v pracovných dňoch.

  �. 2. �. �. 5. 6. �. 8.

MA ŽST  –  7.30  12.30  13.10  14.10  15.00  –  16.05
Okresný súd  –  7.35  12.35  13.15  14.12  15.05  –  16.07
Zberné suroviny  –  7.39  12.39  13.19  –  15.09  –  –
ZŠ Štúrova  7.24  7.42  12.42  13.22  14.14  15.12  15.57  16.10
Zberné suroviny  –  7.49  12.59  13.39  –  15.19  –  –
ZŠ Dr. Dérera  7.26  7.52  13.02  13.42  –  15.22  –  –
Pomník padlých  7.28  7.53  13.03  13.43  –  15.23  15.59  –
MA ŽST  7.30  7.55  13.05  13.45  –  15.25  16.00  –
Spoje č. 1 a č. 7 majú príchod v smere od Plaveckého Štvrtka.
Spoje č. 5 a č. 8 pokračujú v smere na Plavecký Štvrtok.

V rámci zmien cestovných poriadkov k 11. 12. 2005 došlo zo strany SAd k prehodnoteniu mestskej hromadnej dopravy v Malackách. Po analýzach obsaditeľnosti spojov cestujúcimi a dosiahnutej tržby na  
kilometer SAd Bratislava, a. s., zrušila MHd pre nerentabilnosť. Mesto Malacky však prejavilo mimoriadny záujem zachovať MHd pre svojich občanov a podarilo sa mu dosiahnuť dohodu so SAd, a. s., o mož
nosti finančného vykrývania vzniknutých strát a opätovnom obnovení MHd v tomto okresnom meste.

MALACkY – LáB – JABLONOVé, TURECký VRCH

Svetelná križovatka v centre mesta bola 
vybudovaná  v  70.  rokoch  spolu  s  nadjaz-
dom. Odvtedy svetelná signalizácia nepreš-
la žiadnou rekonštrukciou a robili sa len nut-
né opravy. Jej dnešný stav je taký, že pri ne-
pretržitej prevádzke by mohlo prísť k odho-
reniu vedenia. „Pri výstavbe križovatky pre 
LIDL mesto žiadalo, aby boli obe križovatky 
pripravené  tak,  aby  svetelná  signalizácia 
mohla byť spriahnutá. LIDL križovatku vy-
budoval podľa týchto požiadaviek a taktiež 
zabudoval do ovládania oboch križovatiek 
nový radič,“ dodala G. Reháková. Hlavná kri-
žovatka však spája dve cesty I. triedy (Štefá-
nikovu a Záhorácku) v majetku štátu a sprá-
ve Slovenskej správy ciest v Bratislave, cestu 
II. triedy (nadjazd) v majetku BSK a v správe 
Regionálnych ciest Bratislava a miestnu ko-
munikáciu Radlinského v majetku i správe 
mesta Malacky. Do rekonštrukcie sú zapoje-
né tieto tri subjekty. O perspektívach obno-
vy „starej“ križovatky rokovali naposledy 13. 
januára. Slovenská správa ciest navrhovala 
rozsiahlejšiu rekonštrukciu aj so stavebnými 
úpravami. Celý proces by sa tým predĺžil až 
do roku 2007. Mesto chce realizovať nutnú 
rekonštrukciu osvetlenia a svetelnej signali-
zácie skôr. „V súčasnosti teda zabezpečuje-

me položkové cenové ponuky a projektovú 
dokumentáciu tak, aby k nej prišlo v I. polro-
ku 2006. Potom by mali byť obe križovatky 
plne funkčné,“ dodáva. Finančná náročnosť 
projektu sa odhaduje na 2 milióny Sk.

Údržba komunikácií počas zimy  
– úskalia

Po skúsenostiach so snehovou kalami-
tou  mesto  pripravuje  Krízový  plán  zimnej 
údržby. Po mnohých  telefonátoch  rozhor-
čených Malačanov so stavom ciest a chod-
níkov začiatkom tohto roka bolo mesto nú-
tené osloviť so žiadosťou o pomoc pri vy-
krývaní  nedostatku  techniky  iné  subjekty. 
Krízový  plán  by  mal  byť  oproti  prijatému 
Operačnému  plánu  zimnej  údržby  na  rok 
2005 – 2006 rozšírený o fixné zmluvné do-
hody o prenájme techniky od tretích sub-
jektov. „Ak však takáto nepriaznivá  situácia 
spôsobená  rozmarmi  zimného  počasia, 
akej sme boli svedkom nielen v Malackách, 
ale i na celom Slovensku či v Európe, nena-
stane, tak stav zvládame,“ hovorí G. Reháko-
vá. Operačný plán obsahuje rozpis pohoto-
vostných  služieb  od  novembra  do  apríla. 
V kalamitných prípadoch je nasadený maxi-
málny  počet  robotníkov  –  zamestnancov 

mesta z OÚRD i OŽP, pri údržbe pomáhajú 
aj nezamestnaní v rámci menších obecných 
služieb. Pri bežnom stave údržbu realizujú 
v  pracovné  dni  doobedňajších  hodinách.  
„Odhrnúť sneh sme schopní za 2 – 3 hodi-
ny.“ Odpratávajú najskôr trasy MHD, mest-
ské komunikácie I., II. a III. triedy, komuniká-
cie  na  sídliskách  cez  deň  a  ostatné  cesty 
patriace do správy mesta.

Akú techniku na zimnú údržbu 
má mesto k dispozícii? 

V súčasnosti mesto nevlastní žiaden vo-
zový  park  špeciálnej  techniky,  ktorou  by 
zimnú údržbu ciest zabezpečovalo. Prenají-
ma si ich od spoločnosti TEKOS, s. r. o., ktorá 
je obchodnou spoločnosťou so stopercent-
nou účasťou mesta. Na úpravu ciest sa pou-
žíva sypač s radlicou, dva traktory s ťahaný-
mi pluhmi, dva univerzálne nakladače UNC 
062 na údržbu chodníkov, ľahké nákladné, 
ale aj strednotonážne   automobily. Aký  je 
ich technický stav, musia posúdiť odborníci. 
„Ak by však náklady spojené s držbou vozi-
diel muselo znášať mesto, rozpočet by bol 
zaťažený viac ako doteraz.“ Pri schvaľovaní 
mestského  rozpočtu  pre  rok  2006  OÚRD 
navrhovalo zakúpiť aspoň jedno multifukč-

né vozidlo. Išlo by o niekoľko miliónovú po-
ložku. Pre mesto je podľa jej predstaviteľov 
výhodné, ak do nákupu sezónne využíva-
ných vozidiel investuje subjekt, od ktorého 
si ho za odplatu zapožičia.

V roku 2006 sa dočkáme 
rekonštrukcie „prvomájovky“

Malačania  už  roky  volajú  po  oprave 
mestskej  komunikácie  na  Ul.  1.  mája.  Jej 
rekonštrukcia  sa  odkladala,  kým  nebude 
obnovená prepadajúca sa kanalizácia pod 
cestou.  Bratislavská  vodárenská  spoloč-
nosť, a. s., nakoniec úpravu realizovala bez 
„otvorenia“  cesty,  tzv.  rukávovou  metó-
dou. V rozpočte pre tento rok sú na rekon-
štrukciu  Ul.  1.  mája  vyčlenené  4  milióny. 
K  ďalším  tohtoročným  plánovaným  akci-
ám patrí vybudovanie parkoviska na Nám. 
SNP  a  už  dlhšie  sľubovaná  rekonštrukcia 
Lesnej ulice. Obe akcie si vyžiadajú 1,5 mi-
lióna Sk. Chystá sa i rozsiahla rekonštrukcia 
Záhoráckej ulice, ktorá zhltne 11,5 milióna 
Sk. Prečo taká vysoká suma? Ak by sa nie-
komu zdala suma privysoká, pre ilustráciu 
spomenieme, že súčasťou projektu bude 
vybudovanie chodníkov zo zámkovej dlaž-
by v dĺžke asi 1,5 km (súčasná cena za m2 
takejto  dlažby  sa  vyšplhá  aj  na  1000  Sk). 
Podrobnejšie informácie o projekte rekon-
štrukcie  Záhoráckej  prinesieme  v niekto-
rom z budúcich čísel Malackého hlasu. 

Text, foto: LUCIA POLákOVá

Malačanov trápi 
vypínanie svetel-
nej signalizácie na 
križovatkách, kto-
rá podľa mnohých 
ohrozuje, zlá údrž-
ba ciest a chodní-
kov počas zimné-
ho obdobia, zlý 
stav komunikácií 
a výtlky na ces-
tách. Zmení sa 
niečo? Základné 
fakty ozrejmuje 
Ing. Gabriela Re-
háková, vedúca 
oddelenia územ-
ného rozvoja, do-
pravy a služieb. 

Križovatka – svieti zelená? 

Kategorizácia 
malackých 
komunikácií
Štátne cesty I. triedy – Stupavská ul., 
Ul. gen. M. R. Štefánika, Záhorácka ul. 
smerom k Brnianskej ul.. 
Štátne cesty II. a III. triedy – Príjazdná 
ul., Na brehu, pokračovanie Záhoráckej 
ul.  od  Brnianskej  ul.,  Legionárska  ul. 
a Ul. oslobodenia, Dukl. hrdinov.  
Miestne komunikácie I. triedy – Tová-
renská, Pezinská ul., Ul. 1. mája, 
Kukučínova  ul.,  Cesta  mládeže,  Hviez-
doslavova,  Veľkomoravská  ul.,  Nám. 
SNP, Nádražná, Pezinská a Radlinského 
ul.. 
Zvyšné malacké komunikácie patria 
do miestnych komunikácií  II. a  III.  trie-
dy.

mh

✁

Ako ste spokojný so zimnou údržbou 
mestských komunikácií?

