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úvodník

Atlétkou roka je 
Claudia Hladíková

V predmikulášsky večer (5. 12) sa v malackom kine (Kultúrním domečku) 
udeľovali ocenenia v ankete Atlét roka AC Malacky 2010. Išlo už o siedmy 
ročník vyhlasovania najlepších atlétov AC Malacky. Posledných päť rokov 
si  ocenenie  odnášala  vždy  Alexandra  Štuková.  V  nedeľu  večer  však  na  
pódium  vystúpila  nová  atlétka  roka,  šestnásťročná  dorastenka  Claudia 
Hladíková.

V druhú adventnú nedeľu 5. 12. sa 
v  zrekonštruovaných  priestoroch  
Malackého  kaštieľa  konala  verni-
sáž  výstavy  Premeny,  ktorej  au-
tormi  sú  Simona  Šípová  a  Stani-
slav Osuský z oddelenia marketin-
gu mestského úradu. 

Výstava zachytáva premeny kaštieľa súvisiace s rekonštrukciou jeho časti.

Zmena kráľovnej
Rozhodla najmä úspešná sezóna 

v skoku do diaľky, keď Hladíková po
stúpila na európsku kvalifikáciu do 
Moskvy, kde mala zabojovať o Olympij
ské hry mládeže v Singapure. Tento cieľ 
sa jej vydaril, v konkurencii najlepších 
európskych skokaniek – dorasteniek 
obsadila postupovú 8. priečku a zaistila 

si účasť na olympijských hrách. V Sin
gapure sa síce jej plány na dobrý výsle
dok rozplynuli, keď skončila len na 14. 
mieste. Claudia okrem skokanských 
úspechov zaznamenala úspešnú sezó
nu aj na prekážkových behoch, v kto
rých vybojovala tri zlaté a dve striebor
né medaily v kategóriách dorastu, juni

Pokračovanie na 12. strane

nech žije 
Mikuláš

Premeny kaštieľa na fotografiách

Pokračovanie na 9. strane

Prvý decembrový 
týždeň sa už 
tradične nesie 
v mikulášskom 
duchu. 
Pre poslušných 
a poriadnych 
má prichystané 
sladké 
prekvapenie, 
pre nezbedníkov 
sa v čižme nájde 
aj cibuľa, varecha 
alebo uhlie.

viac
odvahy!

Tým, že sa niečo končí, zároveň sa 
začína aj niečo nové. Nie nadarmo sa 
hovorí, ak sa jedny dvere zatvoria, 
druhé sa vzápätí začnú otvárať. Ko
niec roka, zvoľňovanie pracovného 
tempa aj vtieravé slogany dobre za
rábajúcich spoločností privádzajú  
ľudí k zamysleniu sa nad samými  
sebou. Sumarizujeme, rekapituluje
me, porovnávame, hodnotíme. Nie 
vždy nasleduje za naším obzretím  
sa do minulosti spokojný úsmev. 

Zničené vzťahy, zanedbané pria
teľstvá, nenaplnené túžby a zabud
nuté predsavzatia. Aj to je dôvod,  
pre  ktorý prežívame údajne radost
ný čas Vianoc a lámania sa roka 
s frustrujúcimi pocitmi. Treba sa však 
v duchu zmieriť s tým, že čo sme ne
stihli, už nedoženieme. Premrhané 
príležitosti sa nám znovu nenaskyt
nú a vety, ktoré sme vyslovili, ne
upadnú do zabudnutia. Výčitky však 
nemajú zmysel, na mieste je viera 
v budúcnosť. 

Nech je rok 2011 o využívaní po
núkaných šancí, o znovuzrodení  
ľudského svedomia, o guráži obja
vovať a skúšať nové možnosti a pus
tiť sa bezhlavo do neznámych zážit
kov! 

Veľa odvahy v novom roku!
SIMONA ŠÍPOVÁ

Primátorom sa už po štvrtýkrát stal 
Jozef Ondrejka. Dôveru mu dalo 2797 

voličov, kandidátku Danielu Hamarovú, 
ktorá skončila na 2. mieste, predbehol 

o 1779 hlasov. Viac zmien priniesla voľ
ba poslancov mestského zastupiteľstva. 
Polovica 18členného tímu poslancov 
kopíruje výsledky komunálnych volieb 
z roku 2006. Poslanecký mandát si udr
žali Mária Tedlová, Jozef Mračna, Jozef 
Bulla, Juraj Říha, Marián Haramia, Miro
slav Fruš, Vladimír Moravčík, Pavel Spus
ta a Anton Pašteka. Druhú polovicu tvo
ria Daniela Hamarová, Štefan Bauman, 
Jozef Halcin a poslanci, hlásiaci sa k ini
ciatíve Ľudia pre Malacky – Katarína Ber
kešová, Katarína Trenčanská, Gabriela 
Janíková, Marián Andil, Milan Ondrovič 
a Pavol Tedla.              -nasi-

Malačania si vybrali
Komunálne voľby, ktoré sa konali 27. 11., skončili pre vyše 30 % responden-
tov zle. Vyplynulo to z ankety uverejnenej na www.malacky.sk.
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.Som spokojný, voľby sa skončili presne tak, ako som si predstavoval. 22,6 %

Výsledok ma potešil len sčasti, niektorým kandidátom som dal hlas, iným nie. 13,0 %

Zatiaľ je priskoro hodnotiť, svoj názor vyjadrím,
až keď sa nové zastupiteľstvo pustí do práce.

21,6 %

Nie som spokojný vôbec. 30,3 %

Je mi to jedno. 12,2 %

Mestský  úrad  oznamuje  obča-
nom, že počas vianočných sviat-
kov a nového roka sa uskutoční 

zvoz odpadu
bezo zmien.

oznAM



MALACKÝ HLAS  20/20102

Čo je aktívna politika trhu práce?
„Pracovníci tohto oddelenia takmer 

neprichádzajú do kontaktu s ľuďmi, kto-
rí hľadajú umiestnenie na trhu práce. Ich 
poslanie je iné,“ hovorí riaditeľka odbo-
ru služieb zamestnanosti Ľubica Divia-
ková. „Intenzívne komunikujú so za-
mestnávateľmi, jeden až dvakrát týž-
denne ich obvolávajú, zisťujú ich potre-
by nielen vzhľadom na zaplnenie žia-
daných pozícií. Spytujú sa, či npotrebujú 
nejakú finančnú podporu zo zákona na 
udržanie ohrozených pracovných pozí-
cií a na tvorbu nových pracovných miest 
alebo vytvorenie chránených dielní a 
mapujú voľné pracovné miesta, aby ich 
rozličnými spôsobmi ponúkli tým, ktorí 
to potrebujú,“ vysvetľuje Ľ. Diviaková.

Úrad pomáha s výberovými 
konaniami 
Jednou z foriem aktívnej politiky tr-

hu práce je pomoc s organizáciou väč-
ších výberových konaní pre veľkých za-
mestnávateľov, ktorí nárazovo potrebu-
jú obsadiť viacero špecifických pracov-

ných pozícií. „V ostatnom čase našu po-
moc v tejto oblasti využila napríklad fir-
ma Metro, ktorá otvorila novú pobočku 
v štvrtom bratislavskom obvode, Brigh-
point z lozornianskeho logistického par-
ku a mnohé iné firmy z priemyselného 
parku Eurovalley,“ osvetľuje Ľ. Diviako-
vá. Úrad práce najprv zohľadní požia-
davky zamestnávateľa na odbornú spô-
sobilosť či prax uchádzačov a urobí 
predbežný výber. Na skutočné výbero-
vé konanie zabezpečené úradom práce 
sa dostavia zástupcovia zamestnávate-
ľov a môžu si vyberať zo zodpovedajú-
cich záujemcov. 

Dôležitá je informovanosť
K výsledkom niekedy navonok nevi-

diteľnej práce úradníkov patrí aj spolu-
práca s médiami pri zverejňovaní zma-
povaných voľných pracovných miest, 
a to rozličnými kanálmi. Samozrejmos-
ťou je zverejňovanie pracovných ponúk 
priamo na nástenkách úradu práce a v 
jeho informačno-poradenskom stredis-
ku na prízemí. „Veľmi dobrú spoluprácu 

máme aj s týždenníkom Záhorák a eM 
TV. Od vzniku teletextu v malackej káb-
lovej televízii eM TV, teda už vyše päť ro-
kov, využívame toto médium,“ pochva-
ľuje si Ľ. Diviaková. Okrem toho aktuál-
ne pracovné ponuky pravidelne putujú 
na obecné úrady do 26 obcí v okrese 
Malacky. V čase internetového boomu 
však najmä mladší ľudia využijú oficiál-
nu stránku ústredia úradu práce www.
upsvar.sk, kde sa voľné pracovné mies-
ta aktualizujú každých 24 hodín. Podni-
ky a firmy môžu nahlasovať svoje požia-
davky a voľné pracovné pozície aj v ce-
loslovenskom internom programe LO-
TUS VPM a týmto spôsobom môžu svo-
je predchádzajúce požiadavky aj zrušiť.

Organizácia rekvalifikačných 
kurzov
Úrad práce pre nezamestnaných pri-

pravuje aj rekvalifikačné kurzy. V tomto 
roku to bolo spolu sedem kurzov. Išlo o 
prípravu na podnikanie, prácu s počíta-
čom a na povolanie účtovníka, poklad-
níka, skladníka, predavača alebo preda-
vačky. Úspešné sú aj kurzy ktoré spájajú 
teóriu s praxou. „Vyškolili sme dvadsať 

záujemcov, ktorí boli pridelení k per-
spektívnym zamestnávateľom (Metro, 
Jednota, Kaufland), ktorí ich prijali na 
10-dňovú prax s perspektívou zamest-
nania. Počet kurzov za rok sa odvíja od 
rozpočtu úradu na aktívnu politiku trhu 
práce a od možnosti čerpania financií z 
Európskeho sociálneho fondu, pričom 
sa postupuje podľa regionálneho plánu. 
Ten zohľadňuje požiadavky regiónu.”

Nepríjemné povinnosti úradu
Povinnosťou úradu práce je aj kon-

trolovať plnenie povinností vyplývajú-
cich zamestnávateľom zo zákona, napr. 
povinnosť zamestnávať občanov so 
zdravotným postihnutím (ZP). „V podni-
ku, ktorý má viac ako 20 zamestnancov, 
musí byť zamestnaných aspoň 3,2 % ľu-
dí so ZP. Ak zamestnávatelia kvótu ne-
splnia, zaplatia odvod za neplnenie po-
vinného podielu,“ približuje systém fun-
govania tohto mechanizmu Ľ. Diviako-
vá. Keďže ÚP finančne podporuje chrá-
nené dielne, chránené pracoviská, po-
skytuje príspevky na asistenta pre ob-
čana so ZP a prepláca časť nákladov 
chránených dielní, musí efektívne za-

brániť ich zneužívaniu a kontrolovať vy-
užitie poskytnutých financií. Sankciou 
za zneužitie je vrátenie peňazí. „Úrad sa 
stará aj o odhaľovanie nelegálnej práce. 
Po oznámení, ktoré môže byť aj ano-
nymné, iniciuje vykonanie kontroly,“ do-
dáva Ľ. Diviaková. „Registrujeme však aj 
neštátnych sprostredkovateľov práce, 
teda neseriózne personálne agentúry, 
ktoré neraz nemajú na svoju činnosť li-
cenciu vydanú ústredím práce. Tieto sub-
jekty môžu neinformovaných a dôverči-
vých klientov nepríjemne oklamať a po-
škodiť,“ upozorňuje. Pri vážnych pochy-
beniach nasledujú sankcie od pokuty až 
po pozastavenie činnosti či odňatie li-
cencie. 

Práca v zahraničí cez EURES
Skratka EURES označuje Európske 

služby zamestnanosti. „Každý úrad prá-
ce, teda aj ten náš, má EURES poradcu, 
ktorý sprostredkúva záujemcom prácu 
v krajinách Európskej únie,“ hovorí  
Ľ. Diviaková. Preto ak aj vy uvažujete 
o možnosti zamestnať sa v zahraničí, ne-
riskujte s pochybnými sprostredkovateľ-
mi a zalistujte si v internetovej stránke 
www.eures.sk. Skúsený pracovník refe-
rátu EURES v Malackách ovláda cudzie 
jazyky, vie poskytnúť hlbšie informácie, 
vyviesť vás z neistoty a upozorní aj na 
aktuálne výberové konania. Možno by 
ste to nečakali, ale pomôže dokonca 
s vypracovaním profesijného životopisu 
v cudzom jazyku. Môžete sa naňho ob-
rátiť aj v prípade podozrenia na nese-
rióznosť ponuky na prácu v cudzine, 
ktorú vám niekto ponúka či odporúča.

TATIANA BÚBELOVÁ 

SPRAVODAJSTVO

Oddelenie ekonomiky MsÚ v Malackách opakovane upozorňuje občanov, 
podnikateľov a ostatné právnické osoby, ktorí si nesplnili svoju povinnosť 
a do 31. 8. 2010 neuhradili druhú a zároveň POSLEDNÚ SPLÁTkU PO-
PLATkU zA zBER, PREPRAVU A zNEškODňOVANIE kOMUNÁLNEhO 
ODPADU A DROBNéhO STAVEBNéhO ODPADU A DANE zA PSA, aby tak 
urobili v čo najkratšom čase. V prípade, že tak neurobia, pristúpi mesto 
Malacky k ich vymáhaniu v zmysle platných právnych predpisov. 
Súčasne žiadame všetkých poplatníkov, aby si skontrolovali  svoje platby 
a doplatili prípadné podlžnosti za uvedené dane.

Sme tu pre vás
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Malackách – odbor služieb zamest-
nanosti. Už v predchádzajúcom čísle Mh sme upozornili, že úrady práce 
nevyhľadávajú len nezamestnaní. Predstavili sme si oddelenie informač-
no-poradenských a sprostredkovateľských služieb, ktoré vedie evidenciu 
uchádzačov o zamestnanie, poskytuje im informačné a poradenské služ-
by a je jedným z dvoch oddelení odboru služieb zamestnanosti. Okrem 
neho sem patria aj oddelenie nástrojov aktívnej politiky trhu práce a re-
ferát EURES. Až keď sa bližšie pozrieme na ich činnosť, presvedčíme sa 
o ich užitočnosti.

Malačania vám prejavili dôveru vo 
voľbách už po štvrtýkrát. Čím, si mys-
líte, ste si ju získali? 

Pravdepodobne som si ju udržal. 
Snažím sa byť úprimný a čestný. Som 
presvedčený, že ľudia to vidia a dokážu 
to oceniť. Chcem poďakovať všetkým, 
ktorí mi dali svoj hlas. Budem robiť všet-
ko pre to, aby som ich nesklamal. Uve-
domujem si, aký záväzný tento mandát 
je a tak ako doteraz ho budem brať veľ-
mi zodpovedne a vážne. Okrem poďa-
kovania voličom chcem vyjadriť vďaku 
všetkým, ktorí voľby organizačne za-
bezpečovali – či už členom volebných 
komisií alebo zamestnancom úradu. 

Prekvapilo vás víťazstvo vo voľ-
bách, alebo ste ho očakávali? Čo bol 
podľa vás váš tromf v porovnaní s pro-
tikandidátmi?

Pred voľbami som si určite netipo-
val, ako sa to celé skončí. Každý z kan-
didátov mal rovnaké šance. Moja výho-
da spočívala v tom, že ma ľudia viacej 
poznajú, že za mnou vidia veľa roboty. 
Na druhej strane si primátor vo funkcii 
spraví aj veľa nepriateľov, lebo niektoré 
rozhodnutia sú nepopulárne. Keď na 
niekoho pošlete exekútora alebo roz-
hodnete tak, že sa to dotyčnému ne-
páči, stanú sa z takýchto ľudí nepraj-
níci. 

V čom budú nasledujúce štyri ro-
ky iné než tie predchádzajúce? Čaka-
jú občanov výrazné zmeny? zmení 
sa niečo v smerovaní mesta? 

Každé obdobie prináša nové úlohy, 
problémy, prístupy. Žijeme v období, v 
ktorom je možné získať nenávratné fi-
nančné prostriedky z eurofondov, a prá-
ve tomu potrebujeme prispôsobiť úlo-
hy samosprávy. Niektoré problémy, kto-
ré mesto má, možno nemusíme riešiť 
teraz, no keď je šanca získať peniaze, 
treba ju využiť. V tomto trende, s kto-

rým súvisí príprava projektov, bude te-
da mesto určite pokračovať. 

A čo bude nové? Ak verejné obstará-
vanie dopadne dobre a bude vybraný 
dodávateľ, začne sa v budúcom roku s 
odkanalizovaním mesta. Približne treti-
na Malaciek bude postupne rozkopaná, 
s čím súvisia aj komplikácie a vznik úpl-
ne nových situácií. Na to nadväzujú no-
vé problémy i nové prístupy k nim. 

Mesto nadviaže tiež na celosloven-
ské trendy transparentnosti a otvore-
nosti samosprávy. Ak niekto robí veci 
čestne, nemôže mať problém s transpa-
rentnosťou. Do praxe zavedieme odpo-
rúčania Transparency Internacional Slo-
vensko i ďalšie, ktoré má mesto pripra-
vené. Je dôležité nebáť sa ukázať otvo-
rené ruky, aby verejnosť mala väčšiu is-
totu, že sa s financiami dobre nakladá. 

Čakajú občanov výrazné zmeny? 
Čo najviac pocítia?

Hoci som viackrát deklaroval, že 
súčasná situácia je zlá, nepredpokla-
dám zvyšovanie daní – len v prípade, ak 
nás prinúti zákon. Novinkou bude, že 
v rámci otvorenej samosprávy bude ob-
čanom predkladaných viacero problé-
mov a budú zapájaní do rozhodovania 
o ich riešení. Pôjde o rôzne opatrenia 
a riešenia týkajúce sa napríklad tzv. sta-
tickej dopravy. Ide o parkovanie v mes-
te aj na sídliskách, spoplatnené parko-
vanie, dopravné obmedzenia... Riešenie 
prináša určité obmedzenia. Musí mu 
však predchádzať diskusia s občanmi, 
lebo opatrenia, ktoré mesto prijme, sa 
dotknú nás všetkých. 

Vo svojom volebnom programe 
ste si stanovili priority na nasledujú-
ce štyri roky. ktoré považujete za naj-
dôležitejšie pre občanov?

