
Čaro zeleného koberca
Ešte len deň pred začiatkom veľtrhu 

kolega z TIK-u v Devínskej Novej Vsi, kto-
rý pomáhal zabezpečovať časť prezen-
tujúcu projekt Paltour, sa po vstupe „na 
pôdu mesta“ nadýchol a povedal: „Je tu 
dobrá energia – to bude tým zeleným 

kobercom!“ Nuž, možno áno, ale aj po-
sedenie na pohodlných prútených 
kreslách s veľkoplošnou fotografiou 
kaštieľa v pozadí lákalo svojou útulnos-
ťou a pohostinnosťou. Celková otvore-
nosť a srdečnosť personálu pri stolíkoch 
prezentujúcich mesto, okolie i hosťujúce 

partnerské mesto Veselí nad Moravou 
boli magnetom, ktorý prilákal stovky 
zvedavých návštevníkov.

Bolo čo obdivovať 
Okrem dominantnej fotografie Svä-

tých schodov pozornosti väčšiny neušli 
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úvodník

Čisté zlo
Každý si žije po svojom a každý sa usi

luje žiť si tak, aby v budúcnosti oľutoval  
čo najmenej zo svojich skutkov. Ako už 
niekto povedal, človek nie je ostrovom sa
mým pre seba. Ľudí, hoci neznámych, spá
jajú rôzne putá. Zväčša je to sentimentál
ny smäd po láske, osobnom naplnení, ne
konečnom šťastí a úspešnom živote. No 
okrem toho každého do jedného spája  
čosi nedobré, akési temné stránky skryté 
pod kožou, hlboko v mysli, či ak chcete, 
v srdci. Zlo je všadeprítomné a je na kaž
dom, ako sa s ním rozhodne naložiť. Sú ľu
dia, ktorí ho obrátia proti sebe v túžbe po 
vlastnom zničení, po úplnej ničote a prázd
note. Väčšinou však, a možno neúmysel
ne, namieria svoju zlobu von – proti dru
hým. Preto denne počúvame nepravdivé 
klebety, sledujeme falošné kamarátstva, 
nevernú lásku, čítame vety plné zlosti 
a hnevu, ktorý nemá príčinu. Psychoana
lytici tvrdia, že kto má prečo žiť, je schopný 
uniesť akúkoľvek životnú situáciu. Čo však 
vtedy, keď je dôvod žiť, ale chýba chuť? 
Chuť ďalej odolávať ľudskej hlúposti, no 
najmä bezhraničnej zlosti, valiacej sa na 
nás z každej strany? Všeliek zatiaľ nepo
znám, stavanie barikád okolo seba nemá 
zmysel, zmierenie sa rovná prehre... Mož
no pomôže viac ľudskosti, niekto ju však 
už úplne stratil. 

SIMONA ŠÍPOVÁ

Pozývame Vás na zasadnutie MsZ, 
ktoré sa uskutoční vo štvrtok 4. feb
ruára o 15.00 h vo veľkej zasadačke 
MsÚ na Radlinského ul. v Malackách. 
Prerokované budú aj tieto body: 
návrh VZN o prenájme nebytových 
priestorov a ostatného majetku vo 
vlastníctve mesta, návrh VZN o pre-
nájme pozemkov vo vlastníctve mes-
ta, návrh VZN o záväzných častiach 
Zmien a doplnkov územného plánu 
Malacky a Návrh na schválenie Zmien 
a doplnkov územného plánu a do-
plnkov mesta. Kompletný program 
zasadnutia nájdete na www.malac
ky.sk v sekcii Mesto – Samospráva 
mesta – Mestské zastupiteľstvo – Za-
sadnutia a na eM Texte, strana 166.

pozvánka

História vs 
súčasnosť

Rod Pálfiovcov žil 
v malackom kaštieli až do prevratu v ro-
ku 1918, kedy posledný majiteľ pamiat-
ky Mikuláš VI. Pálfi spolu s manželkou 
Margitou odišiel do Marcheggu, kde 
v roku 1935 aj zomrel. Po odchode Pál-
fiovcov obývali kaštieľ dôstojníci česko-
slovenskej armády, neskôr tu stredoškol-
ský internát zriadili františkáni, ktorí kaš-
tieľ s rozsiahlym parkom získali. V 40. ro-

koch 20. storočia sa ma-
jitelia nehnuteľnosti opäť 

začali striedať. V posledných ro-
koch 2. svetovej vojny tu boli väznení prí-
slušníci Slovenského národného povsta-
nia, po vojne sa kaštieľ stal kasárňou pre 
príslušníkov pohraničnej stráže. Od roku 
1957 až do roku 2003, kedy sa pamiatka 
dostala opäť do rúk františkánov, bola 
v kaštieli nemocnica. Staronoví majitelia 
však kaštieľ nehodlali využívať pre svoje 

pálfiovský 
kaštieľ včera, 
dnes a zajtra

Pôvodne barokový kaštieľ v Malackách bol postavený v 17. storočí, presný 
rok výstavby však nepoznáme, pretože názory historikov sa v odpovedi na 
túto otázku rozchádzajú. Najčastejšie sa však v odbornej literatúre objavu
jú roky 1624 a 1664. Keďže nie je isté, kedy presne bola výstavba kaštieľa 
dokončená, s istotou nepoznáme ani meno jeho prvého pána. Isté je len to, 
že majiteľmi boli takmer tristo rokov Pálfiovci. 

veľtržné postrehy 
a inšpirácie

Po veľtrhu ITF Slovakiatour 2010 v bratislavskej Inchebe 21.–24. januára, 
na ktorom sa Malacky prezentovali po prvý raz hneď v dvoch expozíciách 
v rámci spoločného stánku v rozlohou 80 m2, môžeme konštatovať spo
kojnosť väčšiny tých, ktorí si túto príležitosť nenechali ujsť. Štyri dni v ar
chitektonicky príjemne stvárnenom prostredí sa niesli v znamení vysvetľo
vania, hľadania nových  inšpirácií pre propagáciu cestovného ruchu, ale aj 
obdivu k prístupu mnohých nadšencov, čo v tejto oblasti pracujú.  

Pokračovanie na �. strane

Osadenstvo malackej expozície vítalo návštevníkov nielen ko
láčikmi a množstvom informácií, ale aj milými úsmevmi.

Rekonštrukčné  práce  v  kaštieli  sa  začali  1.  novembra  2009.  Výraznou  premenou  
prejde aj studňa (na fotografii vpravo) uprostred nádvoria.

Pristavila sa u nás aj re
daktorka týždenníka pre 

slovenský  vidiek  s  náz
vom Farmár Ingrid Socho

rová,  ktorá  je  zo  Skalice  
a  priznáva  sa  k  nostalgii 

voči  „záhoráckej  starine”. 
Azda aj preto ju zaujala na

ša knižočka po záhorácky pí
saných  receptov.  Dodatočne 

nám poslala fotografiu, ako si 
ju  doma  vystavila  na  čestné 

miesto k veciam po babičke.

Pokračovanie na �. strane
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„Stav mosta je hodnotený ako veľmi 
zlý a plánuje sa jeho oprava. Projektová 
dokumentácia Oprava mosta estakáda 
Malacky ev. č. 503-22 b je už v súčasnosti 
vyhotovená a nachádza sa u správcu, 
ktorým sú Regionálne cesty Bratislava,“ 
informoval Radovan Choleva, vedúci od-
delenia komunikácie s médiami a verej-
nosťou Kancelárie predsedu BSK. „Na pr-
vom pracovnom zasadnutí zastupiteľ-
stva BSK si poslanci okrem schválenia no-
vého rokovacieho poriadku zvolili tiež 
podžupanov a členov jednotlivých ko-
misií, ktoré budú rokovať aj o rekon-
štrukcii diaľničného privádzača,“ priblížil 

R. Choleva. „Zavŕšil sa tým proces pre-
berania úradu, odteraz môžeme začať 
normálne pracovať,“ skonštatoval podľa 
vyjadrenia R. Cholevu predseda BSK Pa-
vol Frešo. „Najbližšou a kľúčovou úlohou 
je podľa P. Freša príprava a schválenie 
kvalitného rozpočtu, ktorý zohľadní 
možnosti kraja v čase hospodárskej krí-
zy,“ dodal R. Choleva. V tomto rozpočte 
by mala byť zahrnutá aj rekonštrukcia 
malackého mosta.

Koncepcia opravy je vypracovaná
Regionálne cesty Bratislava ešte vlani 

schválili koncepciu pripravovanej opra-
vy. „Hovorí sa v nej o výmene zvršku 
s možnosťou zachovania ríms a zábrad-
lia s výmenou poškodených častí a tiež 
o obnove a výmene poškodeného betó-
nu zo stykových škár priečinkov a opôr,“ 
objasnila Mária Rajtová, hovorkyňa spo-
ločnosti. Vymeniť by sa mali mostné zá-
very, odvádzače vody a priložením ka-
menných obrubníkov s izoláciou by sa 
mali upraviť rímsy. Súčasťou opravy by 

podľa vyjadrenia M. Rajtovej malo byť aj 
zhotovenie prechodových dosiek a injek-
táž svahov za oporami, reprofilácia povr-
chových betónových vrstiev nosnej kon-
štrukcie a spodnej stavby a zjednocujúci 
a ochranný náter celej konštrukcie mos-
ta. „Predpokladaný náklad na opravu je 
2,5 mil. €. Dĺžka opravy sa predpokladá 
na 3–4 mesiace od začatia prác. Po začatí 
prác na oprave mostného zvršku z dô-
vodu možných skrytých chýb môže prísť 
k zvýšeniu predpokladaných finančných 
nákladov, ktoré budú upresňované čiast-
kovou diagnostikou počas opravy,“ tvrdí 
M. Rajtová. Vyvrátila tiež obavy z neú-

nosného skomplikovania dopravy v cen-
tre mesta či otvorenia momentálne pre 
automobilovú dopravu uzatvorených 
železničných priecestí na Kollárovej a Va-
janského ulici. „Oprava bude vykonaná 
po polovičkách, riadená svetelnou sig-
nalizáciou s minimálnou požiadavkou na 
uzavretie mosta. Pri oprave mosta sa ne-
predpokladá zásah do objektov a pre-
vádzky ŽSR,“ dodala M. Rajtová.

Most naháňa strach
Napriek tomu, že o probléme sa v za-

stupiteľstve BSK diskutuje, reálne sa už 
rok nekoná. Množstvo vodičov sa zo 
strachu pred zrútením jazde po moste 
začína vyhýbať. Nie je totiž ničím výni-
močným, že pri prechádzaní naložené-
ho kamióna cítia vodiči stojaci na moste 
chvenie. Či sa Malacky už tento rok doč-
kajú opravy mosta vybudovaného v 70. 
rokoch minulého storočia, ktorý za vyše 
tridsať rokov neprešiel žiadnou opravou, 
je stále nezodpovedanou otázkou. 

