
21. septembra sa ulice 127 miest 
Slovenska zaplnili dobrovoľníkmi 
s pokladničkami. Tí odmieňali kaž
dého, kto do zbierky prispel, praktic
kou spinkou v tvare bielej pastelky, 
ktorá sa stala symbolom zrakovo 

postihnutých. Záujemcovia mohli 
zbierku podporiť príspevkom pria

mo do pokladničky, ale i v týchto 
dňoch poslaním prázdnej SMS sprá

vy na číslo 820 v hodnote 1 € alebo 
vložením dobrovoľného finančného 
príspevku na účet číslo
4030016212/3100.

Všetko to vypukne 29. septembra, 
keď sa v malackom kine usadia prví 
diváci, a vyvrcholí 2. októbra 2011, 
keď na javisko vystúpia známe tváre, 
ako Lukáš Latinák, Róbert Jakab, Ma
rián Miezga či Juraj Kemka s predsta
vením Čudné popoludnie Dr. Zvon
ka Burkeho. Táto divadelná pochúťka 
pochádza z dielne Divadla Astorka 
Korzo 90 a je nasiaknutá humornými 
situáciami. Toto predstavenie je však 

už vypredané, ale zoznam výborných 
hercov sa na tohtoročnom festivale 
ani zďaleka nekončí. Diváci sa môžu 
tešiť aj na Juditu Hansman, ktorú si 
môžete pamätať z Ordinácie v ružo
vej záhrade alebo zo seriálu Odsúde
né. Predstaví sa v hre Prešporského 
divadla. Názov Dvere pod sebou skrý
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ZA NÁŠ KAŠTIEĽ VÁM 
ĎAKUJEME.

ZbIErKA poKrAčUJE! 
prispejte na dobrú vec!

V dobrovoľnej zbierke na re kon- 
 štrukciu Malackého kaštieľa 

sme do 20. 9. vyzbierali

7463,20 €.

Svoj finančný dar môžete vložiť aj osobne do pokladnice MsÚ.

Štvrtý ročník festivalu Zejdeme sa na hambálku prinesie do Mala
ciek vysokú koncentráciu kvalitných hercov.

Pokračovanie na �. strane

Pokračovanie na �. strane

Divadelné Malacky 
ovládnu známi herci

Biela pastelka tento rok 
už desiaty raz

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska zorganizovala jubilejný 10. ročník verejnej zbierky Biela 
pastelka. Spustená bola 1. 7., hlavným dňom zbierky bol 21. 9. Prispieť je však možné až do 31. 12.

Dni cestovného ruchu sa už sta
li tradičným malackým poduja
tím, ktoré sa koná pri príleži
tosti Svetového dňa cestovné
ho ruchu (27. 9.). Už po piaty raz 
mali v týždni od 19. 9. možnosť 
návštevníci i domáci absolvo
vať prehliadky malackých pa
miatok, ale užiť si i sprievodný 
program.

Tento rok boli tieto dni koncipo
vané ako celý týždeň cestovného 
ruchu. V kaštieli a iných pamiatkach 
sa striedali školy z Malaciek a okolia 

pod heslom Kamenným chodníkom 
po stopách Pálfiovcov v Malackách. 
Hlavným Dňom cestovného ruchu 
sa však stala sobota 24. 9. s otvore
ním o 8. 30 h na Kláštornom námestí 
pred kostolom, kde zahrala dychová 
hudba Malačané. Ochutnať ste moh
li koláče „z kuchyň mauackých sta
renek“ s ponukou receptára v záho
ráčtine. Všetky reklamné predmety 
mesta ste po celý týždeň mohli nájsť 
v stánku na Kláštornom námestí, 
vedľa ktorého stál ďalší s dekoratív
nymi výrobkami klientov neziskovej 

Rozprúdenie cestovného 
ruchu v srdci Záhoria

Pokračovanie na 3. strane

V  čase  babieho  leta,  keď  sa  tešíme  
zo zvýšenej návštevnosti nášho mes
ta, keď po Dňoch cestovného ruchu 
po  prvý  raz  chystáme  spolu  s Brati
slavskou župou Jablkové hodovanie 
a  ako  praví  pohostinní  Záhoráci  sa 
budeme tešiť, keď naše dobroty z ja
bĺčok  budú  chutiť  všetkým  našim 
spoluobyvateľom, priateľom či zná
mym, ale najmä tým celkom cudzím 
návštevníkom  nášho  mesta,  neboj
me  sa  prehovoriť  tak, „jak nám hu
ba narostua“ vo veršoch Jozefa Mo
ravčíka: 

Od Kútú až po Malacky
vyprávjáme záhorácky.
Suaďunké jabúčko, 
kyseué zelé,
Záhorák enem 
svoje si mele.
Očama vyprávjá, 
pjascama ríče,
šecko ví skúrej 
co sa ho týče. 
F suzách sa smjeje
a puače od smíchu, 
záhorácká reč
vre v zuatém kalichu. 