Osobne mi záleží na tom, aby v Ma-
lackách opäť začala fungovať dychová 
hudba. Máme tu množstvo hudobníkov, 

záujem o takúto muziku tu cítiť a myslím 
si, že k okresnému mestu aj patrí. Od  
podobných maličkých výpomocí sa 
mesto dostane aj k zásadným prioritám, 
akými sú dokončenie projektov, na rea-
lizáciu ktorých už má mesto prisľúbené 
peniaze. Ide o odkanalizovanie, projekt 
na rekonštrukciu Malackého kaštieľa  
Paltour, rekonštrukciu fontány v Zámoc-
kom parku i projekt, zameriavajúci sa  
na dopravné úpravy na Záhoráckej ulici. 
Tie by mali zvýšiť bezpečnosť chodcov 
i vodičov. 

Očakávam, že na začiatku roka 2011 
bude vyhlásených množstvo výziev, vďa-
ka ktorým sa budeme môcť uchádzať 
o podporu z Európskych fondov. Úspeš-
ní by sme mohli byť asi v deviatich ob-
lastiach, počnúc elektronizáciou služieb 
mesta, projektom prestupového termi-
nálu, resp. revitalizácie autobusovej sta-
nice, ďalej projekt na úplnú rekonštruk-
ciu kaštieľa i revitalizáciu parku na Ná-
mestí SNP. Mojou predstavou je, aby sa 
zo zanedbaného kusu zelene stalo 
miesto, kde sa dá posedieť, tráviť voľný 
čas, prejsť sa a oddýchnuť si. 

Rovnako ako doteraz, aj v budúcnos-
ti budeme prioritne riešiť najväčšie prob-
lémy Malačanov. Bol by som rád, keby 
sa mestu podarilo zrealizovať protipo-
vodňové opatrenia. To znamená od-
vodnenie ulíc Stupavská a Oslobodenia. 
Je to problém, ktorý čiastočne spôsobili 
viaceré organizácie i samotní obyvate-
lia, no ak situáciu nikto nechytí do rúk, 
ľudia, ktorí tu žijú, budú mať tento prob-
lém stále. Som presvedčený, že je po-
vinnosťou mesta chopiť sa v tomto prí-
pade iniciatívy. 

Čo môže mesto očakávať v najbliž-
šom období? Lepšie časy alebo uťa-
hovanie opaskov?

Najbližšie tri roky bude príjem mesta 
nižší než v roku 2008. Situácia bude zlo-

žitá, ale lepšia ako v rokoch 2009 a 2010, 
ktoré považujem za najťažšie. Kým 
mesto nebude plytvať, myslím, že nás 
uťahovanie opaskov nečaká. Dôležité je 
efektívne hospodáriť, vďaka čomu sa 
vyhneme tomu, čo sa stáva v iných mes-
tách, ktoré zlú situáciu preklenuli spo-
trebnými úvermi. 

Problém však vznikne v sociálnej ob-
lasti. Bratislavský samosprávny kraj ako 
zriaďovateľ má v zmysle zákona zámer 
postupne tlmiť činnosť domova sociál-
nych služieb a zariadenia pre seniorov 
kaštieľ v Stupave. To znamená, že v na-
šom okolí bude chýbať zariadenie pre 
klientov, ktoré služby stupavského do-
mova využívajú. Pre tých, ktorí majú 
v rodine príbuzného, o ktorého sa už 
nedokážu postarať, vznikne neriešiteľ-
ný problém. Mojou predstavou, súvisia-
cou so sociálnou politikou mesta, je pri-
praviť sa na tieto zmeny vznikom den-
ného stacionára a vybudovaním zaria-
denia pre seniorov. 

Denný stacionár funguje tak, že si 
sem deti svojich rodičov, ktorí potrebu-
jú dohľad, odvedú. Tu budú mať posta-
rané o stravu, starostlivosť, celodenný 
režim a spoločnosť. Večer sa seniori 
môžu vrátiť domov. Pokiaľ viem, zaria-
denia tohto typu sú veľmi obľúbené 
a využívané. 

Môj druhý tip sa týka dlhodobého 
zariadenia. Keďže Mestské centrum so-
ciálnych služieb využíva dva objekty (na 
Mierovom námestí a na Ulici 1. mája; 
pozn. red.), jeden z nich by sa mal trans-
formovať na také zariadenie, v ktorom 
nebude chýbať zdravotná starostlivosť. 
Služby prebudovaného centra by mali 
byť určené výlučne pre Malačanov. 

A čo Malacky ako mesto bez ba-
riér? Čo sa zmení v tejto oblasti?

Debarierizácia je v podstate prob-
lém finančný. Všetky rekonštrukcie, kto-
ré mesto realizuje, teda obnova chod-
níkov a ciest, automaticky rátajú s bez-
bariérovými úpravami. Malacky sa na 
bezbariérové menia postupne. Stretá-
vam sa však s postihnutými občanmi. 
Keď upozornia na problém, mesto sa 
snaží čo najrýchlejšie nájsť riešenie. 

Jednou z najdiskutovanejších tém 
v Malackách je nedostatok miest v ma-
terskej škole. V čom vidíte riešenie?

Nedostatok miest spôsobila najmä 
zmena právnych predpisov, ktoré pri-
niesli prísnejšie hygienické normy. 
V triedach tak musí byť menej detí. Ťaž-
kosti s umiestňovaním detí sú dočasne 
vyriešené vďaka poskytnutiu priestorov 
základných škôl Dr. J. Dérera a M. Olšov-
ského. Problémom sa bude zaoberať 
mestské zastupiteľstvo v januári, kedy 
budú poslancom predložené alternatí-
vy riešenia. Mesto by malo v najbližších 
rokoch nadviazať spoluprácu s riaditeľ-
stvom cirkevnej základnej školy a arci-
diecézou, ktorí navrhli vznik cirkevnej 
materskej školy. Tým by sa možnosti 
umiestnenia škôlkarov rozšírili. 

Čo očakávate od nového mestské-
ho zastupiteľstva? 

Mestské zastupiteľstvo je orgán rov-
nocenný primátorovi. V novom zastupi-
teľstve sa objavuje množstvo nových 
tvárí, od ktorých očakávam nové rieše-
nia a, samozrejme, spoluprácu.   

Čo želáte čitateľom Malackého hla-
su do nového roka?

V poslednom období sa mi zdá, že 
v spoločnosti je veľa nervozity. Týka sa 
to najmä vzťahov. Ľudia sa stretávajú  
na uliciach, zazerajú na seba, málo sa 
usmievajú. No život nie je len o stre-
soch. Aj problémy sa dajú vyriešiť 
s úsmevom. Želám Malačanom, aby sa 
viacej usmievali, boli k sebe lepší a nau-
čili sa riešiť problémy bez zbytočných 
stresov. A to nielen na Vianoce a v prvé 
dni nového roka, ale celý život. 

zhovárala sa: 
SIMONA šíPOVÁ

Staronový začiatok
Malačania si spomedzi kandidátov na primátora mesta opäť vybrali Jozefa Ondrejku. Na primátorskej stoličke 
sedí už 12 rokov. Redakcia sa ho spýtala, čo prinesú nasledujúce štyri roky. 

@
Máte postreh alebo informáciu, ktorá 
môže zaujímať viacerých Malačanov?
Vášmu mailu sa potešíme na adrese: 

malackyhlas@malacky.sk
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SAMOSPRÁVA

oznAM

MeSto
MAlACky
a riaditeľstvá 
základných škôl 
v Malackách

oznamujú, že

zÁPIS 
do 1. ročníka 
základných 
škôl
na školský rok 
2011/2012

sa bude konať v dňoch

21. januára 2011 (piatok) 
od 14.00 h do 18.00 h,
22. januára 2011 (sobota) 
od 9.00 h do 12.00 h.

1.  Zápis do 1. ročníka sa v uvedenom 
termíne uskutoční v budovách zá
kladných škôl v Malackách:

 •  Základná škola Dr. J. Dérera,  
Ul. gen. M. R. Štefánika 7

 •  Základná škola, Štúrova 142/A
 •  Základná škola, Záhorácka 95
 •  Základná škola M. Olšovského,  

Kláštorné nám. 1 (cirkevná škola)
2.  Na zápis sa dostavia deti narodené 

od 1. 9. 2004 do 31. 8. 2005 a deti, 
ktoré majú odklad začiatku plnenia 
povinnej školskej dochádzky.

3.  Zákonný zástupca pri zápise pred
loží svoj občiansky preukaz a rodný 
list dieťaťa. Základná škola pri zápi
se vyžaduje osobné údaje:

 a)  meno a priezvisko, dátum naro
denia, rodné číslo, miesto narode
nia, národnosť, štátne občianstvo, 
trvalé bydlisko dieťaťa,

 b)  meno a priezvisko, adresa zamest
návateľa, trvalé bydlisko zákon
ných zástupcov.

4.  Žiak plní povinnú školskú dochádz
ku prednostne v základnej škole 
v školskom obvode, v ktorom má  
trvalé bydlisko. Žiak môže plniť po
vinnú školskú dochádzku v základ
nej škole mimo školského obvodu, 
v ktorom má trvalé bydlisko, so sú
hlasom riaditeľa základnej školy, do 
ktorej sa hlási. Školské obvody štát
nych škôl určuje Všeobecne záväz
né nariadenie (VZN) mesta Malacky 
č. 8/2009 o školských obvodoch zá
kladných škôl zriadených mestom 
Malacky. 

  Na zápis žiakov do cirkevnej ZŠ M. 
Olšovského sa VZN č. 8/2009 ne
vzťahuje. ZŠ M. Olšovského môže 
prijať žiakov z rôznych školských ob
vodov (ulíc) v meste.

5.  O prijatí dieťaťa na základné vzde
lávanie rozhodne riaditeľ školy do 
31. mája 2011. 

6.  Všeobecne záväzné nariadenie mes
ta Malacky č. 8/2009 o školských  
obvodoch základných škôl zriade
ných mestom Malacky je zverejne
né v MsÚ Malacky, na internetovej 
stránke mesta, v jednotlivých budo
vách materskej školy a v základných 
školách.

 V Malackách 6. 12. 2010

RNDr. JOZEf ONDREJKA, 
primátor 

základná škola 
záhorácka ul.
Záhorácka 95, 901 01 Malacky

Riaditeľka školy: 
Mgr. Zuzana Jánošová
Kontakty:
tel.: 034/772 38 62
email: zsmalacky@centrum.sk,
zs4malackyriaditel@centrum.sk

www.zs4malacky.edupage.org

Študijné zameranie
Vychádzame zo Školského 
vzdelávacieho programu pre 1., 2., 3. 
ročníky, 5., 6., 7. ročníky

Učebných plánov 
pre 4. ročníky na I. stupni ZŠ 
a 8. až 9. ročníky na II. stupni ZŠ, 
schv. MŠ SR 

• 0. ročník pre deti zo sociálne zne
výhodneného prostredia, deti s jazyko
vými bariérami a vývinovými porucha
mi učenia,

• 1., 2., 3., ročník s rozšíreným vyučo
vaním cudzieho jazyka,

• 3. a 4. ročník možnosť navštevovať 
triedu s rozšíreným vyučovaním teles
nej výchovy,

• vyučovanie informatiky,
• od 5. ročníka triedy so športovou 

prípravou zameranou na atletiku, volej
bal, futbal.

Možnosti štúdia jazykov
• triedy s rozšíreným vyučovaním cu

dzích jazykov,
• vo všetkých triedach I. stupňa vý

učba CJ, 
• vo všetkých ročníkoch II. stupňa 

možnosť výberu AJ alebo NJ,
• záujmové útvary zamerané na cu

dzie jazyky, IKT, prípravu žiakov z M 
a SJL na prijímacie pohovory.

IKT – vzdelávanie
• povinné vyučovanie informatickej 

výchovy a informatiky, 
• od 1. ročníka záujmové útvary so 

zameraním na prácu na PC,
• 8. ročník zaradenie rozširujúceho 

predmetu informatika.

Dôvody, prečo si vybrať 
práve túto školu:
S modernizáciou si podávame ruku 

a všetko, čo robíme, robíme pre deti, 
pre ich vzdelanie, regeneráciu síl a rela
xáciu vo voľnom čase. 

Dosahujeme výborné výsledky v ob
lasti športu v rámci Slovenska. Zapája
me sa do mnohých predmetových olym
piád, súťaží. Poskytujeme doplnkové 
aktivity – ŠvP, LVK, plavecké kurzy, atle
tické sústredenia, volejbalové kempy, 
vzdelávacie a poznávacie exkurzie, vý
chovné koncerty. Výchovne pôsobíme 
v oddeleniach ŠKD od 6.00 do 17.00 h, 
ponúkame pestrú paletu krúžkov záuj
movej činnosti. 

Škola disponuje tromi zmodernizo
vanými učebňami informatiky s interak
tívnou tabuľou, multimediálnou učeb
ňou, najmodernejším jazykovým labo
ratóriom, učebňou hudobnej výchovy, 
fyziky, chémie, videoučebňou, vybudo
vanou posilňovňou, tromi telocvičňami 
a vybudovaným atletickým oválom 
a sektorom pre skok ďaleký s polyuretá
novým povrchom. Získali sme titul Ško-
la priateľská deťom a Škola dobrých 
skutkov. 

Veríme, že aspoň jeden dôvod je ten, 
pre ktorý ste povedali áno našej škole.

Cirkevná 
základná škola 
M. olšovského
Kláštorné nám. 1, 901 01 Malacky

Riaditeľ školy: 
Mgr. Daniel Masarovič
Kontakty: tel./fax: 034/772 38 03
e–mail: czsmalacky@gmail.com
www.zsmomc.edu.sk

Študijné zameranie   
Realizujeme syntézu všestranného 

vzdelávania a kresťanskej výchovy. Roz
šíírenú výučbu cudzích jazykov, kvalitné 
vyučovanie prírodovedných a humanit
ných predmetov s využitím najmoder
nejších informačných a komunikačných 
technológií sprevádza rozvoj emocio
nálnej, hodnotovej, duchovnej a teles
nej stránky dieťaťa. Získavanie kompe
tencií, praktických zručností a rozvíjanie 
osobnosti žiaka sa uskutočňuje v atmo
sfére radosti, tvorivosti a spolupráce. 

Dôvody, prečo si vybrať našu školu
Bez rozdielu náboženského vyznania, 

rasy a sociálneho postavenia vytvárame 
podmienky k sprostredkovaniu hodnôt, 
ktoré zodpovedajú ľudskej potrebe nájsť 
zmysel života a jeho plnohodnotnú orien
táciu v súčasnom svete. Poznatky žiakom 
sprostredkúvame inovatívnymi didaktic
kými metódami s využitím najmodernej
šej technológie (4 interaktívne tabule, da
taprojektory s projekčnou technikou vo 
všetkých odborných učebniach). V Škol
skom vzdelávacom programe posilňuje
me najmä vyučovanie cudzích jazykov, 
matematiky, SJL a náboženstva. Vyučova
ním nových predmetov (environmentál
na výchova, mediálna výchova, výchova 
k rodičovstvu a manželstvu) zdôrazňu
jeme potrebu pozitívneho vzťahu detí 
k základným ľudským hodnotám (rodina, 
manželstvo), k prírode a k novodobým 
prostriedkom komunikácie (médiá, inter
net).

Rozšírené vyučovanie 
cudzích jazykov od 1. ročníka 
podporujeme rozvíjanie jazykových 

kompetencií už od útleho detstva (I. stu
peň 3 h, II. stupeň 4 h týždenne). Taktiež 
preferujeme rozvoj IKT gramotnosti žia
kov (škola má dve učebne informatiky). 
Zúčastňujeme sa na rozmanitých vedo
mostných, umeleckých i športových súťa
žiach. Pestrou paletou mimovyučovacej 
záujmovej činnosti podporujeme zážit
kové učenie a racionálne využitie voľné
ho času detí. Pravidelne organizujeme 
školy v prírode a letný tábor, ako aj ďalšie 
doplnkové činnosti (plavecké kurzy, 
exkurzie, výlety, výchovné koncerty). De
ti sa aktívne podieľajú na realizácii rôz
nych divadelných predstavení, príleži
tostných akadémií, jasličkovej a imatri
kulačnej slávnosti atď. 

Školský klub detí 
vyniká mimoriadnou starostlivosťou 

a materinským prístupom vychovávate
liek, ako aj bohatou činnosťou v rodin
nej atmosfére (prevádzka ŠKD od 6.00 
do 17.30). Škola má výhodnú polohu 
v centre mesta, zrekonštruovanú jedá
leň, veľký športovorelaxačný areál a kon
tinuálne sa obnovuje a skrášľuje nielen 
vonkajší vzhľad budovy školy (nová stre
cha, okná), ale i interiérových priestorov.

základná škola 
Štúrova ul.
Štúrova ul. 142A, 901 01 Malacky

Riaditeľ školy:
Mgr. Dušan Šuster
Kontakty: gsm 0918 38 26 11
tel.: 034/772 24 68, fax: 034/773 12 91 
email: zssturma@pobox.sk
www.zssturova.szm.sk

Študijné zameranie
Školský vzdelávací program je zame

raný na všestranný a harmonický rozvoj 
osobnosti dieťaťa.

Rozšírené vyučovanie cudzích jazy
kov (podľa záujmu AJ alebo NJ) je vo 
všetkých triedach už od 1. ročníka, dru
hý cudzí jazyk sa zavádza vo všetkých 
triedach od 6. ročníka, posilnené sú 
i počty hodín informatiky na I. i II. stup
ni, na II. stupni je rozšírené i vyučovanie 
telesnej a športovej výchovy. 