Text, foto: SIMONA ŠÍPOVÁ

skrátka

SPRAVODAJSTVO

Pozor na ostrú muníciu!
15. až 18. februára a 22. až 25. februára sa vo vojenskom výcvikovom priestore Ku-

chyňa uskutoční činnosť s použitím ostrej munície. Týmto vás upozorňujeme, že 
vstup do vojenského výcvikového priestoru znamená reálne ohrozenie života. 15. 
a 22. 2. sa bude v čase od 8.00 do 14.00 strieľať samohybnou húfnicou Zuzana, 
v ostatné dni bude od 8.00 do 20.00 letecká streľba a bombardovanie ostrou letec-
kou muníciou.             DLK Kuchyňa

koľko prvákov bude 
v Malackách?

Štyri malacké základné školy 15. a 16. januára zapisovali do 1. ročníka deti naro-
dené v období od 1. 9. 2003 do 31. 8. 2004. Školy zapísali 211 detí, z nich predbežne 
12 ešte nezasadne do lavíc z dôvodu odkladu plnenia povinnej školskej dochádzky. 
ZŠ Záhorácka zapísala 60 detí, ZŠ Dr. J. Dérera 75 detí, do ZŠ Štúrova prišlo 52 ná-
dejných prvákov a cirkevná ZŠ M. Olšovského zapísala 24 detí. Do školského obvodu 
ZŠ Záhorácka patria aj obce Kostolište a Suchohrad, z ktorých rodičia doviedli na zá-
pis spolu 13 detí. Pre malacké školy sa rozhodli i rodičia 33 detí z iných obcí. Pre po-
rovnanie uvádzame, že pred rokom školy zapísali do prvého ročníka 223 detí a 209 z 
nich si od septembra sadá do školských lavíc. Budúcim prváčikom prajeme, aby im 
škola naplnila všetky očakávania, s ktorými do jej brán v septembri vstúpia. 

ALEXANDRA HRNKOVÁ

• 19. 1. a 27. 1. primátor Jozef Ondrej-
ka rokoval s generálnym riaditeľom Po-
zagasu, a. s., Ivanom Vaškorom a inves-
tormi, ktorí majú záujem o radovú vý-
stavbu v území, na ktorom však od spo-
ločnosti Pozagas, a. s., nemajú súhlas.

• 22. 1. sa konalo prvé zasadnutie za-
stupiteľstva BSK v tomto roku.

• 25. 1. sa J. Ondrejka stretol s predse-
dom BSK Pavlom Frešom, s ktorým pre-
rokoval okrem ťažkostí nášho okresu aj 
problém s nevysporiadanými pozemka-
mi pod Gymnáziom na Ul. 1. mája. Primá-
tor deklaroval, že zo strany mesta je are-
ál určený na školské účely a nedovolí ko-
merčné využitie záujmovými skupinami. 
Podľa jeho slov je pre BSK zachovanie 
školy v takom stave, v akom sa nachá-
dza, prioritou. 

• 26. 1. zasadalo predsedníctvo Rady 
ZMOS.

• 28. 1. rokovala finančná sekcia Rady 
ZMOS so zástupcami ministerstva škol-
stva a ministerstva financií o novele vlá-
dy týkajúcej sa prerozdelenia podielo-
vých daní.              -sisa-

Oznámenie 
o vyhlásení 
priameho 
predaja 

Podľa ust. § 9 a, odst. 1, písm. c) zák.  
č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení no-
viel na odpredaj nehnuteľnosti v k. ú. 
Malacky Mesto Malacky, Radlinského 
2751/1 vyhlasuje priamy predaj nehnu-
teľného majetku – parcely č. 3793/492 
o výmere 58 m2, v katastrálnom území 
Malacky. Parcela sa nachádza na Ulici  
K. Orgoňa pri rodinnom dome a trafo-
stanici, nie je použiteľná ako stavebný 
pozemok. Cenová ponuka na odkúpe-
nie musí obsahovať ponúkanú kúpnu 
cenu, predpokladané využitie a čestné 
vyhlásenie o splnení podmienok v sú-
lade s § 9 a, odst. 6 zákona 138/1991 Zb. 
v znení noviel. Termín doručenia ponuky 
v písomnej forme v zalepenej obálke 
s označením „PP“– neotvárať je stano-
vený do 17. februára, do 12.00 h, do po-
dateľne MsÚ, Radlinského 2751/1, 901 01 
Malacky. Kontaktná osoba: Ing. Zuzana 
Danišíková, tel. č. 034/796 61 65, e-mail: 
danisikova@malacky.sk

-opr-

kultúrní domeček 
má plusy i mínusy

V spojení so zaujímavým podujatím Noc v kine, ktoré bolo v januári plné 
filmových hitov minulého roka, sa ozvali viacerí návštevníci Kultúrního 
domečka. Dôvodom bola ich nespokojnosť nie s priebehom samotnej  
akcie, ale s  atmosférou v priestoroch kina. 

Zmeny 
v zákone 
o DPH

Podľa novely zákona č. 222/2004  
Z. z o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov účinnej od 1. 1. 
2010 sa súhrnné výkazy za obdobia po  
1. 1. 2010 podávajú elektronickou for-
mou. Žiadosť o vrátenie DPH tak môžu 
zahraniční podnikatelia poslať len elek-
tronicky. Nevyhnutným predpokladom 
pred podaním súhrnného výkazu elek-
tronickou formou je autorizácia za pou-
žívateľa elektronických služieb u správ-
cu dane. Tým sa môžete stať zaregistro-
vaním na portáli daňovej správy www.
drsr.sk alebo autorizáciou na prísluš-
nom daňovom úrade. Môžete sa tiež  
rozhodnúť medzi dvomi spôsobmi elek-
tronickej komunikácie – so zaručeným 
alebo bez zaručeného elektronického 
podpisu. Bližšie informácie týkajúce sa 
elektronickej komunikácie získate na 
Metodickom dni pre verejnosť, ktorý sa 
bude konať 8. februára od 9.00 h na  
Daňovom riaditeľstve, Ševčenkova 32, 
851 00 Bratislava vo veľkej zasadačke. 

-dú-

Od vzniku kaverny je most dvakrát týždenne monitorovaný. Monitorovanie je v kom-
petencii Regionálnych ciest Bratislava a zabezpečuje ho stredisko Malacky.

Most volá 
po rekonštrukcii

Už takmer rok Malačania, ale aj ľudia prechádzajúci centrom mesta, ob-
chádzajú autami oceľovú platňu, ktorá prekrýva dieru v moste s prieme-
rom asi 30 cm. Kaverna vo vozovke nad piatym pilierom diaľničného pri-
vádzača vlani vo februári vystrašila aj Bratislavský samosprávny kraj, kto-
rý prisľúbil opravu mosta. S tou sa malo začať v auguste minulého roka, 
dodnes sa však nič nezmenilo. 

Rekonštrukcia kina spred troch rokov so sebou priniesla aj vlnu nespokojnosti a re-
klamácií.

Najviac kritizovaným bol popri nepo-
riadku po návštevníkoch a vyrušovaní 
najmä chlad. Poriadkumilovnosť a vy-
chovanosť divákov môžu pracovníci 
Mestského centra kultúry len ťažko na-
praviť, v takomto prípade môžu nepo-
riadnikov len upozorniť na nevhodné 
správanie či požiadať ich, aby predsta-
venie opustili. Horšie je to s nízkou tep-
lotou v kinosále. „V deň, keď sa konalo 
podujatie Noc v kine, pokazilo sa druhé 
kotlové čerpadlo. Ak by teplota vonku 
nebola taká nízka, diváci by poruchu  
ani nepocítili. Všetko sme sa snažili ešte 
v priebehu večera riešiť. Čo mi je najviac 
ľúto, doplatili na to najmä deti počas 
premietania prvých filmov. Neskôr sa 
teplota upravila,“ vysvetlila Jana Zetko-
vá, riaditeľka MCK.

Pričasté reklamácie
Pravdou však zostáva, že kotolňa Kul-

túrního domečka je od jeho rekonštruk-
cie z roku 2007 pokazená pričasto. „Ko-
tolňa kina už od jeho otvorenia nefun-
guje tak, ako má. Samotná rekonštrukcia 
budovy je po stavebnej stránke na za-
plakanie. Ide o obrovské úniky tepla z ne-
funkčných okien, ktoré netesnia. Všetky 
okná sú tu pôvodné, len natreté. Na tep-
lo v sále má vplyv aj strop a strecha. Hlav-

ná sedlová strecha, ktorá zakrýva celú 
sálu, je neizolovaná, takisto aj strop,“ vy-
jadril sa k stavu budovy z roku 1927 v ko-
mentári na oficiálnom portáli mesta 
www.malacky.sk technik kina Adrián 
Hoc. Už v predchádzajúcich rokoch boli 
rekonštrukčné práce na budove viackrát 
reklamované. Mesto reklamovalo chyby 
vzniknuté počas prevádzky napríklad 
poruchou materiálu, ale aj vykurovanie 
vestibulu počas dažďa a vlhnutie stien 
budovy. Prepadávala sa aj podlaha v čas-
tiach javiska. „Keďže budova kina je  
vo vlastníctve mesta, všetky chyby na-
hlasujeme na mestskom úrade,“ vyjadri-
la sa J. Zetková. Spomínaný poruchový 
kotol však reklamovaný nebol, pretože 
sa naň už nevzťahuje záruka.

Jedinečný zvuk
Kotol je už opravený a zatiaľ funkčný, 

takže návštevníkov kina by už nemalo 
nič odrádzať. Naopak, Kultúrní domeček 
má aj novinku. Od januára je kino vyba-
vené celosvetovým štandardom Dolby 
Digital Surround EX. „Je to vrchol, ktorý 
firma Dolby ponúka pre kiná a postpro-
dukčné štúdiá. Hlavná zmena je v dyna-
mike efektových kanálov. Zvuk je teraz 
jedinečný,“ dodala riaditeľka MCK.

Text: SIMONA ŠÍPOVÁ, foto: A. Hoc

„S názorom, že rekonštrukcia je na zaplakanie, nemôžeme súhlasiť,“ povedala 
vedúca oddelenia projektového riadenia mestského úradu Eva Sokolová. Reali-
zovala sa v rokoch 2006–2007 podľa projektu Branislava Škopeka a jej súčasťou 
nebola výmena okien ani oprava strechy. Tú krátko predtým rekonštruovalo MCK. 
Projekt mohol ísť len do výšky oprávnených nákladov z finančného rámca vtedy 
zverejnenej výzvy JPD NUTS II – Bratislava, Cieľ 2 MVaRR SR. Podľa Věroslava Or-
goňa z MsÚ, zodpovedného za stavebný dozor, kotolňa bola rekonštruovaná ako 
poloautomatická a ako taká mala byť prevádzkovaná v súlade s návodom, čo sa 
vždy nedialo. Napriek tomu všetky reklamácie, ktoré boli uplatnené, boli zhotovi-
teľom stavby aj odstránené. Mesto dokonca na vlastné náklady mimo projektu 
zabezpečilo odvedenie dažďových vôd do kanalizácie. Záručná lehota na rekon-
štrukciu kina je päť rokov od odovzdania diela.                      -tabu-

renováciu 
obmedzili peniaze
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dve sklenené vitríny – jedna s prezentá
ciou hlinených umeleckých diel od ma
lackej keramikárky Libuše Čtverákovej, 
ktorej skromnosť a plachá povaha nedo
volili predvádzať svoje umenie priamo 
pred zrakmi davu, druhá s exponátmi zo 
zbierky Múzea Michala Tillnera pri Mest
skom centre kultúry v Malackách. Živý
mi atrakciami boli výtvarníčky Rozália 
Habová a Eva Režná, ktoré maľovali na 
hodváb a tešili sa obdivným slovám nie
len laikov, ale i odborníkov, ktorí majú 
k výtvarnému umeniu naozaj blízko. „My 
tomu stále neveríme, že sme nejaké ex
tra dobré, ale presviedčali nás o tom takí, 
čo vraj už toho veľa videli, tak sa tešíme,“ 
smiali sa cestou do Malaciek v aute obe 
výtvarníčky.