Ľudmila Horváthová (45), opatrovateľka
„Počas kalamity boli 
križovatka a hlavné 
cesty dobré, chodníky 
veľmi nie. Bývam blíz
ko MCK. Situácia bola 
v centre v rámci mož
ností zvládnutá. Inak 
to bolo na vedľajších cestách. Keď som bo
la navštíviť známu na Jánošíkovej ul., ne
dalo sa tam prejsť. Veľmi zlé. Akoby sa za
budlo, že Jánošíkova je normálna súčasť 
Malaciek. Mala som problém rozpoznať, 
čo je chodník a čo cesta, nedalo sa chodiť. 
Pritom žiadne autá popri ceste neparko
vali, takže odhŕňacie vozidlá mohli tadiaľ
to bez problémov prejsť a sneh zmiesť.“
Iveta dobrocká (40), ekonómka
„Bývam na Štúrovej 
ulici, tam kalamitnú  
situáciu nezvládli vô
bec. Aj dnes sú tam 
ešte pozostatky sne
hovej nádielky, choďte 
sa pozrieť. Myslím si, 
že aj križovatka bola v čase kalamity vo 
veľmi zlom stave. Som šoférka, viem to po
súdiť. Keď sme na Slovensku zažívali vyčí
ňanie počasia, bola som aj v iných mes
tách. Prechádzala som cez Skalicu a tam 
to také dramatické zďaleka nebolo. Naj
viac ma však trápi to, čo mám pred do
mom. Ak išiel po Štúrovej raz odhŕňač, tak 
to bolo veľa.“ 
Alfonz Vozár (39), súkromný podnikateľ
„Na bočnej ceste je 
problém, aby sa dve 
autá v protismere vy
hli. Pred Silvestrom to 
bolo niečo strašné. Tu 
na Hviezdoslavovej je 
cesta relatívne v dob
rom stave. Zimnú údržbu na hlavných ťa
hoch hodnotím pozitívne, na vedľajších 
cestách negatívne.“ 
Peter Matúšek (51), manipulant 
„Keď napadlo veľa snehu počas kalamity, 
tak jednoducho katastrofa. Odhŕňače jaz
dili s radlicami nahor. Nechápem to. Aj vo
ľakedy bolo veľa snehu, ale vtedy situáciu 
zvládli. Teraz to bolo niečo celkom iné.“

lucy, jaki

Výpomoc z Bratislavy. Počas kalamity zasahovala aj na „prvomájovke”.



MALACKÝ HLAS  2/2006�

PUBLICISTI KA

Pre malackých „dramákov“ bola výučba (19. 1.) nezvyčajnou. 
Priamo v synagóge ich prepadol štáb STV zastrešujúci šou, ktorou teraz žije celý národ, 
Slovensko hľadá SuperStar II. Malacká finalistka Barbora Balúchová (rozhovor s ňou 
prinášame na 1. a 7. strane, pozn. aut.), navštevovala literárno-dramatický odbor v ZUŠ 
v Malackách v čase prípravy na prijímacie pohovory na štátne konzervatórium. V jej 
profile, ktorý odvysiela STV v piatok 27. 1., nemohli zábery zo synagógy chýbať. Naďa 
Tučková (na fatografii), zakladateľka tohto odboru v Malackách, ktorej rukami prešli 
už viaceré hviezdy hereckého a speváckeho neba – Alfréd Swan, sestry Norisové, Stano 
aj Rasťo Kráľovci, Vlado Zetek, Beáta Reifová – nám prezradila, že Barborka bola „veľmi 
tvárna” a má veľký talent. Dnes jej všetci dr-
žíme palce. Musí si postupne zvykať na žiaru 
reflektorov aj na davy fanúšikov. Aj v syna-
góge rozdávala autogramy. Po poschodí 
„dramákov” si štáb nakukol aj  do ateliéru vý-
tvarníkov na prízemí.

Text, foto: -lucy-

konečne má byť zriadená pobočka pošty na sídlisku juh, je to pravda?
Malackám  poskytuje poštové služby  jedna pošta v priestoroch Slovak Telecom. Slo

venská pošta v minulom roku rokovala s MsÚ Malacky. V spolupráci s ním hľadala vhodné 
priestory pre zriadenie ďalšej pošty v meste, pretože si je vedomá skutočnosti, že iba jed
na nespĺňa podmienky na kvalitné poskytovanie služieb. Výsledkom je výber priestorov 
vhodných na zriadenie ďalšej pošty. Poznámka redakcie: Rokuje sa o alternatívach – v pries-
toroch MŠ Štúrova ul., v bývalom zdravotnom stredisku na Skuteckého ul. a v budove bývalej 
Okresnej vojenskej správy. Najbližšie stretnutnie sa uskutoční 24. 1. V prípade úspešnej  
dohody by pošta mohla byť zriadená v 2. štvrťroku 2006. 

Slovenská pošta plánuje vytvoriť v Malackách aj samostatné doručovacie centrum,  
do ktorého budú začlenení i doručovatelia pôšt z okolitého regiónu. Zatiaľ  je jeho pro
jekt v štádiu riešenia.                    mgr. bela lisáková, 

vedúca odboru externej a internej komunikácie slovenská pošta

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 jeden 
z podnetov, prečo sme uviedli do života rubriku s príznačným 
názvom jedna Pani Povedala. jej cieľom je vyvrátiť, či po-
tvrdiť to, čo sa dostalo do našej redakcie alebo vám do uší.
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jedna Pani

Povedala

Kalendár podujatí v meste Malacky
 

1. február  Vyhlásenie súťaže o Kráľa detských čitateľov, Knižnica MCK 
3. február   TJ Strojár Malacky  VKP Bratislava, volejbal extraliga muži, 19.00 h, ŠH 

Malina 
4. február   René de Obaldia: Vietor v korunách sasafrasu, 18.00 h, Divadlo na ham

bálku, SD MCK
  TJ Strojár Malacky, volejbal extraliga ženy, 15.00 h, ŠH Malina
8. február   Akadémia  III. veku, novoročné stretnutie s primátorom RNDr.  Jozefom  

Ondrejkom.  Kultúrny  program:  Katarína  Danihelová,  študentka  spevu  
Cirkevného konzervatória v Bratislave, 14.00 h, SD MCK

10. február   Róbert Háček, vernisáž výstavy, 17.00 h, MCK Záhorácka 
11. február   Pink Floyd, koncert, 19.00 h, kino Záhoran
  Malsport – Canaria Team, futsal, 13.00 h, ŠH Malina
12. február   Kúzelnícka balónová show kúzelníka Petra Šestáka, 16.00 h, SD MCK
  TJ Strojár Malacky, volejbal extraliga ženy, 16.00 h, ŠH Malina
18. február   Otvorenie Múzea M. Tillnera – sprievodné akcie: ukážka ľudových reme

siel,  ochutnávka “pocherajú  od  starenky“,  hrá  ľudová  muzika,  16.00  – 
18.00 h, MCK Záhorácka

  TJ Strojár Malacky, volejbal extraliga ženy, 17.00 h, ŠH Malina
   TJ Strojár Malacky – VK Cityfarma Nové Mesto nad Váhom, volejbal extra

liga muži, 19.00 h, ŠH Malina
22. február   Babinec, Chceme byť krásne, Amerikan collor a expres strihy, posedenie 

s kaderníčkou Monikou Kratochvílovou, 17.00 h, MCK Záhorácka 
25. február   René  de  Obaldia:  Vietor  v  korunách  sasafrasu,  Divadlo  na  hambálku,  

18.00 h, SD MCK
26. február   Kinečko: Charlie a továreň na čokoládu, 16.00 h, kino Záhoran
  TJ Strojár Malacky, volejbal extraliga ženy, 16.00 h, ŠH Malina

Kalendár podujatí spracovala Kancelária prvého kontaktu Mestského úradu v Ma-
lackách. Prosíme usporiadateľov akýchkoľvek podujatí, ktorí chcú mať svoje poduja-
tie zverejnené v nasledujúcich kalendároch, aby dodávali informácie na nasledujúci 
mesiac vždy do 15. dňa práve prebiehajúceho mesiaca.
 kontakt mck: 034/772 21 55, 034/772 25 37
 kontakt msÚ: 034/7966122, media@malacky.sk

Február 2006

ra. „Túto  hru  venujem  svojmu  otcovi.  Bol 
veľkým  priaznivcom  Divadla  na  hambál
ku,“  vyznal  sa  v  úvode V.  Zetek.  Zároveň 
naznačil, že vzhľadom na žánrovú pestrosť 
nebude  jednoduché  jeho  divadlo  zaška
tuľkovať.  Jedno spojivko však medzi hra
mi,  s  ktorými  divadlo  už  štvrtú  sezónu 
predstupuje pred publikum, určite nájde
me: „hambálkovci“ cez humor, slzy, hormó
ny,  vojnu,  lásku  i  trápenie  permanentne 
riešia generačné problémy.

keď komáre tučnejú
Aké  je dieťa splodené za úplného zat

menia  Mesiaca?  Čím  sú  zaujímavé  plo
dotvorné slová? Čo sa deje, keď kone spia 
a komáre tučnejú? Prečo je dôležitejšia po
litika než kozmetika? Odpovede na otázky, 
ktoré  zásadným  spôsobom  neovplyvnia 
chod dejín, určite nájde hlavný hrdina wes
ternu J. E. Rockefeller v podaní Ota Divin
ského. Ten s vysokým nasadením od úvod

ných  slov  po  záverečné  padnutie  opony 
dokazoval,  že  od  detstva  padal  pod  ťar
chou zodpovednosti a inak tomu nie je ani 
dnes. Výkony hodné umeleckých divadel
ných  scén  podali  aj  ďalší  hrdinovia,  ktorí 
s hrôzou očakávali útok Kalderovej bandy: 
Karolína  Rockefellerová  (v  podaní  Petry 
Bartekovej), Pamela (Radka Osičková), Tom 
(Róbert Hlaváň), William Butler (Jozef Klu
čár), Carlos (Michal Šefčík), Miriam (Domi
nika  Gábrišová)  a  Jastrabie  (Rysie)  oko  
(Michal  Režný).

Tisíce studní
Slovná  ekvilibristika  sa  v závere  pred

stavenia mení na počty:  jedna, desať,  tri
sto...  Chcete  vedieť,  koľko  ropných  vrtov 
vykoná  na  Záhorí  nádejný  multimilionár 
Rockefeller? Choďte sa pozrieť na niektorú 
z repríz Vetra v korunách sasafrasu – tá naj
bližšia sa uskutoční 4.  februára o 18.00 h 
v Spoločenskom dome MCK.

ivana PoTočňáková, foto s. osuský

Dokončenie z �. strany

Nie je dôležitá kozmetika, 
ale politika

s platnosťou od 1. januára 2006 nie 
je podľa zákona o odpadoch možné 
likvidovať rastlinný a biologický od-
pad iným spôsobom ako komposto-
vaním. vyvážaniu na skládky odpa-
dov s inými nebiologickými produkt-
mi alebo spaľovaniu teda odzvonilo. 
Projekt vybudovania mestskej kom-
postárne je zatiaľ len v zárodku.