  TATIANA BÚBELOVÁ

Našú 
rečú
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Čo bude inak?
Za jazdu s jedným pro

mile alkoholu v krvi, teda 
0,476 mg/l, bude hroziť pobyt 
za mrežami na jeden rok. Ce
loživotne si za volant nesad
nú tí vodiči, ktorí pod vplyvom al
koholu za volantom spôsobia smrť 
človeka alebo ich súd pre alkohol 
trikrát odsúdi. Veľké množstvo ne
hôd pod vplyvom alkoholu má ná
sledok aj ďalšie nóvum. Ak vodičovi 
bude v priebehu piatich rokov dva
krát zistené akékoľvek množstvo al
koholu alebo trikrát spôsobí doprav
nú nehodu, takisto mu bude odo
bratý vodičský preukaz. Na jeho zís
kanie späť bude musieť opäť absol 
vovať kurz v autoškole. Doškoľovacie 
kurzy budú musieť absolvovať tí, kto
rí dostanú tri pokuty vo výške 60 €  
v priebehu jedného roka. Dokonca 
môžu byť policajnými príslušníkmi 
poslaní na preskúmanie psychickej, 
zdravotnej či odbornej spôsobilosti. 
Vzhľadom na potrebné zvýšenie 
ochrany chodcov a cyklistov bude 
zakázané i predbiehanie na priecho
doch pre chodcov a cyklistov. Ak im 
nedáte na ceste prednosť, koledu
jete si o pokutu vo výške 60–300 €, 

ale taktiež môžete prísť aj 
o vodičský preukaz. Keďže 
s rýchlosťou vozidla sa me
ní i bezpečný odstup 
v metroch, aj tu prichádza 
k zmene. Zákonné vníma

nie bezpečnej vzdialenosti bude sta
novené v sekundách. Autá budú mu
sieť dodržiavať 2sekundový odstup, 
autobusy a nákladné autá 3sekun
dový. V zimných mesiacoch bude  
v rámci bezpečnosti každý vodič 
povinný si zo svojho automobilu od
strániť kusy snehu a ľadu. 

Neplnoletí za volantom
Od novembra si budú môcť sad

núť za volant aj mladí ľudia vo veku 
od 17 rokov. Budú však musieť šo
férovať pod dohľadom skúseného 
vodiča. Teda vodiča s minimálne  
10ročnou praxou. Ten musí mať pri 
sebe taktiež potrebné doklady a ne
smie byť pod vplyvom alkoholu. Šo
féri pred osemnástkou budú musieť 
so spolujazdcom jazdiť minimálne 
tri mesiace. Na to, čo si o tom myslia 
majitelia dvoch malackých autoškôl, 
sme sa opýtali. Branislav Tomša vy
jadril svoj súhlas i obavy. „Túto situá
ciu vidím z dvoch pólov. Nezdá sa 

mi nijako nevhodné, aby automo
bil riadil 17ročný vodič, pretože už  
15roční si môžu urobiť vodičský pre
ukaz na vozidlá skupiny AM a takisto 
aj cyklisti v akomkoľvek veku sú sú
časťou cestnej premávky. Myslím si 
však, že problematické bude to, že 
osoby ktoré budú neplnoletých pri 
šoférovaní sprevádzať, budú musieť 
byť zapísaní na polícii, budú mať 
veľkú zodpovednosť a všetky nále
žitosti z toho vyplývajúce sa mi zda
jú problematické,“ dodal B. Tomša. 
Rudolf Kelemen taktiež vyjadril po
zitíva i negatíva. „Podľa môjho ná
zoru je v tejto zmene zákona chyba, 
a to je nočná jazda mladých 17roč
ných šoférov. Hneď by som ju zaká
zal. Vyvážanie kamarátov na disko
téku by sa nemuselo dobre skončiť. 
V podstate však tieto zmeny vítam, 
pretože môžu viesť k väčšej zodpo
vednosti  mladistvých. A hlavne ve
ľa 17ročných si už ‚vodičáky‘ robilo, 
len museli do testov dovŕšiť plnole
tosť,“ dodal R. Kelemen.

Text, foto: red 

DOPRAVNÝ
BONBÓNIK

@
Máte postreh alebo informáciu, 
ktorá môže zaujímať Malačanov? 
Váš e-mail nás poteší na adrese: 

malackyhlas@malacky.sk

SPRAVODAJSTVO  •  PUBLICISTIKA

Cieľom tohto zisťovania je vytvo
riť spoločný rámec na systematickú 
tvorbu štatistík krajín Európskej únie 
o celoživotnom vzdelávaní obyva
teľov Európskej únie. Táto štatistika 
bude kľúčovým zdrojom údajov 

o stave vzdelanosti obyvateľstva 
a o faktoroch ovplyvňujúcich celo
životné vzdelávanie v krajinách Spo
ločenstva. Zisťovanie budú realizo
vať v období od 1. októbra do 15. no
vembra 2011 poverení opytovatelia 

Štatistického úradu SR – pracoviska 
ŠÚ SR v Bratislave v náhodne vybra
ných domácnostiach Bratislavského 
kraja, a teda aj v 21 domácnostiach 
mesta Malacky.

Opytovatelia sú povinní pri zisťo
vaní preukázať sa poverením na to
to zisťovanie a na požiadanie aj do
kladom totožnosti. Bližšie informá
cie je možné získať na emailovej 
adrese ks.ba@statistics.sk a na tele
fónnom čísle 02/69 25 04 65 alebo 
02/69 25 04 11.        ŠÚ SR v Bratislave

Štatistický úrad Slovenskej republiky realizuje na základe zákona 
NR SR č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších pred
pisov a v súlade s vyhláškou Štatistického úradu SR č. 416/2008 Z. z, 
ktorou sa vydal Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 
2009 až 2011, v 5000 náhodne vybraných domácnostiach štatistické 
Zisťovanie o celoživotnom vzdelávaní dospelých (AES 2011).

Zisťovanie o celoživotnom 
vzdelávaní dospelých

Občania sa nemusia báť, potravi
ny naozaj dostanú, termín ani mies
to však ešte stále nie sú známe, na
koľko agentúra zabezpečujúca do
voz potravín (cestoviny, múku) zatiaľ 
nevedela uviesť možný termín 
dovozu. No s istotou vedela pove
dať, že v septembri to určite nebu
de.  Tieto informácie poskytla klient
skemu centru v MsÚ Slovenská ka
tolícka charita, ktorá podporuje 

dodávky potravinovej pomoci na 
Slovensku.