 
Záujem aj o čipky, koláčiky 
a recepty
Dva dni čipkovania takisto pripravili 

prekvapenia pre členky Klubu paličko
vanej čipky pri Centre voľného času 
v Malackách. „Toľko ľudí, čo má záujem 
o paličkovanú čipku, som nečakala,“ ho
vorí Anna Makarová, ktorá šokovala 
konkurenciu nielen kombinovaním čip
ky a dreva, ale aj ochotou podeliť sa 
s  rozkresmi vzorov. Háčkované kraslice 
zasa zdobili naše stoly v nedeľu a aktív
ne dôchodkyne z mestského klubu dô
chodcov, ktoré predvádzali ich výrobu, 
si popri svojej robote sotva stihli 

uchmatnúť podpultovku – limitovanú 
sériu knižočky záhoráckych receptov 
s názvom „Z kuchyň mauackých stare
nek“. Išlo o záhorácke prepisy receptov 
všetkých druhov koláčikov, ktoré v klu
be napiekli na veľtržnú ochutnávku. Pl
né škatule závinov, svadobných koláči
kov, pagáčov, krupicovej tašky a iných 
dobrôt sa míňali jedna radosť!

Do daru kľúče od mesta
Tí, čo sa veľa pýtali a mali úprimný 

záujem o Malacky a okolie, dostali hli
nený kľúčik od nášho mesta, aby vedeli, 
že budú mať k nám vždy dvere otvore
né. Neuspokojili sme však všetkých. Le
táčiky o každej z pamiatok by sa žiadali 

ako soľ – a to je naša práca do budúc
nosti. Žiadalo by sa viac reklamných 
predmetov, ich nedostatok je dôsled
kom šetrenia v meste. 

Mnohí sa pýtajú na Sväté schody,  
čo je dôkazom toho, že ich propagácia 
nie je zatiaľ dostatočne využitá a je v zá
ujme mesta a určite aj na ochote miest
nej fary ponúkať poklady miestneho 
kostola či oboch kostolov aj ako lákadlá 
cestovného ruchu. Sakrálne pamiatky  
predsa patria k tým najvyhľadávanej
ším.

Vidiny ďalších zlepšení
Veľtrhy sú aj o kontaktoch a inšpirá

ciách. Pre Malacky sme získali niekoľko 
cenných kontaktov. Riaditeľ Baťovho ka
nála z Veselí nad Moravou je zároveň 
členom chrámového zboru, ktorý by si 
rád zaspieval v Malackách, či už na špe
ciálnom koncerte napríklad okolo cir
kevných sviatkov, alebo priamo na svä
tej omši – podľa nás super ponuka! 
Predbežne sme prisľúbili zorganizovať 
prednášku pre „zelenú“ verejnosť z úst 
profesionálneho sprievodcu prírodou 

a školiteľa cestovného ruchu, ktorý by 
rád poukázal na prírodné cennosti prí
rody nášho okolia. Tešíme sa z iniciatívy 
našich senioriek, ktoré chcú nadviazať 
priateľskú spoluprácu s rovesníčkami 
z Veselí a chcú usporiadať výmenné vý
lety. Najobdivuhodnejšou pre mňa bolo 
nadšené rozprávanie predsedu pezin
ského klubu sprievodcov cestovného 
ruchu Petra Ronca. Pracujú pre mesto 
úplne zadarmo, iba ak je objednávka ku 
komerčným skupinám, niečo dostanú. 
„Nikdy si nepýtame, koľko nám majú 
dať – robíme to z lásky k mestu. Nemá
me rozpočet, ale kroniku áno. Chodíme 
školiť do iných miest, robíme aj pora
denstvo, stretávame sa a baví nás to. 
Mesto nás dalo vyškoliť, to je pravda, 
a my si to ceníme – všetky akcie mesta 
sprevádzame gratis,“ hovorí P. Ronec 
a nám zostáva premýšľať, ako zapáliť ľu
dí u nás.

Text, foto: TATIANA BÚBELOVÁ

SAMOSPRÁVA

Vysypané z obáloK
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pre cyklistov 
málo 
možností

Do redakcie napísala nespokojná 
dôchodkyňa, reagujúca na článok 
o nebezpečných cyklistoch pohybu
júcich sa po chodníkoch v meste.

Nedá sa nereagovať na článok v Ma
lackom hlase 12/2009 Piráti chodníkov. 
Je pravdou,že niektorí mladí cyklisti si 
mýlia chodníky s cyklistickou dráhou 
a ohrozujú chodcov. Ale bohužiaľ, po 
chodníkoch sú nútení jazdiť aj starší ľu
dia, pretože na cestách sú ohrozovaní 
bezohľadnými vodičmi motorových vo
zidiel či motocyklov. Mýlia si cesty v obyt
nej zóne s diaľnicou či pretekárskou drá
hou. Pre motorové vozidlá sa budujú 
parkoviská, kruhové objazdy a na star
ších a postihnutých ľudí nikto nepamä
tá. Aby mohli bezpečne jazdiť, často im 
zostane len chodník pre peších. Najviac 
sú ohrození invalidi s tzv. trojkolkami. Ich 
bicykle sú značne širšie ako bežné. Prečo 
sa nebudujú chodníky pre cyklistov? Je
den taký sa síce vybudoval na Továren

skej ulici. Skúste sa však po ňom pre
viezť. Pri menšej neopatrnosti skončíte 
na chirurgii. Takúto húsenkovú dráhu 
dokázalo mesto prebrať bez toho, aby si 
ju riadne skontrolovalo, hoci aj vlastnou 
jazdou po ňom. Jednotlivé nájazdy na 
chodníkové ostrovčeky sú príliš vysoké 
pre bicykle. Vážené zastupiteľstvo mes
ta, skúste sa zamyslieť aj nad takýmito 
vecami skôr, než dáte pokyny mestskej 
polícii pokutovať cyklistov na chodní
koch. Skúste do vášho programu o bu
dovaní mesta zahrnúť aj niečo, čo by vy
užívala staršia aj mladá generácia.

ŠTEFÁNIA ŠUCHOVÁ

Mesto 
bez koncepcie

Článok Život v Malackách uverej
nený v minulom čísle, ako aj popi
sovaný prieskum verejnej mienky 
považujem za veľmi dobrý a užitoč
ný. Bolo by dobré, keby sa vedenie 
mesta jeho výsledkami vážne za
oberalo a vyvodilo z nich závery.

Tu vidím, že nie som sám, kto si myslí, 
že Malacky sú malé, architektonicky zde

vastované mesto. Malé, to by nepreká
žalo, ale druhé konštatovanie by malo 
prinútiť kompetentných niečo robiť. 
Koncepcia výstavby, hlavne centra, je ma
ximálne nekoncepčná. Máme plné mes
to, po našom povedané „koplínov” – vše
lijakých prílepkov a dostavieb. Riešenie 
dopravy v centre svetlami sa tak, ako 
sme predpovedali, ukázalo ako nevhod
né. Vznikajú časté zápchy a vodiči radšej 
volia na prístup od diaľnice starú cestu. 
Architektúru hlavnej ulice pravdepodob
ne navrhla, prípadne schválila betónová 
loby, ktorá vyrába zámkovú dlažbu, pri
čom nikto neuvažoval, že sa píše rok 
2010 a ľudia potrebujú aj niekde zapar
kovať. Pri troche ochoty a snahy rozmýš
ľať by sa našlo riešenie, ktoré by bolo 
viac estetické, menej betónové a viac 
funkčné, čo sa týka parkovania áut. Mys
lím si, tak ako aj veľa ďalších obyvateľov, 
že by sa malo predstavenstvo mesta za
myslieť, či slogan Malacky – dobré mies
to pre život nepôsobí viac ironicky ako 
pravdivo. Koncepcia mesta sa nerobí na 
rok, ale na desaťročia. Jej napĺňanie sa 
však musí robiť tak, aby sa popritom da
lo žiť a ľudia sa dobre cítili. Príkladov je 
dosť: Skalica, Pezinok, Stupava či Záhor
ská Bystrica.           JOZEF MOK

Turistický portál 
spustený

Už teraz si môžete prezrieť nový turistickoinformačný portál www.region
palffy.eu, ktorý vznikol v súvislosti s projektom cezhraničnej spolupráce  
s Rakúskom Paltour.

Internetový por
tál prináša užitočné 
informácie o Dol
nom Záhorí a Dol
nom Rakúsku naj
mä pre turistov. Me
nu obsahuje desať 
sekcií, v ktorých sa 

dozviete podrobnosti o projekte a ra
kúskych a záhoráckych obciach. Zozná
mite sa s cieľmi a východiskami projektu 
Paltour, ale aj so správami o strategic
kých partneroch, ktorými sú Schloss Hof, 
Devínska Nová Ves a Bratislavský samo
správny kraj. Osožnými sú podrobné  
informácie o turistických kanceláriách 
partnerov projektu či o 25 mestách a ob
ciach na Dolnom Záhorí vrátane mož
ností stravovania sa v nich. Portál samo
zrejme ponúka podrobnosti o turistic

kých alternatívach, akými sú napríklad 
splavovanie rieky Morava a tipy na pešiu 
turistiku. Vďaka webstránke nájdete na 
jednom mieste aj viaceré možnosti uby
tovania a tipy na športovanie v okolí 
nášho mesta. Nechýba ani galéria foto
grafií z Dolného Záhoria a Dolného Ra
kúska. Slovenská podoba portálu je už 
hotová, postupne sa dopĺňa aj anglická 
a nemecká verzia. Informácie o aktuál
nom dianí budú môcť dopĺňať aj samot
né obce, ktoré získajú administrátorské 
práva. Aktivity miest a obcí budú sprí
stupnené aj v sekcii Kalendár podujatí.  

Text, foto: SIMONA ŠÍPOVÁ

Už teraz si môžete prezrieť trojjazyčný turisticko-informačný portál 
www.region-palffy.eu. 