Ďalšie dôvody, prečo si vybrať 
našu školu
Ponúkame štúdium na najnovšej ško

le v Malackách, ktorá patrí po všetkých 
stránkach medzi najkrajšie a najmoder
nejšie na Slovensku. Je vybavená 18 
kmeňovými triedami a 5 odbornými 
učebňami (chemické, prírodopisné a fy
zikálne laboratórium, učebňa s interak
tívnou tabuľou, počítačová a jazyková 
učebňa). Snažíme sa o neustálu moder
nizáciu vyučovania, samozrejmosťou je, 
že vo všetkých špeciálnych učebniach 
sú dataprojektory a notebooky, v dvoch 
sú interaktívne tabule. V rámci starostli
vosti o najmenších sú vybavené moder
nými technológiami i všetky kmeňové 
triedy I. stupňa (v každej z nich je tiež 
zabudovaný dataprojektor a notebook). 
Pri vyučovaní využívame ako jediná 
škola v okrese rýchle optické pripojenie 
na internet, internetové wifi pripojenie 
je možné takmer v celej škole vrátane 
spoločenských priestorov. Disponuje
me veľkou telocvičňou, novým multi
funkčným ihriskom s umelou trávou 
a rozsiahlymi spoločenskými priestor
mi, všetko s nadštandardným hygienic
kým vybavením. Zabezpečujeme pre 
deti atraktívnu mimoškolskú činnosť 
(lyžiarsky kurz, plavecké kurzy, školu 
v prírode, návštevy divadelných pred
stavení a koncertov, rôzne exkurzie a vý
lety) a program i v popoludňajších ho
dinách (množstvo záujmových útvarov, 
príprava na pohovory z matematiky 
i slovenského jazyka, športové hry). Sys
tematicky vyhľadávame a rozvíjame 
u našich detí talent v rôznych oblas
tiach, pripravujeme ich na vedomostné, 
informatické, umelecké i športové súťa
že. Čo sa týka úspešnosti v súťažiach 
okresného, krajského i celoslovenského 
meradla, patríme medzi najúspešnejšie 
školy v okrese. Slovenskou raritou je 
i vydávanie plnofarebnej školskej ro
čenky, ktorú každý žiak dostáva s kon
coročným vysvedčením. Školský klub 
detí nám pracuje už od 6.00 h až do 
18.00 h a autobusová zastávka pre pria
me spojenie s centrom mesta ráno i po
obede sa nachádza priamo pri vstupe 
do školy. 

Prinášame vám stručný prehľad základných škôl v meste, ktorý vám a vašim deťom 
uľahčí výber vhodnej školy.

Čo čaká budúcich prváčikov?
základná škola 
dr. J. dérera
Ul. gen. M. R. Štefánika 7
901 01 Malacky

Riaditeľka školy: 
Mgr. Terézia Sopóciová
Kontakty: tel.: 034/772 22 81
email: zsderera@szm.sk
www.dererka.edupage.org

Študijné zameranie
Zámerom školského vzdelávacieho 

programu je prispôsobiť obsah a pro
ces výchovy a vzdelávania novým spo
ločenským potrebám a podmienkam 
s cieľom pripraviť žiakov školy na život 
v znalostnej (informačnej, učiacej sa) 
spoločnosti. 

K prioritám patrí 
•  rozšírené vyučovanie cudzích  

jazykov, 
•  prehlbovanie čitateľskej  

gramotnosti, 
•  rozvoj matematickej a   p r í r o d o 

vednej gramotnosti, 
•  posilnenie regionálnej výchovy, 
•  inovatívnosť foriem   

a metód vyučovania.

Naďalej budeme poskytovať žiakom 
rozširujúce a doplnkové aktivity:

• plavecký kurz, 
• lyžiarsky kurz, 
• školu v prírode, 
• vzdelávacie exkurzie, 
• výchovné koncerty,
• záujmové krúžky. 

Ťažiskovou zostane príprava žiakov 
na celoslovenské a medzinárodné tes
tovanie, práca s nadanými a talentova
nými žiakmi, aby dokázali obstáť na 
okresnej, krajskej i celoslovenskej úrov
ni. Nástrojom bude i stále sa skvalitňu
júce materiálnotechnické vybavenie 
školy. 

Ďalšie dôvody, prečo si vybrať 
našu školu
Škola má dve jazykové učebne, che

mickobiologické laboratórium, počíta
čovú učebňu, učebňu na vyučovanie fy
ziky, učebňu na vyučovanie výtvarnej 
a hudobnej výchovy. Využívame aj 
učebňu s interaktívnou tabuľou, vyba
venú pre 25 žiakov. Narastá i vybave
nosť učebnými pomôckami. 

Prevádzka ŠKD sa začína o 6.00 h 
a končí sa o 17.00 h. Škola má výhodnú 
polohu v strede mesta, s ľahkou do
stupnosťou na autobusové a vlakové 
spojenie.

vzdelanie je 
schopnosť 
porozumieť 
druhým. 

Johann W. von Goethe



MALACKÝ HLAS  20/2010�

PUBLICISTIKA

Pred  mesiacom  sa  štyria  Malača-
nia  vrátili  z  výletu  z  Mexika.  Ma-
rek Žilavý (MŽ) v centrálnej Ame-
rike  strávil  v  Meride,  hlavnom 
meste štátu Yukatan, deväť mesia-
cov,  Michal  Hallon  (MH),    Marek 
Cauner  (MC)  a  Andrej  Waschek 
dva  týždne.  Cestovatelia  si  našli 
čas a o svojich zážitkoch nám po-
rozprávali.

Marek, čo ťa priviedlo do ďaleké-
ho Mexika?

MŽ: Množstvo vecí, ktoré človek bež
ne nepovažuje za veľmi príjemné. Po
vedzme, že sa v mojom živote na jednej 
strane vytvorilo dostatok priestoru a ča
su na veľké dobrodružstvo a na druhej 
strane som vlastne nemal čo stratiť. Keď 
sa mi ozvala bývalá kolegyňa a dobrá 
kamarátka, či nemám chuť potúlať sa 
po exotickej krajine, veľa nebolo treba 
a už som sedel v lietadle. Pôvodne na 
mesiac, no a po deviatich mesiacoch 
som späť. 

Čo rozhodlo, že si si „výlet” predĺ-
žil?  Namiesto  štyroch  týždňov  si  tu 
prežil  takmer  rok,  Mexičania  si  ťa  
museli niečím získať. 

MŽ: Popravde ma v tom čase nič na 
Slovensko neťahalo a keďže som bol 
v situácii, keď som nemal doma žiadne 
záväzky, tak som skrátka zostal a užíval 
si veľmi odlišný svet od toho, ktorý po
známe na Slovensku. Dokonca netrvalo 
dlho a uvedomil som si, že mám okolo 
seba veľa nových kamarátov a zná
mych. Z Mexika sa stalo niečo ako môj 
druhý domov.

Čo  si  celý  ten  čas  robil?  Pracoval  
si, študoval, získaval prax?

MŽ: Človek si myslí, že vycestovať na 
dlhý čas sa oplatí iba za prácou a pod 

prácou si väčšinou predstavuje iba zá
robkovú činnosť. Je ťažké vysvetliť, že 
som v Mexiku pracoval aj  napriek to
mu, že som nezarábal peniaze. Pracoval 
som na sebe, veľa som písal, dokonca 
mám rozrobenú knihu o Mexiku, maľo
val som, učil sa po španielsky, zdokona
ľoval sa v jazykoch, cestoval... Skrátka 
som mal okolo seba kompletne odlišnú 
kultúru, ktorá ma veľmi inšpirovala, tak 
som s touto bohatou inšpiráciou praco
val. Ku všetkému pomohla hojdacia sieť 
hamaka, v ktorej Mexičania bežne spá
vajú. Do tej som sa doslova zamiloval. 
Ešte teraz ma pobolieva chrbát, lebo 
spávam na normálnej posteli. Mať pre 
seba 24 hodín denne, more 20 minút au
tobusom od domu, spávať v sieti a po
chutnávať si na výbornej mexickej ku
chyni, to bol môj denný chlebíček. 

Akí sú podľa vás Mexičania? Čo je 
charakteristické  pre  mexický  natu-
rel?

MŽ: Mexiko je relatívne chudobná 
krajina, ktorá žije najmä z turizmu. Takže 

vo veľkej miere úsmev a prívetivosť ve
die k tomu, že vám niekto odporučí reš
tauráciu alebo obchod so suvenírmi, 
v ktorom je platený za to, aby tam vodil 
turistov. To, akí Mexičania naozaj sú, sa 
dá zistiť vtedy, keď tam niekto žije dlh
šie a už nie je braný iba ako turista. Iba 
vtedy zistí, čo je mexický oheň. 

Mexičania  sú  teda  náruživí.  A  čo 
Mexičanky?

MŽ: Tam je toho ohňa najviac. Me
xickí chlapi sú veľmi pozorní, ale záro
veň aj obrovskí mačovia. Žiarlivosť je 
tam veľmi bežná a ničím výnimočná 
vec. Mexické deti vyrastajú na telenove
lách, takže si veľmi rýchlo osvoja sprá
vanie svojich hrdinov a idolov. To, čo my 
poznáme iba z telenoviel, je v Mexiku 
každodenná realita. No zase na druhú 
stranu pri rozprávaní o Slovensku sa mi 
Mexičania smiali, že sme „studené ču
máky”. Skrátka – dve rozdielne kultúry. 
Nemá zmysel hodnotiť, ktorá je lepšia 
alebo horšia. Ide o to, čo komu vyho
vuje. 

Ako na vás zapôsobili takéto váš-
nivé vzťahy? Sú badateľne iné než tie, 
na  aké  sme  zvyknutí  z  partnerstva 
Slovákov?

MH: U nich je všetko iné, spoznajú sa 
a po troch mesiacoch sa vezmú. U nás 
sa človek zamiluje, stav zaľúbenosti 
chvíľu trvá a nasleduje dlhodobejší 
vzťah. Mexičania sa počas prvotnej za
ľúbenosti zoberú a onedlho sa rozvedú. 

MŽ: Často má napríklad človek kaž
dé tri mesiace iného najlepšieho kama
ráta. No mexický oheň veľmi páli, takže 
aj keď je vzťah veľmi intenzívny, tak nie 
vždy je naozaj aj hlboký. A, samozrejme, 
sú veľkí romantici. 

V čom ešte okrem temperamentu 
vás mexickí rodáci zaujali? Aké sú ri-
tuály, ktoré vo vás zanechali dojem – 
či už pozitívny alebo negatívny? 

MH: Mexičania sú oveľa viac nábo
žensky založení než my.

MC: Mladí ľudia tam bývajú pod veľ
kým tlakom rodiny, ale nie všetko, čo sa 
hovorí, sa aj naozaj dodržuje.

MŽ: Existuje tu dvojaká morálka. Me
xičania kresťanstvo prezentujú tak ako 
všetko iné – veľmi expresívne. Bežne 
v reštaurácii ďakujú Bohu za jedlo, u nás 
by takýto akt bol považovaný minimál
ne za čudný. No na druhú stranu je veľ
mi bežná napríklad nevera. Charakteris
tický je tiež obrovský rozdiel medzi bo
hatými a chudobnými. Stredná vrstva 
tu úplne chýba.

Čo zo zvykov domorodcov vás naj-
viac zaujalo?

MŽ: V Yucatane je stále veľa potom
kov pôvodného mayského obyvateľ
stva, ktorí si udržiavajú aspoň ostatky 

tradícií svojich predkov. Jednou z nich 
je obetovanie kukuričných placiek, ovo
cia, kvetín a teraz aj koly pri sadení se
mienok. Postavia malý oltárik pre aluxes 
– trpaslíkov, ktorí dobrých ľudí chránia 
a zlých trestajú, aby ochraňovali ich úro
du po celý rok. 

Veľa ľudí má o Mexiku predsudky, 
aké je naozaj?

MŽ: Človek si pod Mexikom predsta
ví ospalého, špinavého, zarasteného 
chlapíka s obrovským sombrérom a te
quilou v ruke, ktorý spí na verande svo
jej drevenej chatrče v púšti. Mexiko je 
obrovská krajina. Nájdete tu zasnežené 
vrcholce hôr i obrovské pralesy. Myslieť 
si o Mexiku, že je to zem tequily, veľkých 
klobúkov a kaktusov je to isté, ako tvrdiť 
o Slovensku, že všetci jeme iba bryndzu 
a pasieme ovce na úpätí Tatier.

Zažili ste aj niečo nemilé? Aký bol 
váš najnepríjemnejší zážitok? 

MH: Policajné kontroly. Našťastie 
sme ich zažili až dva dni pred odletom.

MC: Pre mňa to bol morský ježko, 

ktorého som nechtiac zachytil na kora
lovom útese. Mal o poznanie väčšie ost
ne ako ježkovia z Jadranského mora 
a vraj bol aj toxický. Zalomené ostne 
som si musel dať odstrániť.

A, naopak, čo vás najviac očarilo?
MC: Rôznorodosť prírody, krajinné 

scenérie, genius loci historických loka
lít... Najviac sa mi asi páčili cenotés – 
podzemné jaskyne s priezračnou vo
dou. Na Yucatanskom polostrove sa vo
da nedrží na povrchu, ale v dutinách vá
pencového podložia. Pre Indiánov boli 
tieto cenotés studne, pri ktorých si vy
budovali svoje mestá, ale mali pre nich 
aj rituálny význam.

MH: Väčšinou ich niekto objavil až 
vtedy, keď sa strop jaskyne prepadol. 
Sem pod zem, kde presvitalo svetlo, 
sme sa chodievali kúpať. V podstate 
nádherne čistý Karibik bol asi najšpi
navšia voda, v ktorej sme sa v Mexiku 
kúpali.

MŽ: Cenotes môžu byť naozaj obrov
ské. Väčšinou majú hĺbku okolo 50 met
rov. Je v nich krištáľovo čistá voda, ktorá 
je zhruba v 20 metroch rozdelená na 
vrchnú sladkú a spodnú slanú časť. Ved
ci nemôžu prísť na to, ako je možné, že 
sa tu voda takto filtruje. 

MH: Zaujímavé sú katedrály presta
vané z pôvodných mayských pyramíd. 
Mexičania z nich len využili stavebný 
materiál. 

Čo  vo  vás  zanechalo  najväčší  do-
jem? Prípadne, čo vás šokovalo  ale-
bo prekvapilo?

MŽ: Aktívna sopka v Guatemale. Krá
čal som po čerstvom lávovom poli, čo 
bol intenzívny a veľmi zvláštny zážitok. 

MH: Ľudia, ktorí majú neuveriteľné 
povolania, napríklad „parkovací človie
čik“. Bol to chlap s červenou handrou, 

ktorý stál tam, kde bolo treba zaparko
vať. Stretli sme ho pred hypermarketom 
so stovkami voľných miest, ale musel 
nás naviesť. Prekvapilo ma aj to, že len 
málo Mexičanov vie plávať a jazdiť na 
bicykli. 

MC: Nečakal som, že pôjdem do fil
harmónie. Náš sused počas pobytu 
v Meride, ktorý hrá v Yucatanskej sym
fonickej filharmónii na fagote, nás tam 
pozval na predstavenie. 

Vrátili by ste sa?
MH: Na dovolenku áno, ale žiť by 

som tam nechcel. Je tam neuveriteľné 
teplo. V období, keď sa začínala zi
ma, bolo okolo 30 stupňov.

MC: Mexiko má zaujímavú prírodu 
aj históriu. U nás je príjemnejšie neste
reotypné podnebie aj lepšia životná 
úroveň. Z cestovateľského hľadiska je  
to určite veľmi príťažlivá krajina, ktorá 
má čo ponúknuť aktívnemu návštev
níkovi. 

Zhovárala sa: SIMONA ŠÍPOVÁ; 
foto: M. Cauner, M. Žilavý

vášnivé Mexiko

Stále aktívna sopka v Guatemale. Mexičania hovoria, že stuhnutá láva na stene ho
ry má tvar ženy.

Najväčšie cenote v meste Valladolit, veľ
ké ako polovica futbalového ihriska. 

Mexiko sa pýši množstvom pyramíd.
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Štefan Bauman
1. Nevybudova

ná kanalizácia a po
vodňové situácie, 
absencia kultúr
nych, spoločen
ských a športových 
podujatí organizo
vaných mestom.

2. Nedostatok parkovacích miest. 
3. Dobudovať kamerový systém na 

sídlisku Juh.

Jozef Halcin
1. Medzi problé

my, ktoré dlhodo
bo trápia náš Juh, 
patria najmä nízka 
úroveň služieb pre 
mladé rodiny s deť
mi a pre seniorov, 
absencia akýchkoľvek samosprávou or
ganizovaných podujatí, zlý stav ciest  
a chodníkov, nedobudované odkanali
zovanie a odvodnenie, ale aj nedosta
točná starostlivosť  o životné prostre
die. Zásadným problémom je aj absen
cia bezpečnostných opatrení vo vzťahu 
k problémovým objektom a skupinám. 
Dlhodobým neriešením týchto problé
mov náš Juh získal svoju neslávnu po
vesť, ktorá je najväčšou hrozbou pre je
ho ďalší rozvoj.

2. Za najpálčivejší problém považu
jem nedostatočnú komunikáciu zástup
cov nášho mesta s obyvateľmi Mala
ciek. Napríklad na náš Juh počas po
sledných rokov neprišiel ani jeden po
slanec a ani primátor, aby s južanmi 
prediskutovali ich problémy. Som pre
svedčený, že je veľmi dôležité, aby po
slanci a primátor častejšie „vyšli do ulíc“ 
a dokázali aj takto, že im na občanoch 
Malaciek záleží. 

3. Ako prvé navrhnem riešenie, ktoré 
umožní občanom Malaciek významnej
šie ovplyvňovať budúcnosť nášho mes
ta prostredníctvom jeho komisií, ktoré 
sú jeho poradnými a kontrolnými orgán
mi. Môj návrh umožní, aby každý voleb
ný obvod mal svojich zástupcov v tých
to komisiách, čím dosiahneme, že kaž
dý obvod bude mať rovnakú možnosť 
zasahovať do vecí verejných v prospech 
svojich obyvateľov.

Jozef Mračna
1. V našom ob

vode je problémov 
viac, ale za najzá
važnejší pre časť 
ulice Stupavská ul. 
je odvodnenie jej 
časti medzi želez
ničnou traťou a ulicou, pričom ešte vyš
šou prioritou je odkanalizovanie Stu
pavskej ulice a Ulice Michala Tillnera. 

Pre sídlisko je to rekonštrukcia Štú
rovej ulice od Stupavskej po most cez 
Malinu a dobudovanie parkovísk na 
Štúrovej vrátane chodníka. 

Za veľký problém považujem i bez
pečnosť v našom obvode, preto budem 
žiadať zvýšenú prevenciu a rozšírenie 
kamerového systému.

2. Dopravná situácia (dynamická aj 
statická) a absencia obchvatu mesta, 
málo bytov a, samozrejme, ešte nevy
bratý realizátor stavby pre kanalizáciu. 

3. Ide o staronový, dávno žiadaný  

a schválený MsZ v minulom roku – od
vodnenie Stupavskej ul.

Vybudovanie oploteného detského 
ihriska v centre sídliska, vybudovanie 
parkovísk pre Štúrovu ulicu, chodníky –  
Štúrova a M. Tillnera, bezpečnostný  
systém na Juhu (kamery, častejšia pre
vencia). 

Jozef Bulla 
1. Napriek parko

visku pri ZŠ Dr. J. Dé
rera (najmä) raňajší 
veľmi nebezpečný 
dopravný chaos pri 
tejto škole a doprav
né preťaženie Jáno
šíkovej ulice (ešte ani nie je odovzda
ných 110 bytov).