Podľa  vedúceho  OŽP  MsÚ  Františka 
Klímu sa momentálne vybavujú pozem
ky, na ktorých by sa kompostáreň moh
la zrealizovať. „V mesiacoch marec a ap
ríl by sme chceli vypísať súťaž na vypra
covanie  projektovej  dokumentácie, 
v  máji  predpokladáme  jej  vypracova
nie,  v  júni  a  júli  chceme  územné  roz
hodnutie a stavebné povolenie, potom 
podať  žiadosť  o  grant  a  urobiť  všetko, 
aby  sa  zohnali  peniaze  na  realizáciu. 
Podľa  okolností  sa  začne  so  stavbou,“ 
ukončil  F. Klíma  vyčerpávajúci  plán.

Neporušuje  dovtedy  mesto  zákon, 
ak  nemá  určené  miesto  na  hromadné 
kompostovanie? F. Klíma: „Zákon dodr
žiavame,  nevyvážame  rastlinný  odpad 
na  skládky  odpadov,  ale  vyčlenili  sme 
mu miesto v blízkosti odpadového dvo
ra na Hlbokej ulici. Skladujeme tu rast
linný  odpad  –  trávu,  lístie.  Konáre  zo 
stromov  budú  skladované  na  ploche 
bývalej skládky, neskôr podrvené a pri
pravené  na  kompostovanie.“  Kompos
táreň bude slúžiť na zlepšenie ekológie 
v našom meste. Občania Malaciek, ktorí 
bývajú  v  rodinných  domoch  alebo 
vlastnia  záhrady,  by  však  nemuseli  ča
kať  až  na  vybudovanie  kompostárne. 
Najekologickejšie  a  zároveň  najekono
mickejšie  likvidovanie  rastlinných  a  bi
ologických  odpadov  je  jednoduché  – 
u  seba  v  záhrade,  na  určenom  mieste, 
ktoré nie je príliš viditeľné a neprekáža 
estetike. „Je to najlepšia cesta. Pri priro
dzenom  likvidovaní  odpadu  zohráva 
významnú  úlohu  kyslík.  Naviac  občan, 
ktorý takýmto spôsobom naloží s odpa
dom,  ušetrí  i  peniaze,  ktoré  by  musel 
obetovať na cestu ku kompostárni.“

Najhoršie, čo môže občan spraviť, je 
zaužívaný a stále veselo praktizovaný 
systém spaľovania trávy, lístia, koná-
rov a iných odpadov, ktoré, ako vidieť, 
sa dajú zneškodňovať i inak. Podľa zá-
kona je vypaľovanie postihnuteľné. 
Môže sa vám vypomstiť v podobe  
pokuty až �000 Sk.

              - jaki -

Odber krvi opäť 
v Malackách
od 24. januára sa v nemocnici v ma-
lackách každé dva týždne uskutoční 
odber krvi. 

Slovenský Červený kríž vyzýva všetkých 
nad 18 rokov, ktorí nemajú zdravotné 
ťažkosti, aby prišli a vykonali šľachetný 
čin,  od  ktorého  neraz  závisí  záchrana  
života. 
Harmonogram odberov na nasledujúci 
polrok – 7. 2., 21. 2., 7. 3., 21. 3., 4. 4., 25. 
4., 9. 5., 23. 5., 6. 6. a 20. 6. vždy v utorok 
od 8.00 do 11. h. K odberu si treba pri
niesť  preukaz  poistenca  a  občiansky 
preukaz.              -sck-

Od februára opäť v predpredaji mestský 
historický kalendár 2006
Od polovice januára 
bol kalendár s histo-
rickými fotografiami, 
ktorý mesto vydalo 
pri príležitosti 800. 
výročia o prvej pí-
somnej zmienke, vy-
predaný. Reagujúc 
na neutíchajúci zá-
ujem sa mesto roz-
hodlo uskutočniť 
jeho reedíciu v ná-
klade 500 kusov.

Od februára bude 
kalendár opäť v predaji. Môžete si 
ho zakúpiť v Klientskej kancelárii KPK
v MsÚ v Malackách za 80 Sk.                 -mh-

Mestská 
kompostáreň 
v zárodku – čo 
s odpadom?

výzva

do PozornosTi
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ky na rajóne a zaevidovať. Až potom pred 
ôsmou odchádzajú na vlastných bicykloch 
s niekoľkokilovými taškami do ulíc,“ hovorí 
M. Stachová. „Malacký hlas musí byť vlože-
ný do každej  jednej schránky  tak, aby sa 
nedal  vytiahnuť,“  veľakrát  prízvukovala 
svojim zamestnancom vedúca. Postih z ne-
splnenia  si  povinnosti  v  podobe  strhnu-
tých prémií sa premietol aj do ich nízkych 
platov. Doručovateľky sa bránia  (aj  listom 
Petronely  Boríkovej,  ktorý  uverejňujeme 
na tejto strane, pozn. red.). 

Hľadanie rovnováhy
Podľa  poštových  podmienok  by  mala 

mať  každá  domácnosť  menom  označenú 
funkčnú zamykateľnú schránku, z ktorej sa 
nedajú  zásielky  voľne  vyberať.  Musí  byť 
umiestnená  na  pre  doručovateľa  dostup-
nom  mieste.  Bez  rozdielu,  či  ide  o bytovú 
zástavbu alebo rodinné domy. Ak nie sú vy-
tvorené  aspoň  tieto  základné  podmienky, 
Slovenská pošta, a. s., má právo zásielku ne-
doručiť. Niekedy je všetko postavené aj na 
ochote nás prijímateľov. „Doručovateľky sa 
často nedozvonia ani  jednému z obyvate-
ľov nájomného domu, ktorý by  im otvoril 
vchodové dvere a vpustil ich ku schránkam. 

Stáva sa aj to, že sú zámerne  ignorované,“ 
zastáva sa zamestnankýň M. Nečasová. „Pri 
doručovaní  im  prácu  sťažujú  aj  schránky 
preplnené letákmi. Až po jej uvoľnení môžu 
vložiť Malacký hlas. Koľko im to zaberie ča-
su, ak tak robia pri každej schránke?,“ pýta 
sa vedúca. Nech sú občania trpezliví, ak sa 
noviny neobjavia v ich schránke hneď v pr-
vý doručovací deň – vo štvrtok. Ak však po-
chybíme  my,  nech  zavolajú  a  po  uvedení 
ich  mena  a  adresy  môžeme  situáciu  riešiť 
s konkrétnou doručovateľkou.“ 

Text, foto: LUCIA POLákOVá

Poďakovanie  redakcie  patrí  všetkým 
poštovým doručovateľkám (od nového 
roka aj jednému doručovateľovi), ktoré 
majú zásluhu na tom, že máte Malacký 
hlas každé dva týždne vo svojich schrán-
kach. Sú to: Simona Blahovičová,  Iveta 
Beňová,  Petronela  Boríková,  Angelika 
Boteková, Mária Chrupková, Anna Fe-
renceyová, Vlasta Jurovatá, Ľudmila Lo-
rencová,  Otília  Grujbárová,  Andrea  Ši-
šuláková,  Františka  Jánošovská, Vlasta 
Kuklovská,  Mária  Zelenková  a  Andrej 
Monček.                mh

VAŠE NáZORY

Od roku 2006 Malacký hlas – farebný 
dvojtýždenník do schránok 

V septembri 2004 iniciovala Kancelária 
prvého kontaktu MsÚ (KPK) vypracovanie 
ankety o sledovanosti mestských médií – 
Malacký hlas a mestskej televízie. Anketári 
z  agentúry  Omega  vtedy  na  vzorke  659 
opýtaných realizovali prieskum. Vtedy  len 
6 % opýtaných potvrdilo, že číta mesačník 
Malacký  hlas,  ktorý  sa  vydával  v  náklade 
1700 kusov. Predával sa v novinových stán-
koch a prostredníctvom kolportérov. Vtedy 
až 62 % opýtaných uviedlo, že by mestské 
noviny začalo čítať, ak by sa zmenila grafi-
ka, farebnosť a rozsah i periodicita. Rovna-
ký počet osôb súhlasilo s tým, aby bol MH 
distribuovaný bezplatne do každej domác-
nosti. Názory občanov sa stali odrazovým 
mostíkom k premenám, ktoré od septem-
bra 2004 napomáhajú zvyšovať  informo-
vanosť.  Malacký  hlas,  ktorý  už  vychádza 
pätnásty  rok,  je  farebným  dvojtýždenní-
kom vydávaný v náklade 6900 kusov. 

Malačania zmenu privítali
Koncom roka 2005 sa uskutočnil pries-

kum verejnej mienky na vzorke 91 respon-
dentov. Pre samosprávu, ktorá od roku 2004 
značne  investovala  do  zlepšenia  dostup-
nosti, skvalitnenia obsahu a vizuálu svojich 
médií,  je  sumárom  odpovedí  na  otázku  – 
zlepšila  sa  informovanosť  občanov  oproti 
minulosti? Až 90 % respondentov odpove-
dalo kladne a len 1 % opýtaných si myslelo, 
že informovanosť klesla a 9 % označilo úro-
veň poskytovania informácií zo strany mes-
ta za nezmenenú. Najvýznamnejším zdro-
jom informácií o živote a fungovaní samo-
správy  je pre Malačanov Malacký hlas  (57 
%) a eM TV (27 %). Takmer polovica opýta-
ných občanov (47 %) potvrdila pri posudzo-
vaní objektívnosti mestských médií, že pri 
niektorých  príspevkoch  váhajú.  Porov-
nateľný počet zastáva názor, že o objektivite 
uverejňovaných  informácií  nepochybuje, 
alebo ju nevie zodpovedne posúdiť.

12 % za týždenník
Ako  hodnotia  Malačania  zmenu  peri-

odicity a spôsobu distribúcie? Uvítal som 
ju, bola potrebná, myslí  si 78 %, dvojtýž-
denník privítali, MH sa mohol naďalej pre-
dávať – 12 % respondentov. 5 % si myslí, že 
MH mal zostať mesačníkom. 12 % by bolo 
za zachovanie distribúcie cez kolportérov 
a predaj v novinových stánkoch. Aj po zvý-
šení periodicity by až 27 % opýtaných pri-
jalo  MH  ako  týždenník.  Tento  fakt  môže 
byť indikátorom toho, že občania majú zá-
ujem  o  pravidelné  aktuálne  informácie, 
ktoré im umožňujú získať prehľad o dianí 

v samospráve. V MH  Malačania  najradšej 
vyhľadávajú tematické príspevky či  infor-
mácie z kultúry a zo športu. Prekvapujúco 
občania  uprednostňujú  oddychové  prís-
pevky pred novinkami z činnosti mesta.