Veľtržné postrehy a inšpirácie

 Výtvarníčky a učiteľky ZUŠ Rozália Habová a Eva Režná maľovali na hodváb v pria-
mom prenose a pri ich stolíkoch bolo stále dosť obdivovateľov. Pre nich mali dámy pri-
pravené aj drobné darčeky. Letáčiky o oboch osobnostiach sa rozchytali raz-dva aj 
napriek tomu, že pri ich výrobe obom výtvarníčkam „škriatok” vymenil fotografie. 
Prepáčte, dievčatá! 

Veľká noc sa blíži a háčkované vajíčka naaranžované na vetvičkách a v prútenom ko-
šíku lákali svojou pestrosťou.

Mnohé z vystavených výrobkov veru naše čipkárky Anna Makarová a Eva Okruhlico-
vá domov neodvážali. Skončili v rukách návštevníkov veľtrhu spolu so spomienkou 
na Malacky. Veru, remeslá a umenie nás reprezentovali na jednotku!    
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potreby, naopak, ich zámerom bolo pa-
miatku predať. Najväčším záujemcom 
o kúpu nehnuteľnosti bolo od začiatku 
špekulovania o jej predaji mesto s jedi-
ným cieľom – zachovať jedinečnú kultúr-
nu pamiatku. Ešte v apríli 2007 schválili 
poslanci mestského zastupiteľstva uzne-
senie, rozhodujúce o odkúpení kaštieľa 
za 50 miliónov Sk od rádu menších bra-
tov františkánov. Tí ponúkali kultúrnu 
pamiatku, ktorú získali darom od grófa 
Mikuláša VI. Pálfiho, prostredníctvom re-
alitných kancelárií. Len niekoľko dní po 
schválení uznesenia sa primátor Jozef 
Ondrejka stretol s provinciálnym minis-
trom Jurajom Andrejom Mihálym, ktorý 
napriek sľubu danému mestu rokoval aj 
s iným subjektom. V súvislosti s tým sa 
vynorili isté obavy, že sa pamiatka, na 
ktorú je väčšina Malačanov hrdá a ktorú 
si obyvatelia mesta vážia, dostane do sú-
kromných rúk. Po viacročnom úsilí o zís-
kanie kaštieľa do vlastníctva sa mesto  
6. septembra 2007 stalo jeho majiteľom. 
Kľúč od Pálfiovského kaštieľa po prvý-
krát držal primátor v rukách 25. septem-
bra 2007. Malackám poskytla úver na kú-
pu vo výške 50 mil. Sk s dvadsaťročnou 

lehotou splatnosti Dexia banka Sloven-
sko, a. s. Mesto požiadalo o odklad splát-
ky istiny na štyri roky, tú teda začne splá-
cať v roku 2011.

Sen sa stáva skutočnosťou 
Hoci sa mesto stalo právoplatným 

majiteľom objektu, v snahe o jeho za-
chovanie a rekonštrukciu malo zviazané 
ruky. Od začiatku sa snažilo o diskusiu 
s Malačanmi, o spoznanie ich nápadov 
a názorov. V tejto súvislosti bolo ešte 
v júni 2008 zorganizované verejné vypo-
čutie občanov, ktoré odzrkadlilo pred-
stavy obyvateľov o ďalšom využití objek-
tu. Mesto si síce už utvorilo víziu o mož-
nom oživení kaštieľa, na rozsiahlu re-
konštrukciu však chýbali peniaze. 

Nádej priniesol až projekt cezhranič-
nej spolupráce s Rakúskom Paltour, kto-
rý trvá od 1. júla 2009. Rozpočet projektu 
na strane Malaciek predstavuje vyše 
580-tis. €. Prvá etapa rekonštrukcie sa 
začala 1. novembra 2009, hotová by ma-
la byť do konca apríla. Rekonštrukčné 
práce už môžu sledovať aj okoloidúci, 
v okolí kaštieľa sa práve teraz koná roz-
kopávka, vďaka ktorej sa do budovy za-
vedie voda, neskôr aj plyn a elektrina. 
Rekonštruovaných je šesť miestností, 
z ktorých vzídu miestnosti pre galériu a 
sympózium, miestnosť pre pracovníkov 
regionálneho centra destinačného ma-
nažmentu a dobovo zariadená pálfiov-
ská izba. Veľkolepého rozšírenia sa doč-

ká zatiaľ ešte úzke schodisko. Priečkami 
rozdelená miestnosť pre potreby ne-
mocnice má opäť svoju pôvodnú veľko-
sť. V izbe so zachovaným štukovaním 
bude umiestnená už spomínaná histo-
rická expozícia zariadená dobovým ná-
bytkom zapožičaným zo štátneho de-
pozitu z Múzea Červený Kameň. Práve 
na poplatky za zapožičanie nábytku bu-
de použitý výťažok verejnej zbierky, kto-
rý dnes predstavuje 4 099,51 €. Pôvodný 
nábytok z malackého kaštieľa zmizol. 
Jednou z verzií jeho zmiznutia je aj do-
mnienka, že počas prevratu v roku 1918 
rozkradli nábytok sami Malačania. Pre-
hliadka zrekonštruovaných priestorov 
by už tento rok mala byť pre návštevní-
kov prvomájovým prekvapením.

Nádej svitá aj pre studňu
Uprostred štvorcového nádvoria Pál-

fiovského kaštieľa je zapustená asi 11 
metrov hlboká studňa, nad ktorou bola 
položená bronzová socha jeleňa. Ešte 
v minulom roku prišlo k jej odkrytiu 
a v novembri sa začalo s jej čistením. 
Grant v celkovej výške 33-tis. € poskytla 
mestu Nadácia SPP. Nezostane však len 
pri vyčistení studne, ale do istej miery  

sa jej vráti pôvodná podoba. Nesadne si 
nad ňu síce originálny bronzový jeleň, 
ktorý bol podľa legendy po odchode 
Pálfiovcov z Malaciek presťahovaný do 
Marcheggu, ale nový z dielne akademic-
kého sochára Juraja Gavulu.

Vynovený bude tiež exteriér
Keďže prvá etapa rekonštrukcie kaš-

tieľa by mala byť hotová do 30. apríla, na 
mieste je otázka, čo bude ďalej. „V sú-
časnosti sa realizuje stavebné konanie, 
ktorého výsledkom by malo byť v prípa-
de jeho úspešnosti vydanie stavebného 
povolenia. Čakáme tiež na výzvu na pred-
loženie projektu, ktorý ráta s rekonštruk-
ciou fasády kaštieľa,“ vysvetlila Eva So-
kolová, vedúca oddelenia projektového 
riadenia. „Ak sa získa príslušná dotácia, 
resp. príspevok, nasledovať bude kom-
plexná obnova kaštieľa,“ potvrdil archi-
tekt Alexander Németh. Rekonštrukcii 
fasády a novej streche by teda mali po-
môcť financie získané z eurofondov. 
„Som optimistický a verím, že sa nám  
to do konca tohto roka podarí,“ vyjadril 
sa primátor Jozef Ondrejka. 

Čo nájdeme v kaštieli?
Po dokončení práve uskutočňovanej 

čiastočnej rekonštrukcie a obnovy fasá-
dy má v pláne mesto osloviť aj investo-
rov zo súkromného sektora. V súvislosti 
s týmto zámerom vypracoval A. Németh 

TÉMA ČÍSLA  •  INZERCIA
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 pálfiovský kaštieľ včera, dnes a zajtra

Vzhľad nádvoria po komplexnej rekonštrukcii by sa mal značne zmeniť. Biela fasáda kaštieľa bude kontrastovať s čiernou strechou 
a zelenými okenicami. 

V súčasnosti sa pracuje na rozšírení schodiska.
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Bližšie informácie nájdete na: www.nemocnicna.sk, www.medirexgroup.sk alebo sa informujte na tel.: 034/ 28 29 111.

Pomáhame aj inak
Nemocnica v Malackách v spolupráci s mestom Malacky a Mestským cen-
trom kultúry pripravila 19. decembra 2009 počas vianočných trhov na Ma-
lom námestí bohatý kultúrny program pod názvom Predvianočné popo-
ludnie s Nemocničnou, a. s. Počas celého popoludnia sa konala v stánku 
Nemocničnej, a. s., fi nančná zbierka na podporu detského domova Macejko 
prostredníctvom predaja medoviny. Spoločnosť sa rozhodla týmto spôso-
bom pomôcť deťom z detského domova Macejko a celý výťažok z predaja 
venovala detskému domovu.

Inovatívna metóda 
v liečbe ochorení pohybového systému
V snahe poskytovať stále nové liečebné a diagnostické metódy pre pacien-
tov zaviedla Nemocničná, a. s., člen MEDIREX GROUP, medzi svoje výkony 
terapiu s autológnou kondicionovanou plazmou (ACP). Ide o terapeutic-
ké využitie vlastnej krvi v liečbe rôznych ochorení pohybového systému. 
O jej využití sme sa porozprávali s lekárom traumatologickej ambulancie 
MUDr. Patrikom Javorčíkom.

Čo predstavuje terapia 
s autológnou kondicionovanou 
plazmou?
ACP predstavuje terapeutické využitie 
vlastnej krvi v liečbe rôznych ochorení 
pohybového systému. Táto terapia pora-
není a defektov mäkkého tkaniva na kost-
ných alebo chrupavkových štruktúrach 
použitím upravenej a na krvné doštičky 
bohatej plazmy je všeobecne známa. 
Má dlhú históriu najprv v zubnom lekár-
stve a neskôr v ortopédii. Mnoho štúdií 
preukazuje pozitívny účinok priamo 
na cielené štruktúry, ako aj protizápalo-
vý a anestetický účinok všeobecne, bez 
obmedzenia na jednu špecifi ckú metódu 
prípravy plazmy.

Pri akých zdravotných 
problémoch je možné využiť 
túto metódu?
ACP terapia sa môže využiť pri liečbe:
� roztrhnutých väzov a šliach,
� zápaloch šliach a väzov (tenisový lakeť, 

Achillova šľacha, rotátorová manžeta),

� poškodenia chrupavky (/ I – III st.),
� urýchlenie a zlepšenie hojivých proce-

sov po operáciách.

Vysvetlíte nám bližšie princíp 
liečby?
Odberom vlastnej venóznej krvi pacien-
ta a jej následnej centrifugácii dôjde 
k oddeleniu červených a bielych krviniek 
od plazmy s koncentrovanými krvnými 
doštičkami. Získaná plazma obsahuje 
vysoké množstvo rôznych rastových fak-
torov / PDGF, AB a BB, IGF, EGF, VEGF, TGF 
Beta 1 a Beta 2/, ktoré aktivujú protizápa-
lové, regeneračné a reparačné procesy 
v patologicky zmenených tkanivách.

Ako prebieha konkrétny 
proces liečby a čo všetko čaká 
pacienta, ktorý sa rozhodne 
túto terapiu podstúpiť?
Odoberá sa cca 10 ml krvi pacienta a cen-
trifuguje sa 5 minút. Získaná plazma sa 
podáva do postihnutého tkaniva. Celý 
proces trvá približne 30 minút. Odporú-
ča sa 4 – 6 podaní v priebehu jedného až 

dvoch týždňov. Po zákroku je potrebné 
na 24 hodín obmedziť fyzickú aktivitu. 
Po štyroch týždňoch sa môže pacient na-
vrátiť k športovej aktivite.