2. Mám najmenej tri také, ten prvý  
je NAJ...

• Meškajúca rekonštrukcia a výstav
ba kanalizácie v meste a od toho odvo
dené problémy, prepadávajúce sa ko
munikácie, ktorých oprava je najskôr 
havarijnou opravou kanalizácie, to isté 
nás očakáva hocikedy a hocikde pri vo
dovodných potrubiach; 

• Dopravné preťaženie centra mesta 
a meškajúce riešenie „záplavových“ 
problémov v okrajových častiach mesta 
(najmä Ul. oslobodenia a Stupavská ul.); 

• Asociálne správanie rómskych spo
luobčanov na Družstevnej ul.

3. Aby sme nerobili nadstavbu bu
dovy MŠ na Kollárovej ul., ale riešili otáz
ku vytvorenia potrebných miest pre  
deti v MŠ dlhodobou výpožičkou ob
jektov od DD Macejko. Myslím si, že za  
4 kancelárie pre administratívu DD sa  
to oplatí vecne aj finančne.

Marián Haramia
1. Problémov je 

viacero. V oblasti 
bezpečnosti obča
nov  najmä priecho
dy pre chodcov na 
Ul. M. R. Štefánika.  
V oblasti životného 

prostredia „tankodrom” pri parku na  
Námestí SNP a pri ZŠ Dr. J. Dérera. Ide  

o problém, ktorý sa vlečie viac ako 20 
rokov. Parkovanie osobných motoro
vých vozidiel a nočné parkovanie a ru
šenie nočného pokoja nákladnými au
tami a kamiónmi.

2. Problémov je tiež viac. Podľa mňa 
je to nedokončená kanalizácia v nie
ktorých častiach mesta. Nasleduje cel
kový vzhľad mesta, kde vďaka minulým 
a už nezvratným rozhodnutiam sme pri
šli o historické centrum mesta (okolie 
Lidla), odlesnili sa veľké lesné plochy za 
účelom výstavby priemyselného parku, 
kde sa asi podcenili pri jeho projekto
vaní ekonomické prognostické kritériá 
a kam sa dnes už nedarí dotiahnuť no
vých investorov, kde sa nedá všetka vi
na zvaliť na svetovú ekonomickú krízu. 
No a v neposlednom rade je to doprava, 
najmä svetelné križovatky.

3. Čo sa týka môjho volebného obvo
du, bude to asi otázka revitalizácie par
ku na Námestí SNP, „tankodromu” a par
kovania.  

Mária Tedlová
1. Vzhľadom na 

to, že tento obvod 
priamo zasahuje 
do centra mesta, 
prechádza ním štát
na cesta, jeho sú
časťou je autobu

sová a železničná stanica, škola a iné, 
problémy sa týkajú všetkých občanov. 
Vážnym problémom je dopravná situá
cia na Štefánikovej ulici. Narastajúci po
čet áut súvisí s bezpečnosťou chodcov 
a cyklistov a je smutné, že ani po nie
koľkých rokoch sa nepodarilo dobudo
vať bezpečné priechody pre chodcov. 
Súvisiacim problémom je situácia v ran
ných hodinách počas pracovných dní 
pri ZŠ Dr. J. Dérera, kde rodičia priváža
júci svoje deti do školy majú obmedze
nú možnosť zaparkovať a bezpečne vy
sadiť dieťa. Alarmujúci je tiež stav chod
níkov na tejto ulici, kde nie sú ani vý
padky verejného osvetlenia výnimoč
nosťou.

2. Nedostatok parkovacích miest, od
kanalizovanie časti mesta, rekonštruk
cia verejného osvetlenia, vytvorenie do
statočného počtu miest pre deti v ma

terskej škole, realizácia denného sta
cionára pre seniorov či vybudovanie 
cyklochodníkov, všetko je pálčivé, pod
mienené však potrebnými finančnými 
zdrojmi.

3. Bude to opäť snaha o priechody 
na Štefánikovej ulici a,  samozrejme, bu
dem presadzovať a podporovať všetko 
správne a prospešné pre obyvateľov 
mesta.

Katarína 
Berkešová
1. Zásadným prob
lémom 3. obvodu, 
ktorý sa nachádza 
v samotnom cen
tre mesta, zostáva 
prehustená dopra
va a s tým súvisiaci nedostatok parkova
cích miest. Rovnako v ňom chýbajú od
dychové zóny a bezpečné detské ihris
ká. Obyvateľov trápi nočné výtržníctvo, 
hromadenie odpadu pri kontajneroch, 
zlý stav chodníkov a znečistený poze
mok pri budove obvodného úradu.   

2. Najpálčivejších problémov je viac. 
Okrem už spomínanej zlej dopravnej si
tuácie a chýbajúcich parkovacích miest 
je to nedobudovaná kanalizácia, chao
tická výstavba a nedostatočný vplyv 
občanov na veci verejné. Nanajvýš ak

tuálnym problémom Malaciek je však 
situácia v materskom školstve.

3. Spoločne s poslancami z iniciatívy 
Ľudia pre Malacky považujeme za prio
ritné vyriešenie nedostatku miest v ma
terských školách. Potom sa budeme 

snažiť realizovať ostatné body nášho 
celomestského programu a programov 
pre jednotlivé obvody. Konkrétne v naj
bližšom období predložíme návrhy tý
kajúce sa sprehľadnenia hospodárenia 
s mestským majetkom a zabezpečíme 
vypracovanie strategického dopravné
ho dokumentu mesta. 

Daniela 
Hamarová

1. V našom ob
vode, keďže zväčša 
tvorí centrum Ma
laciek, za najväčší 
problém považu
jem dopravu, ktorá 
ohrozuje bezpečnosť nás všetkých a ne
prispieva k dobrému životnému prostre
diu. Riešením by mali byť tak často spo
mínané obchvaty mesta, ktoré bude 
nutné znovu prehodnotiť. Výstavba by
tových domov v obvode a pribúdajúci 
počet motorových vozidiel spôsobili 
nedostatok parkovacích miest. Oslove
ním odborníkov z oblasti dopravy aj ten
to problém je možné vyriešiť v pro
spech všetkých občanov. 

2. Problémov, s ktorými sa naše mes
to pasuje, je viac. No v súčasnosti pova
žujem za najpálčivejší ten, ktorý je nut
né čo najskôr riešiť – nedostatok miest  
v materských školách. Ako dočasné rie
šenie bolo vytvorenie 2 tried v ZŠ Dr.  
J. Dérera a v cirkevnej základnej škole. 
Mesto vidí dlhodobé riešenie v nadstav
be MŠ na Kollárovej ulici, čo je z môjho 
pohľadu najhoršie riešenie. Verím, že 
tento variant nové mestské zastupiteľ
stvo neschváli a bude prijaté schodnej
šie riešenie. 

3. Budem iniciovať spriehľadnenie 
hospodárenia s mestským majetkom 
a mestskými verejnými financiami, čer
panie fondov, výšku úverov a úrokov 
mesta, povinné zverejňovanie zmlúv 
a faktúr na webovej stránke mesta. 

Pavel Spusta
1. Doprava, par

kovanie, chodníky 
a zeleň sú dlhoroč
né problémy nášho 
obvodu. Horšie to 
už bude s rieše
ním. Nejaký génius 
kedysi sústredil všetku dopravu do 
centra mesta a teraz to robí problémy.  
Odľahčiť dopravu a urobiť obchvat nie 
je v silách mesta, lebo to sú komuni
kácie, o ktoré sa stará štát a Vyšší územ

Pokračovanie na 8. strane

SAMOSPRÁVA

Priority poslancov nového Msz
Z  komunálnych  volieb,  ktoré  sa  konali  v  poslednú  novembrovú  sobotu  27.  11.,  vzišli  poslanci  nového  mestského  zastupiteľstva.  
Všetkým osemnástim sme položili tri otázky a poskytli rovnaký priestor na ich zodpovedanie.

1. Čo považujete za najväčší problém vo vašom obvode?
2. Čo je podľa vás najpálčivejší problém nášho mesta? 
3. Aký bude váš prvý návrh či nápad, ktorý sa budete snažiť v zastupiteľstve presadiť?

PÝTAME SA
ZA VÁS

volebný obvod Č. 1

volebný obvod Č. 2

Jedným z priorít prvého riadneho zasadnutia MsZ v budúcom roku bude vyriešenie 
problému nedostatku miest v materských školách.

volebný obvod Č. 3

Časť poslancov nového MsZ vidí prioritu v odkanalizovaní mesta. Budúci rok  nás teda čaká rozsiahla rozkopávka častí mesta.
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Hoci sa ľudové obyčaje, viažuce sa 
k rôznym sviatkom, spájajú skôr so živo
tom na dedine, aj naše mestečko sa mô
že niektorými popýšiť. Podľa rozprávania 
Anny Škribovej sa predvianočný čas spá
jal najmä s prípravami poľnohospodárov 
na zimu. „Vianočný čas nám udáva svätá 
Katarína, ktorá zvestuje, že je čas na po
slednú zábavu. Potom musia gazdovia 
zabezpečiť potravu na celú zimu pre ro

dinu i statok,“ hovorí A. Škribová, v ktorej 
záujem o tradície prebudila rodina, život 
a rozprávanie starších príbuzných. „Ak 
mal niekto niečo na predaj či výmenu, 
chystal sa na predvianočný jarmok, kde 
mal možnosť zarobiť nejaký peniaz ale
bo vymeniť svoje zbožie za to, čo potre
boval. A ak sa dalo, kúpil ešte nejaké dar
čeky. Šlo o potrebné veci, ako nohavice, 
šaty, topánky i čapice,“ pokračuje. Pod 
stromčekom sa však objavili len vtedy, 
ak si to gazda mohol dovoliť. „Väčšina ro
dín prežila sviatky z radosti, že sa narodil 
Ježiško. Spevom, koledami, vinšovaním 
a zvyklosťami ľudových tradícií,“ pribli
žuje. 

Farby Vianoc
Čo však advent a Štedrý večer? „Sym

bolom adventného obdobia je advent
ný veniec, na ktorom sa každú nedeľu až 
do Štedrého dňa zapaľuje sviečka. Ad
vent, to boli štyri týždne modlenia a ro
benia dobrých skutkov – duchovnej prí
pravy na sviatok narodenia Ježiša. Tra
dičnými farbami adventného venca sú 
zelená a červená. Červená ako Ježišova 
krv, zelená ako symbol života.“ K adven
tu však patria aj iné sviatky, napríklad 

dni, kedy oslavujú meniny Ondrejovia, 
Barbory, Mikulášovia a Lucie. „Pranostika 
dala Ondrejovi do vienka rôzne záleži
tosti. Dievčence v tento deň liali olovo, 
aby sa dozvedeli, kto bude ich milý. Sa
dlo sa vysmážalo na masť, ktorá mala 
mať hojivé účinky. Na západnom Slo
vensku sa na Luciu, Štedrý deň i Veľký 
piatok brodili dievky vodou a odriekali 
Berie vodu pravou rukou, žehnám sa ja 
Bohu duchu, vyše lávky, niže lávky, aby 
nemal nikdy stávky, len u nás!“ Nebola to 
jediná riekanka, takých, ktoré mali diev
čaťu pričarovať milého, bolo viac. 

Redakciu zaujímalo, ako v minulosti 
vyzeral malacký Štedrý večer. „Ako deti 
sme si spolu museli vyčistiť skrine, dať 
nový papier pod šaty, topánky museli 
byť vyčistené. Všetko požičané sa muse
lo vrátiť, muselo byť poprané a uprata
né. Hovorilo sa, že ak visí niekde kožuch, 
dochne statok, ak šaty, zomrie ten, ko
mu patria. Praslica sa musela schovať na 
povalu, lebo gazdinú, ktorá na nej robila, 
by pichalo v boku. Ženy tak mali zaistený 
odpočinok,“ dopĺňa A. Škribová. 

Stromček trocha inak
Ako vyzeral Štedrý deň? „Základom 

bol prestretý stôl. Najhlavnejším symbo
lom bol ale stromček, ktorý sa u nás zja
vil, keď sa deti vrátili z lesa. Nabrali do 
mecha na sánky repu, gaštany a otep se

na, trocha zrna a šlo sa kŕmiť zver. Strom
ček visel nad stolom, bol uchytený v stro
pe a ozdobený mašličkami, jabĺčkami 
a medovníčkami,“ spomína. Štedrove
černý stôl Malačanov bol skromný. „Pat
ria sem oblátky, ktoré sa pečú špeciálne 
k vianočným sviatkom. Tie sa pomazali 
medom a niekde aj cesnakom, odniesť 
sa museli aj statku. Nasledovala poliev
ka, či už fazuľová, šošovicová, hrachová 
alebo kapustnica. Po polievke prišli na 
rad pupáky máčané medom a sypané 
makom. V chudobných rodinách boli 
polievky husté a podával sa k nim chlieb 
alebo zemiaky, aby zasýtila. V niektorých 
rodinách rozkrojili jablko a hľadali hviez
dičku a aby bolo zdravie, každý z neho 
zjedol. Ak nechýbala múka, napiekli sa 
jablčníky či vianočka z kysnutého cesta. 
Tú však deti jedli aj ráno,“ rozpráva  
A. Škribová. Nechýbali koledníci, deti 
z chudobných rodín, ktoré dostali zväč
ša koláče, ovocie, orechy i múku. „Naj
hlavnejší vinšovníci boli deti alebo staré 
rómske ženy, ktoré s rodinami zimovali 
na okrajoch dedín pri potokoch. Stávalo 
sa aj to, že kým deti vinšovali, ich otcovia 
kradli v kurínoch a chlievoch,“ pripomí
na. Na 1. sviatok vianočný šla po obria
dení hospodárstva celá rodina s výnim
kou chorých do kostola, večer sa konali 
štefanské zábavy. Je zrejmé, že Vianoce 
v minulosti boli o niečom inom ako dnes. 
No stále zostávajú najobľúbenejšími 
a najočakávanejšími sviatkami v  roku.   

               -mn-

TÉMA ČÍSLA

Klub filatelistov 
ZSF 52–32 
praje svojim členom 
šťastné a pokojné prežitie 
vianočných sviatkov v kruhu rodiny
a všetko dobré v  roku 2011. 

Komisia školstva a sociálnych vecí
ďakuje všetkým športovcom 
za reprezentáciu nášho mesta 
v roku 2010 a želá im veľa 
športových úspechov v novom roku.

Mestská školská rada 
želá všetkým pracovníkom škôl
a školských zariadení v Malackách 
príjemné prežitie Vianoc 
a veľa pracovných úspechov 
v nasledujúcom roku 2011.

Základná škola Dr. J. Dérera 
praje všetkým pracovníkom školy
i žiakom veľa pohody 
počas vianočných prázdnin 
a v roku 2011 pevné zdravie, 
veľa šťastia, ako aj  spokojnosti 
v práci i v rodine.

Okresná organizácia 
SMER – sociálna demokracia 
v Malackách praje všetkým svojim
členom, sympatizantom 
a občanom okresu Malacky 
krásne a pokojné vianočné sviatky
plné pohody, radosti 
a v novom roku 2011 veľa zdravia,
šťastia, optimizmu, 
pracovných a osobných úspechov.
 

Vianoce krásne a čisté ako sneh, 
v rodine len pokoj a smiech,
dobrú silvestrovskú náladu,
šťastie, zdravie a pohodu
v novom roku 2011 praje kolektív
MCK Malacky
(knižnice, Múzea Michala Tillnera,
Kultúrního domečku – kina), 
Divadlo na hambálku, 
Klub orientálneho  tanca 
a Art club 2002. 
Ďakujeme za vašu priazeň 
a tešíme sa na stretnutie s vami 
v roku 2011.

Predsedníctvo 
Okresnej organizácie 
Jednoty dôchodcov v Malackách
praje všetkým svojim členom 
i občanom okresu Malacky 
pokojné vianočné sviatky 
a v novom roku 2011 
pevné zdravie, veľa šťastia 
a životného optimizmu.                                               

Kto vlastne 
nosí darčeky 
a ako prežívajú Štedrý večer, sme  
sa spýtali detí v Materskej škole na 
Bernolákovej ulici. 

Ninka Hunčová, 5 r.
Darčeky nám nosí Je
žiško, keď spíme. Večer 
sa navečeriame a ide
me spať. Ráno, keď vsta
neme, si nájdeme pod 
stromčekom vianočné 

darčeky. Niekedy rozbalím darčeky aj ma
mine a bračekovi Paľkovi.

Terezka Werflová, 5 r.
Darčeky nosí na Vianoce 
Ježiško, ktorý býva v ne
bíčku. Na večeru jeme 
kapra. Po večeri sa po
zrieme pod stromček, či 
tam sú darčeky.

Sebastián Benič, 5 r.
Na Vianoce sa teším. 
Najprv sa navečeriame 
a potom pod stromče
kom nájdeme darčeky. 
Tento rok som písal Je
žiškovi, že chcem se

dem darčekov, tak mi ich možno prinesie. 
             -pesu-

Magický čas Vianoc sa už blíži, no mnohých sa v uponáhľanom čase ad-
ventná nálada ešte nedotkla. Nalaďme sa teda pripomenutím si zvykov 
a tradícií, ktoré vyznávali Malačania v minulosti.

Aj toto je výsledok práce šikovných rúk Anny Škribovej.

Adventné 
Malacky 2010

Advent v Malackách začal zapálením prvej 
sviečky na mestskom adventnom venci.

K vianočným trhom neodmysliteľne 
patria dobroty rôzneho druhu.

Ľudovými piesňami zahriala nejedno srd-
ce folklórna spevácka skupina Hrdličky.

Tradičné malacké Vianoce

FOTORiPORT STANA OSuSKéHO
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Hrejú...
Sú  z  ďalekej  minulosti,  vyvierajú 
z  hĺbky. Vedia  potešiť,  ale  aj  bo-
lieť.  Majú  rôznu  podobu.  Lietajú 
v  našich  mysliach  a  my  túžime 
odokryť aspoň kúsok z minulosti, 
zohriať svoju dušu, dať jej balzam 
v  podobe  pekných  spomienok 
z  detstva,  spomienok  na  svojich 
starých  rodičov,  spomienky  na 
svojich rodičov, najlepších priate-
ľov  –  jednoducho  všetkých,  kto-
rých nosíme vo svojich srdciach – 
žijú  s  nami...  Tak  veľmi  som  si 
chcela splniť túžbu. Zájsť tam, kde 
vzácne  miesta  míňam  len  počas 
jazdy autom.