Vysielanie eM TV pravidelne sleduje len 
štvrtina opýtaných, občas takmer polovica 
a až 21 % Malačanov, ktorí sa do ankety za-
pojili, nemá káblovú televíziu vôbec. Pomer 
vyhľadávaných informácií v eM TV (respon-
denti určovali tri z možností) je vyrovnanejší 
ako v prípade MH. Logicky sú najvyhľadáva-
nejšie aktuality. Veď eM TV je jediným médi-
om s možnosťou aktuálneho uverejňovania 
noviniek prakticky zo dňa na deň. Z hľadis-
ka  dynamiky  obmieňania  príspevkov  je 
preto médiom prevažne mladých, kým Ma-
lacký hlas uprednostňujú starší občania.

mh

JUDr. Pavol Biksadský, 
advokát,
dovoľuje si dať na vedomie občanom,
podnikateľským subjektom 
a organizáciám 

otvorenie novej 
advokátskej kancelárie 
v Malackách 
so sídlom v budove Inkubátora, 
Bernolákova 1A, 901 01 Malacky. 
Tel.: 0905 98 28 55
e-mail: kancelaria@advct.sk
Internet: www.advct.sk

Advokátska kancelária poskytuje práv-
ne  služby  v  slovenskom,  anglickom   
a talianskom jazyku najmä v oblasti: 
• obchodného práva 
  a práva obchodných spoločností
• občianskeho a pozemkového práva
• pracovného práva
• rodinného práva
• trestného práva
• zastupovania v súdnom 
  a správnom konaní 

Všetky odkazy smerované redakciám mestských médií – pripomienky, postrehy, náme-
ty, súťažné lístky, máte od polovice januára možnosť kedykoľvek hádzať do schránky na 
stĺpe pri schodisku pred budovou mestského úradu. Zároveň pripomíname, že stále fun-
guje i schránka umiestnená na budove dnešného Mestského centra kultúry na Záhorác-
kej ulici.             mh

Gymnázium Malacky na Ul. 1. mája vám ponúka možnosť 
vzdelávania v kurzoch s medzinárodnou akreditáciou IES (In
ternational Education Society). Získanie certifikátu IES absol-
ventom ponúkaných kurzov zvyšuje šancu lepšie sa presadiť na 
tuzemskom aj medzinárodnom trhu práce. Kurzy sú zamerané 
na:

1. Informačné technológie
1.1  Operačný systém MS Windows XP
1.2  Textový procesor MS Word
1.3  Tabuľkový procesor MS Excel
1.4  Elektronická prezentácia Power Point
1.5  Databázový systém MS Access
1.6   Internet Microsoft Explorer a elektronická pošta Micro-

soft Outlook
Uvedené kurzy sú súčasťou prípravy na získanie certifikátu  

ECDL (European Computer Driving Licence).

2. Jazykové kurzy 
2.1  Obchodná angličtina
2.2  Anglický jazyk – začiatočníci
2.3  Anglický jazyk – „falošní“ začiatočníci
2.4  Anglický jazyk – mierne pokročilí
2.5  Anglický jazyk – pokročilí
2.6  Anglický jazyk – príprava na štátnice
2.7  Ruský jazyk
2.8  Nemecký jazyk

Termín otvorenia, dĺžka jednotlivých kurzov a ich cena budú 
prispôsobené záujmu a požiadavkám záujemcov. Predpoklada-
ný termín otvorenia je február 2006. Záujemcovia sa môžu pri-
hlásiť  a  získať  podrobnejšie  informácie  na  telefónnom  čísle 
034/772 24 69 – u riaditeľky RNdr. Eleny krajčírovej alebo na 
webovej stránke www.g1majamc.edu.sk.
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čo si o Malackom hlase a sťažnos
tiach myslia doručovateľky?
• Keď sa za Malacký hlas platilo, ľudia sa 
oň toľko nezaujímali. 
• Niektorí sa sťažujú, že sme im nedoruči-
li Malacko, my roznášame Malacký hlas. 
• Niektorí sú zákerní. Striehnu, či sme im 
doručili noviny. Ak ich nenájdu, hoci ich 
vyhodil sused, sťažujú sa na nás.
• Vedieme letákovú vojnu s inými zásiel-
kovými spoločnosťami. Skôr ako vlo žím 
noviny do schránky, musím ju uvoľniť od 
konkurenčných zásielok. 
• Malačania, buďte viac trpezliví! 
• Koľko mesto stojí vydávanie Malacké-
ho hlasu? Keby sa radšej peniaze inves-
tovali do ciest. Pri farskom kostole nieke-
dy ani nemôžem s bicyklom prejsť, toľko 
je tam výtlkov.
• Ani mesto neodpratalo sneh počas ka-
lamity pred poštou. 

 Ponuka vzdelávacích kurzov

Gymnázium, Ul. 1. mája 8, 901 01 Ma-
lacky  pozýva  všetkých  záujemcov  o  štú-
dium (8-ročné, 4-ročné), rodičov, pedagó-
gov a výchovných poradcov na Deň otvo-
rených dverí, ktorý sa uskutoční 1. februára 
2006  v  priestoroch  školy.  Podrobnejšie  
informácie na www.g1majamc.edu.sk. 

OZNAM

Prostredníctvom Malackého hlasu by som sa vám chcela prihovoriť za všetkých  
zamestnancov pošty. 

Malacký hlas doručujeme od januára 2005 do vašich poštových schránok bezplatne. 
Vždy a za každých podmienok od schránky ku schránke. 

Práca doručovateliek je náročná, nedá sa odložiť. Doručovateľky si ju poctivo a svedo
mito vykonajú za každého počasia. Keď do mesta zavítala zima, mnohí občania si nesplni
li svoje povinnosti. Ste občania Malaciek, a tým pomáhate aj vzhľadu, ale aj iným obča
nom uľahčiť prístup na verejnú komunikáciu (v zmysle VZN o životnom prostredí, poz. 
red.) Každý občan v Malackách by si mal najskôr zabezpečiť poštovú schránku umiestne
nú na dostupnom mieste a správne označiť svojím menom. Prácu nám doručovateľkám 
komplikuje aj množstvo reklamných a propagačných zásielok v schránkach. 

Podaktorí nemajú ani tušenie, ako je zlé hľadať niekoho, kto nebýva na uvedenej 
adrese. Vašou povinnosťou je nahlásiť zmenu pobytu pri sťahovaní. Tým sa vyhnete 
nepríjemnostiam. Ak nastanú komplikácie, veľmi rady vám v ústrety vyjdú naše vedú
ce pracovníčky Mariana Nečasová a jej zástupkyňa Mária Stachová. 

Sme pyšní na naše vedenie, ktoré nás podporuje a ochotne vyhovie aj požiadav
kám vás občanov. Chcem sa im za celú malackú poštu poďakovať. Poďakovanie 
patrí aj vám, milí občania, za vaše pochopenie. V novom roku vám veľa úspechov 
prajú zamestnanci pošty.                       PETRONELA BORíkOVá, poštová doručovateľka

 Zmeny v médiách odrážajú
 názory Malačanov

dO POZORNOSTI

Nová schránka 
Malackého hlasu a eM TV

VYSYPANé Z OBáLkY

Doručovanie pod lupou
Dokončenie z �. strany

Juraj kovačič z Cesty mládeže: 
„Malacký hlas dostávame pravidelne. Rád 
si prečítam príspevky zo športu aj od pána 
Pašteku, ktorý ma trénoval hádzanú. Prís
pevky, ktoré riešia komunálne problémy.“
 Ján kurnát z Ul. Jána Kostku: 
„Na začiatku uplynulého roka sme nie
kedy dostali Malacký hlas aj dvakrát a nie
kedy vôbec. Pýtal som sa doručovateľky. 
Vraj si nepamätala, pri ktorom vchode 
v doručovací deň skončila. Neskôr už cho
dili noviny v poriadku.“
Alena Hájková zo Štúrovej ulice: 
„Malacký hlas nám doručujú pravidelne, 
prečítam si v ňom všetko od začiatku až 
do konca. V poslednom ma zaujal príspe
vok o Pálfiovskom kaštieli, nemal by ho 
získať komerčný subjekt. Noviny som ku
povala, aj keď sa predávali. Kolportéri ma 
už poznali, vedeli, že ak mi zazvonia, ne
odídu naprázdno.“ 
Rudolf Schön zo Záhradnej ulice: 
„Noviny si pravidelne vyberám zo schrán
ky, som spokojný. S doručovaním. V tom 
najnovšom ma zaujal príspevok o situácii 
okolo Pálfiovského kaštieľa.“ 

PO TELEFóNE
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SéRIA KRíŽOVIEK, ktoré budete v tom-
to  roku  lúštiť,  bude  obsahovo  zameraná 
na významnú historickú udalosť, ktorá sa 
viaže k nášmu mestu. Od prvej písomnej 
zmienky,  ktorá  sa  doteraz  v  historických 
dokumentoch o našom meste Malacky ob-
javila, uplynie v priebehu roka 2006 už ne-
uveriteľných... (dokončenie v tajničke). 

Možno si mnohí z vás povedia: Čo no-
vého by som sa o Malackách ešte mohol 
dozvedieť, veď už o nich všetko viem. Sa-
mi uvidíte, že aj naše mesto má ešte veľa 
tajomstiev, viaže sa k nemu veľa historic-
kých  udalostí,  žilo  a  žije  v  ňom  veľa  vý-
znamných osobností a poznatky žiadne-
ho z nás nie sú o našom meste vyčerpá-
vajúce.

Do krížoviek sa budem usilovať vybe-
rať práve také fakty, ktoré vás určite vedo-
mostne obohatia a rozšíria obzor pozna-
nia histórie mesta, v ktorom žijete.

VODOROVNE
A ruský súhlas; začiatok tajničky; prvá 

spoluhláska v abecede; osamelosť; ozna-
čenie bývalých čs. lietadiel B japonská lov-
kyňa perál; povraz so slučkou; medzinárod-
ná rádio-televízna spoločnosť; dozorca z ra-
dov väzňov; elektráreň Bohunice C kôrov-
ce; ŠPZ Dolného Kubína; odvážne; čínske 
ženské meno; koralový ostrov d  zaoberá 
sa etnikou; pokračovanie tajničky; potre-
ba jazdca na koni E hlas ovce; najvzácnej-
šia  tekutina; motajú; náter; požívaj zobá-
kom F plošná miera; ovije; osobné záme-
no;  dokončenie tajničky;  ŠPZ  Senice  G 
starý domáci výrobný nástroj; nula; siahol 
si na život. 