Úspešnosť liečby je vraj veľmi 
vysoká. Viete nám povedať 
konkrétne čísla?
Po 8 týždňoch je pozorovaná asi 60 % 
redukcia bolestí a po 6 mesiacoch je zlep-
šenie 81 %.

Pre viac informácií kontaktujte našu trau-
matologickú alebo ortopedickú ambu-
lanciu: www.nemocnicna.sk

V detskom domove Macejko v Malackách, 
ktorý sídli v susedstve s nemocnicou, na-
chádzajú útočisko nielen zdravé deti, ale 
aj deti so zdravotným postihnutím. Ne-
mocničná, a. s., preukázala svoju solida-
ritu a darovala deťom výťažok z predaja 
medoviny vo výške 157 €.

Medovinu nemocnica predávala v rámci 
vianočných trhov v Malackách s jasným 
úmyslom – podporiť deti 
z detského domova a po-
môcť srdcom. Návštev-
níkov trhov kúpou me-
doviny hrial nielen tento 
charakteristický vianočný 
nápoj, ale aj myšlienka, že 
pomohli tým, ktorí to sku-
točne potrebujú.

Výťažok detskému domo-
vu ofi ciálne odovzdal riadi-
teľ spoločnosti Nemoc-
ničná, a. s., Ing. Peter Ka-
lenčík.

„,Ďakujeme všetkým, ktorí nám podávajú 
pomocnú ruku. Finančné prostriedky, ktoré 
sme vďaka tejto pomoci získali použijeme 
na doplnenie vzdelávacieho softvérového 
vybavenia pre deti, ktoré sme doteraz od-
kladali. Veľmi nás teší opakovaný záujem 
zo strany Nemocničnej, a. s., a sme za to ne-
smierne vďační,“ povedala pri odovzdávaní 
Mgr. Zdenka Klasová, riaditeľka detského 
domova Macejko.
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Je pravda, že časom postupne klesá odolnosť ne-
mrznúcich kvapalín voči mrazu?

Kukučínova 31, Malacky, tel.: 034 772 4862,
mobil: 0910 966 026, 0915 736 141, e-mail: info@akusat.sk

Všetko, čo potrebujete

vedieť o je naša adresaautodieloch

Nebojte sa opýtať na kvapaliny

Akušat vám ponúka kvalitné nemrznúce chladiace kvapaliny
na báze monoethylenglykolu i etandiolu pre všetky druhy motorov

v balení od 1 do 25 litrov a k tomu mnoho dobrých rád.

Mrazuvzdornosť kvapaliny je vlast-
nosť, ktorá jej zostáva stále. Napriek 
tomu výrobcovia odporúčajú výmenu 
po 40 tis. km prevádzky vozidla ale-
bo po 2 rokoch, niektoré po piatich 
(kvapalina typu G12). Súvisí to s in-
hibítormi korózie, ktoré sú súčasťou
kvapaliny a zabraňujú hrdzaveniu 
trubiek. Chladiace kvapaliny sú vyrá-
bané na dvoch rozdielnych bázach. 
Používajte tú, ktorú odporúča výrobca 
vášho auta a v žiadnom prípade ich 
nemiešajte.

k 
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spolu so Silviou Hanzlíkovou a celým tí
mom odborníkov projekt funkčného vy
užitia kaštieľa, v ktorého zábere sú nie
len dve nadzemné podlažia a podkrovie, 
ale aj dve podzemné podlažia. Priestory 
na prvom nadzemnom podlaží sú podľa 
projektu určené najmä na komerčné vy
užitie. „V ľavom krídle sa nachádza re
štaurácia, ktorá počas teplých mesiacov 
môže využiť priestory nádvoria na letné 
sedenie. Ďalšími priestormi sú cukráreň 
– tá má svoju terasu a takisto hlavný 
vstup zo strany od lúky. Predné krídlo 
kaštieľa tvoria seminárne miestnosti.  
V zadnom krídle 1. nadzemného podla
žia sa nachádzajú miestnosti hotela – re
cepcia s bezbariérovým riešením, salón 
a kancelária. Súčasťou tohto podlažia je 
aj kaplnka, ktorá siaha cez dve podlažia. 
K dispozícii hotela slúži schodisko a vý
ťah,“ vysvetlila S. Hanzlíková. Podľa pro
jektu by sa mal na 2. nadzemnom podla
ží rozprestierať hotel s kapacitou 24 ľudí 
a reprezentačné miestnosti mesta, na
príklad svadobná sieň s matrikou. Návrh 
funkčného využitia 1. podzemného pod
lažia počíta s možnosťou opätovného 
odkrytia zamurovaných okien smerujú
cich do nádvoria. Malo by sa tu nachá
dzať wellness centrum, reštaurácia i vi
náreň. „Keďže 2. podzemné podlažie sa 
nachádza len pod predným krídlom 
a sčasti zasahuje do pravého krídla, ta
kýto otvorený priestor je preto vhodný 
na pozdĺžnu konštrukciu bowlingových 
dráh,” dodala. 

Okolie kaštieľa dostalo 
ranu pod pás
Anglický park, ktorý kaštieľ obklopu

je, vznikol s jeho prestavbou začiatkom 
19. storočia, kedy sa z barokového kaš
tieľa stalo honosné šľachtické sídlo v re
nesančnom slohu. Park bol v minulosti 
oveľa väčší ako dnes, o čom svedčí na 

niektorých miestach zachovaný pôvod
ný obvodový múr. V posledných desať
ročiach bol park zanedbaný a zmizlo 
z neho veľa pôvodných stavieb. Na mies
te dnešných športovísk bola jazdiareň, 
ružovú záhradu a skleníky nahradilo 
škvarové ihrisko. V areáli parku stálo via
cero sôch, napríklad socha zakladateľa 
anglického parku či dve sochy Panny 
Márie. Spustnutý park začalo mesto v ro
ku 2001 revitalizovať. V snahe prinavrátiť 
parku pôvodný vzhľad z množstva stro
mov ubudlo, ani tie, čo zostali, však ne
obstáli v skúške času. Počas minulého le
ta sa mestom prehnala ničivá víchrica, 
ktorá desiatky stromov vyvrátila z kore
ňov či polámala. Kalamitné drevo ešte 
dnes leží v Zámockom parku, do jari by 
si ho však mali odviezť záujemcovia, kto
rými sú lesnícke firmy. Aká bude budúc
nosť parku, ktorý je kultúrnou pamiat
kou? „Najprv sa musí vykonať inventúra 
drevín, po ktorej bude nasledovať návrh 
na ich doplnenie. Ten by mal zohľadňo
vať aj klimatické zmeny. Dosadené budú 
stromy, ktoré by mali odolávať takým 
poveternostným podmienkam, akým je 
park v súčasnosti vystavovaný,“ priblížil 
J. Ondrejka.  

Tajomstvo pod zemou
Medzi Malačanmi sa tradujú aj legen

dy o tajných podzemných chodbách, 
ktoré údajne spájali kaštieľ s už neexis
tujúcim „malým kaštieľom“ a kláštorom. 
Mýty hovoria o veľkých chodbách, kto
rými páni prechádzali v kočoch. Ešte 
pred tromi rokmi vykonala podzemná 
expedícia Cuniculum Vitae prieskum, 
ktorého cieľom bolo potvrdiť či vyvrátiť 
existenciu takýchto chodieb. „Podzemné 
chodby sú slovným spojením, ktoré sa
mo o sebe magickým spôsobom priťa
huje pozornosť milovníkov tajomstiev 
a histórie. Vždy sa v podvedomí spájajú 
s objavmi, čo je v husto obývanej a dob

re zdokumentovanej strednej Európe je
dinečná príležitosť. Na druhej strane ná
dej živia občasné podobné nálezy na 
iných miestach i na Slovensku,“ mieni 
Stano Bellan, ktorý expedíciu viedol. Po
čas prieskumu neobjavili členovia expe
dície síce veľké chodby, zato našli množ
stvo stavieb, ktorých existenciu si neve
deli vysvetliť. Takým je napríklad múr 
pod zemou na lúke rovnobežný s mú
rom kaštieľa. „Postup, intenzita, ale aj čas 
ukončenia nášho pátrania boli v prvom 
rade limitované tým, že v tom čase boli 
vlastníkmi objektu františkáni a súčasne 
boli intenzívne rokovania o predaji kaš
tieľa,“ priblížil situáciu. „Denne sa vyná
rali ,zaručené´ správy o nových majite
ľoch a dokonca už aj o prepise majiteľa 
na katastri. Našťastie to napokon skon
čilo celkom inak. Vlastníctvo mesta po
skytuje nielen nádej, ale reálnu možnosť 
na pokračovanie v pátraní. Svoje výsled
ky poskytne ako vedľajší produkt i po
trebný prieskum pri rekonštrukcii objek
tu,“ verí S. Bellan. „Zatiaľ poslednou dob
rou správou je, že okolo studne v strede 
nádvoria býval pravdepodobne skutoč
ne pod zemou priestor, ktorý je však za
sypaný. S istotou ho úplne na počiatku 
určil psychotronik, no prieskum ho ne
potvrdil. Počas pátrania bolo použitých 
niekoľko techník. Závery meraní niekto
ré možnosti vylúčili, ale naopak zakreslili 
sme do plánov niekoľko miest, na kto
rých stojí za to pokračovať. Zásadný  
posun by snáď mohlo priniesť už skoré 
leto tohto roka. Súčasne však dúfame,  
že nejaké indície by mohli poskytnúť 
i archívy v susednom Rakúsku,“ uzatvoril 
S. Bellan. 

Viac fotografií z  rekonštruované-
ho kaštieľa nájdete vo fotogalérii na 
www.malacky.sk. 