Program distribúcie potravín 
podporuje dodávky pre obzvlášť 
zraniteľné osoby v ťažkej ekonomic
kej situácii. V EÚ sa uplatňuje už od 
roku 1987 a je financovaný z Európ
skeho poľnohospodárskeho a záruč
ného fondu. V tomto roku sa pripo
jila aj Slovenská republika. 

naty

 Potravinová
 pomoc neskôr

Kedy a kde si môžeme vyzdvihnúť potraviny, o ktoré sme požiadali? 
Túto otázku si kladie 319 obyvateľov Malaciek, ktorí do 19. 8. požia
dali o potravinovú pomoc.

Od novembra tohto roka si môžu sadnúť za volant aj mladí ľudia vo veku od 17 rokov. Budú však musieť šoférovať 
pod dohľadom skúseného vodiča.

Zmeny na cestách
Poslanci Národnej rady SR schválili novelu zákona o cestnej pre
mávke, ktorá bola po prvýkrát do parlamentu vrátená prezidnetom I. 
Gašparovičom. Poslanci vyhoveli jeho požiadavke a zrušili možnosť, 
aby sa vozidlá vyraďovali z evidencie len na základe čestného vy
hlásenia majiteľa. Účinnosť novely sa teda posunula na 1. novembra.

Predpokladaný finančný objem 
plánovaných prác predstavuje sumu 
62 457,49 € bez DPH. Fontána má 
barokový pôdorysný tvar, ale po
chádza z prelomu 19. a 20. storočia. 
V strede bola kedysi baroková socha 
Tritóna (najmilšieho syna gréckeho 
boha mora Poseidóna), ktorá dnes 
zdobí fontánu v centre mesta. V ob
novenej fontáne má byť v strede na 
podstavci replika tejto sochy z ume

lého kameňa. Fontána bude napo
jená na rozvody vodovodu vybudo
vaného v rámci prvej etapy rekon
štrukcie Malackého kaštieľa. Obvod 
fontány bude opravený a trhliny 
povrchovo upravené a položí sa naň 
umelý kamenný obklad z armova
ných segmentov. Do fontány sú na
vrhnuté štyri svietidlá zapustené do 
ochranných betónových „vypuklín“ 
a sedemnásť trysiek.   tabu

Práce na fontáne 
sa začali

V stredu 21. 9. sa začali prvé práce na rekonštrukcii fontány pri 
Malackom kaštieli – na južnej strane. Postupovať budú podľa pro
jektu, ktorý vypracoval Ateliér architektúry Ing. arch. Niny Kleinovej 
z Bratislavy. Zhotoviteľom stavebných prác na základe verejného 
obstarávania je spoločnosť Hílek a spol., a. s., zo Senice.

Kaštiele a kúrie 
Bratislavskej župy

Odborná konferencia o bývalých šľachtických sídlach, ktoré sa na
chádzajú na území Bratislavskej župy, sa uskutočnila 20. 9. v nád
herne zrekonštruovanom kaštieli v Tomášove. Organizátorom 
bol BSK v spolupráci s Academiou Istropolitana Nova, Pamiat
kovým úradom SR a Mestským ústavom ochrany pamiatok v Bra
tislave.

Podujatie sa konalo v rámci Dní 
európskeho kultúrneho dedičstva 
a s podporou projektu RECOM SKAT, 
ktorý je spolufinancovaný z Progra
mu cezhraničnej spolupráce Sloven
sko–Rakúsko 2007–2013. Asi 200 od
borníkov, starostov a pracovníkov 
z oblasti kultúry či cestovného ruchu 
si vypočulo prednášky o vývoji, ob
nove a využití kaštieľov a kúrií Bra
tislavskej župy, o stave ich poznania, 
ich minulosti a súčasnosti. 

Dôležitú informáciu predstavoval 
najmä projekt RECOM a v rámci ne

ho aj možnosti financovania obnovy 
týchto kultúrnych pamiatok. Za Ma
lacky sa na konferencii zúčastnila 
riaditeľka MCK Jana Zetková, lokálni 
historici a pracovníci Múzea MCK 
v Malackách Martin Macejka a Pavol 
Vrablec, projektový manažér Franti
šek Klíma a Tatiana Búbelová, pove
rená vedením oddelenia marketingu 
MsÚ, ktorá auditórium oboznámila 
s doterajšou rekonštrukciou Malac
kého kaštieľa, jeho využitím i ďalšími 
zámermi.

Text: red, foto: P. Vrablec
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Climate Change Fundamentals 
and Local Action to je názov 
workshopu, ktorý sa uskutočnil 
v Bratislave 19.–22. 9. Jeho sú
časťou sa stali aj Malacky. 

Malacky v stredu 21. 9. 
navštívilo 27 predstaviteľov 
samospráv balkánskych kra
jín. Dôvodom bolo dobré 
meno o Malackách šíriace  
sa dokonca aj do Macedón
ska. Pre tento workshop sa stalo na
še mesto akýmsi modelovým mes
tečkom, v ktorom sa veci hýbu tým 
správnym smerom v oblasti život
ného prostredia. Workshop bol totiž 
zameraný na klimatické zmeny a zor
ganizoval ho Rozvojový program 
Spojených národov v Európe a SNS. 

Tento program sa zaoberá predchá
dzaním kríz, obnovou životného pro
stredia a energetiky a mnohými ďal
šími celosvetovo priznanými problé
mami. „Žijeme v dobe, keď klimatické 
zmeny neobchádzajú žiadne mes

to,“ týmito slovami začal pre
zentáciu s názvom 11 zele
ných rokov v Malackách pri
mátor Malaciek J. Ondrejka. 
Spomenul kroky mesta v ob
lasti životného prostredia 

od roku 2000 do roku 2011, hovoril 
o tom, ako sme vybudovali systém 
odpadového hospodárstva, zrevita
lizovali Zámocký park, poukázal na 
vybudovanie golfového ihriska v ob
lasti hospodárskeho lesa pôvodne 
určeného na výrub či realizáciu infra
štruktúry v priemyselnej zóne. 