ZVISLE
1 neporiadnik 2 nie profesionál; nič 3 

rímskych 500; choroba mladých; ŠPZ Olo-
mouca 4 dve rímske číslice 50; tvrdá a mäk-

ká samohláska; prvá časť slova kmotor 5 
plaz; nosná konštrukcia strechy 6 stred slo-
va výskok; vedecko-technická revolúcia 7 
civilná  obrana;  stredoslovenský  stavebný 
podnik; dlhá a krátka rovnaká samohláska 
8 vodík; cudzopasná rastlina; Tibor 9 záťaž 
10  síra;  tučný; predložka so 7. p. 11 pod-
mienková  spojka;  stred  slova  motúz; 

egyptský boh Slnka 12 nestačí; miesto na 
ťažbu  kameňa  13  opoj  alkoholom;  časť 
mužského odevu 14 ukazovacie zámeno; 
samohlásky  slova  naše;  kujný  nerast  15 
spojka;  spoluhlásky  slova  eteodýza;  hlas 
holuba 16 starobylý peniaz; začiatok abe-
cedy  17  proces  na  seba  nadväzujúcich 
opakujúcich sa javov.

Na pomoc : B IRT
Pripravil: JUdr. MARIáN POLAkOVIč

Ak nám do 31. januára pošlete správne vy
lúštenie tajničky krížovky spolu s nalepeným 
kupónom, budete mať šancu získať elektro
nický diár. 

KUPÓN

2

Spomedzi čitateľov, ktorí nám po-
slali správne vylúštenie tajničky – je 
mocnejšia ako peniaze bohatých –
sme vyžrebovali Evu Slobodovú z Ul. 
M. Rázusa v Malackách, ktorá vyhráva 
knihu Odchádzam s Hippokratom.

MALACký
HLAS
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SERVIS ČITATEĽOM • INZERCIA

kRíŽOVkA

dROBNá INZERCIA

OZNAM

číTAJTE A VYHRAJTE

v supermarkete

TýŽdEň Od 27. 1. dO 9. 2. 2006
• Michalovská  tehla,  syr  45  %,  1  kg  za 
155,00 Sk  • Palmex, prací prášok, 2 x 3  
kg + 600 g naviac za 329,00 Sk • Jacobs 
sympatia, káva, 250 g za 39,90 Sk
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NáŠ TIP NA NákUP

25. 10. 2005 NR SR schválila novelu 
zákona č. 582/2004 Z. z. o miest
nych daniach a o miestnom poplat
ku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady. Novela si vynúti
la zmenu VZN o miestnych daniach 
a o miestnom poplatku za komu
nálny odpad č. 9/2005 na rok 2006 
s účinnosťou od 1. 1. 2006, ktoré 
schválilo mestské zastupiteľstvo  
1. 12. 2005.

Pre občanov sú podstatné 
tieto skutočnosti:
Pri dani z nehnuteľnosti sa zachovali 

základné  princípy  zdaňovania  pozem-
kov, stavieb a bytov. Sadzby pri zdaňo-
vaní  pozemkov  sú  na  úrovni  predchá-
dzajúceho roka. Pre väčšinu Malačanov 
zostali  nezme nené  aj  sadzby  dane  zo 
stavieb. Zmena nastala len u dvoch dru-
hov stavieb, ktoré sa využívajú na pod-
nikateľské účely. Ročná sadzba za ostat-
né stavby vzrástla na 30,00 Sk/m2 z pô-
vodných  16  Sk/m2.  Zmena  sa  dotkla  aj 
príplatku  za  každé  ďalšie  nadzemné 
podlažie  okrem  prvého  nadzemného 
podlažia, ktorá je dnes 4 Sk. 

Sadzba dane z bytov zostala na úrovni 
minulého roka 4,00 Sk za m2. K podstatnej 
zmene došlo u dani za nebytové priestory. 
Sadzba tejto dane sa rozdelila na nebytové 
priestory na podnikanie 93,00 Sk a ostatné 
nebytové priestory  (napr. garážové mies-
ta) 17,00 Sk za m2.

Zmenené  neboli  ani  daňové  úľavy 
a  oslobodenie  od  dane  z  nehnuteľnosti. 
Tie sú vo výške 30 % zo základu dane pre 
vlastníkov RD, bytov, garáží a pozemkov 
starších ako 62 rokov. Mesto ju stanovuje 
automaticky  podľa  rodného  čísla.  Pod-
mienkou  je  trvalé  bydlisko  v  byte  či  RD 
a využívanie garáže či pozemku na osob-
nú potrebu. Rovnaká zostáva aj daň za uží-
vanie verejného priestranstva a daň za psa. 
Za jedného psa staršieho ako 6 mesiacov, 
ktorého chová v RD, ročne zaplatí 200 Sk, 
v bytovom dome 1100 Sk. Za každého ďal-
šieho sa daň zvýši o 50 % z predchádzajú-
cich sadzieb. Daňovú úľavu v rozsahu 50 % 

zo základu dane môžu získať tí Malačania, 
ktorí k 1. 1. 2006 dosiahli vek 62 rokov.

Prijatím  VZN  neprišlo  k  podstatným 
zmenám ani v prípade miestneho poplat-
ku  za  komunálne  odpady  a  drobné  sta-
vebné odpady. Sadzba pre FO  je 1,09 Sk 
za prvú až štvrtú osobu a kalendárny deň 
a 0,55 Sk za piatu a ďalšiu osobu a kalen-
dárny  deň.  Poplatníkovi,  ktorý  používa 
vlastnú nádobu v objeme 110 l, 120 l a 240 
l, sa zníži poplatok o 125 Sk za rok.

Počet vývozov pre FO 
sa stanovuje takto:
a)  1 osoba – 110 l, 120 l nádoba, vývoz 

12 x za rok (mesačný vývoz),
b)  2 – 3 osoby – 110 l, 120 l nádoba, vý-

voz 26 x za rok (dvojtýždňový vývoz),
c)  4 – 7 osôb – 110 l, 120 l nádoba, vý-

voz 52 x za rok (týždenný vývoz),
d)  8 a viac osôb – 240 l nádoba, vývoz 

52x za rok (týždenný vývoz).
Zmena nastáva len v prípade požiadav-

ky FO – občana o vyššiu frekvenciu vývozu 
a veľkosť nádoby, ako  je vyššie uvedené. 
Vtedy žiadateľ doplatí poplatok do výšky 
zodpovedajúcej minimálnemu počtu osôb 
prislúchajúcemu danej požiadavke.

kedy a ako?
Daňové priznanie k dani z nehnuteľ-

ností je daňovník povinný podať správ-
covi dane do 31. 1. 2006,  len ak nastali 
v  priebehu  roka  2005  zmeny  skutoč-
ností rozhodujúcich na vyrubenie tejto 
dane  (kúpa, predaj nehnuteľnosti,  sko-
laudovanie stavby, zmenený spôsob vy-
užitia v ap. V ostatných prípadoch ju vy-
rubí správca dane platobným výmerom 
najneskôr  do  15.  mája  2006.  Suma  je 
splatná v troch rovnakých splátkach: do 
31. 5., do 31. 8. a 30. 11. 

Ak ročná daň vyrubená FO* nepresa-
huje  500 Sk  a  PO*  5000  Sk,  je  splatná 
naraz do 31. 5. Najneskôr do 15. marca 
obdržia  občania  platobné  výmery  na 
daň za psa a vyrubenie miestneho po-
platku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady.

V prípade potreby sú občanom formu-
láre daňových priznaní k dispozícii v Klient-
skej kancelárii KPK MsÚ.

                mh

kompletné znenie VZN o miestnych 
daniach a o miestnom poplatku za 
komunálny odpad č. 9/2005 nájdete 
na www.malacky.sk v sekcii samo
správa, podsekcii VZN. 

Miestne poplatky a dane 
– ako na ne v roku 2006

ZASTRELIť ELVISA – kniha od Roberta 
Eversza, amerického autora detektív
nych románov, je podľa kritiky skvelý, 
originálne napísaný a najmä napínavý 
príbeh. 

–  Pôvabná  a  dôverčivá  plavovláska 
Mary Alice Bakerová netuší, aké následky 
môže  mať  úloha,  na  ktorú  sa  podujala, 
keď sľúbila odovzdať mužovi na losange-
leskom letisku aktovku s neznámym ob-
sahom. Po výbuchu, pri ktorom zahynie 
človek, sa z nej stáva kontroverzne popu-
lárna  hrdinka  –  utečenkyňa  pred  záko-
nom,  súkromná  detektívka,  fotografka,  
a predovšetkým šťavnaté sústo pre mas-
médiá  prahnúce  po  senzáciách.  Jej  od-
hodlanie zistiť, čo sa skrýva za peniazmi  
a preliatou krvou, neochabuje, ani keď sa 
ocitá v situáciách, kde môže stratiť všet-
ko. – V akých? Stačí sa začítať... Ak chcete 
súťažiť o predstavovanú knihu, pošlite do 
31. 1. kupón. 

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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Vážení Záhoráci,
tiež ste si dali novoročné predsavzatia tak ako ja? Zbaviť sa zopár kíl navyše. Upraviť 
zažívacie ťažkosti alebo, milé dámy, trochu vyhladiť vašu pleť a zahnať vrásky? Môžem 
vám s tým pomôcť a viesť vaše kroky k vytýčenému cieľu. Pracujem v centre zdravia 
s prírodnou bunkovou výživou. Účinná a hlavne bez chemických prísad prospeje váš-
mu organizmu. Veď chceme všetci pre seba a svoju rodinu len to najlepšie. Spoločne 
nájdeme riešenie.

S úctou vaša poradkyňa – kontakt: 0904/45 49 00 

MESTO MALACkY A RIAdITEĽSTVá ZŠ V MALACkáCH
oznamujú rodičom detí narodených od 1. 9. 1999 do 31. 12. 1999 a od 1. 1. 2000 do 
31. 8. 2000, že v budovách jednotlivých škôl sa bude v dňoch
10. februára 2006 (piatok) od 14.00 h do 18.00 h
11. februára 2006 (sobota) od 9.00 h do 12.00 h konať

zápis do I. ročníka ZŠ 
pre školský rok 2006/200�
Informácie pre rodičov (neprehliadnite):
1.  Zápis do I. ročníka sa uskutoční pre všetky ZŠ (štátne a cirkevnú) v rovnakom termíne.
2. Na zápis sa dostavia i deti, ktorým bol v minulom školskom roku odporučený odklad.
3.  Rodič alebo zákonný zástupca pri zápise predloží rodný list dieťaťa a svoj občiansky 

preukaz.
4.  Žiak plní povinnú školskú dochádzku prednostne v základnej škole v školskom ob-

vode, v ktorom má žiak trvalé bydlisko, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia 
mesta Malacky o školských obvodoch ZŠ na území mesta Malacky č. 1/2004 a v zmys-
le jeho dodatkov. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v ZŠ mimo školského 
obvodu, v ktorom má žiak trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa ZŠ, do ktorej sa hlási, 
ak mu to kapacita školy dovoľuje.