Text: SIMONA ŠÍPOVÁ
Foto: autorka, S. Osuský

Dokončenie zo �. strany
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Aj týmito slovami sa čitateľom portá-
lu www.malackepohlady.sk prihovoril 
vo februári 2007 Martin Marek v príspev-
ku Dom na Záhoráckej ulici 18, ktorým 
odštartoval rubriku Genius loci. V nasle-
dujúcich rokoch sa tu objavili ďalšie za-
ujímavé exkurzy do histórie Malaciek. 
Mladí autori – Martin Macejka, súčasný 
kronikár mesta, a Martin Marek v nich 
hľadali odpovede aj na otázky: Ako vy-
zeral kostol kedysi? Kam siahal Zámocký 
park v minulosti? Aký osud mal Bersón či 
Malý kaštieľ? Zaujímavé spracovanie, au-
tentické výpovede pamätníkov aj hod-
notný obrazový materiál, ktorým príspev-
ky spestrili, priam volali po knižnej po-
dobe. Od januára je úsilie viacerých nad-
šencov zhmotnené v publikácii Malacké 
pohľady – Výber z článkov 2006–2009, 
ktorá ponúka vyše 180 strán pútavého 
textu a fotografií v pevnej väzbe. Je roz-

delená do dvoch častí – História a Ekoló-
gia. V prvej nájdete výber článkov zo sé-
rie Genius loci a iných textov venujúcich 
sa histórii mesta a druhá časť Ekológia 
približuje územia európskeho významu 
v okolí Malaciek. Jej autorom je botanik 
Milan Valachovič. Textom o Jursovom 
rybníku prispel malacký pamätník Milan 
Dobrovodský a spoluautorom článku  
o kláštornom kvadrume je Daniel Košťál. 
Za celkovým atraktívnym vzhľadom pub-
likácie, vydarenou grafickou podobou 
a prebalom stojí Mária Pavlásková. Kni-
hu, ktorú si mnohí zaobstarali už na jej 
prezentácii 27. 1., si môžete objednať za 
5 € + poštovné na dobierku na adrese 
malackepohlady@centrum.sk alebo kú-
piť v MCK na Záhoráckej ulici. Publikáciu 
vydalo OZ M.L.O.K. s finančnou podpo-
rou nadácie Pro Malacky. 

Text, foto: LUCIA VIDANOVÁ
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ČASOPIS, KTORÝ VÁS 
CHYTÍ ZA SRDCE!

Moderná žena, Račianska 66, 831 02 Bratislava
Tel.: 02/49 20 74 36, fax: 02/49 20 74 38 

e-mail: marketing@modernazena.sk
www.modernazena.sk

Vlastina Svátková – žena, ktorá otrávila Bonda!
Krása a zdravie z kozieho mlieka.
Mylná diagnóza: Žltačka v maske chrípky.
Fotosúťaž „Deti sú úžasné“ je vo fi nále!
Hriešne popoludnie – priznanie o zakázanej 
vášni s manželom kolegyne...
Tajomno: Magické, posvätné miesta Zeme.
Pútavé skutočné príbehy na zimné dni.
A okrem toho: Príloha EXTRA s inšpiráciami 
na ples i pre krásnu pleť v zime, skvelé recepty 
s vínom a dobré rady pre pohodu a zdravie celej 
rodiny.

S átk á ž kt á t á il

Metromedia 53x110 f.indd   1 1/28/10   11:51 AM

Autor výroku v tajničke, je francúz
sky filozof, moralista, matematik 
a fyzik Blais Pascal (1623–1662).

Vodorovne
A pracujeme – peňažný trest – kráča 

smerom hore  B anglické mužské meno 
(Ábel) – keď – práca na krosnách – muž-
ské meno  C solmizačná slabika – pomr-
vené seno – ŠPZ Rumunska – starorím-
ska drobná minca – mesiac láska – Adela 
(dom.)  D tajnička  E MPZ Slovinska – 
hora – pohyblivá časť tela – a iné (skr.) – 
údajne – otec (z maď.)  F vyťahoval meč 

z pošvy – stávala sa mladou – skratka uli-
ce – mužské meno (8. 3.) G ženské meno 
– neplakal (bás.) – konfiškovali

Zvisle
1 stúpenec rasizmu  2 vyslal niekoho 

do súťaže  3 náš polyhistor – ranná vlaha 
4 mastná zemina – rímske číslo 1550 – 
chemická zn. india  5 meno speváčky  
Laiferovej  6 ekonomická komisia (skr.) – 
dedina (zastar.) – zn. milinewtonu  7 EČV 
okr. Poltár – chemická zn. amerícia – vče-
líny  8 odcudzoval majetok  9 pojem du-
še u starých Egypťanov – hmyz so žihad-

lom – dom kultúry (skr.) 10 spôsobila 
únavu  11 ihličnatý strom – okresný vý-
bor (skr.) – meno herca Pacina  12 ató-
mová elektráreň (skr.) – skratka hodnosti 
major – naša rieka  13 potrestala, pokar-
hala  14 tam – citoslovce bolesti – znač-
ka kozmetiky  15 trauma – krídlo (odb.) 
16 pošliapala  17 starogermáni

Pomôcky: As, Ka, ala, Bel

Kto chce súťažiť o sadu CD, nech pošle 
kupón spolu so správnymi odpoveďami 
do  8.    februára a zaradíme ho do žre
bovania.

kUpÓn

2

Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali 
správne vylúštenie tajničky – Aká for
ma, taká tehla  – sme vyžrebovali An
nu Kaffelovú z Bernolákovej ul. v Ma-
lackách. Získava sadu knižiek do do-
mácnosti. Žiadame výherkyňu, aby sa 
do 15. 3. ohlásila v redakcii.

MalaCkÝ
Hlas
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krížovka Pripravil: VOJTECH KÚKOľ

Ten si už viackrát „užil“ zrážku s ná-
kladným autom. Badať to nielen na jeho 
vzhľade, ale aj na funkčnosti – z troch 
žiariviek svieti len jedna. Spoločnosti 
BILLA, s. r. o., ktorá má stĺp v kompeten-
cii, sme sa spýtali, či existuje možnosť vý-
meny dokaličenej lampy. „Kompletnú 
výmenu nabúraného stĺpa sme už zadali 
našej servisnej spoločnosti,“ vysvetlil Du-
šan Lisičan. „Výmenu stĺpa uskutočníme 
hneď, ako budú priaznivejšie poveter-
nostné podmienky, teda prestane mrz-
núť a rozmrzne pôda,“ dodal. Prečo spo-
ločnosť otáľala s výmenou až do roka 
2010, sme sa nedozvedeli.

Text, foto: SIMONA ŠÍPOVÁ

Ak máte zaujímavé fo
tografie, alebo viete 
o mieste, ktoré stojí za 
to vyfotiť, pošlite svoj 
námet do redakcie! 

OKOM
OBJEKTÍVU

Malačanom, bažiacim po náku
poch či aktívnom oddychu v špor
tovej hale, už viac rokov udiera  
do očí pokrútený stĺp verejného 
osvetlenia uprostred parkoviska 
pred obchodným domom.

NÁDOBy NA KOMUNÁLNy ODPAD 
(so zelenými nálepkami)
sa budú  aj  v  tomto  roku  vyvážať

každÝ párny tÝždeň.

skvost 
do knižnice 
každého 
Malačana

„Pre niekoho sú staré domy často len neuspo
riadanou hromadou tehál bez hodnoty, pre 
iných sú tichou spomienkou na rozmanité ľud
ské osudy, na ľudí, ktorí sa v nich narodili alebo 
zomreli a vytvárajú genia loci – ducha a atmo
sféru miesta.“ 
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kurióznu lampu vymenia

Spracovanie účtovníctva 
jednoduché a podvojné, DPH, mzdy, 
daňové priznanie, poradenstvo.

Kontakt :  0903  567 517
MH 10 F3

Zostavovatelia publikácie sprava Martin 
Macejka  a  Martin  Marek  sa  neúnavne 
podpisovali a písali venovania.
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SpomienkA

Na okraji cesty anjel 
stál, ten anjel v očiach 
slzy mal, obzrel sa tú-
žobne a vedel, že už 
nevzlietne, v srdci lás-
ku mal a krídla svoje 
nebu dal... 

27. 2. si pripomenieme prvé výročie 
smrti nášho milovaného manžela,  
otca, starého otca Ľudovíta Lon-
gauera. S láskou v srdci spomína 
celá rodina.

Cestovanie sa 
skomplikovalo

redakciu kontaktoval rozhorčený 
čitateľ, ktorého nepríjemne pre
kvapilo nezastavovanie rýchlikov 
v Malackách v smere z Bratislavy 
do Brna. „Po dôkladnom preštudo
vaní traťového poriadku som zis
til, že v Malackách nezastavujú 
skoro žiadne rýchliky, najmä rá
no a poobede. Situácia cestovania 
do Českej republiky je katastro
fálna! vždy treba cestovať osob
ným vlakom do Kútov a odtiaľ po
kračovať ďalej do Brna. Je to han
ba železníc,“ tvrdí František Hron
ský, študujúci v Brne. 

Je pravda, že rých
liky smerujúce do 
Česka Malačania, ale 
aj obyvatelia okoli
tých obcí dosť využí
vajú – v zahraničí štu

dujú či pracujú. Podnet sme teda po
sunuli priamo Železničnej spoločnosti 
Slovensko, a. s. „Podľa platného cestov
ného poriadku od 13. decembra 2009  
v železničnej stanici Malacky zastavu
jeme so všetkými vlakmi kategórie rých
lik. Vlaky tejto kategórie, ktoré zastavujú 
v Malackách, sú vedené v taktoch a sú 
prispôsobené väčšine cestujúcich, ktorí 
požadujú predovšetkým zabezpečiť ran
ný návoz a poobedňajší odvoz cestujú
cich do Bratislavy a z nej,“ informovala 
Zuzana Červená, vedúca tímu externej 
komunikácie Železničnej spoločnosti 
Slovensko, a. s. Problémom však je, že 
z Bratislavy idú denne len dva rýchliky, 
oba v poobedňajších hodinách. „Vlaky 
EuroCity v Malackách nezastavujú, na
koľko sú to diaľkové vlaky, spájajúce  
dôležité európske centrá a poskytujúce 
cestujúcim vysokú kvalitu prepravy v ob
lasti rýchlosti, komfortu. Ak by sme ak
ceptovali všetky požiadavky na zasta
vovanie, znížila by sa rýchlosť a  kvalita 
prepravy cestujúcich, ktorí cestujú na 
dlhšie vzdialenosti,“ pokračuje. „Pre ces
tujúcich zo železničnej stanice Malacky 
má naša spoločnosť v ponuke dostatoč
ný počet vlakov kategórie rýchlik a osob
ný vlak, ktoré tu zastavujú, a cestujúci 
môžu prestúpiť v železničnej stanici  
Kúty, resp. Břeclav na vlaky do Brna,“ do
dala. Na otázky týkajúce sa štatistík ces
tujúcich v tomto smere však Z. Červená 
nereagovala, železnice sa zatiaľ počty 
rýchlikov spájajúce Bratislavu a Brnu 
chystať nezvyšujú. Otázne tiež je, čo  
znamená v chápaní železníc „dostatoč
ný počet“. Malačanom tak zatiaľ nezo
stáva nič iné, než si na komplikovanú  
situáciu zvyknúť. 

SIMona ŠíPovÁ

PÝTAME SA
ZA VÁS

Vedec z Malaciek žije aj v austrálskom Perthe, kde sa zaoberá geológiou. Fotografia 
vznikla na Aljaške, v pozadí vidno pohorie Alaska Range.

„Zvyknúť sa dá 
na všetko,”
hovorí vedec zo Záhoria, žijúci v Austrálii.

rodák z Malaciek a nositeľ Pálfiho srdca Martin danišík je jedným zo  
siedmich autorov článku o výnimočne veľkých a vzácnych zirkónoch dra
hokamovej kvality, publikovanom v prestížnom vedeckom magazine  
nature geoscience. tie geológovia objavili v egerskej riftovej zóne v ne
meckom Bavorsku.