Hostia kládli primátorovi veľa otá
zok a počas diskusie istý predstavi
teľ samosprávy z Macedónska milo 
poznamenal, že o úspechu Malaciek 
sa dozvedel od jeho hostí z Čiernej 
Hory, preto sa do nášho mesta veľmi 

tešil. Súčasťou workshopu bola náv
števa teplárne na spaľovanie drevo
štiepky a zberného domu A.S.A. 
v Zohore. Cieľom bolo, aby si hostia 
z návštevy u nás odniesli čo najviac 
konkrétnych poznatkov a inšpirácií. 

V závere prezentácie J. Ondrejka vy
jadril prianie a vôľu mesta Malacky 
pokračovať v opatreniach na ochra
nu životného prostredia aj ďalších 
11 rokov.

Text, foto: NATÁLIA SLOBODOVÁ

ZAUJÍMAJÚ 
SA O NÁS

SAMOSPRÁVA

JOzeF ONDreJkA: 

„Klimatické 
zmeny 
neobchádzajú 
žiadne mesto”

organizácie Vstúpte. Prichádzajú
cich návštevníkov Malackého kaš
tieľa vítala z balkóna živá dobová 
hudba v podaní učiteľov ZUŠ a pri 
vstupe Anna Makarová z Centra 
voľného času predviedla ukážky čip
kovania. Okrem toho bolo voľne prí
stupné aj Múzeum Michala Tillnera. 
Medzi pospolitý ľud sa dostalo aj na
balzamované srdce Jána III. Antona 
Pálfiho, ktoré po celý čas chránili 

strojné mažoretky a ľudia sa pri tejto 
atrakcii mohli odfotografovať. S 10
percentnou zľavou sa mohli najesť 
v reštaurácii Koliba neďaleko kaš
tieľa tí, ktorí absolvovali prehliadku 
aspoň štyroch malackých pamiatok 
(bývalý františkánsky kláštor, kostol 
so Svätými schodmi, krypty, syna
góga, kaštieľ či múzeum). Podujatie 
propagáciou podporili aj týždenník 
Malacko, BSK a BKIS. 

Text, foto: NATÁLIA SLOBODOVÁ

Rozprúdenie 
cestovného ruchu 
v srdci Záhoria
Dokončenie z 1. strany

kto môže kontrolovať
Nové VZN upravuje podrobnosti 

o vykonávaní kontrolnej činnosti 
v meste, vysvetľuje pojmy kontrolné 
orgány či subjekty kontroly. Kontrol
ná činnosť sa vo VZN neobmedzuje 
len na činnosť mestského kontrolóra, 
ale za kontrolné orgány určuje aj or
gány samosprávy, napr. MsZ, komisie 
pri MsZ, primátora, štatutára organi
zácie zriadenej mestom či vedúceho 
zamestnanca. VZN uvádza medzi 
kontrolnými orgánmi aj mestskú ra
du, ktorú však momentálne v Malac
kách nemáme zriadenú. Zato sa doň 
nedostala novo kreovaná Rada pred
sedov komisií, ktorú poslanci zriadili 
pri schvaľovaní nového rokovacieho 
poriadku MsZ. 

koho môžu kontrolovať 
Kontroly spomenutých orgánov 

sa zďaleka netýkajú len mestského 
úradu a organizácií zriadených mes
tom, ale aj iných organizácií, ktoré na
kladajú s majetkom mesta, alebo im 
bol z rozpočtu poskytnutý nená
vratný finančný príspevok či účelová 
dotácia. Keďže nariadenia mesta sú 
povinní rešpektovať a dodržiavať 
všetci jeho obyvatelia, aj oni sa môžu 
stať subjektom kontroly. Norma sa 
zaoberá aj presným určením pôsob
nosti a kompetencií jednotlivých 
orgánov pri vykonávaní kontroly. 

Celé znenie VZN je dostupné na 
www.malacky.sk – Mesto – Samo
správa – Všeobecne záväzné naria
denia.        red

VZN o vykonávaní 
kontrolnej 
činnosti 

Poslanecký zbor mesta Malacky na svojom rokovaní 8. 9. väčšinou 
hlasov (16) schválil novú mestskú normu – Všeobecne záväzné na
riadenie o vykonávaní kontrolnej činnosti na území mesta. Mest
skému zastupiteľstvu ju predložila a osobne prezentovala hlavná 
kontrolórka mesta Ľ. Čikošová.

Rozsiahly 19stranový dokument 
prináša mnohé legislatívnotechnic
ké úpravy a prichádza s viacerými 
novinkami, ktoré budú mať vplyv na 
samotnú prípravu materiálov a roko
vaní MsZ, ale aj na tempo rokovania, 
zapojenie aktívnejšej účasti občanov 
do jeho priebehu a zvýšenie trans
parentnosti zavedením zverejňova
nia zvukových záznamov z rokovaní 
MsZ na internetovej stránke mesta. 
Uznesením k tomuto bodu poslanci 
uložili mestskému úradu okrem iné
ho dlhodobo rozvíjať úzku spoluprá
cu medzi oddeleniami MsÚ a komi
siami MsZ, pripraviť podmienky na 
priamy prenos zasadnutí MsZ na in
ternetovej stránke mesta k prvému 

rokovaniu MsZ v 2. polroku 2012 
a ich offline videozáznam na inter
netovej stránke mesta počas jedné
ho roka od rokovania. Úlohou mesta 
s priamou zodpovednosťou pred
nostu MsÚ je preskúmať technické 
možnosti priameho prenosu zasad
nutia MsZ v dostupnom vysielaní 
eM TV a informáciu o tom predložiť 
na rokovanie MsZ do 31. 12. 2011. 