Jedného dňa som sa vybrala v rám
ci kočíkovania na miesta, kde som vy
rastala a často bola na návšteve u sta
rých rodičov. Chcela som si prejsť 
cestu, ktorú sme veľakrát s mamou 
a súrodencami absolvovali z centra 
Malaciek až takmer po koniec Mala
ciek. Kráčala som mĺkvo, ponorená 
do myšlienok spájajúcich most do 
minulosti. Čím viac som sa približo
vala k bývalému domu starých rodi
čov, tým viac sa mi žiadalo dostať sa 
čo najbližšie. Delil ma už len jeden 
dom. Veru slzám som sa neubránila. 
Boli len z ľútosti, že nemôžem byť 
s tými, ktorí ma mali radi a mali dobré 
srdce. Našťastie ma nik nevidel. Zíza
la som cez škáry medzi plotom a nad 
plotom. Vstup do starenkinho domu 
je zamurovaný. Vzadu nová prístav
ba. Pohľad do dvora ma priťahoval. 
Nie, už nič nie je také ako predtým. 
Ako by som to chcela aspoň na chvíľu 
vrátiť späť. Viem, že sa to nedá. A tak 

si listujem ďalej a mysľou mi lieta, ako 
by bolo dobre, ak by tu bol niekto, 
s kým si môžem zaspomínať.

Domy dostali nový šat a nových 
majiteľov. Starenkini rovesníci by ma
li už isto okolo 100 rokov. Zrazu som 
sa pristihla, ako naťahujem krk, aby 
som videla čo najviac, ale nebolo to 
preto len kvôli tomu, že som pozerala 
a snívala. Sen prerušilo okoloidúce 
auto. Utrela som si roztancované slzy 
a merala cestu späť. Opäť ani živáči
ka. Až zrazu na konci ulice vystúpila 
z domu žena, ktorú som z videnia po
znala. Dali sme sa do reči a cestou 
s ňou kráčajúc až do mesta som sa cí
tila úžasne, pretože mi priblížila zo
pár situácií z môjho detstva a pamä
tala si moju maminku aj súrodencov. 
Bola som na chvíľu o čosi šťastnejšia.

Potom ešte cestou domov som sa 
zamýšľala, aké to musí byť ťažké pre  
ľudí žijúcich napríklad v zahraničí, ak  
sa nemôžu dostať na svoje rodné 
miesto a aké silné musia mať zážitky, 
ak sa im ten návrat podarí.

Moje splnenie túžby nebolo zloži
té, lebo sa rozprestrelo z jednej stra
ny Malaciek na druhú stranu Mala
ciek.

Viem, že je mnoho ľudí, ktorí ne
mali radostné detstvo a majú sto dô
vodov zanevrieť na minulosť, preto si 
myslím, že máme žiť tak, aby aj nás 
niekto mohol nosiť v srdci a aj vtedy 
až tu nebudeme, aby na nás s láskou 
mohli spomínať a túžili sa vrátiť na 
miesta možno práve tak ako ja.

• • •
Keby som tak mohla jemným do

tykom nebies splniť želanie, priala by 
som každému v duši pokoj, aby nepo
cítil, čo je žiaľ a sklamanie.

ANNA BEňKOVÁ

Už o pár dní nás ča-
kajú  sviatky  často 
označované za naj-
krajšie v roku. V do-
mácnostiach voňa-
jú  vanilkové  rožky 
a  ostatné  dobroty 
typické pre vianoč-
né obdobie, v tele-
víznom  programe 
dominujú rozpráv-
ky  a  zo  všetkých 
strán  počúvame, 
ako by v tomto ča-
se mala byť rodina 
súdržná a tráviť čas 
spoločne.  Lenže 
nie vždy je to mož-
né  a  človek  zosta-
ne na Vianoce sám.

Samota môže síce postretnúť ľudí 
všetkých vekových kategórií, no pre
važne ňou trpia starší ľudia. Našťastie aj 
v našom meste existujú rôzne spolky, 
kluby a v neposlednom rade Mestské 
centrum sociálnych služieb, ktoré v nie
ktorých prípadoch aspoň čiastočne na
hrádzajú chýbajúcu rodinu. 

V Mestskom centre sociálnych slu
žieb (MsCSS) je v súčasnosti umiestne
ných 46 dôchodcov, ktorí sú rozdelení 
do dvoch zariadení opatrovateľskej služ
by. V súvislosti s blížiacimi sa vianočný
mi sviatkami zamestnanci centier oslo
vovali rodinných príslušníkov klientov, 
či majú záujem stráviť sviatky so svojimi 

blízkymi. Záujem však veľmi vysoký ne
bol, a preto bude doma tráviť sviatky 
len šesť dôchodcov a ostatných štyrid
sať bude sviatkovať v centre. „Väčšina 
z nich sa cíti v centre ako doma, berú ho 
ako ich domov. No niektorým je ľúto, že 
nemôžu byť v kruhu vlastnej rodiny. 
Vtedy sa ich snažíme upokojiť a odviesť 
ich pozornosť od takéhoto negatívne
ho myslenia,“ povedala Daniela Mrač
nová, riaditeľka MsCSS v Malackách. 
Sviatočné obdobie sa v obidvoch zaria
deniach opatrovateľskej služby nesie vo 
vianočnom duchu. Na Štedrý deň si 
všetci spoločne ozdobia živý vianočný 
stromček a atmosféru dotvára aj výzdo

ba, ktorú si v centre i vo svojich izbách 
rozmiestnili ešte na začiatku decembra. 
Tí, ktorí majú záujem, sa môžu pred 
sviatkami aj vyspovedať. „Na Štedrý deň 
prídeme aj s primátorom postupne do 
oboch zariadení pozdraviť dôchodcov 
a zaspievať im vianočné koledy. Nasle
duje prípitok a rozdanie vianočných dar
čekov. Večeru majú klienti zabezpeče
nú, takisto nechýba ovocie, zákusky, 
džúsy a minerálne vody. Po večeri si dô
chodcovia môžu pozrieť vianočný pro
gram alebo rozprávky aj na novom plaz
movom televízore, ktorý dostali od Mi
kuláša. Služby zamestnancov sú zabez
pečené a rozhodne nezostávajú babič
ky a dedkovia sami,“ dodala D. Mrač
nová.

PETRA ŠUŠOTOVÁ

osamelé vianoce

Mikuláš s čertom neobi
šli ani Mestské centrum 
sociálnych služieb.

TÉMA ČÍSLA

Dôchodkýň z Mestského centra 
sociálnych služieb 
sme sa spýtali, 

ako vnímajú 
vianočné sviatky 
v tejto modernej 
dobe 
a aké boli tie 
v minulosti:

Anna Viková,
64 rokov
Teraz sa dá kúpiť 
oveľa viac pekných 
vecí, všetko je do
stupnejšie a ľahšie  
sa to  zháňa.

Zdenka 
Koudelová,
79 rokov
Kedysi neboli  sviat
ky také uponáhľané 
ako teraz. Medziľud
ské vzťahy boli oveľa 

lepšie. Ľudia boli k sebe milší a veľmi sa 
nehádali.

Helena Klasová, 
68 rokov
Voľakedy bola do
máca atmosféra iná. 
Starček trikrát zabú
chal na dvere, či tu 
býva Kristus Pán. Po

tom vošiel dnu a pomodlili sme sa. 
V košíku bolo seno, obilie a orechy,  
aby nám Pán Boh všetko na rok do
prial. Páčilo sa mi to  viac  ako  dnes.

-pesu-

AnketA

Na „mestského“ Mikuláša sa do Zá
mockého parku prišlo napriek treskúcej 
zime pozrieť niekoľko stoviek ľudí. Men
šie technické problémy síce spôsobili, že 
sa jeho príchod o niečo oneskoril, no o to 
väčšia bola radosť, keď sa objavil na bal
kóne Malackého kaštieľa a všetkých po
zdravil. 

Samotnému príchodu predchádzal 
hudobný darček v podaní Zuzky a Katky 
Winklerových, ktorý dopĺňalo hovorené 
slovo moderátorskej dvojice Róberta Ja
kaba a Juraja Kemku. Mikuláš potom 
zapálil druhú sviečku na mestskom ad
ventnom venci. Pre deti bol však okrem 
občas letiacich lampiónov šťastia, ktoré 
sa v parku dali zakúpiť, najväčším zážit
kom zrejme ohňostroj.

Mikulášska nádielka neobišla ani de
ti v materských školách. Vďaka iniciatíve 
študentov predposledného ročníka 
osemročného štátneho gymnázia zaví
tala 25členná skupina čertov a anjelov 
v sprievode Mikuláša do priestorov elo
kovaných tried MŠ na Bernolákovej 
a Hviezdoslavovej ulici. Hoci deti prí
chod Mikuláša netrpezlivo očakávali, 
takou veľkou návštevou boli zaskočené, 
dokonca sa niektorých čertov zľakli. Všet
ky však zhodne tvrdili, že celý rok poslú
chali, a teda si sladkú mikulášsku ná
dielku zaslúžia.

Mikulášske, resp. vianočné posedenia 
zorganizovali aj mnohé výbory rôznych 
klubov a organizácií pôsobiacich v na
šom meste. A aj keď sa formou a pro
gramom líšili, jedno mali spoločné,  
všade vládla dobrá nálada a radosť  
zo stretnutia.

 -raj-

nech žije 
Mikuláš

Bol necelý rok po nežnej revolúcii 
a časy, keď regály v obchodoch zívali 
prázdnotou boli už dávno minulosťou. 
Vietnamcov pribúdalo a s nimi aj chuť 
nakupovať. A takú dostala aj naša ma
minka. Veď to už nebol len partiový ob
chod a tam za pultom Anička a dve suk
ne. Zrazu na ňu všetko blikalo a hovori
lo po anglicky. Z každého stánku na tr
hu pokrikoval Vietnamec: „Ze si to tyy, 
tak za stoffkuu!“ Lákalo úplne všetko.

Sme dve baby, sestra bola v tom ča
se už vydatá a mala dve dcérky – troj
ročnú a štvorročnú. Ja som bývala v tom 
čase s rodičmi.

Jedného dňa, asi dva týždne pred 
Vianocami prišla maminka celá nateše
ná domov, že kúpila takú prskavku, čo 
vyzerá ako ohnivá fontána, že preda
vačka jej povedala: „Pani, to vypijete 
šampanské pri večeri a potom tú fon
tánku dáte do tej prázdnej fľaše, a to 
vám bude tak krásne vytekať z toho po 
stole ako fontánka!“ Len sme sa na seba 
s otcom pozreli, však aj my sme videli 
vtedy len tak prskavky. Síce sa nám to 
zdalo troška veľké na fontánku, ale však 
predavačka povedala, tak čo by sme  
to študovali a deti sa budú tešiť. Prišiel 
Štedrý večer, maminka ako každý rok 
stála pri okne a vyzerala dievčatá, celá 
nedočkavá, kedy to už príde. Darčeky 
boli nachystané, bol tam gitarista na ba
terky, ohýbací doktor na baterky, opa
kujúci papagáj na baterky, pohybujúci 

sa robokop na baterky a všetko to ho
vorilo  ako inak, po anglicky. Ja s otcom 
sme rýchlo vypili šampanské, lebo tre
ba miesto na fontánku urobiť, aby to 
bolo všetko tak, ako má byť. Po zazvo
není zvončeka sa otvorili dvere a diev
čatá celé natešené kráčali ku stromčeku 
a nevedeli sa dočkať, kedy bude tá bli
kajúca nádhera ich. Po básničkách a pes
ničkách sa konečne išli rozbaľovať dar
čeky. Všetci sme si pokľakali, čupli pod 
stromček a mama medzitým nenápad
ne žmurkla na otca, ako bolo dohovo
rené: zapáľ teraz! Len sme zacítili vôňu 
síry, ale nikto tomu v tej chvíli veľmi  
nevenoval pozornosť, až keď zrazu do 
tej pohody rana ako z dela. Všetci sme 
sa začali prikŕčať, že odkiaľ strieľajú, čo 
sa vlastne deje. Zrazu ďalšia rana, plazili 
sme sa po zemi a snažili sa dostať každý 
hlbšie pod stromček alebo k oknu. Do
spelí v tej chvíli ratovali deti a deti rato
vali hračky, tá mladšia ratovala hlavne 
gitaristu, kričala jééééj dikaristáá, dika
ristáá a maminka samozrejme ratovala 
vlastným telom nás s heslom, že keď by 
mal niekto zhorieť, tak jedine ona. Keď 
som dvihla oči, len som videla vyplaše
ného otca medzi dverami. Oči mal na 
plafóne, pozeral na rozbitý krištáľový 
luster, sklo padalo a ohnivá fontánka 
chrlila ohnivú lávu po celej obývačke. 
A nemalo to konca. Švagrovi oheň prs
kol aj do vrecka od nohavíc, skákal na 
tej zemi ako to naťahovacie kuriatko na 

kľúč, čo predávali voľakedy. Keď to ko
nečne ustalo, nastalo hrobové ticho 
a len spod stromčeka sa ozývalo: I am  
a guitarist! I am a doctor! I am a robo
cop! Len ten opakovací papagáj bol  
ticho, lebo taký rachot nedokázal ani 
zopakovať. V obývačke bolo dymu ako 
v Bratislave o polnoci na Silvestra a len 
tak potichu sme začali komunikovať, že 
nooo mohli sme aj horšie dopadnúť. 
Ešteže strop vydržal, sme mohli „viano
covať“ vo veľkom, aj so susedmi! Otec 
vytiahol fontánku z fľaše a začal nahlas 
čítať: „Dostrel petárd 60 až 80 metrov. 
Celkom osem rán, eštežes kúpila dvje! 
To kerá odborníčka ti prodala? Noo, je 
vidzet, že to má dzívča naštudované, 
nezapomeň it k ní aj na rok!“ Po týchto 
slovách sme sa začali plaziť znova, ale 
už od smiechu. Len maminka bola z to
ho na prášky, lebo sa jej vlastne zrútila 
predstava jedných krásnych a dokonale 
pripravených Vianoc. Zabalila sa do de
ky a s plačom si sadla k televízoru a po
vzdychla si: „Také to mohli byt pjekné 
Vánoce!“ S otázkou Čo s načatým ve
čerom? sme pozreli na seba ja, švagor, 
sestra. A švagor len šepol: „Pod ideme 
k nám, mám doma de Luxe!“ Tak sme do 
štvrtej rána popíjali šampanské a vy
chytávali a pripomínali si každý detail 
toho večera a nasmiali sme sa veru do 
sýtosti. 

Na Silvestra si otec povedal, že od
páli aj druhu fontánku, ale už z balkóna. 
Návod skutočne neklamal, osem petárd 
letelo až za cestu k susedom do záhra
dy. Boli to jedny z najkrajších v mojom 
živote a každoročne si ich s úsmevom 
pripomíname a teraz už aj naša mamin
ka. Nebudete mi veriť, ale včera prišla 
maminka domov a s úsmevom na pe
rách a veľmi pomalým pohybom vy
tiahla z tašky prskavky. „Ty si nedáš po
koj,“ okomentoval otec.

             -laty-

vianoce plné pokoja
a pohody

Tento vianočný príbeh sa stal v roku 1991 v našom mestečku Malacky. Te-
raz, keď s odstupom času na tie Vianoce spomínam, si uvedomujem, že 
vlastne boli jedny z najkrajších. Neboli dokonalé, ale boli originálne a hlav-
ne, každoročne sa k nim v spomienkach vraciame. 
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ný celok. Treba ale vyvinúť tlak na tie
to orgány. Natiahnuť priestor v centre 
mesta sa nedá. Bude sa treba rozum
ne dohodnúť, kde sa urobia parkovis
ká, kde chodníky a kde sa ponechá ze
leň. 

2. Najpálčivejší problém mesta nie 
sú peniaze, ale vzťahy. O vzťahoch 
mestských byrokratov k okoliu sa napí
salo v poslednom období veľa. Články 
o tom, že mestským úradníkom sú sko
ro všetci ukradnutí, sú, bohužiaľ, v mno
hom pravdivé. Neviem, či je to neocho
ta alebo nezáujem.

3. Znovu oprášim staré problémy. 
Sú to možno drobnosti, ale o to viac 
otravujú. Prvý je preloženie dopravnej 
značky pri odbočke do Kauflandu, kto
rá zakrýva výhľad na protiidúce vozidlá. 
Druhý je chodník k činžiaku za okres
ným úradom, o ktorom sa dohadujem 
s mestskými úradníkmi už viac ako 10 
rokov. Tretie bude odstránenie jaze
ra pri vstupe do nového cintorína, kde 
po každom daždi stojí voda po členky 
a treba to prebrodiť. 

Miroslav Fruš
1. Príchod nepri

spôsobivých obča
nov na Družstevnú 
ulicu, a s tým súvi
siace pretrvávajúce 
konflikty medzi 
obyvateľmi tejto 
časti obvodu.

 2. Nekoordinovaná výstavba a zlá 
dopravná situácia v meste.

 3. Kompletnú rekonštrukciu Hviez
doslavovej ulice, ktorej priorita bola 
schválená už počas obdobia minulého 
mestského zastupiteľstva.

Milan Ondrovič
1. Štvrtý voleb

ný obvod je rozľah
lý a rôznorodý. Na 
„dolnom konci“ sú 
asi najväčším prob
lémom neprispô
sobiví občania, by

tovkám na Ceste mládeže chýba lepšie 
spojenie s centrom a v sídlisku Domky 
najviac rezonuje absencia verejných 
športovísk a zlý stav detských ihrísk.

 2. Mal by sa vypracovať územný 
plán zóny centra mesta, ktorý stanoví 
záväzné pravidlá výstavby a umožní 
vznik atraktívneho centra s pešou  
zónou, ktorá bude od dopravy chráne
ná vnútromestským dopravným okru
hom. Malacky musia pochopiť, že mes
to plné ľudí je lepšie ako mesto plné 
áut.

Veľkým problémom mesta je dopra
va, preto by sa mal vypracovať doprav
ný generel, ktorý navrhne stratégiu rie
šenia problémov automobilovej dopra
vy, parkovania a podporí rozvoj pešej, 
cyklistickej a hromadnej dopravy. Tú
to stratégiu by malo mesto cieľave
dome realizovať.

 3. Na záver to odľahčím. Ak sa po
darí presadiť rozmiestnenie lavičiek 
a bezpečných stojanov na bicykle pri 
všetkých verejných inštitúciách a po
zdĺž hlavných peších ťahov, ľudia zač
nú viac chodiť pešo a na bicykloch.  
Toto bude prvým, najlacnejším krokom 
vedúcim k tomu, aby sa Malacky po
stupne stali udržateľným a atraktívnym 
mestom. Myslím však, že prioritu má 
otázka škôlky.