5.  Žiak bude do ZŠ zaradený až po vydaní písomného rozhodnutia  riaditeľom školy  
o jeho prijatí.

6.  Všeobecne  záväzné  nariadenie  mesta  Malacky  o  školských  obvodoch  základných 
škôl č. 1/2004 a jeho dodatky sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ Malacky, na inter-
netovej stránke mesta Malacky, v jednotlivých budovách MŠ a ZŠ.

7.  Na  zápis žiakov do I. ročníka ZŠ M. Olšovského (cirkevná) sa nevzťahuje Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Malacky o školských obvodoch ZŠ na území mesta Malac-
ky č. 1/2004 a jeho dodatky. ZŠ M. Olšovského môže prijať žiakov z rôznych školských 
obvodov (ulíc) v meste.                  RNdr. JOZEF ONdREJkA, primátor mesta

SLUŽBYT MALACKY, 
a. s., sa zmenil 
na TERMMING, a. s.
Vážení vlastníci bytov, 
dodávatelia a odberatelia!
Oznamujeme vám, že spoločnosť SLUŽ-
BYT MALACKY, a. s., dňom 1. 1. 2006 sply-
nula  so  spoločnosťou  TERMING,  a.  s., 
Bratislava do novej  spoločnosti TERM-
MING, a. s. Splynutie obidvoch spoloč-
ností je vykonané v súlade s ustanove-
niami  zákona  č.  513/1991  Zb.  v  znení 
neskorších  predpisov.  Charakteristika 
splynutých  spoločností  je  rovnaká 
v predmete podnikania:  výroba a do
dávka tepla a správa bytov.

Dôvod splynutia: 
Po ukončení regulácie cien energií a ot-
vorení  trhu  s  energiami,  vstupu  iných 
dodávateľov energií na slovenský trh sa 
otvoria  väčšie  možnosti  dojednávania 
cien energií ako u monopolných dodá-
vateľov z dôvodu väčších objemov.

Cieľ: 
V  konečnom  dôsledku  stabilizovanie 
ceny  tepla  pri  maximálnej  hospodár-
nosti výroby. 
Nový názov našej spoločnosti, zapísaný 
v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, je TERMMING, a. s.

Čo je pre vás podstatné:
Všetko ako doteraz vybavíte v spo
ločnosti TERMMING, a. s., prevádzka 
kollárova ul. 375/17 v Malackách.
Ďakujeme vám za dôveru v roku 2005 
a želáme vám v novom roku 2006 pev-
né zdravie, veľa pracovných a osobných 
úspechov a navzájom dobrú spoluprá-
cu.

TERéZIA OSUSká,
členka predstavenstva

Oslaďte si život s HVIEZdOU!
MH 06 B3

CUkRáREň HVIEZdA 
Ul. �. mája 8�, 90� 0� Malacky
Otvorené denne od 9.00 do �9.�0 h. 

MH 06 H1

MH 06 F1

Vysvetlivky:
* FO – fyzická osoba, PO – právnická osoba

• Predám satelitnú anténu s prísl. za 3000 
Sk. Treba  vidieť.  Kontakt:  0902/88  80 12 
alebo 034/772 38 49. 
• Hľadám prácu na 6 hodín dopoludnia. 
Ako údržbár, zámočník, robotník, uprato-
vač či údržbár – strojár. Moje vzdelanie – 
SPŠ – strojnícka. Kontakt: 0902/88 80 12 
alebo 034/772 38 49. 
• Prenajmem garsónku v Malackách. Kon-
takt: 0902/70 47 35.
• Prenajmem 1-i. nezariadený byt v tichej 
lokalite Malaciek. Kontakt: 0903/46 17 15.
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vedením  A.  Blažíčkovej  začala  žať 
úspech  v  žiackych  speváckych  súťa
žiach.  V  roku  2000  vyhrala  2.  miesto 
v  celoštátnej  prehliadke  Zlatého  slávi
ka.  Svoj  vzťah  k  ľudovým  tradíciám 
upevňovala  aj  účinkovaním  vo  folklór
nom súbore Slnečnica – Sunečník z Ga
jár. „Doma  si  však  skôr  pohmkávala  aj 
moderné piesne.“ SuperStar  jej už dru
hýkrát  priniesla  šancu  dokázať,  že  je 
univerzálnou  speváčkou  a  príjemne 
prekvapila. „V  prvom  ročníku  som  síce 
skončila  pred  divadlom.  Vtedy  imidž 
prevŕšil spev a zle som si aj vybrala pie
seň. Do SuperStar II. som sa už nechcela 
prihlásiť. Urobil to za mňa môj kamarát 
(ktorému týmto ďakuje, pozn. aut.). Keď 
už prišla pozvánka,  tak som na casting 
šla. Tešila  som  sa  na  srandu,  ktorá  tam 
bola aj minulý rok,“ prezrádza. 

Na druhýkrát s väčšou trémou
Hoci  systém  súťaže  už  poznala,  tré

mu  mala  druhýkrát  paradoxne  väčšiu. 
„Čo ak ma ešte viac skritizujú?“ obávala 
sa  priveľmi  sebakritická  Barbora  samej 
seba. Pred porotcami sa jej triasli nohy, 
no trému dokázala skryť. O tom, že sú
ťaží,  nevedela  ani  jej  profesorka  spevu 
zo školy. „Veď čo, ak by  to nevyšlo. Pri
znala  som  sa  jej,  až  keď  som  postúpila 
do stovky. Aj ma vyhrešila, že mi mohla 
pomôcť  pri  príprave  skôr,“  usmieva  sa. 
„Veľmi ma podporovala,  tak ako všetci. 
Rodina, priatelia, známi aj neznámi.“ Ich 
podpora sa premenila na spoločnú veľ
kú radosť z postupu, študentka má však 
i obavy. „Čo bude so školou? Chcem do
končiť tento polrok. Dúfam, že mi dovo
lia skĺbiť dva polroky, aby som od sep
tembra  mohla  pokračovať  so  svojimi 
spolužiakmi.“ 

Hviezdne hniezdo
Pred  semifinálovým  večerom  je  de

siatka ubytovaná vo Hviezdnom hniez
de.  Zo  zákulisia  nám  prezrádza. „Prišli 
sme sem už v nedeľu. Nazreli do nej aj 
rodičia a páčilo sa im tam. Na mňa však 
priestor pôsobil umelo. Všetko preskle
né...  Chýbalo  mi  teplo  domova.“  Odlú
čenie a niekedy aj nudu ľahko pomáhal 
prekonať super kolektív. „Ak sme necvi
čili, cez deň sme podriemkavali a večer 
sa  zabávali.  Tancovali,  spievali...  Bolo 
dobre. Výborne  sa  o  nás  starali,  všetci, 
až po strážnu službu.“ Ako trénovali na 
pre mladú Malačianku „osudový“ večer? 
„V  utorok  sme  spievali  siedmi,  potom 
sme  mali  stretnutie  s  vizážistami,  ktorí 
nám vyberali oblečenie na piatkový ve
čer. V  stredu  spievali  len  traja. Vo  štvr
tok sme mali voľno a v piatok sme už od 

pol desiatej ráno boli v STV a kolotoč sa 
zastavil  až  v  sobotu  ráno  o  tretej,  keď 
sme dotočili magazín.“ 

Semifinálový večer
Počas semifinálového večera Barbo

ru všetci podporovali na diaľku a posie
lali  sms.  „Ani  rodičov  nepustili  do  štú
dia, publikum tvorili komparzisti, to nás 
všetkých mrzelo. Sama som im teda na
vrhla, nech zostanú radšej v pohodlí do
ma.“  Napätie  sa  v  ten  deň  dalo  u  Balú
chovcov  krájať.  Ako  hovoria:  stať  sa 
mohlo  všeličo,  aj  tréma  zohráva  svoje, 
no ich Barborke to vyšlo. 

Po  polnoci  prišla  eufória.  U  Balú
chovcov vyzváňali telefóny, všetci sa te
šili. „Rodina z východu dokonca zahlási

la, že nebude celú sobotu nič robiť, len 
oslavovať.“ 

Ako všetko prežívala ich najstaršia dcé
ra? „Upozorňovali ma na to, že po odspie
vaní až po rozhodnutie to budú ťažké dve 
hodiny čakania. Hneď po skončení vysiela
nia sa na nás vrhli novinári a ani sme neve
deli, že už je toľko hodín. S postupom som 
veru nerátala. Tipovala som Richarda, Jan
ku a Tünde,“ dodáva. Po  vyhlásení  svojho 
mena zostala v šoku. „Neverila som tomu, 
vyhŕkli mi slzy. Vôbec som neregistrovala 
počet hlasov, až na druhý deň som sa pýta
la maminy, koľko som ich získala.“

Budúcnosť má vo svojich rukách
„Každý by sa chcel dostať čo najďalej. 

Teším sa na ten prvý pocit, keď vystúpim 
pred to veľké publikum v Inchebe,“ hovorí 
študentka, pre ktorú sa otvára život v iných 
dimenziách. „Bojím sa, či nebudem druhá 
Zdenka Predná, ktorej tam padal mikrofón. 
Niekedy totiž mávam ,smolné dni‘,“ usmie
va sa potmehúdsky. Čo bude spievať v pr
vom kole, kedy si budú vyberať sami, ešte 
nevie. „Teším sa však na všetky finálové ve
čery, v ktorých vystúpim. Zvlášť na novin
ku elánové kolo,“ hovorí mladá slečna, kto
rá  chce  zostať  rovnaká.  „Pre  kamarátov  
budem vždy ich ,pojašená‘ Baruša.“ Vďaka 
úspechu, ktorým budú žiť dlho  i Malacky 
(veď  svoju  Záhoráčku  musíme  podporo
vať, pozn. aut.), má isté vydanie vlastného 
CD. Či chce byť skôr speváčkou ako hereč
kou? „Ako sa bude dať, rada by som sa však 
uplatnila v muzikáloch. Spevom chcem ro
biť radosť, aj preto mi skôr sedia pomalšie 
veci, ktoré odhaľujú moje vnútro.“ Držme 
jej palce, nech sa jej to podarí.

LUCIA POLÁKOVÁ,
foto: archív B. B. 