Tieto zmeny v rokovacom po
riadku so sebou prinesú požiadavky 

na prístrojové a personálne zabez
pečenie realizácie schválených uz
nesení, čo bude pravdepodobne 
predstavovať pomerne významný 
zásah do rozpočtu mesta. Akcepto
vanie takýchto výdavkov je však v 
čase postupujúcej informatizácie 
a úsilia o čoraz väčšiu transparent
nosť prirodzené. 

Novinkou je napr. aj to, že po
slanci sa môžu združovať do posla
neckých klubov, a to na základe po
litickej príslušnosti, spoločného pro
gramového záujmu či príslušnosti 
k politickým hnutiam alebo voleb
ným koalíciám. Novým stálym orgá
nom MsZ bude Rada predsedov ko
misií, ktorej za jej členov poslanci 
zvolili všetkých predsedov komisií 
s výnimkou predsedu komisie na 
ochranu verejného záujmu, so stá
lym prizvaním primátora mesta, 
hlavnej kontrolórky a prednostu 
MsÚ. Orgánu bude predsedať vice
primátorka Mária Tedlová. 

tabu

 Nový rokovací
 poriadok MsZ

zmeny v systéme fungovania Mestského zastupiteľstva v Malac
kách určite prinesie nový rokovací poriadok Msz, ktorý poslanci 
schválili na svojom rokovaní 8. 9. Návrh predložil poslanec J. Říha 
a zapracoval doň aj pripomienky primátora mesta J. Ondrejku, 
ktoré podľa predloženého materiálu neobsahovali výhrady k zá
konnosti jednotlivých ustanovení. základným návrhom primátora 
bolo zriadenie stálej rady, komisie predsedov či mestskej rady.

Združenie miest a obcí Slovenska 
(ZMOS) zmeny odmieta a varuje, že 
samosprávam budú chýbať peniaze 
na základné služby pre obyvateľov. 

Samosprávam bude štát po no
vom odvádzať 12,97 % zo základ
ných príjmov verejnej správy, teda  
z dane z príjmov, dane z pridanej 
hodnoty a spotrebných daní. Z to
ho na obce a mestá by malo pripadať 
9,72 % a zvyšných 3,25 % majú získa
vať krajské samosprávy. Celkovo by 
tak v budúcom roku malo odísť zo 
štátneho rozpočtu k samosprávam 
1,64 mld. €, čo predstavuje medzi

ročný nárast o 3 %. Pri zachovaní sú
časného stavu, keď dostávajú vyše 
90 % z výberu dane z príjmov fyzic
kých osôb, by ich príjmy stúpli až  
o 18,6 %. 

Podľa prepočtov ministerstva fi
nancií si štát na úkor miest a obcí  
v najbližších troch rokoch polepší  
o 634 mil. €. ZMOS upozorňuje, že 
po zmenách nebudú obce schopné 
zabezpečiť napríklad financovanie 
sociálnych služieb či valorizáciu pla
tov učiteľov v školách, ktoré sú pod 
ich právomocami.

zdroj: eTrend.sk

12. zasadnutie  MsZ mesta Malac
ky v 6. volebnom období sa usku
toční 6. 10. 2011 o 15.00 h v za
sadačke MsÚ, 1. p., Radlinského 
2751/1, Malacky. 
z bodov programu vyberáme:
Návrh prevodov, prenájmov ne
hnuteľností a zmluvy:
• návrh na zriadenie vecného bre
mena v prospech SPPdistribúcia, 
a. s., Bratislava • návrh na odkúpe
nie komunikácie v Obytnom súbo
re 32 rodinných domov Cesta   Mlá
deže, Malacky uzatvorením budú
cej kúpnej zmluvy • návrh na schvá
lenie projektu „Výstavba kompos 
tárne bioodpadov a vybudovanie 
zberného dvora pre separovaný 
zber pre mesto Malacky” • prezen
tácia projektu „–3 %” – Z143/2011

Pozvánka

 Na úkor miestnych
samospráv

Štát si posilní príjmy z vybraných daní na úkor samospráv. za
bezpečiť to má nový model prerozdelenia podielových daní, kto
rý 21. 9. schválila vláda. Do rozpočtov obcí a vyšších územných 
celkov poputujú od budúceho roka peniaze zo širšieho okruhu 
daní ako dnes. Celkovo však dostanú menej, než by mali, keby 
zostali súčasné pravidlá.
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 Svojimi tajomnými i veselými 
kúzlami všetkých očaril kúzelník Pe
ter. Šašo Maroš dvihol zo sedadiel 
divákov, ktorí sa vlnili v rytme tanca 

a zašportovali si v zábavných súťa
žiach. Mladším ročníkom patril ská
kací hrad, trampolína a maľovanie 
na kartóny. Na Burze hračiek sa deti 

i niektorí rodičia výborne zhostili  
úlohy obchodníkov. Z bohatej ponu
ky plyšákov, stavebníc, puzzle, áut, 
bábik, kníh si za symbolické ceny 
mohol vybrať naozaj každý. CVeČko 
svoju činnosť úspešne odštartovalo 
a už dnes sa môžete tešiť na tradičné 
i nové podujatia, ktoré pre deti pri
pravuje. Prehľad krúžkov, ako i aktu
álne pozvánky na podujatia môžete 
nájsť v malackých médiách alebo na 
stránke www.cvcmalacky.sk.

Pozvánka na Šarkaniádu
Tvoj šarkan sa už po roku leňoše

nia nedočkavo vrtí v skrini a vonku 

začína fúkať ten správny vietor? Zna
mená to, že je najvyšší čas chystať  
sa na Šarkaniádu. CVeČko pripravuje 
pre lietaniachtivých pretekárov Šar
kaniádu 2011. Uskutoční sa 9. 10. na 
lúke pri mlyne (smer Kostolište).