Anton Pašteka
1. Problémov, 

ktoré treba riešiť, je 
určite viac a mno
hé z nich sú už 
možno aj v štádiu 
riešenia, iné čakajú 
na návrhy, ako ich 
riešiť. Myslím si však, že dva problémy 
nášho mesta – parkovanie aj stav ko
munikácií a chodníkov, sa bezprostred
ne týkajú i nášho obvodu.

2. Spomenuté dva veľké problémy 
možno asi považovať tiež aj za celo
mestské, pálčivé problémy, no nemož
no zabúdať i na kanalizáciu či verejné 
osvetlenie, ktoré sú boľavou stránkou 
veľkej časti mesta. Ako učiteľa ma trápi 
i vybudovanie odbornej strednej školy 
v meste či vyriešenie priestorov mater
skej školy alebo budúcnosť kaštieľa 
v Zámockom parku. Problémov je urči
te dosť a je len potrebné si stanoviť pri
ority v ich riešení v rámci finančných 
možností mesta a reálnosti ich riešenia.

3. Budem presadzovať a podporovať 
všetky dobré návrhy, ktoré budú slúžiť 
pre všetkých občanov bez ohľadu na to, 
kto ich bude predkladať. Chcel by som 
veriť, že takto sa budú stavať k problé
mom mesta všetci poslanci v nasledu
júcom volebnom období.

Vladimír 
Moravčík

1. Vyriešenie IBV 
v  lokalite   Prídav
ky, rekonštrukcia 
miestnej komuni
kácie na Ul. J. Ku
binu, dokéončenie 

parkovania na sídlisku – Ul. 1. mája.
2. Živelný územný rozvoj vrátane ob

novy verejnej kanalizácie.
3. Zverejniť v mestských médiách 

krytie úverových zmlúv mesta Malacky 
a čas splácania úrokov a úverov.

Pavol Tedla
1. Náš 5. obvod 

je veľký, tvoria ho 
časti s bytovou vý
stavbou aj rodinné 
domy, rozprestiera 
sa „v meste“ aj „za 
železnicou“. Naj
väčším problémom časti „za železnicou“ 
je odkanalizovanie, ktoré sa, dúfam, 
v blízkom čase ide realizovať. Problé
mom zvyšnej časti obvodu sú nedosta
tok parkovacích miest, nekvalitné cesty 
a chodníky a  bezpečnosť obyvateľov.

2. Najzávažnejší problém Malaciek 
vidím v celkovej apatii občanov k prob
lémom mesta, vzdialenie sa MsÚ a MsZ 
občanom, slabú informovanosť a z to
ho prameniaca nedôvera a nezáujem, 
ktoré sa prejavili aj vo voľbách veľmi 
nízkou účasťou (32,05 %).  Vrátiť  dôve
ru občanov k MsÚ, MsZ a orgánom mes
ta vidím ako najväčší záväzok a úlohu 
v tomto volebnom období.

Z konkrétnych problémov mesta 
z môjho profesijného hľadiska je najzá
važnejší a najaktuálnejší problém ne
dostatočnej kapacity MŠ.

3. Pri riešení celomestských problé
mov jednoznačne riešenie MŠ, vyžia
dam si analýzu doterajšieho stavu rie
šenia a budem iniciovať urýchlené rie
šenie, ktoré ale bude v maximálnej mie
re zohľadňovať potreby detí, rodičov 
a pedagógov.

Pri riešení problému obvodu sa po
kúsim dosiahnuť inštaláciu priechodov 

pre chodcov na Ul. 1. mája, o ktorú sa 
snažím už rok ako občan, dúfam, že  
ako poslancovi sa mi to konečne po
darí.

Katarína 
Trenčanská

1. Podľa nášho 
prieskumu 5. ob
vod trápi niekoľko 
problémov. V tých
to dňoch sa s nimi 
začínam osobne 

oboznamovať. Každý z nich má svoju 
váhu, ale asi najprioritnejší je dohliad
nuť na dostavbu kanalizácie a riešenie 
zlého stavu komunikácií. Veľkú pozor
nosť si zaslúžia obyvatelia bývajúci na 
Ul. oslobodenia, ktorým chýbajúca ka
nalizácia robí veľké problémy. Už 10 ro
kov trpia vytápaním záhrad.

2. Určite komunikácia samotného 
mesta s občanmi a prístup k jednotli
vým problémom, ktoré ich trápia. Ak 
chceme dosiahnuť, aby boli Malacky 
ozaj dobrým miestom na život, musí
me sa naučiť aktívne počúvať a hľadať 
spoločné riešenia v prospech celej ko
munity. 

Všetko dôležité sme odprezentovali 
v ôsmich bodoch nášho celomestské
ho volebného programu. Ako Ľudia 
pre Malacky sa budeme snažiť o otvo
renosť, zlepšenie správy a ochrany 
mestského majetku, vypracovanie do
pravného generelu, vytvorenie pod
mienok na vznik atraktívneho centra 
s pešou zónou a spoluprácu na projek
toch, ktoré pomôžu vrátiť život do 
kaštieľa, podporíme športové aktivity 
mladých ľudí presadením vzniku špor
tového areálu. 

Chceme efektívne využívať finančné 
prostriedky mesta, zintenzívniť boj pro
ti výtržníctvu a tyranizovaniu slušných 
občanov, prijať novú stratégiu rozvoja 
školstva a záujmovej činnosti detí.

3. Riešenie nedostatočných kapacít 
v materských školách. Toto je celomest
ský problém, ktorý by sme chceli čo naj
skôr vyriešiť a uspokojiť rodičov. Presa
dzovať budeme náš už spomínaný ce
lomestský volebný program, ktorý je 
naším záväzkom voči občanom. 

Marián Andil
1. Za najväčší 

problém v 6. obvo
de považujem chý
bajúcu kanalizáciu, 
ktorú očakávajú za 
železnicou žijúci ľu
dia už dlhé roky. 

Keď sa začne jej výstavba, budem jej 
priebeh podrobne sledovať. Ak sa vy
skytnú občanom v súvislosti s jej vý
stavbou nejaké problémy, som pripra
vený s nimi o nich komunikovať a po
môcť s ich riešením. Veľmi potrebná je 
aj výstavba spojného chodníka s lokali
tou Na majeri, kde bývajúci ľudia musia 
chodiť po hlavnej ceste smerom na Ro
hožník, a rekonštrukcia križovatky pri 
čerpacej stanici Jurki. 

2. Za najpálčivejší problém mesta po
važujem nedostatok miest v materskej 
škole. Ďalej je potrebné vykonať množ
stvo systémových zmien, aby sa Malac
ky stali otvoreným, transparentným, udr
žateľným, atraktívnym, zdravým, pro
sperujúcim, bezpečným a vzdelaným 
mestom. 

3. Prestavbu MŠ na Kollárovej na 
dvojpodlažnú budovu považujem za 
nevhodné riešenie pre malé deti. V ta
kejto škôlke sa bude behať po scho
doch, pred budovou bude ráno a večer 
dopravný chaos, zvýši sa riziko rozšíre
nia vírusových ochorení počas epidémií 
a navyše výstavba má byť počas pre
vádzky... Viac menších škôlok plošne 
rozmiestnených po meste je oveľa lep
šie riešenie, ako budovať „megaškôlky“.

Gabriela 
Janíková

1. Odkanalizova
nie: je to téma pred
volebných sľubov 
už 4. volebné obdo
bie. Vraj sme v eta
pe výberu dodáva
teľskej spoločnosti. Obávam sa, že ak  
príde k realizácii, po ukončení prác do
dávateľ neuvedie cesty a chodníky do 
pôvodného stavu. Zmluva medzi mes
tom a dodávateľom prác musí obsaho
vať presne vymedzený rozsah prác, ter
míny, riešenie a odstraňovanie prípad
ných porúch, zodpovednosť a sankcie za 
porušenie zmluvy.

2. Doprava: z každej strany sa do 
vnútra mesta hrnie množstvo áut, osob
ných aj nákladných. Mnohé prechádza
jú mestom a mnohé v ňom zostávajú, 
stoja všade – aj na chodníkoch. Svetel
né križovatky spomaľujú dopravu, autá 
vypúšťajú do vzduchu oxid uhličitý,  
chodci sú vytláčaní, cyklisti nerešpekto
vaní. V obytných častiach autá stoja na 
uliciach, nie sú zaparkované v garážach 
a v dvoroch. Je nevyhnutné vypracovať 
a zrealizovať tzv. dopravný generel 
mesta. 

 3. Nebude to nápad ani návrh, je 
to cieľ urýchlene nájsť a uskutočniť rie
šenie umiestnenia detí v materských 
školách. Je nutné sa orientovať na de
centralizáciu materskej školy, umiest
ňovať školy na okrajoch mesta, v men
ších objektoch, v blízkosti zelene a ideál
ne v každom obvode mesta po jednej 
škole.

Juraj Říha
1. Pomenovali 

sme ich vo voleb
nom programe. 
Podľa nás treba do
hliadnuť na harmo
nogram výstavby 
kanalizácie a uve

denie ciest a chodníkov do pôvodného 
stavu. Prioritu má dobudovanie chod
níka s lokalitou Na majeri, kde pred ča
som zrazilo auto dve deti. Pokiaľ je tu  
už ohrozený život obyvateľov, netreba 
o tom špekulovať a čakať. Budeme sa 
snažiť dokončiť rekonštrukciu vnútro
bloku na Partizánskej ulici a problémo
vú križovatku pri čerpacej stanici Jurki, 
ktorá sa v nedávnych dňoch už osvetli
la. Zostáva tu dobudovať chodníky, 
ostrovčeky a priechody. Schému už má
me. Je toho dosť, ale riešenia budeme 
hľadať spoločne už traja poslanci.

2. Viacero problémov, napr. doprava 
a parkovanie, výber stavebných firiem, 
médiá, financovanie kaštieľa, mestský 
úrad. Ak mám vybrať jeden, tak aktuál
ne kapacita škôlky. Dali sme ako ob
čianska skupina Ľudia pre Malacky jas
ný sľub, že rozhodnutie urobíme v čo 
najkratšom čase.

3. Dohodli sme sa, že ako prvé pôj
de na stôl riešenie kapacity škôlky.  
V prvej polovici budúceho roka sa pri
praví zámer odčlenenia médií, zadanie 
dopravného generelu a reforma pra
vidiel odpredaja majetku mesta a ve
rejného obstarávania. O všetkých kro
koch informujeme občanov na našej 
stránke a facebooku.

Foto: archív MH

Prioritou mnohých poslancov nového MsZ 
je zlepšiť dopravnú situáciu v meste.

Volebný obVod č. 4

Dokončenie z �. strany

Priority poslancov 
nového MsZ

Volebný obVod č. 4

Volebný obVod č. 6
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Tento rok sa uskutočnili až dva me
dzinárodné veľtrhy pohrebného zame
rania. Prvý v marci v Taliansku a ďalší 
v novembri v poľskej Varšave. „Taliansko 
je v tomto smere špička. Kultúra pocho
vávania v Taliansku je na úplne inej 
úrovni ako u nás. Našinec by sa divil, čo 
všetko sa na takomto veľtrhu nachá
dza,“ vyjadril sa V. Ecker na margo otáz
ky porovnania oboch veľtrhov. 

Všetko pod jednou strechou
Na veľtrhu sa vraj vystavuje všetko 

od rakvy, sviečky, vankúša, katafalku až 
po pohrebnú hudbu, autá a chladiace 
zariadenie. Veľtrhy sú zároveň ukážkou 

zvykov a rozmanitostí jednotlivých kra
jín a oblastí. „Na Sicílii napríklad použí
vajú chladiace zariadenia na jednu rak
vu aj počas obradu, čo sa u nás nikde 
nepoužíva. Taktiež uprednostňujú po
chovávanie v kolumbáriách,“ vysvetľo
val V. Ecker. Podľa jeho slov je pohreb
níctvo u nás oproti Taliansku ešte  
„v plienkach“. „Tam sa bežne vyskytovali 
autá, ktorých cena sa pohybuje okolo 
150 až 250tisíc €. V našich podmien
kach je nereálne, aby pohrebné služby 
vlastnili také drahé autá, pretože ich ce
na by sa samozrejme odzrkadlila aj  
v celkovej sume za pohreb.“ Podobne 
ako pri iných veľtrhoch aj veľtrhy poh

rebníctva predstavujú novinky v danej 
oblasti. „Na veľtrhu som prvý raz videl 
gély, ktorými sa dá modelovať časť tvá
re nebožtíka napríklad po vážnom úra
ze,“ pokračoval V. Ecker.

Trendy aj v pohrebníctve
Podobne, ako sa menia štýly v móde, 

menia sa aj trendy v truhlách. „V súčas
nosti prevláda drevo a rôzne motívy 
v dreve, najlepšie s čo najvyšším leskom. 
Už sa upúšťa od drevotriesky a podob
ných materiálov. Poslednou novinkou 
sú truhly vyrobené z lisovaného kartó

nu,“ povedal V. Ecker. Aj Slováci už po
stupne začínajú meniť svoj pohľad na 
pohreb. Napriek tomu, že ide o veľkú 
psychickú záťaž pre smútiacu rodinu, 
dávajú si oveľa viac záležať na výbere 
jednotlivých komponentov. V súčas
nosti už nie je rozhodujúca len cena,  
ale aj kvalita a celkový estetický dojem.

Medzinárodná spolupráca
 „Každý štát  má svoje vlastné záko

ny, čo sa týka pohrebných služieb. 
A práve veľtrhy sú jednou z možností, 
ako si vymeniť informácie, a tým predísť 
prípadným problémom súvisiacim s po
rušením zákona. Na Slovensku máme 
v tomto smere najtvrdšie podmienky 
minimálne v porovnaní s ostatnými štát
mi Európy. Takto už komunikujeme 
s Čechmi, Poliakmi a Maďarmi a, samo
zrejme, informácie posúvame ostatným 
členom našej asociácie,“ vysvetlil pod

predseda SAPAKS V. Ecker. Veľtrh v Poľ
sku absolvovali po boku českej asociá
cie, ktorá tam mala svoj stánok a zbie
rala inšpiráciu pre budúcoročný veľtrh 
v Brne. 

Morbídna predstava
Veľtrhy sú síce prístupné aj pre širo

kú verejnosť, no 85 % návštevníkov tvo
ria ľudia z oblasti pohrebných a kremač
ných služieb. Pre laika je možno pred
stava veľtrhu plného rakiev a ďalších 
predmetov spájajúcich sa s pohrebom 
bizarná, no pre pracovníkov v týchto 
službách je to bežná súčasť dňa. „Na 
veľtrhoch sú väčšinou ľudia z branže, 
a tým to nepríde morbídne, ale úplne 
bežné. Zažili sme, že jeden návštevník 
kričal na celú halu a žiadal vrátiť penia
ze za vstupenku, lebo si myslel, že pri
šiel na veľtrh elektroniky. No miesto to
ho zbadal truhly,“ spomínal s úsmevom 
V. Ecker. „Nadnesene by sa dalo pove
dať, že aj na veľtrhoch pohrebníctva bý
va veselo. V Taliansku hrala na každom 
rohu iná pohrebná hudba a všade boli 
ochutnávky syrov a klobás. Paráda,“ do
dáva účastník veľtrhu.

Práca pre silné povahy
Veľtrh pohrebníctva nie je len o ukáž

ke a propagácii predmetov. „V Taliansku 
boli zorganizované prednášky, ako na
rábať s telom napríklad po nehode, le
bo nie vždy je to jednoduché.“ Podľa  
V. Eckera by laik po návšteve takéhoto 
veľtrhu pravdepodobne zmenil názor 
na prácu pohrebných služieb: „Ľudia za 
tým vidia viacmenej podradnú robotu, 
no nie je to tak.“ Podobne ako v iných 
zamestnaniach aj tu musia pracovníci 
svoju robotu ovládať. „Nie každý by tú
to prácu vedel a mohol robiť. Dôležitú 
úlohu zohráva aj psychika človeka,“ ho
vorí na záver V. Ecker.

SILVIA RAJNOVÁ, foto: L. STRÍŽ

netradičný veľtrh
Nad väčšinou veľtrhov, ktoré sa u nás konajú, sa človek nejako extra nezamýšľa, resp. neprídu mu ničím neob-
vyklým. No veľtrh pohrebníctva, ktorého sa už trikrát ako podpredseda Slovenskej asociácie pohrebných a kre-
mačných služieb (SAPAKS) zúčastnil aj Vladimír Ecker z Malaciek, nás svojou existenciou prekvapil.

Zástupcovia SAPAKS s predsedom výstavného výboru z ČR. 

Táto truhla je zrejme určená pre milovníka futbalu.

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

Všetko, čo potrebujete

vedieť o je naša adresaautodieloch

mesiac dobrých štartov
1494 druhov zapaľovacích sviečok
119 druhov žeraviacich sviečok 
pre všetky osobné a ľahké 
úžitkové vozidlá

Ak si kúpite sadu
sviečok, dostanete

 len za 1 € !!
„balíček proti zime“

Ponuka platí od 1. 12. do 31. 12. 2010. Cena je bez DPH.

nemrznúca zmes 3l ● zimná prísada do paliva
destilovaná voda 1l ● rozmrazovač okien

é a ľahké 

e

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Našou prioritou je realizácia vo
lebného programu, s ktorým sme sa 
uchádzali o Vašu dôveru. V zastupi
teľstve nás bude sedem, čo pri na
šom jednotnom postupe značí veľký 
impulz k zmenám. Do zastupiteľstva 
dostaneme nové myšlienky. Už teraz 
sa snažíme diskutovať o programe s 
inými poslancami a pripravujeme pr
vé návrhy. Všetky dôležité informácie 
o nás a naše návrhy nájdete na našej 

stránke www.lpm.sk alebo faceboo
ku.

Vieme, že je potrebné začať riešiť 
problémy, pretože od voličov sme do
stali dôveru práve k tomu. Uvedomu
jeme si, že máme pred sebou dosta
tok úloh na najbližšie štyri roky. Čaká 
nás zvládnutie otázky škôlky, výstav
by kanalizácie, diskusia k zmene pra
vidiel verejného obstarávania či k od
členeniu mestských médií. Musíme 

nastaviť dotácie športovcom či sa po
zrieť na cenu rekonštrukcie kaštieľa. 
Musíme sa tiež dohodnúť na posilne
ní verejnej kontroly pri prevodoch ma
jetku a začať hľadať pozemok pre in
line a skatepark. Čaká nás aj diskusia  
k prijatiu novej parkovacej politiky 
mesta. 