• „S Jankou Čonkovou, ktorá skončila na 
3. mieste (do finále sa môže prebojovať 
vďaka druhej šanci, pozn. aut.), sme rovna
ko strelené,“ povedala Barbora. Obe sa na
rodili v znamení Strelca v tom istom roku. 
Malačianka oslávila 18. narodeniny 7. 12. 
2005 a Trenčianka 3. 12. 2005. Počas semifi
nále im boli hviezdy naklonené, potvrdil im 
to horoskop. 

• „Angličtinu som sa nikdy neučila. Pes
ničku si napočúvam. Porota to netušila, keď 
Rišovi Vidovi aj mne vyčítali výslovnosť,“  
do finále sa tak prebojovali dvaja, nean
gličtinári‘. 

• Pri chatovaní s fanúšikmi sa nevyhla 
ani otázkam: Aké nosíš číslo nohavíc? Akú 
máš značku mobilného telefónu. „Mnohí 
mi písali, že vyzerám mladšie, tak na pät
násť. Z popularity mám trošku obavu, veď 
aj novinári si niekedy domyslia všeličo.“ 

• Ako Barbora vidí ostatných finalistov? 
„Peťo Cmorík je úžasný charizmatický člo
vek, rovnako aj Majka Bundová. Pikoška 
o Kvaky – je tuhá fajčiarka, Maťo Koreň je 
tiež pohodový chalan aj Martin Kraus. Ja
kub Petraník je dosť suverénny, ale asi má 
byť prečo, veď mu to spieva. Za týždeň vo 
vile som najlepšie spoznala Riška Vidu, se
bavedomie mu tiež nechýba.“ 

RECEPT PANI VOZÁROVEJ

Zemiakové knedle
SPOTReBA
450 g  zemiakov,  100 g  krupicovej 

múky, 50 g krupice, 1 vajce, voda, soľ 
POSTUP
Umyté zemiaky uvaríme, olúpeme, 

pretlačíme, posolíme a spracujeme s mú
kou, krupicou a vajcom na cesto. Na po
múčenom lopári urobíme dlhé knedle, 
ktoré uvaríme v osolenej vode. Pomocou 
nite ich nakrájame a podávame k mäsu 
so šťavou. 

– Vracá sa strýček Francek od doktora.
– Tak co ti doktor poradziu na ten bo

lavý zub?
– Ná, hadí jed, Maro.
– A predpísau ti ho? 
– Né, nesceu sem ho, nač puacit. Na

pluj mi na ruku!
• • •
 – Dorko, ty šaty si nekupuj, sú ti veliké!
– A just si ich, Francku, kúpim, nech 

pukne suseda Anča od hnevu, nech si 
myslí, že sem schudla!

• • •
– Fero sa v noci obudzí, rožne lampu 

a dzíva sa na ženu. Tá sa též obudzí a pýta 
sa: 

– Ná, Fero, proč nespíš a dzívaš sa na 
mja?

– Víš, ked sa tak na tebja dzívam, pri
padáš mi jak z pohádky. Bjetka sa koketne 
usmjeje a ščastne sa pretáhne. Fero po
kračuje: 

– Vuasy, zuby, oči a nos – no hotová 
ježibaba!

• • •
– Tacinku, proč sa mám učit anglicky?
– Ná, víš, Ferinku, anglicky vyprávjá  

už pú svjeta!
 A to nestačí?
– Proč sas, Francku, oženiu?
– Necíciu sem sa dobre doma aňi ven

ku.
– A fčil?
– Fčil mi je, strýčku, dobre aspoň ven

ku.

alebo

okénko jak biuo, 
jak je...  a jak bude

Mauacké jarmoky
Ked sem já chodziu do škouy, každý 

štvrtek sme mjeli volný den, na kerý sem 
sa najvícej tešiu. 

Každý štvrtek byu v Malackách trh, de 
chodzili aj z okolitých dzedzin ženy, keré 
mjeli svoje polnohospodárské prebytky. 
Nekerá mjeua hrudku syra, druhá zas pu
tru. Najvíc sa mi lúbiuo, ked mjeua na 
chrbce uvázaný koš a trčali z neho huavy 
husí alebo kurenec. Ked to poprodali, tak 
si zas v obchodoch pokúpili to, co potre
bovali. Trh biu pri Severínkovi na námjes
cí, de je fčil parkovisko.

Každý prvý štvrtek v mjesíci biu jar
mak. To biuo ale rušno. Už ráno biuo čut 
hrmot rebrináku nauožených kisňama, 
v kerých mjeli maué prasátka, nekerí aj 
veliké krávy. Za vozem na štranku biu 
uvázaný býček alebo kráva. Šetci sa ubí
rali na místo, keré mjeli vyhradzené. To 
biuo za bitúnkem, de je ulica 1. mája. Tam 
bili porobené ohrady. Jedna biua pro ko
ne, druhá pro hoviazí dobytek a trecí pro 
ošípané. Obchodníci a remeselníci mjeli 
místo od Severínka až po dolný kosteu po 
oboch stranách. Najprv v šatroch prodá
vali obchodníci a potom remeselníci, kerí 
to mjeli rozuožené po zemi. Najvíc sem 
obdzivovau hrnečky, čupáky a šelijaké 
košíky. 

Ked biu jarmok, tak sem stau hodne 
skoro. Od starého Naša sem si vypoščau 
vozík (aj sem mu ho zapuaciu) a išeu sem 
na nádraží čekat obchodníku. Najvíc cho
dzili z Moravy. Spoznau sem sa z jedným 
Brňákem, kerý prodávau kefy a krémy. 
Tak sem pomáhau aj prodávat. Ked si 
odešeu na pivo, tak sem už kričau: – Puc
pastu, vazelínu, kupujte ženičky! Našli sa 
aj takí, kerí kupovali, ale nepuacili. Ked sa 
už ludé rozchádzali, zbalili sme kufre, od
vezeu sem ich na stanicu a čekau na vý
puatu. Ked sem už mjeu peníze v tegezi, 
najprf sem išeu kúpit párek z rohlíkem, 
a potom sem sa pobrau na Džbankáren. 
A zas sem moseu čekat mjesíc, až bude 
jarmak.

FRANTIšEK OSUSKý, Malacky

Napíš aj ty, milý čitateľ!
Môže to byť príbeh zo súčasnosti alebo 
minulosti. História sa rodí už dnes. Napíš
me si našu záhorácku históriu z našich 
príbehov.

TONI GúTH, autor rubriky

Františka Osuského, 
podobne  ako  každého,  kto  nám  napíše 
svoj príbeh v záhoráčtine, odmeníme po-
ukážkou na nákup v predajniach COOP 
Jednota.

KULTÚRA • SPOLOČENSKÁ KRONIKA • OZNAMY

PíSANé NAšú REčú

(K)rôčik od stovky
Najstaršou klientkou Mestského 
centra sociálnych služieb v Malac-
kách na Mierovom námestí je nepo-
chybne Irena špačinská. Narodila sa 
ešte za Rakúsko-Uhorska 7. januára 
1907 v Bratislave. „Záhoráčkou“ sa 
stala vydajom v roku 1929. 

Irena Špačinská  je klientkou centra už 
dvadsať  rokov,  odkedy  centrum  funguje. 
„Najskôr sme jej vozili obedy, neskôr sme 
ju ubytovali sezónne počas zimy a od 19. 
februára  1999  je  už  v  centre  celoročne,“ 
prezradila Vlasta Galovičová. Je optimistka, 
niekedy však menej komunikuje a radšej 
počúva, hoci jej už sluch neslúži tak ako za 
mladi. Jej spoločníkom je rádio, v ktorom 
ma  vytipované  rozhlasové  relácie  nielen 
v slovenčine, ale aj v maďarčine a nemčine. 
Aké je to pocit byť len (k)rôčik od stovky? 
– Hm, niekedy nič príjemné, – prezradila 
dáma v rokoch, ktorá si do nového roka že
lá  pre  seba,  aby  nespadla  a  nezlomila  si 
niečo. Potom by už bolo zle. Ostatným za
želala veľa splnených prianí a pridala aj re
cept na dlhovekosť – Podľa možností ne
večerať. Na mužov kašľať. Veľa odpočívať 
a netrápiť sa pre maličkosti. 

text, foto: -lucy-

ZABÁVA NÁS PÁN BAKLíK

Vedenie  MsCSS  touto  cestou  ďakuje 
pani Pilnej z cukrárne HVIeZDA, ktorá 
sponzorsky poskytla voňavú tortu pre 
oslávenkyňu. 

Malačianke sa otvára hviezdne 
nebo vo finále SuperStar II.

Muzikálna už odmalička. Akonáhle doma 
zistili, že jej hudobný sluch nechýba, pri-
hlásili ju na ZUŠ.

Dokončenie z �. strany

O čOM SA EšTE NEPíSALO
18-ročná slečna má pred sebou veľkú bu-
dúcnosť.

K štvrtkovým malackým jarmokom patrili 
aj podomoví obchodníci, ktorí si na „škroš-
ni“ nosili pred sebou „celý obchod“. Malacký jarmok pred kláštorom v roku 1939. V pozadí budova hostinca Berson. 
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Trochu neskôr, ale predsa sa usku
točnilo slávnostné vyhlásenie anke
ty Atlét roka AC Malacky 2005. 
V školskej jedálni na Základnej škole 
Záhorácka sme sa dozvedeli meno 
najlepšieho atléta, resp. atlétky za 
uplynulý rok. V priebehu celého ro
ka indície naznačovali, že sa ňou sta
ne Alexandra Štuková, o ktorej sme 
písali v minulom čísle. 