Program: 
14.30 h – prezentácia súťažiacich, 

ukážky leteckých modelárov – lúka 
plná šarkanov – spoločné púšťanie 

šarkanov – prehliadka šarkanov, sku
pinové prelety

16.00 h – vyhodnotenie súťaží 
Najletec (šarkan, ktorý vie najlepšie 
lietať, môže byť i z obchodu) a Šarkan 
snov (doma vyrobený šarkan – fan
tázii sa medze nekladú).

V prípade dažďa sa podujatie ne
uskutoční.       

Text, foto: -cvč-

PUBLICISTIKA  •  KULTÚRA

va skladačku osudov, v ktorej sú hudba, slovo 
a pohyb vo vyváženej harmónii. 

Obľúbili ste si svojský humor Túlavého di
vadla? Pre vás je potom určená hra Cyrano ale
bo Bálabilé o Nose, v ktorom si zahrajú Lucia 
RózsaHurajová, Štefan Martinovič, Kamil Mi
kulčík, Štefan Richtárech a Jakub Nvota. 

Ak ste zvedaví, ako dopadne stretnutie sú
kromného detektíva s prostitútkou, vyberte sa 
na komorné predstavenie Polnočné blues, kto
ré vzniklo v Divadle Arteatro. Úloh sa výborne 
zhostili Lenka Barilíková a Martin Mňahončák, 
ktorého isto poznáte ako doktora Burgera z Or
dinácie. Svoje herecké schopnosti predvedú 
v rámci festivalu aj ochotníci. Pricestujú k nám 
kolegovia z Hriňovského divadla s hrou Batho
ryčka, ktorá je vďaka Stanislavovi Štepkovi plná 
úsmevných situácií. Zahraničným hosťom bu
de tento rok Divadlo SemTamFór, ktoré nám 

z Čiech prinesie Elektrickú pumu – paródiu na 
anglické bondovky plnú pesničiek. Koncom 
septembra nebude na festivale Zejdeme sa na 
hambálku chýbať ani domáce Divadlo na ham
bálku či predstavenia mladých hercov z LDO 
ZUŠ, Gymnázia sv. F. Assiského a Štúdia mla
dých DNH. Priestor bude venovaný aj predsta
veniam pre deti a študentov.

Vstupenky na festival Zejdeme sa na ham
bálku budú v predaji v malackom kine od 1. 9. 

Generálnym partnerom festivalu je firma 
KRAJN, kvalitný dodávateľ stavebného mate
riálu s vlastnou ohybárňou betonárskej ocele, 
kompletného sortimentu hutníckeho materiá
lu a kanalizačných systémov z PVC a betónu. 
Festival bude realizovaný s finančnou podpo
rou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Viac nájdete na 
www.divadlonahambalku.sk.

-dnh-, foto: kyberia.sk

Divadelné Malacky 
ovládnu známi herci
Dokončenie z �. strany

Na Burze hračiek sa deti i niektorí rodičia výborne zhostili úlohy obchodní
kov. Z bohatej ponuky plyšákov, stavebníc, puzzle, áut, bábik, kníh si za sym
bolické ceny mohol vybrať naozaj každý. 

Svojimi tajomnými, ale i veselými kúzlami všetkých očaril kúzelník Peter.

CVeČko otvorilo 
svoje brány

Čulý ruch, veselá vrava a cvečkošantenie vládli slnkom prežiarené-
mu piatkovému popoludniu v Centre voľného času. �6. septembra 
CVeČko opäť otvorilo svoje brány a odštartovalo krúžkovú a kurzovú 
činnosť. V rámci slávnostného otvorenia nového školského roka 
a zápisu do krúžkov čakal na deti  bohatý program.

Festival vyvrcho
lí 2. októbra, keď 
na javisko Kul
turního domečku 
vystúpia Lukáš 
Latinák, Róbert 
Jakab, Marián 
Miezga či Juraj 
Kemka s pred
stavením Čudné 
popoludnie Dr. 
Zvonka Burkeho. 
Táto divadelná 
pochúťka pochá
dza z dielne Di
vadla Astorka 
Korzo 90 a je na
siaknutá humor
nými situáciami.
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V Nemocnici v  Malackách prebie-
ha  rozsiahla rekonštrukcia zahŕ-
ňajúca modernizáciu komplexu 
operačných sál, oddelenia anes-
téziológie a intenzívnej medicíny 
a centrálneho príjmu. 

Spýtali sme sa riaditeľa nemocnice 
Ing. Petra Kalenčíka na priebeh re-
konštrukčných prác.

Pán riaditeľ, ako bude prebiehať 
rekonštrukcia v praxi?
Cieľom tejto rekonštrukcie je v  pr-
vom rade zvýšiť kvalitu zdravotnej 
starostlivosti a  poskytnúť pre pa-
cientov komfort formou nového 
priestorového, materiálneho či prí-
strojového vybavenia. Projekty na 
rekonštrukciu operačných sál sú 
prichystané tak, aby v  čo najmen-
šej možnej miere obmedzili chod 
a prevádzku nemocnice pre pacien-
tov. Práce spojené s  rekonštruk-
ciou budú prebiehať počas jej plnej 

prevádzky. Neodkladná (urgentná) 
zdravotná starostlivosť bude pa-
cientom poskytnutá ako doteraz. 
Pokiaľ ide o  plánované zdravotné 
výkony, tie budú prebiehať s  ohľa-
dom na itinerár rekonštrukčných 
prác. V každom prípade je priprave-
né všetko tak, aby pacienti nepocí-
tili zníženie kvality a komfortu zdra-
votnej starostlivosti u nás.