Je toho dosť, ale sme si vedomí zod
povednosti, ktorú máme. V týchto voľ
bách mnoho občanov volilo zmenu.  
O štyri roky nebudú hľadať zmenu, ale 
vyhodnocovať, čo táto zmena prinies
la. V mene všetkých kandidátov Ľudia 
pre Malacky vám úprimne ďakujeme 
za prejavenú podporu vo voľbách  
a spoločne vám želáme príjemné pre
žitie vianočných sviatkov a šťastný no
vý rok!

Ondrovič, Berkešová, Tedla, 
Trenčanská, Janíková, Andil, Říha

PR – platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Ľudia pre Malacky:

voľbami sa to nekončí, 
ale naopak začína

Kandidáti občianskej skupiny ĽPM získali spolu 3338 hlasov. Máme za-
stúpenie v počte 7 poslancov a 2 náhradníkov.

Výstava Premeny zachytáva na foto
grafiách stav časti kaštieľa pred rekon
štrukciou, počas nej a po jej skončení. 
Úvodné minúty patrili žiakom základnej 
umeleckej školy, ktorí návštevníkov svo
jou scénkou aspoň čiastočne preniesli 
do obdobia rodu Pálfiovcov. 

Práve Pálfiovci boli takmer 300 rokov 
majiteľmi Malackého kaštieľa. Na výsta
ve potom všetkých privítala Ingrid Šrám
ková, ktorá stála pri zrode myšlienky pri
praviť takúto výstavu a taktiež bola veľ
mi nápomocná pri jej realizácii. Záver 

oficiálnej časti patril primátorovi Mala
ciek Jozefovi Ondrejkovi, ktorý vysvetlil 
používanie pomenovania Malacký kaš
tieľ tým, že názvy takýchto nehnuteľnos
tí vyjadrujú meno ich majiteľa – a tým je 
v prípade nášho kaštieľa od roku 2007 
mesto Malacky. 

Návštevníkom vianočnú atmosféru 
okrem stromčeka, ktorý pre túto príleži
tosť vyrobila spoločnosť Desire, navo
dzoval aj pohľad na nádvorie kaštieľa, 
kde sa jeleň vďaka červenému nosu 
zmenil na rozprávkového soba Rudolfa. 
Nechýbali tiež sviečky, vianočné meló

die a svetelné reťaze. Okrem samotnej 
výstavy si záujemcovia mohli prezrieť aj 
priestory pálfiovskej izby – teda zrekon
štruovanej miestnosti zariadenej dobo
vým nábytkom z depozitu hradu Červe
ný Kameň. 

Pre záujemcov bude výstava otvore
ná opäť v januári v určenom čase, prí
padne na požiadanie.                     -raj-

Premeny kaštieľa 
na fotografiách
Dokončenie z 1. strany

VýSTAVU fINANČNE  PODPORILI:
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Novoročný  vinš  všetkým  lúštiteľom 
krížoviek  nášho  časopisu  ukrýva 
dnešná krížovka

VODOROVNE
A značka kiloampéra – 2. časť tajnič-

ky B MPZ Rumunska – írske ženské me
no (Mária) – vo vlastnom byte – sprav – 
EČ vozidiel Piešťan C 1. časť tajničky – 
iba D rozprávkoví siláci – okolo (bás.) – 
bývalá ŠPZ okresu Levice – lákaj – 3. časť 
tajničky E kocúr po rusky – je, konzu
muje (det.) – pracovníčka, ktorá niečo 
koloruje f predložka (vyjadruje vzdiale
nosť predmetov a osôb od seba) – pa
nujúci vkus – tradičný japonský zápas

nícky šport – nepodaruj – medzinárodné 
označenie lietadiel ČR G 4. časť tajničky 
– pádová otázka

ZVISLE
1 tekutina v žilách – okovaná drevená 

nádoba 2 aón po česky – pichá, kole  
3 EČ vozidiel Zlatých Moraviec – praco
visko v bani – rímske číslo 2000 4 hrdúsi, 
dlávi – zelenina s hrubou vňaťou 5 rieka 
po špan. – dieže 6 rameno po nem. – pa
danie (odb.) 7 dôveruj – popevok – zvrat
né zámeno 8 predmet zbožňovania – 
hlas kukučky 9 autonómna oblasť – ci
tosl. kvokania – osobné zámeno – rím
ske číslo 1100 10 akadémia múzických 

umení (skr.) – obsah drahého kovu 
v minciach 11 štátna arbitráž (skr.) – 
okresný výbor (skr.) – osobné zámeno 
12 jemne klope – nožom rozdeľuj 13 se
mita – kráča 14 solmizačná slabika – vtia
hol do seba, vpil 15 chemická značka 
terbia – cestovanie lietadlom – české os. 
zámeno 16 slovenská hraničná rieka – 
kráľovské vozidlo, hintov 17 ženské me
no (27. 7.) – sťa
Pomoc: Máire, sumo, ort, rio, aloi, Arm

Kto chce súťažiť o vianočný balíček, nech 
pošle kupón so správnymi odpoveďami 
do 10. januára a zaradíme ho do žre
bovania.

kUPÓn

20

Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali 
správne vylúštenie tajničky – Šťastie 
leží vôkol nás, treba ho len zdvih-
núť – sme vyžrebovali Martina Žáč-
ka z Malaciek, ktorý získava sadu CD. 
Žiadame výhercu, aby sa do 24.  ja-
nuára ohlásil v redakcii.

MAlACký
HlAS
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krížovkA Pripravil: VOJTECH KÚKOĽ

MH 09B1

ČASOPIS, 
KTORÝ VÁS DOSTANE!

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

Karel Gott prichádza so svojimi obrazmi dobyť 
Slovensko!
Neodolateľné vecičky a inšpirácie pre krásu 
každej ženy.
Zázračná nočná detoxikácia vás skrášli a ozdraví!
Radíme si navzájom – nová rubrika s overenými 
radami do domácnosti.
Chcete poznať tajomstvo a účinky najliečivejšej 
byliny sveta? 
Príliš mrazivá vášeň. Erotický príbeh mladej 
dvojice s neuveriteľným koncom... 
Nezabudnuteľné životné príbehy a osudy 
čitateľov.
A okrem toho: Bohatá príloha EXTRA so 
senzačnými tipmi na letnú dovolenku, skvelými 
radami pre zdravie a s populárnou súťažou plnou 
dobrých receptov VARÍ CELÁ RODINA!

t prichádza so svojimi obrazmi d
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Aisa je rodinným slniečkom, ktoré vždy 
zdvihne náladu.                BOŽENA ŽILAVÁ

MIlÁČIkovIA
Radi by ste videli svojho zvieracie-
ho  miláčika  v  novinách?  Pošlite 
nám  jeho  fotku  v  čo  najvyššom 
rozlíšení so stručným popisom na 
adresu malackyhlas@malacky.sk
a spozná ho celé mesto!

rIAdkovÁ InzerCIA
• Prenajmem 3i byt na Štúrovej ulici, 

MalackyJuh, 75 m2, 5. p. s výťahom. Byt 
je kompletne prerobený, zariadený.  
Cena: 600 €/mesiac + dohoda možná. 
Kontakty: 0918 66 28 18, 0905 70 36 42.

• Predám 2i byt v Stupave na Vajan
ského ul. 3 na 2. p., 54 m2, vlastný kotol, 
pivnica, garáž. Cena: 83tis. €. Kontakt: 
0908 686 897 vo večerných hodinách.

Malé  dievčatko  starostli-
vo  odškrtne  ďalší  uply-
nulý  deň  z  radov  tých, 
ktoré  ešte  stoja  medzi 
ňou a onou chvíľou, kedy 
dostane  vytúžený  nový 
bicykel.  Kalendár  ozna-
muje  už  len  necelé  dva 
týždne...

Spokojne teda odloží pero 
a ľahne si do postele. Krásny 
nový bicykel. Ani len netuší, 
koľko finančných problémov môže jej 
rodičom spôsobiť.

Zvončeky, zvončeky – a je to tu. Ani 
sme sa nenazdali a za oknom nás vítal 
prvý sneh, tváre nám štípali prvé mrazy. 
Tony bielej pokrývky, snehuliaci pred 
vysvietenými domami, každý vytešený 
a vysmiaty z blížiacich sa sviatkov po
koja, lásky a mieru či kalamitné prázd
niny pre školopovinných. Realita? Skôr 
typický americký film.

Už to však tak býva, či sneh je, či nie, 
že nič nezastaví davy pološialených, ná
kupuchtivých občanov na ich posvätnej 
každoročnej ceste do mekky zvanej  
nákupné centrum. Kríza tradične straší 
viac politikov než obyčajných smrteľ
níkov, tí ju, totižto, s prehľadom ob
chádzajú a cestou nazad z obchodu jej 
dokonca občas prihodia nejaké to euro 
do klobúčika. Veď idú predsa Vianoce. 
Houhou!

Ale nenechajme sa veru mýliť slad
kými dojmami z medovníčkov či perní
kov. Aj Vianoce, byť akokoľvek krásne 
zasnežené a pokojné, utešené a plné  
lásky, sa raz skončia a my sa znova ocit
neme zočivoči pofidérnej realite, plnej 
rýchlych pôžičiek a  nesplatených dl
hov. Vytiahneme novú kalkulačku, kto
rú sme dostali  pod stromček od Ježiš
ka a poctivo počítame, koľko sme si to 
vlastne požičali na darčeky – na nový 
televízor, na oblečenie pre staršie deti 
a počítačové hry pre mladšie či na ho
liaci strojček pre manžela. A výsledná 

suma nás neraz nepríjemne prekvapí. 
S ľútosťou na pred týždňom veselej tvá
ri konštatujeme, že obraz na starom te
levízore nebol vlastne až taký zlý, že ob
lečenia máme dosť, pretože sme sa ne
pozreli dostatočne hlboko do skrine, že 
deti by sa obišli aj bez najnovšieho die
lu akčnej „strieľačky“, ktorá im síce roz
víja schopnosť pre pohotové reakcie, 
no inak ich zbytočne motivuje k násiliu 
a napokon, že manžel sa celkom iste ve
del elegantne oholiť aj s jednorazovou 
žiletkou. Inak povedané si uvedomíme, 
že vytiahnuť tie stovky eur z peňaženky 
nebol zas až tak dobrý nápad, pretože 
sa tam aj tak budú musieť skôr či neskôr 
znova vrátiť. Nie nadarmo sa teda ho
vorí, že peniažky sú guľaté.

Aj v tomto prípade platí, že to naj
rozumnejšie je najlepšie. Dlhy sú ako 
 divoké šelmy, ktoré vás bez rozkazu roz
trhajú na kusy, kŕmte ich preto teda  
len striedmo a spoza vysokého plota 
ohrady vašich pevných zásad. Kľúčom 
k odomknutiu riešenia tejto problema
tiky mnohých ľudí je pri tom len uve
domenie si, že kvantum z nás má veci, 
bez ktorých dokážu iní celkom v po
riadku prežiť. Niekde som počul veľmi 
múdre ponaučenie o tom, ako by mal 
mať človek mieru v tom, čo chce. Pre
tože ten, kto chce veľmi veľa, môže stra
tiť úplne všetko a naopak ten, kto chce 
priveľmi málo, nemusí zasa dostať vô
bec nič.

MÁRIO LORENC, foto: www.mirror.co.uk 

keby snežili eurá 
a po vianociach 
úsmevy nemrzli...

GloSA

Obyvatelia Plaveckého Štvrtka v okrese 
Malacky majú zrevitalizované centrum 
obce. V polovici novembra ho slávnost
ne otvorili starosta Ivan Slezák a pred
seda Bratislavského samosprávneho kra
ja Pavol Frešo. Projekt bol podľa Slezáka 
vyhlásený za jeden z najlepších, pretože 
riešil kompaktne centrum obce. Projekt 
bol financovaný zo zdrojov Európskej 
únie cez Operačný program Bratislavský 
kraj (OP BK). „Aj to málo, čo zatiaľ mô
žeme čerpať z fondov Európskej únie, 
sa budeme snažiť využiť maximálne 
efektívne,“ povedal župan. Keďže BSK 
je diskriminovaný v čerpaní eurofon
dov, každý jeden úspešný projekt je 
podľa Freša schodom k tomu, aby od
stránili túto diskrimináciu. „Potrebuje
me budovať naše obce a pevne verím, 
že v budúcom programovom období 
už nebudeme vylúčení z čerpania pe
ňazí na europrojekty,“ doplnil predse
da kraja.  

Revitalizáciou centra obce sa podľa 

Slezáka vytvorilo kvalitné a modernej
šie centrum obce. Projekt rieši centrálnu 
časť obce, kde sa nachádzajú všetky vý
znamné budovy – obecný úrad, podni
kateľské centrum, ekocentrum, kostol aj 

základná škola. Okolo obce sa spevnili 
plochy, pribudli nové chodníky, lavičky, 
smetné koše a stojany na bicykle. Na 
dotvorenie celkového dojmu regenerá
cie sa na určených miestach položil no

vý trávnatý koberec a osadili sa nové 
stromy. Obnovilo sa detské ihrisko a pre
miestnila sa autobusová zastávka SAD 
bližšie ku kostolu. V obci pribudlo aj no
vé verejné osvetlenie. 

S prípravou projektu na obnovu cen
tra Plaveckého Štvrtka sa začalo začiat
kom roku 2009, v apríli t. r. bolo schvá
lené financovanie a v máji sa začalo 
s prácami. Náklady dosiahli cca 500tisíc 
EUR, 95 % bolo hradených z fondov EÚ 
(projekt regenerácie centrálnej časti ob
ce, cez Operačný program Bratislavský 
kraj), 5 % spolufinancovala obec.

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Chceš šancu? www.pracazdomova.eu
Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

V Malackom hlase 
č. 16/2010 sme sa za
oberali prípadom, na 
ktorý upozornil čitateľ 
R. Rychtarčík. Ten do 
redakcie poslal foto

grafie, dokazujúce bezohľadné správa
nie vodiča dodávky. Vozidlo odstavil na 
priechode a zároveň v priestore auto
busovej zastávky. MsP zistila, že dodáv
ka s touto poznávacou značkou mala 
v tomto roku problém s parkovaním už 
dvakrát. Vodičovi bola uložená bloková 
pokuta vo výške 15 €.              -mn- 

DOPRAVNÝ
BONBÓNIK

v Plaveckom Štvrtku otvorili 
zrevitalizované centrum obce

V centre obce sa obnovilo detské ihrisko, pribudli nové chodníky, lavičky, smetné ko
še aj nové verejné osvetlenie.

Bratislavský župan Pavol Frešo a starosta 
obce Ivan Slezák slávnostne otvorili zre
vitalizované centrum Plaveckého Štvrtka. 
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NIE SÚ MEDZI NAMI:

Ján  Adámy, Senica, *1930; 
Vlasta  Ďatková, Zohor, 

*1936; Libuša  Švorcová, Malacky, 
*1926; františka  Kamenistá, Ma
lacky, *1924; Alžbeta  Štanglová, 
Malacky , *1928; Ružena Volná, Ša
morín, *1929; Štefan  Šimkovič, 
Kuklov, *1925; Martin Stach, Stupa
va, *1927; Zlata Polakovičová, Ma
lacky, *1945; Arnold Rybár, Borský 
Svätý Jur, *1924; Ľubomír Zeman, 
Plavecký Štvrtok, *1963; Mária 
Branská, Malacky, *1916; Anastá-
zia  Havlíková, Suchohrad, *1924; 
františek Kočíšek, Sološnica *1941; 
Štefánia Peťková, MotešiceHorné 
Motešice, *1924; Helena  Tarová, 
Stupava, *1935; Agneša Barteková, 
Sološnica, *1953; Darina Hrúzová, 
Malacky, *1952; Terézia  Zámeční-
ková, Studienka, *1927; Štefan Mo-
šovský, Marianka, *1939; Miroslav 
Dobrovič, Veľké Leváre , *1941

†
Barbora Šteflíková; Lara Če
chová; Martin Gajdár

kUPÓn

20
kníhkupectvo 
ĽUbICA

SPEKTRUM

S hlbokým zármut
kom oznamujeme 
širokej verejnosti, 
známym a priate
ľom, že 4. 12. nás  
po dlhej chorobe 

opustil náš milovaný manžel, otec, 
dedo a pradedo ALOJZ  ŠURINA. 
Kto ste ho poznali, venujte mu, 
prosím, tichú spomienku. Manžel
ka Eva a celá smútiaca rodina

28. 11. uplynulo dlhých 
20 rokov, čo od nás odi
šiel do večnosti náš 
otec a starký ŠTEfAN 
HORÍNEK starší. S lás
kou a úctou spomínajú 
dcéra Viera a ostatná 

rodina.

10. 12. uplynulo 5 rokov, 
čo dotĺklo srdiečko JO
ZEfA  LOMNICKéHO. 
S láskou a úctou spomí
najú manželka Žofia 
s deťmi Mariánom, Dan
kou, Štefanom a vnúča

tami. Kto ste ho poznali, venujte mu ti
chú spomienku. 

Dotĺklo srdce, stíchol hlas, mal rád ľudí, 
prácu, život i všetkých nás. 
Čas tíško plynie, smutno je nám všetkým, 
už nie je tak ako predtým. 

12. 12. sme si pripome
nuli nedožitých 74 ro
kov MILANA HLATKé
HO. So smútkom spo
mínajú manželka, deti 
Dagmar, Iveta, Milan, 
vnúčatá Karol, Nikola, 

Ivanka, Erika, Mirek, Ľuboš, pravnučka 
Kristínka a celá rodina. Kto ste ho po
znali, venujte mu tichú spomienku.

15. 12. sme si pripome
nuli 1. výročie, čo nás vo 
veku 77 rokov opustila 
naša drahá milovaná 
maminka, stará mama, 
prababka IRENKA ČER
NÁ z Malaciek.Kto ste 

ju poznali, venujte jej tichú spomienku. 
Syn Štefan s rodinou a súrodencami.

25. 12. by sa dožil náš 
dedo PAVOL GAŠPAR 
z Kostolišťa 58 rokov. 
S láskou na neho spo
mínajú syn Pavol, ne
vesta Elena a vnučky Ta
marka, Ninka a Laura.

16. 12. sme si pripome
nuli 26. výročie úmrtia 
nášho drahého otca 
a dedka IZIDORA  CI
GÁňA z Malaciek. 
S láskou v srdci spo
mína celá rodina. Kto 
ste ho poznali, venujte mu tichú spo
mienku.