Vedci z rôznych inštitútov vrátane 
Curtin University of Technology v aus
trálskom Perthe, kde M. Danišík pôsobí, 
zistili, že študované zirkóny okrem es
tetickej krásy obsahujú aj množstvo 
prekvapujúcich informácií o histórii 
zemského plášťa a výstupu magmy na 
zemský povrch. Na výskume sa podieľal  
M. Danišík ako jediný Slovák, spolu s pia
timi vedcami z Nemecka a jedným z Čí
ny. Ako sa mladý geológ zo Záhoria do
stal až do horúceho Perthu? 

„V stručnosti by sa dalo povedať, že 
po siedmich rokoch pôsobenia na Uni
verzite v Tübingene (Nemecko) prišiel 
čas na zmenu. Chcel som vyskúšať niečo 
nové, rozšíriť si obzor a popasovať sa  
s novými výzvami,“ prezradil. „Začal som 
hľadať akademické miesta, ktoré by mi 
poskytli podmienky na ďalší profesionál
ny rozvoj a kde by som so svojím zame
raním mohol byť užitočný. Po sérii pri
jímacích pohovorov a výberových ko
naní sa vyprofilovalo niekoľko možností, 
z ktorých Perth najviac vyhovoval mo
jim predstavám,“ vysvetlil M. Danišík. Na
priek náročnému zamestnaniu býva aj 
zaneprázdnenému vedcovi občas smut
no za domovom. „Človek je však tvor 

adaptabilný a časom si zvykne na všet
ko. Okrem toho, drvivá väčšina priate
ľov žije aj tak mimo Malaciek, no vďaka 
internetu sa dá kontakt udržať takmer 
s každým,“ dodal na záver.

text: SIMona ŠíPovÁ, foto: archív M. d. 
Zdroj: 24hod.sk

Majiteľka stratenej dámskej peňa
ženky srdečne ďakuje nálezcom  
Zuzane Pupličovej 
a Františkovi Horváthovi 
za vrátenie peňaženky a celého ob
sahu.

KaMenný MLyn – vaJarSKý
vás pozýva na tanečnú zábavu

pochovávanie 
basy
Dátum: 16. 2.
Hudba: Zajačkovci
Večera: fašiangové menu
Cena: 12 €  (361,50 Sk)

Super ponuka: 
 V deň zábavy má pár pri preukázaní  
2 vstupeniek 50 % zľavu na ubytova-
nie v 2-posteľovej izbe v hoteli Rozália.

 

Predpredaj vstupeniek: 
034/779 32 79, 
kamennymlyn@kamennymlyn.sk

NIE SÚ MEDZI NAMI:

róbert Kardoš, Pernek, *1925; 
Cecília nováková, Malacky, 

*1923; Žofia Habdáková, Kuchyňa, 
*1927

†

3. 2. o 10.00 h, ernst Wiesner, otvo
renie výstavky o významnom architek
tovi (rodákovi z Malaciek), čitáreň Kniž
nice MCK;

3. 2. o 14.00 h, aKadÉMIa III. veku, 
fašiangové posedenie pri hudbe, Jedno
ta dôchodcov a Klub dôchodcov, Spolo
čenský dom MCK;

8. a 9. 2. o 15.30 h, rozprávkoví hr
dinovia – tvorivé dielne pre deti, CVČ;

10. 2. o 15.00 h, SenIorSKÁ Stre
da, fašiangové posedenie pri hudbe, OZ 
Zlatý vek, Spoločenský dom MCK;

12. 2. o 17.00 h, Milan Hruboš – re
miniscencie, Martin Hruboš – Fotogra
fie, vernisáž výstavy, Galéria MCK;

12. 2. o 16.00 h, valentínsky karne
val, MC Vánok;

20. 2. o 19.00 h, rené obaldia: vie
tor v korunách sasafrasu, Kultúrní do
meček, vstupné: 2,50 €;

21. 2. o 16.00 h, Bratislavské bábkové 
divadlo: Prasiatka sa vlka neboja, Roz
právková nedeľa, Kultúrní domeček, 
vstupné: 2 €;

24. 2. o 17.00 h, výsledky nových 
archeologických výskumov v Malac
kách a okolí, Stretnutie s históriou, pred
náša PhDr. Kristián Elschek, CSc., Archeo
logický ústav SAV, Nitra, Múzeum Micha
la Tillnera;

27. 2. o 10.00 h, Burza hračiek a det
ských kníh, CVČ;

27. 2. od 9.30 do 13.00 h, Burza det
ského a tehotenského oblečenia a po
trieb, MC Vánok;

KIno (www.kino.mckmalacky.sk)

4. 2. a 5. 2. o 19.00 h Klony, akčný/
scifi, USA, 88 min, MP12;

6. 2. a 7. 2. o 17.00 h vianočná kole
da, rodinný, 80 min, slov. dab., USA;

6. 2. a 7. 2. o 19.00 h Paranormal ac
tivity, horor, 86 min, USA, MP 15;

11. 2. a 12. 2. o 19.00 h Babylon a. 
d., UK/USA/F., akčný/scifi, 90 min, MP 
12;

13. a 14. 2. o 19.00 h Sherlock Hol
mes, akčný/dobr./krimi, 128 min, USA;

18. a 19. 2. o 19.00 h Sav vI, horor/
triler, 90 min, USA, MP 15;

22. a 24. 2. o 16.30 h a 20.00 h ava
tar, akčný/scifi, triler, 166 min, USA, MP 
12;

27. a 28. 2. o 19.00 h Fame: tvoja 
cesta za slávou, tanečnohudobný, 107 
min, USA, MP 12;

Vstupné na filmové predstavenia od 
2,50 € (podľa požiadaviek filmových spo
ločností).

FILMový KLuB
3. 2. o 20.00 h Lásky jednej plavo

vlásky, réžia: Miloš Forman, Českoslo
vensko, 1964, ČB, mono, 75 min, MP 15;

10. 2. o 20.00 h Zrkadlo, réžia: An
drej Tarkovskij, Rusko, 1975, 102 min, mo
no, MP 15, podtitulky;

17. 2. o 20.00 h Čas umierať, sloven
ská premiéra 21. 1. 2010, réžia: D. Kedzier
zawska, Poľsko, 2007, 104 min, Dolby  
Digital Surround EX, MP 15, podtitulky;

25. 2. o 20.00 h Intolerancia, réžia:  
D. W. Grifith, USA, 1916, ČB, mono, 94 
min, MP 15;

vstupné: 
1,50 € pre členov FK; 
2,50 € pre nečlenov FK.

FeBRUÁR 2010

kalendár podujatí

od 1. 1. do 18. 1. 2010
SpoločenSkÁ kRonikA

Gymnázium 
otvorí dvere 

gymnázium na ul. 1. mája v Malac
kách aj tento rok organizuje deň 
otvorených dverí, ktorý je určený 
pre širokú verejnosť.

Na podmienky a vyučovacie metódy 
v jednom z dvoch malackých gymnázií 
(Pozn. red: štátnom – druhé je cirkevné) 
sa teda môže prísť pozrieť ktokoľvek. 
Najužitočnejšie informácie však dosta
nú bezpochyby žiaci piatych a devia
tych ročníkov ZŠ, ktorí majú záujem  
pokračovať v štúdiu práve na tejto ško
le. Deň otvorených dverí sa uskutoční   
9. 2. od 8.00 do 12.00 h. Hneď ráno sa 
záujemcovia stretnú v školskej jedálni, 
kde bude slávnostné otvorenie podu
jatia a hostia dostanú základné informá
cie o štúdiu. Na túto osobitú príležitosť 
si vedenie školy pripravilo otvorenie po
čítačom riadeného experimentálneho 
pracoviska s ukážkami činností v ňom. 
Kto bude mať záujem, môže absolvovať 
prehliadku odborných učební, labora
tórií a tried a na okamih sa vrátiť do škol
ských lavíc návštevou ukážok vyučova
cích  hodín. Pre budúcich študentov, kto
rí sa chystajú na prijímacie pohovory, pe
dagógovia chystajú skúšobné testy na 
prijímacie pohovory. Každý si teda mô
že nezáväzne vyskúšať, či na to má, a zis
tiť, kde sú ešte jeho rezervy.

tatIana BÚBeLovÁ

COOP Jednota Senica, SD, Námestie oslobodenia 12, 905 47 Senica 

prijme s nástupom ihneď:

predavačky
pokladníčky

pre svoje prevádzky v malackách 
a okrese malacky

Požiadavky: 
SOU, vyučený v odbore, prípadne príbuznom odbore, 

prax v odbore výhodou, 
komunikatívnosť, organizačné schopnosti, zodpovednosť, flexibilita. 

Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 

034/690 90 26, –27. 
MH 10 F6MH 10 F4

15. 2. sa dožíva krás
neho životného jubi
lea – 80 rokov naša 
drahá a milovaná 
strynká MILKa Ko-
ČIŠovÁ z Malaciek. 
Aj touto cestou jej  
srdečne blahoželáme, prajeme pev
né zdravie a ochranu od Božej matky. 
S veľkou vďakou, úctou a láskou Anka 
a Marta s rodinami.

Šesť motýľov dnes k Te-
be letí, s ich krídlami sa 
farba hrá. Každý z nich 
Ti blahoželá k Tvojim 
6. narodeninám. 

MICHaeLe KrŠKo-
veJ želajú tatko, ma
minka, sestra Alexandra, rodina Tur
zová, Kršková, sesternica Anetka s ro
dinou, prababka Chválová a tety Ro
manka a Karolínka veľa lásky, zdravia, 
šťastia, aby Ti každý deň úsmev stále 
žiaril na Tvojej tváričke.

BlAhoželÁme
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Najviac sa blysla žiačka Monika Baňo-
vičová. V prekážkovom šprinte na 60 m 
dorasteniek zvíťazila Claudia Hladíková  
s časom 8,97 s, čím sa ako ďalšia atlétka 
AC Malacky priblížila k aktuálnemu do-
rasteneckému halovému rekordu SR na 
tejto trati – súčasný rekord má hodnotu 
8, 92 s. Kvalitný výkon podala i ďalšia do-
rastenecká pretekárka AC Malacky Eliška 
Chvílová v behu na 60 metrov, kde fini-
šovala druhá za 8,16 s, čo je len o osem 
stotín od jej osobného maxima zabehnu-
tého v minulom roku. Najúspešnejšia at-
létka AC Malacky za posledných 5 rokov 
Alexandra Štuková podala dobrý výkon 
v behu žien na 200 m a v úvode halovej 
sezóny dosiahla čas 25,35 s. Bojovne si 
počínal i dorastenecký strednotratiar 
Marco Adrien Drozda, ktorý testoval svo-
ju výkonnosť na 400 m časom 54,09 s, čo 

znamená i osobný rekord v tejto disciplí-
ne. Kvalitné výkony zabehol i ďalší doras-
tenec Martin Koch (52, 86 s) a muž Ján 
Beňa (50,41 s). Obaja majú už s touto tra-
ťou dlhšie skúsenosti. Na pretekoch už 
štartovala po zranení i najrýchlejšia šprin-
térka medzi ženami Barbora Šimková, 
ktorá v úvode sezóny prehrala v behu na 
60 m so svojou rivalkou z Interu Bratisla-
va Erikou Bršelovou o šesť stotín sekun-
dy (7, 80 s). Zaujímavosťou bola účasť 
malackého plavca Richarda Kondela, kto-
rý sa na pretekoch predstavil v rámci prí-
pravy pred plaveckou sezónou, počas 
ktorej bude chcieť atakovať popredné 
umiestnenia na majstrovstvách Sloven-
ska. Nové osobné rekordy zaznamenala 
celá plejáda žiakov a dorastencov AC 
Malacky.     Text: tkac

foto: M. Macejka – Malacké pohľady
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Futsal chce 
stúpať vyššie

Futsalový klub 1. SFC Canaria Team 
Malacky na čele s výkonným prezi
dentom Pavlom Fehérom funguje 
už niekoľko rokov, ešte od čias Ma
lackej ligy.