Urobia sa nejaké opatrenia, aby 
stavebný hluk, prach a podobne 
neprekážali pacientom?
 Uvedomujeme si, že rekonštrukcia 
zdravotníckeho zariadenia s  ohľa-
dom na pacientov je veľmi citli-
vou záležitosťou. Projekty rátajú so 
všetkými opatreniami tak, aby sme 
najviac ako bude možné eliminova-
li práve negatíva stavebných prác, 
ako sú hluk či prach. Preto záro-
veň prosíme pacientov o  trpezli-
vosť a  pochopenie pri tejto rekon-
štrukcii.

Október 
Mesiac úcty k starším
Kto sa naučí vážiť si šediny, nemusí sa 
báť, že zostane v  starobe nepovšim-
nutý. Nájdime si čas, vľúdne slovo, 
úsmev pre starších neustále, nielen 
počas októbra. Preukážme im našu 
úctu. Úroveň spoločnosti sa hodnotí 
aj podľa starostlivosti o seniorov. 

Na prejav úcty k  starším sme 
pripravili pre všetkých seniorov 
v Nemocnici v Malackách špeciál-
nu akciu – 15 % zľavu* na služby 
individuálnej starostlivosti o celú 
rodinu – v podobe Karty ZDRAVIA.

Vďaka Karte ZDRAVIA budete mať 
aj Vy nárok na návštevu lekára  bez 
dlhého čakania či stresu. Medzi služ-
by Karty ZDRAVIA patria od preven-
cie, starostlivosti praktického lekára, 
cez odborné vyšetrenia, diagnosti-
ku až po liečbu a v prípade potreby aj 

hospitalizáciu na Vami zvolenej úrov-
ni. Počas návštevy nemocnice Vás 
bude sprevádzať asistent VIP zdravot-
nej starostlivosti, ktorý Vám Vašu náv-
števu naplánuje podľa Vašich požia-
daviek.

Viac informácií:
Asistent VIP zdravotnej starostlivosti
tel.: 034/ 28 29 282
mobil: 0918 803 120
www.nemocnicna.sk
e-mail: vipzdravie@nemocnicna.sk

*15% zľava platí pre pacienta vo veku od 60 rokov. 

ORL ambulancia
Dlho očakávaná znovuotvorená 
ambulancia ORL (ušno-nosovo 
-krčná) je Vám k dispozícii v bu-
dove polikliniky Nemocničná a.s. 
na prízemí č. dverí 104. 

MUDr. Richard Kulich ordinu-
je každý deň od 7:30 do 15:00. Po-
kiaľ si želáte sa do ambulancie ob-
jednať, môžete tak spraviť osob-
ne na ktoromkoľvek pulte v ne-
mocnici alebo na našom call centre 
034 / 28 29 700. 

Rekonštrukcia operačných sál

POĎTE PRACOVAŤ K NÁM
Nemocničná a.s. hľadá sestry na oddelenia.

Ponúkame: 
 Zaujímavé fi nančné ohodnotenie
 Prácu v modernej a dobre vybavenej nemocnici  
 Podporu ďalšieho vzdelávania 
 Korektný a profesionálny prístup 
 Systém výhod a benefi tov, príspevok na DDS

V prípade záujmu kontaktujte: 
034/28 29 700 alebo zamestnanec@nemocnicna.sk

AKCIA V LEKÁRNI

Lekáreň NEMOCNIČNÁ 
pre Vás pripravila 

krátku prednášku na tému: 

Zvýšenie imunity 
a obranyschopnosti organizmu.

Prednáška sa uskutoční 
3. októbra od 10:00 – 12:00 

v priestoroch vestibulu 
nemocnice v Malackách

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

INZERCIA

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Nie všetci obchodníci s elektrinou si zaslúžia 
vašu dôveru! Vedia o tom svoje aj naši zákazníci, 
ktorí sa s nimi už stretli. Odporúčame vám, aby ste 
si dokumenty od podomových predajcov pozorne 
prečítali a všetky informácie si dôkladne preverili. 
V prípade akýchkoľvek pochybností volajte 
našu Zákaznícku linku 0850 111 555  
počas pracovných dní od 7.00 do 19.00 h.

Dobrý partner dáva viac než energiu
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„Biela pastelka nám pomáha, 
aby naše služby boli dostupné kaž
dému klientovi so zrakovým po
stihnutím. V každom kraji a pre 
klienta bezplatne. Únia nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska je jediná 
organizácia na Slovensku, ktorá po
skytuje klientom so zrakovým po
stihnutím terénne služby. Znamená 
to, že klient nemusí cestovať kilo
metre za potrebnou pomocou – 
naši odborní pracovníci cestujú za 
ním do jeho domáceho prostredia,” 
približuje Ivana Potočňáková, ria
diteľka ÚNSS.

Takmer tretina výnosu zbierky 
Biela pastelka bude použitá v regió
ne, v ktorom sa prostriedky vyzbie
rali. Darcovia tak pomôžu priamo ľu
ďom, ktorých doslova stretávajú na 
ulici. Ďalšia časť čistého výnosu bu
de určená na zlepšenie dostupnosti 
a kvality našich služieb. „Strata zrako
vého vnímania ovplyvňuje aj tie naj
základnejšie denné úkony, ako sú 
starostlivosť o domácnosť, príprava 
jedál či cestovanie. Pre našich klien
tov je preto nenahraditeľná pomoc  
s výberom správnej kompenzačnej 
pomôcky, poradenstvo v právnej  
a sociálnej oblasti, výučba chôdze  
s bielou palicou či Braillovho písma,” 
uvádza Ž. Teplická, koordinátorka 
zbierky Biela pastelka.