Sandra  toho  dosiahla  za  rok  požeh-
nane.  Pripomeňme  si  jej  najväčšie  ús-
pechy. V septembri sa stala dvojnásob-
nou  majsterkou  Slovenska  v  Nových 
Zámkoch  na  žiackych  majstrovstvách 
krajiny. Suverénne zvíťazila v trojstovke 
i  šesťstovke  a  o  niekoľko  dní  obliekla  
reprezentačný  dres  na  medzištátnom 
stretnutí  Česka  a  Slovenska  v  Hodoní-
ne.  Na  Vianočnej  cene  Vitalu  utvorila 
dva  nové  žiacke  halové,  slovenské  re-
kordy v behu na 150 i 300 metrov. Stala 
sa  majsterkou  Slovenska  na  pretekoch 
o  úroveň  vyššie,  ako  je  jej  kategória  – 
medzi dorastenkami zvíťazila v behu na 
400 metrov v Dubnici. Suverénne si po-
čínala  i  na  ďalších  majstrovstvách  Slo-
venska  v  Banskej  Bystrici  –  na  šampio-
náte  základných  škôl  zvíťazila  v  behu 
na  800  metrov.  Začiatkom  uplynulého 
roka  získala  svoju  prvú  veľkú  medailu 
na halových M SR  žiakov, keď v behu na 

600  metrov  nestačila  na  Štefunkovú, 
ktorú mimochodom v Nových Zámkoch 
bez problémov zdolala. Štuková okrem 
individuálnych  úspechov  výrazne  ov-
plyvňuje  preteky  štafiet.  S  tou  junior-
skou,  ktorá  na  halovom  republikovom 
šampionáte  získala  striebro  na  4  x  400 
metrov,  je  zároveň  držiteľkou  sloven-
ského juniorského rekordu. Rekordérka 
Sandra  sa  celkovo  stala  trojnásobnou 
kráľovnou  malackej  atletiky.  Prvý  pri-
mát, ktorý jej bol na vyhlasovaní udele-
ný, bolo ocenenie za najlepšieho atléta 
uplynulého deviateho ročníka ZŠ Záho-
rácka. Stala sa i najlepšou atlétkou celej 
školy  a  napokon  i  samotného  AC. Tré-
neri Vladimír Handl a Petr Filip pristúpili 
i  k  novému  systému  vyhlasovania  naj-
úspešnejších atlétov. Do pozornosti bo-
la  daná  akási TOP  10  –  čiže  vzostupné 
poradie  najlepších  športovcov  od  de-
siateho po najlepšie prvé miesto. 

Ponúkame vám výsledky:

10. Alica Mackovichová  (druhá v sú-
ťaži Hľadáme nového J. Plachého)

9. Renáta Fajtáková  (donedávna  dr-
žiteľka  žiackeho  slovenského  rekordu  na 
150 m)

8. Martina kocáková  (štvrtá na M SR  
dorastu,  členka  bronzového  tímu  Slávie 
UK, kde hosťovala)

7. Jana Sedláková  (držiteľka  sloven-

ského juniorského rekordu so štafetou na 
4  x 400 m)

6. Jakub Valachovič  (tretí  na  M  SR 
družstiev, člen strieborného družstva Slá-
vie UK, za ktorú hosťoval)

5. Ján Beňa (2. a 3. miesto na M SR žia-
kov v Nových Zámkoch)

4. Barbora Šimková (členka reprezen-
tácie SR na Európskom pohári v Talline)

3. katarína Ďuricová  (majsterka  SR 
na  halových  M  SR  dorastu,  slovenská  re-
prezentantka)

2. Aneta Hollá  (majsterka SR na M SR 
juniorov a halových M SR dorastu, 2. na M 
SR  družstiev,  členka  víťazného  družstva 
ATU Košice, za ktoré hosťovala)

1. Alexandra Štuková (o ktorej už bolo 
všetko povedané)

Najlepší atléti ZŠ Záhorácka:
5. ročník – Claudia Hladíková
6. ročník – Dominika Sedláková
7. ročník – Alica Mackovichová
8. ročník – Renáta Fajtáková
9. ročník – Alexandra Štuková

jaki, foto: L. Poláková
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ŠPORT

Novinky v AD HOC 
v novom roku

7.  1.  sa  v  ŠH  Malina  uskutočnil  prvý 
z  dvoch  mládežníckych  turnajov  v  sálo-
vom futbale, ktoré organizujú funkcionári 
futbalového oddielu ŠK Malacky pri príle-
žitosti  800.  výročia  písomnej  zmienky 
o meste. Vo vzájomných dueloch bojovalo 
šesť mužstiev, medzi nimi aj mladší žiaci ŠK 
Malacky. Vo finále sa stretli domáci so Slo-
vanom Bratislava, ktorému nakoniec pod-
ľahli v pomere 5:3.

Konečné poradie: 1. Slovan Bratislava, 
2. ŠK Malacky, 3. FK SH Senica, 4. Břeclav,  
5. KŠK Plavecký Mikuláš, 6. FK Gajary

Malacky reprezentovali: M. Šťastný, M. 
Rybár, J. Šulc, E. Žáček, H. Žáčková, P. Kudo-
láni, M. Nemec, S. Skačan, M. Šišulák, M. Ble-
cha, S. Fifík. Za najlepšieho brankára  tur-
naja bol vyhlásený Marko Šťastný z ŠK Ma-
lacky. 

Druhý turnaj sa uskutoční v nedeľu 29. 
1. v čase od 9.00 – 19.00 h. Predstavia sa na 

ňom  futbalisti  narodení  v  r.  1991  a  1992 
z klubov: ŠK Malacky, ŠK Slovan Bratislava, 
Slavoj Moravský Svätý Ján, ŠK Gajary, Slo-

van Břeclav, FK Veselí na Morave (družob-
né mesto Malaciek).  

fh, foto: archív

Príprava futbalistov ŠK Malacky
14.  januára odštartovali prípravu na jarnú časť súťaže seniori futbalového klubu ŠK 

Malacky. Fyzickú kondíciu budú naberať v areáli Zámockého parku a prípravné zápasy 
budú hrať na ihriskách súperov, resp. na prenajatom ihrisku v Plaveckom Štvrtku, pretože 
si ich jedinú hraciu plochu, ktorú majú, chcú šetriť pre nastávajúcu jarnú časť súťaží pre 
svoje futbalové mládežnícke kolektívy a mužstvo seniorov.

FRANTIŠEk HLAVATý

Dátum Deň Čas Zápas Miesto
  5. 2. ne 13.00 Jablonové (5. liga) – ŠK Malacky Jablonové
18. 2. so 11.00 ŠK Malacky – ŠKP Dúbravka (3. liga)  Plavecký Štvrtok
26. 2. ne 13.00 D. Lužná (3. liga) – ŠK Malacky umelá tráva Rapid BA
  5. 3. ne 13.00 ŠK Malacky – FK Senica (3. liga) Plavecký Štvrtok
12. 3. ne 15.00 ŠK Malacky – FC Borinka (6.liga) Plavecký Štvrtok
19. 3. ne 15.00 Začiatok súťaže

Termíny prípravných zápasov – seniori:

Štuková je atlétkou roka 2005!

Mladí futbalisti ŠK Malacky po rozhodujúcom zápase so Slovanom Bratislava.

800. výročie oslavujú futbalisti ŠK Malacky  futbalom

Od 16. januára môžete v hale Malina 
vyskúšať novinku – sprístupnenú le
zeckú (boulderingovú) stenu. 

Tú kompletne postavila firma PILKA Ka-
meny,  umožňuje  na  ploche  takmer  90  m² 
využiť približne 500 chytov. Ľahšie úseky sa 
striedajú  s  previsnutými  a  poskytujú  tak 
športové vyžitie sa pre lezcov všetkých kate-
górií a výkonností. Na samotnej stene sa tre-
ba riadiť pokynmi služby a dodržiavať pra-
vidlá podľa štatútu, ktorý obdrží každý náv-
števník. Otváracie hodiny sú denne od 18.30 
do 21.00 h. Ceny za vstup sú diferencované. 
Pre členov SHS James (30 Sk), ostatných čle-
nov horolezeckých klubov 40 Sk a ostatných 
50 Sk, deti do 110 cm majú vstup v sprievo-
de dospelého zdarma a od 111 do 160 cm 
20 Sk. 

Lezectvo spája relax a akúsi „očistu mys-
le“ s vytrvalosťou a fyzickou silou. Napokon, 
posúďte  sami! V  priebehu  roka  pripravuje 

vedenie AD HOC, mestskej príspevkovej or-
ganizácie, pre všetkých, ktorí využívajú služ-
by ŠH Malina a letného kúpaliska, ďalšie no-
vinky. V priestoroch kolkárne plánuje pri za-
chovaní jej pôvodnej funkčnosti vybudovať 
strelnicu na vzduchové zbrane. V ŠH by sa 
mali vytvoriť podmienky na trénovanie bed-
mintonu. Na letné mesiace je naplánovaná 
rekonštrukcia stropu v plavárni, ktorá bude 
v tomto období mimo prevádzky. Po jej rea-
lizácii bude možné na palubovke ŠH opäť 
začať  s  trénovaním  športov  s dynamickou 
záťažou (napr. aerobiku). Prevádzka haly by 
nemala byť rekonštrukciou ochromená. Na 
letnom kúpalisku AD HOC pripravuje polo-
ženie  novej  dlažby  okolo  veľkého  plavec-
kého bazéna. „Chceme upraviť pavilón č. 2 
v priestoroch kúpaliska tak, aby mohol byť 
využívaný  celoročne  na  športové  aktivity 
pre deti i ostatných obyvateľov mesta,“ po-
vedal Vladimír Mihočko, riaditeľ.
       ap, jaki

Desiatka najlepších (chýba Sedláková) s dvojicou trénerov a tortou. Zľava: M. Kocáková, tréner V. Handl, J. Valachovič, A. Mackovicho-
vá, B. Šimková, J. Beňa, A. Hollá, R. Fajtáková, A. Štuková, K. Ďuricová a tréner P. Filip. 

Od 26. decembra 2005 sa v ŠH Mali
na v dvoch kolách uskutočnili turna
je 5. ročníka Malackého pohára vo 
futsale, ktorého sa tento rok zúčast
nilo 28 mužstiev.

Súťaž vyvrcholila cez víkend 14. – 15. 1. 
V semifinále sa stretli Samba Team s HSF 
vo vyrovnanom zápase, kedy sa o prvom 
finalistovi – Sambe – rozhodlo až na penal-
tovom rozstrele. Druhý semifinálový zápas 
medzi  Športkou  a  Stupavou  skončil  7:3 

v  prospech  Stupavy.  15.  1.  v  zápase  o  3. 
miesto Športka porazila HSF 7:3, keď sa jej 
v závere podarilo vsietiť 5 gólov. Finále sa 
hralo takticky, ale Stupava mala od začiat-
ku  navrch.  Samba  hrala  za  stavu  1:3  po-
wer-play, no  inkasovala ešte dva góly do 
prázdnej bránky. Organizátorov teší, že 5. 
ročník Malackého pohára pritiahol do hľa-
diska početné publikum, takže futsal v Ma-
lackách je  jednoznačne najpopulárnejším 
športom v Malackách. 

rad, foto: archív

Malacký pohár vo futsale 
vyhrali Stupavčania

Víťazi Malackého pohára zo Stupavy si 1. miesto právom zaslúžili. V každom zápase bo-
li od svojho súpera lepší.

Bez podpory rodičov dieťa ťažko 
dosiahne výrazné úspechy. Novin
kou tohtoročného vyhlasovania  
bolo udelenie titulu ROdIč ROkA. 
Stala sa ním RENáTA BEňOVá. 
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