Na hrob kvety Ti nesieme, 
všetci sa tu zídeme, oči sa nám zarosia, 
srdce nás zabolí, spomienka na Teba
nám zabudnúť nedovolí. 
To, že sa rana zahojí, 
je len klamné zdanie, 
v srdci nám bolesť zostala 
a tiché spomínanie. 

25. 12. uplynú 2 roky, 
čo nás navždy opus
tila naša drahá man
želka, mamička, bab
ka ZITKA  MARKO
VÁ. Spomínajte s na
mi. Smútiaca rodina.

 28. 12. si pripomenie
me 19 rokov od smrti 
nášho drahého otca 
a starečka ANTONA 
T R E N Č A N S K é H O , 
ktorý zomrel vo veku 
68 rokov po ťažkej cho
robe. S láskou spomínajú Tono, Elena 
a Andrej s rodinami.

Dotĺklo srdce, stíchol hlas, mal rád ľudí, 
prácu, život i všetkých nás. 
Čas tíško plynie, smutno je nám, všetkým 
už nič nie je také, ako bolo predtým. 
30. 12. si pripomíname 
nedožitých 73 rokov 
nášho drahého man
žela, otca a starého ot
ca Karola  Hutníka. 
S láskou v srdci spomí
najú manželka Mária, 
dcéry Danka a Ľubka s rodinou a ostat
ná rodina.

VÍTAME MEDZI NAMI:

od 15. 11. do 13. 12. 2010
SPoloČenSkÁ kronIkA

kalendár separovaného 
zberu papiera na rok 2011
Keďže pre úsporné opatrenia nebudú kalendáre, informujúce o zbere se-
parovaného  papiera  na  budúci  rok,  distribuované  do  vašich  schránok 
tak, ako ste zvyknutí z minulých rokov, pripravili sme pre vás kalendár 
priamo v novinách.

  I. obvod  II. obvod  III. Obvod
Január  14. 1. 21. 1. 28. 1.
február  25. 2. x x
Marec  x 4. 3. 11. 3.
Apríl  8. 4. 15. 4. x
Máj  x x 6. 5.
 27. 5. x x
Jún  x 3.6. 17. 6.
Júl  15. 7. 22. 7. 29. 7.
August  26. 8. x x
September  x 9. 9. 23. 9.
Október  7. 10. 28. 10. x
November  x x 11. 11.
 25. 11. x x
December x 9. 12. 16. 12.

OBVOD č. 1:
Nádražná, Jilemnického, SNP, Š. Čulena, P. Blahu, Štefánikova, Stupavská, Štúro
va, Pri Maline, Skuteckého, Malovaného, Ľ. Fullu, Tillnera, Boreckého, L. Novo
meského, V. Clementisa, J. Gabčíka, J. Murgaša, Kukorelliho, L. Svobodu, A. Ve
selého, K. Orgoňa, Š. Uhra, Jánošíkova, Príjazdná, Budovateľská, Robotnícka, 
Vlastenecká, Rastislavova, Mojmírova, Svätoplukova, Bernolákova, Kláštorné 
nám., Padzelek.

OBVOD č. 2:
Ľ. Zúbka, Partizánska, Radlinského, Zámocká, Na brehu, Kollárova, 1. mája, Pri
binova, Břeclavská, Brnenská, M. Rázusa, Kukučínova, Poľná, J. Kubinu, M. Ol
šovského, Sládkovičova, Záhorácka, Družstevná, Hviezdoslavova, M. Benku,  
V. Gajdoša, Veľkomoravská, Kozia, V.J.Kučeru, Cesta mládeže, Slovenská, M. Neš
pora, J. Hollého, J. Kostku, Mierové námestie

OBVOD č. 3:
Továrenská, Dielenská, Pezinská, Jesenského, Záhradná, Dubovského, Sadová, 
Duklianskych hrdinov, Tichá, Rakárenská, Táborisko, Vajanského, Nová, Sasin
kova, Legionárska, Oslobodenia, Nad výhonom, Hurbanova, R. Dilonga, Lesná, 
B. Němcovej, J. Kráľa, Hlboká, Vysoká, Džbankáreň, Písniky, Malé námestie.

zvoz objemného odpadu v roku 2011
JARNý ZVOZ:
Pondelok  14. 3. 2011   KBV – bytové domy
Pondelok  21. 3. 2011   IBV – rodinné domy

JESENNý ZVOZ:
Pondelok  10. 10. 2011  KBV – bytové domy
Pondelok  17. 10. 2011  IBV – rodinné domy

Vykladať odpad okolo zberných nádob mimo tohto termínu je zakázané a bu
de pokutované!

Mesto Malacky prevádzkuje dva odpadové dvory
na Hlbokej a na Partizánskej ulici v sídle spoločnosti TEKOS, s. r. o. 
Odpadové dvory prijímajú odpad od obyvateľov mesta bezplatne.  
  

Čo možno nosiť na odpadové dvory
• nebezpečné odpady (napr. autobatérie, zvyšky oleja a farieb)
•  ostatný odpad (napr. starý nábytok, koberce, umývadlá, kovy, pneumatiky,  

biologický odpad)
•  elektronický odpad (chladničky, televízory, rádiá, počítače, malé spotrebiče – 

fény a pod.)

Prevádzkové hodiny v odpadových dvoroch:
1.  Odpadový dvor na Partizánskej ul. (v sídle spoločnosti TEKOS)
    Obdobie: 1. 4.–30. 9. Obdobie:  1. 10.–31. 3.
 Po–Pia: 16.00–19.00 h 16.00–17.00 h
 So: 12.00–16.00 h 12.00–16.00 h
 

 POZOR: 
  Na tento odpadový dvor z prevádzkových dôvodov možno privážať odpad  

len na kárach či na bicykli, nie autami!
 

2.  Odpadový dvor na Hlbokej ul.
 Obdobie:   1. 4.–30. 9. 1. 10.–31. 3.
 Pondelok voľno voľno
 Utorok 9.00–17.00 h 9.00–17.00 h
 Streda 9.00–17.00 h 9.00–17.00 h
 Štvrtok 11.00–19.00 h 9.00–17.00 h
 Piatok 9.00–17.00 h 9.00–17.00 h
 Sobota 9.00–17.00 h 9.00–17.00 h

✁

SPoMIenky

„Vlastníkom pozemku s rozostava
nou budovou je Krajský úrad v Bratisla
ve. Tento majetok vyhlásil za prebytoč
ný a zo zákona ho ponúkol štátnym roz
počtovým organizáciám,“ povedal re
dakcii vtedajší prednosta Obvodného 

 úradu Malacky Ladislav Balla. Záujem 
údajne prejavil Katastrálny úrad v Bra
tislave, do dnešného dňa sa s pozem
kom v centre mesta nič nedeje. Už v ča
se uverejnenia článku bolo zrejmé, že  
1. 10. 2007 krajské úrady zanikajú a ich 

majetok prejde na niektorú z násled
níckych organizácií. Čo sa teda za tri ro
ky zmenilo? 

Oslovili sme Katastrálny úrad Brati
slava, kde nám potvrdili, že „pozemky 
na Záhoráckej ulici č. 116 v Malackách 
parcela číslo 2803/4 a parcela číslo 
2803/5 katastrálne územie Malacky sú 
v správe Katastrálneho úradu v Brati
slave. Z dôvodu nedostatku finančných 
prostriedkov katastrálny úrad zatiaľ ne
realizoval a v dohľadnom čase ani nebu
de realizovať zamýšľaný zámer vybudo
vať na dotknutých pozemkoch stavbu 
pre potreby Správy katastra Malacky, 
prípadne aj ďalších štátnych orgánov, 
ktoré majú sídlo na Záhoráckej 116,“ vy
jadrila sa prednostka úradu Oľga Stu
parinová.        -sisa/raj-

vraciame sa 
k problému

Tentoraz sa vraciame k téme, ktorou sa Malacký hlas za-
oberal  ešte  v  roku  2007.  Článok  s  názvom  Čo  sa  bude 
diať s lesíkom? upriamoval pozornosť čitateľov na nevy-
užitý a burinou zarastený priestor vedľa budovy obvod-
ného úradu. Nevzhľadné plechové oplotenie ukrýva do-
slova divočinu.

PÝTAME SA
ZA VÁS

Novela Jed nášho milovania opisuje 
boj učiteľky Marcely – obete domáce
ho násilia, s vlastnou slabosťou. Bude 
vedieť nakoniec zmeniť svoj osud?
Román Nádej stratených duší získa
va Daša Dubov-
ská z Malaciek. 
Žiadame ju, aby 
sa do 24. januá
ra ohlásila v re
dakcii. 
Ak chcete sú
ťažiť o knihu 
Jed nášho mi
lovania, po
šlite do  10. 
januára na
lepený kupón a mož
no sa práve na vás usmeje šťastie.
Kníhkupectvo Ľubica
OC hotela Atrium, telefón: 772 67 34
Po–Pia 9.00–17.30 h, So 9.00–12.00 h

ČítAJte A vyHrAJte
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orov aj dospelých. Mierne prekvapenie 
sa zračilo v tvári druhej ocenenej v po-
radí, žiačky Moniky Baňovičovej. V jej 
prípade rozhodli najmä aktuálne tri slo-
venské halové rekordy, ktoré drží práve 
táto pretekárka – 60 m prekážok žiačok 
aj dorasteniek a 150 m žiačok. Okrem 
toho získala na všetkých slovenských 
šampionátoch za rok dovedna 12 zla-
tých medailí a reprezentovala krajinu 
na medzištátnych stretnutiach žiakov aj 
dorastencov. Alexandre Štukovej, po-
slednej kráľovnej atletiky v Malackách, 
sa ušla tretia priečka. V priebehu sezóny 
potvrdila svoju suverenitu na 400-met-
rovej trati, kde získala zlato na majstrov-
stvách Slovenska v hale aj vonku. 
Okrem toho reprezentovala Slovensko 
na Majstrovstvách Európy družstiev 2. 
európskej ligy, kde v rovnakej disciplíne 
obsadila druhú priečku. 

Zaujímavosťou vyhlasovania bolo, 
že traja ocenení pretekári, ktorí dosiahli 
úspešné výsledky v roku 2010 ešte vo 
farbách AC Malacky, už teraz pôsobia 
v iných kluboch. Je to najmä štvrtá v po-
radí, najrýchlejšia šprintérka medzi že-
nami Barbora Šimková, ktorá bude  
v nasledujúcej sezóne pretekať za naj-
úspešnejší slovenský klub posledných 
rokov – Spartak Dubnica nad Váhom. 
Dvojica juniorských trojskokanov – 
Martin Koch (v ankete 5. miesto) a Ve-
ronika Harculová (v ankete 9. miesto), 
pre zmenu oblečú dresy Slávie UK Bra-
tislava. Okrem TOP 10 pretekárov, kde 
sa umiestnili tí najúspešnejší za uply-
nulú sezónu, vyhlásili moderátori (Mi-

chal Šefčík a Vladimír Handl) aj šesť pre-
tekárov, ktorí vybojovali na majstrov-
stvách Slovenska cenné kovy, či už v in-
dividuálnej disciplíne alebo ako súčasť 
štafetových behov. 

Ocenenie sa ešte udeľovalo v ankete 
Atlét športových tried ZŠ Záhorácka, 
kde aj sídli AC Malacky. Tu sa najúspeš-
nejšou športovkyňou stala podľa oča-
kávania Monika Baňovičová. 

V ankete Atlét sympatia 2010 zvíťa-
zila podľa internetového hlasovania 
Petra Ziková, ktorá bola ocenená aj ako 
jedna z medailistiek majstrovstiev Slo-
venska, žiackym štafetám dopomohla 
k zisku dvoch zlatých medailí na maj-
strovstvách SR. 

JAKUB VALACHOVIČ, foto: TK AC

Atlétkou roka je 
Claudia Hladíková

Česko–Slovenská futbalová aka-
démia (ČSFA) v Malackách poria-
dala v nedeľu 5. 12. v hale v ZŠ 
Štúrova Mikulášsky turnaj za účas-
ti európskeho veľkoklubu SK Ra-
pid Wien, ktorý do Malaciek pri-
šiel prvýkrát v histórii. 

SK Rapid Wien je 32-násobný maj-
ster Rakúska, 5-násobný víťaz Rakúske-
ho pohára a finalista európskeho pohá-
ra PVP. Medzi legendy SK Rapid patrí aj 
bývalý reprezentant Československa 
Antonín Panenka. 

Chlapci z ČSFA si mali možnosť zme-
rať sily s chlapcami SK Rapid, ktorí tré-
nujú pod vedením trénerov Cippsa 
a Heichingera. 

Turnaj sa konal v kategóriách detí od 

5 do 9 rokov a víťazom sa stal SK Rapid 
Wien pred domácou ČSFA Malacky.  
Mládežnícke mužstvá SK Rapid Wien 
patria k európskej špičke, čoho dôka-
zom je napríklad ich víťazstvo nad AC 
Miláno. No aj deti z Malaciek majú za se-
bou ťažké zápasy, v ktorých dokázali 
svoje schopnosti. 

Turnajom sprevádzali a ceny odo-
vzdali poslanec MsZ v Malackách Jozef 
Halcin a prezident ČSFA Ján Kubovič. 
Turnaj sa uskutočnil aj vďaka podpore 
sponzora. Spolupráca medzi klubmi bu-
de pokračovať aj naďalej, keďže funkci-
onári sa dohodli na odohratí zápasov 
v tréningovom centre SK Rapid Wien 
v roku 2011.

TATIANA LUKEŠOVÁ, 
foto: MARTIN KRÍKO 

Európsky veľkoklub 
v Malackách

Dokončenie z �. strany

Bližšie informácie nájdete na: 
www.nemocnicna.sk, 

www.medirexgroup.sk 
alebo sa informujte 

na tel.: 034/ 28 29 111.

Obdarujte svojich blízkych 
darčekom, vďaka ktorému 
budú mať v novom roku 
zdravší a vitálnejší krok:

� široký sortiment detskej zim-
nej obuvi od spoločnosti Pro-
tetika a Santé vo veľkostiach 
č. 19 – 36

� vybrané modely zimnej dám-
skej obuvi od spoločnosti 
Medistyle a Santé

� detská, dámska a pánska 
zdravotná obuv od spoloč-
nosti Protetika

� obuv so zvýšeným zdravot-
ným účinkom od spoločnosti 
Medistyle

Vianočné poďakovanie
Vážení obyvatelia Malaciek a regiónu Záhoria,

blížia sa vianočne sviatky a príchod nového roka. Presne to je čas obhliadnuť 

sa a zamyslieť, čo nám rok 2010 priniesol. Aj v tomto roku sme pokračovali 

v modernizácii priestorov nemocnice. Zameriavali sme sa tiež na skvalit-

ňovanie poskytovaných služieb, aby sme našim pacientom v čo najvyššej 

možnej miere spríjemnili ich návštevu v našom zdravotníckom zariadení 

a poskytli im odbornú zdravotnú starostlivosť. Pri príležitosti Svetového dňa 

zdravia sme organizovali podujatia, ktoré priniesli obyvateľom Záhoria mož-

nosť preveriť si svoje zdravie formou kontroly rizikových faktorov.  Počas dňa 

otvorených dverí nemocnice sme privítali mladých medikov, ktorí dostali 

priestor zoznámiť sa s nemocnicou a posilniť rady našich lekárov.

Nezabúdali sme ani na spolupracujúcich lekárov regiónu a pravidelne sme 

pre nich pripravovali odborné semináre, vďaka ktorým majú možnosť neu-

stáleho vzdelávania a kontaktu s našou nemocnicou.

Rád by som sa verejne poďakoval našim zamestnancom. Ľudia, bez ktorých 

by nemocnica nikdy nebola tým, čím je. Usilovní, ale aj optimistickí, lojálni, 

a predovšetkým trpezliví. Ďakujem za ich úsilie a za to, že aj vďaka nim môže 

nemocnica neustále napredovať a plniť vytýčené ciele.

Milí obyvatelia Zahoria, dovoľte mi, aby som sa práve na tomto mieste po-

ďakoval aj Vám. Ďakujem za Vašu trpezlivosť pri zavádzaní všetkých noviniek 

v nemocnici. Ďakujem za Vaše pochopenie a za Vašu podporu, ktorú nám 

prejavujete. A ďakujem aj za Vaše pripomienky a návrhy na zlepšenie, preto-

že bez Vašej spokojnosti by celé naše úsilie stratilo zmysel. Vám a Vašim rodi-

nám v mene našej nemocnice prajem príjemné Vianoce, pokoj, lásku, pevné 

zdravie, aby ste do roku 2011 vykročili šťastnou nohou a s optimizmom. Ešte 

raz všetkým šťastné, veselé, a predovšetkým zdravé…

Vianočný darček 
pre pacientov
Milí pacienti,

radi by sme Vás obdarovali darče-
kom, ktorý Vás sprevádza pri každej 
návšteve našej nemocnice. Je ním 
samotný priestor nemocnice. Počas 
piatich usilovných rokov sa nám 
podarilo zrekonštruovať väčšiu časť 
budovy nemocnice. Pozývame Vás 
na spoločnú cestu do minulosti. Na 
spoločnú cestu uvedomenia, ako 
nemocnica skrásnela a stala sa prí-
jemnejšou.

Novoročnú výstavu fotografi í mapu-
júcich zmenu priestorov v Nemoc-
nici Malacky si budete môcť pozrieť 
v priestoroch čakární a chodieb 
od 1. januára 2011.

Bohoslužby 
pre pacientov
Rímskokatolícka cirkev

FARNOSŤ NAJSVÄTEJŠEJ 
TROJICE V MALACKÁCH

Kláštorné nám. 3 
901 01 Malacky

Svätá omša sa uskutoční každú 
sobotu o 16.30 hod. v Nemocnič-
ná a. s. – Nemocnici v Malackách, Duk-
lianskych hrdinov 34, 901 22 Malacky na 
1. poschodí ambulantnej časti polikliniky.

Tridsať minút pred sv. omšou vysluhuje-
me sviatosti pre tých, ktorí o to požiadajú 
kňaza. V súrnom prípade po telefonic-
kom dohovore.

Kto má záujem prijať:
� Sviatosť oltárnu (sv. prijíma-

nie),
� Sviatosť pomazania chorých,
� Sviatosť zmierenia (sv. spo-

veď),

prosím, kontaktujte nás 
na tel. č.: 034 772 2189, 
0903 982 580   

Foto pred

Foto po
Ing. Peter Kalenčik

výkonný riaditeľ 
Nemocničná a. s., Malacky

Vianočná nádielka 
zo zdravotných pomôcok 

Nemocničná

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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