Od apríla 2009 sme oficiálne zaregis-
trovaní ako nezisková športová organizá-
cia  pôsobiaca v Malackách, s vlastným 
štatútom a vedením. Klub hrá 1. Openli-
gu – čo je 2. slovenská liga vo futsale, 
kam sme sa prebojovali po minuloroč-
nom umiestnení v 1. senickej lige. Naším 
cieľom je postúpiť vyššie a vrátiť okres-
nému mestu Malacky, ako i fanúšikom 
tohto športu populárny futsal, ktorý tu 
stále má svoje zázemie i tradíciu. Veríme, 
že sa nám to spoločným úsilím podarí.

PETER NERÁD

víťazom
 pred limitom

23. januára sa za účasti 61 boxerov 
z 13 oddielov začal v galantskom 
Dome športu 1. kolom nový ročník 
II. slovenskej dorasteneckej ligy – 
oblasť ZÁPAD. V ringu bolo vybo
jovaných 30 zápasov, ktoré mali 
slušnú úroveň. O jeden z nich sa po
staral aj mladší dorastenec v drese 
BC RTJ Malacky, Jakub Belan.

Jakub sa v ringu stretol s boxerom 
BCS Bratislava Ľubošom Bakom. V hmot-
nostnej kategórii do 63 kg obaja nová-
čikovia predviedli pomerne pekný box. 
V úvodných dvoch kolách bol zápas  
vyrovnaný, borci sa striedali v útokoch 
a tempo súboja stúplo. Situácia sa zme-
nila v záverečnom treťom kole, keď Ja-
kub zasiahol súpera čistým úderom z pra-
vej ruky, ktorý odštartoval prvé počíta-
nie. Po dopočítaní ringového rozhodcu 
zápas trval iba niekoľko sekúnd. Jakub 
útočil a Ľuboš jeho útoky nedokázal od-
vracať. Zakryl sa do dvojitého krytu, kde 
chcel prečkať útok nášho boxera. Po pia-
tich pravých zdvihákoch na rebrá, jeho 
kryt povolil. Ringový rozhodca zápas 
ukončil, Jakub bol vyhlásený za víťaza 
a na konto si pripísal ďalší triumf pred 
časovým limitom.

JÁN BRANDEJS, tréner

Ako vtedy informoval tréner Branislav 
Orth, ponuky dostal zo Španielska od 
Realu Madrid, TAU Ceramica, Gran Cana-
rie, Alta Gestion Fuenlabrada, z chorvát-
skeho Zadaru, českého Prostějova a ďal-
ších. Už štvrtý mesiac však navštevuje 
basketbalovú akadémiu v Las Palmas de 
Gran Canaria, kde mu majiteľ Rob Orel-
lana ponúkol okrem basketbalového šti-
pendia i študijné štipendium na Ameri-
can School, čo je obdoba gymnázia. Bo-
ris je totiž ešte stále študentom Gymná-
zia v Malackách. „V American School štu-
duje podobné predmety, aké by  na-
vštevoval tu v Malackách, novinkou je 
však pre neho španielčina,“ vysvetlila 
Mária Bojanovská, matka talentovaného 
hráča. „Budúci rok by tu mal i maturovať, 
čím sa mu splní sen a bude môcť hrať 
a študovať v USA,“ dodala. K splneniu 
tohto sna už nemá ďaleko. 31. januára 
odišiel so seniormi na 10 dní hrať na 
americké univerzity, napríklad aj do New 
Yorku či New Jersey. Ako sa 214 cm vy-
sokému basketbalistovi v zahraničí žije? 
„Býva v športovej rezidencii s ďalšími 
chlapcami z celého sveta, napríklad z Ang-

licka, Írska, Švajčiarska a Francúzska.  Hrá-
va tiež v kanárskej súťaži U18, ktorá po-
stupuje do vyššej španielskej súťaže,“ 
prezradila športovcova mama. Nezabud-

la ani pripomenúť, že veľmi dobre sa Bo-
risovi darilo aj na vianočnom turnaji na 
Tenerife. 

Text: SIMONA ŠÍPOVÁ, foto: archív B. B.

Malačan na amerických univerzitách
Borisovi Bojanovskému, športovcovi z Malaciek, sa augustové Majstrovstvá Európy U16 v Portugalsku stali osud
nými. Keďže sa predviedol ako jeden z najlepších hráčov celého šampionátu, bojovať o neho začali renomované 
zahraničné kluby.

Boris (prvý sprava hore) má teraz spolužiakov z celého sveta. 

Pred rokom vyrovnala vtedajší slo-
venský, žiacky rekord Trenčianky Katarí-
ny Hrdej na 60 m prekážok v hale.  Vte-
dajších 9,36 sekundy v nasledujúcich 
týždňoch dva razy vylepšila na doteraj-
ších 9,14 s. Ani tento údaj už však neplatí 
– rok po prvom veľkom zápise M. Baňo-
vičovej do štatistík je hodnota rekordu 
vylepšená na 8 sekúnd 85 stotín. Stalo sa 
tak na halových Majstrovstvách Bratisla-
vy 24. januára. Spoločným menovateľom 
historických zápisov zostáva Monika Ba-
ňovičová. 

Pobláznila časomieru
Finiš M. Baňovičovej na prekážkarskej 

šesťdesiatke sa niesol v znamení šokujú-
ceho času na elektronickej časomiere – 
8,70 s. To už je trochu silná káva – pomy-
sleli si zrejme zainteresovaní diváci. Zna-
menalo by to vylepšenie rekordu o 44 
stotín sekundy, čo je v šprinte úžasný vý-
kon, aké vo svetovom meradle predvá-
dza na počkanie jamajský rýchlik Usain 
Bolt. Parafrázovať výkony Bolta a Baňo-
vičovej je však scestné. Po úprave časo-
meračov dostal Baňovičovej oficiálny 

čas reálne kontúry v podobe 8 sekúnd 
a 85 stotín. Je bežné, že časy, ktoré sú 
známe bezprostredne po dobehnutí at-
léta cieľovou kamerou, sa neskôr môžu 
upraviť o nejakú tú stotinku. K lepšiemu 
i k horšiemu – samozrejme po dôkladnej 
analýze. Monike však pridali 15 stotín, čo 
už je veľa. Tréner mladej šprintérky Vla-
dimír Handl si však s touto situáciou hla-
vu príliš neláme: „Určite na najbližších 
pretekoch budem zisťovať, ako je mož-
né, že medzi neoficiálnym a oficiálnym 
výkonom je taká veľká medzera. Pre nás 
je však hlavné, že Monike sa darí a ten 
čas pôjde pravdepodobne aj tak ešte ho-
re, možno už v najbližších dňoch.“

150 metrov = malacká záležitosť
Monika nebola ďaleko ani od žiacke-

ho halového rekordu v behu na 150 m, 
ktorý má hodnotu 19,30 sekundy a do-
teraz ho drží Malačianka Alexandra Štu-
ková – prvým rokom pretekajúca v naj-
vyššej ženskej kategórii. Baňovičová na 
pretekoch 24. januára atakovala tento 
čas a zaostala za ním len o 4 stotinky – 
19,34 s. Na dráhe pod otvoreným ne-
bom má už túto disciplínu zabehnutú 
pod 19 sekúnd, preto sa dá reálne oča-
kávať, že v hale by sa napokon mala pod 
19,30 dostať. A. Štuková tento výkon za-
behla v roku 2005 a štrnásťročná Závod-
čanka M. Baňovičová ho od nej môže 
prevziať a predĺžiť jeho pôsobnosť na 
neurčitý čas. 

Vhodená rukavica
Veľmi blízko k slovenskému doraste-

neckému rekordu má po víkende i Clau-
dia Hladíková, 15-ročná skokanka a pre-
kážkarka z Borského Svätého Jura. Výko-
nom 8,97 sekundy sa priblížila na dostrel 
(konkrétne na 5 stotín) aktuálnemu re-
kordu na dorasteneckých 60 m preká-
žok, ktorý dosiaľ drží už spomínaná pre-
tekárka z Trenčína Katarína Hrdá. Tá do-
siahla svoj výkon v hodnote 8,92 s v roku 
2003, odvtedy čaká na svojho nástupcu. 
C. Hladíková je horúcou adeptkou na 
prevzatie moci, ostáva len čakať a veriť.

Text: JAKUB VALACHOVIČ
Foto: tkac

Zúčastnila sa na ňom štvorica malac-
kých šachistov v zložení Roman Velt-
schmid, Ming Dang Hui, Adam a Andrej 
Žilavý. Po šiestich hodinách bojov a de-

viatich kolách sa víťazom v kategórii do 
osem rokov stal Roman Veltschmid, žiak 
šachovej triedy ZŠ Dr. J. Dérera.

Text: T. CHABADA, foto: R. VELTSCHMID 

Atmosféru  na podujatí dotvárali aj záhradné šachy, ktoré si účastníci mohli zahrať.

úspech stojí úsilie
23. januára sa v Brezovej pod Bradlom pod patronátom šachového klubu 
Osuské uskutočnil 9. ročník turnaja Grand Prix s názvom Cena primátorky 
mesta Brezová.

Halovú sezónu začala A. Štuková sľubným výkonom v behu na 200 metrov

ostrá premiéra 
pre prekážkarky 
aC Malacky

Majstrovstvá Bratislavy v atletickej hale Elán 24. januára dali možnosť 
pretekať atlétom všetkých vekových kategórií v Bratislavskom kraji. Po
četná enkláva malackých atlétov túto možnosť využila a v porovnaní 
s predchádzajúcimi pretekmi už väčšina pretekárov testovala svoje obli
gátne disciplíny. 

do roka a do dňa
Takmer do roka a do dňa – tak by sa dal poeticky nazvať začiatok účinkova
nia malackej žiackej šprintérky Moniky Baňovičovej v porovnaní s minulým 
rokom. 

Monika Baňovičová nad prekážkami po
čas letnej sezóny. 
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