-ts- (upravené); foto: -naty-
Čítajte a vyhrajte

VODOROVNE
A chudoba, bieda – pitím odober 

– zápisnica z rokovania B majitelia 
akcií – živočích s klepetami – ženské 
meno C pomleté obilie – člen rodiny 
– zakrojenie, zárez – patriace Oldovi 
D učebné pomôcky – prezident USA 
– mačka po anglicky – antipatia – 
chem. značka argónu E prekypovalo 
– strom, ktorý rodí žalude – orania – 
zlí duchovia F opité po česky – me
siac lásky 2. časť tajničky G potopí
me pod hladinu – hudobný štýl (bít 
po anglicky) – české vydavateľstvo

ZVISLE
1 bavlnená farebná niť – opica, 

primát (zried.) 2 1. časť tajničky – 
potom – 3 otecko – špendlík po ang
licky 4 tlačová informačná agentúra 
(skr.) – mužské meno (i Vojtech) 5 au
tonómna oblasť (skr.) – nepríjem
nosť, nehoda (hovor.) 6 na oné mies
to – písmeno gréckej abecedy – 7 ša
chová figúrka – venujem 8 3. časť 
tajničky 9 rímska dvojka – otrok 
(bás.) – Veľká Británia (skr.) 10 lebo, 
z toho dôvodu – 11 kedysi – banda 
po taliansky – 12 všetko v poriadku 

(angl. skr.) – predaj výrobkov 13 po
došva (zastar.) – ťažké oleje (skr.) 14 
meno herca Hlaváčka – kúpele po 
nemecky 15 Atol Konga – krája no
žom 16 osobné zámeno – bulharské 
mužské meno 17 šiesta solmizačná 
slabika – značka čokolády

Pomôcky: 
cat, Odeon, talpa, Kao, bad, orda

Kto chce súťažiť o ďalšiu zaujímavú 
knižnú publikáciu, nech pošle riešenie 
tajničky s nalepeným kupónom do 
19. 9. a  zaradíme  ho  do  žrebovania.

Spomedzi čitateľov, ktorí nám po
slali správne vylúštenie tajničky –
Ak chceš dobrú ženu, buď aj ty 
dobrý muž – sme vyžrebovali Já-
na Komorníka z Ul. 1. mája v Ma
lackách. Získava básnickú zbier
ku Šepotom. Žiadame výhercu, 
aby sa do 7. 10. ohlásil v redakcii.
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• Glazúrovanie vaní, tel.: 0905 98 36 02
• Prenajmem 2i byt v blízkom centre, 
prerobený. Kontakt: 0908 75 55 49

rIadKová INzerCIa

 

 o účinnú
 reklamu?

 
 

 PONúKA
 •   ditribúciu vašej inzercie (novín) do každej   

domácnosti v Malackách
 •  grafické spracovanie vášho inzerátu
 •  zvýhodnenú cenu v prípade opakovania
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Cenník inzercie  nájdete na www.malackyhlas.sk alebo

Autorom výroku, ktorý tvorí tajničku, je jeden z najväčších rímskych 
básnikov Quintus Flaccus horatius (65–8 pr. n. l.).

V istý májový deň sa na rôznych 
miestach v Nemecku nájdu štyri 
mŕtvoly mužov v ohavnom stave 
bez pravých rúk. Úrady však nále
zy ututlú. Ide o siroty z obdobia na
cizmu. O desať rokov osloví mladú 
novinárku bohatý nórsky zberateľ, 
ktorý dostal ba
lík od nezná
meho odosie
lateľa so štyr
mi mumifiko
vanými pra 
vými rukami. 
Chce totiž 
zistiť, kto ich 
poslal. Prí
beh je po
prepleta
ný množstvom 
ďalších nejasností. Ak aj vás zaujal, 
pošlite do 17. 10. nalepený kupón 
a možno sa práve na vás usmeje 
šťastie. 

Knihu Priatelia, milenci a iné ne-
rozvážnosti vyhráva Draha Ko-
hútová z Ulice L. Svobodu v Ma
lackách. Žiadame výherkyňu, aby 
sa do 7. 10. ohlásila v redakcii.

Kníhkupectvo ľuBICA
OC hotela Atrium, tel. 772 67 34
Po–Pi: 9.00–17.30 h; So: 9.00–12.00

Postrek húseníc 
spriadača 

Na základe výzvy oddelenie životného prostredia MsÚ v Malackách 
vykonali Železnice SR prostredníctvom firmy Asanarates postrek húseníc 
spriadača amerického. Pracovníci aplikovali postrek v oblastiach, kde je 
spriadač premnožený najviac, teda medzi železničnou traťou a Továren
skou ulicou. Práce boli ukončené 14. 9.                  text, foto: -naty-

Ak  máte zaujíma-
vé fotografie, ale-
bo viete o mieste, 
ktoré stojí za to vy-
fotiť, pošlite nám 
svoj námet! 

OKOM
OBJEKTÍVU

Župná jeseň priblíži a zviditeľní špecifiká Bra-
tislavského kraja. Podujatie 15. septembra v prie-
storoch Cvernovky slávnostne otvoril bratislav-
ský župan Pavol Frešo za účasti viac ako 30 pri-
mátorov a starostov v rámci kraja. Nosným pilie-
rom Župnej jesene je takmer dvadsať kultúrno- 
-spoločenských tradičných, ale aj nových akcií. 

„Župná jeseň je pre nás pripomenutie si 10. 
výročia župy. Ľudia dostali svojich priamo volených 
predstaviteľov ďaleko bližšie, ako to bolo predtým, 
čiže nebudú odkázaní na úradníkov na minister
stvách, ale na priamo volených županov a zastupi
teľstvá,“ priblížil Pavol Frešo. Ako ďalej uviedol, podu
jatie je logickým pokračovaním Kultúrneho leta, takže 
kraj bude žiť kultúrou aj počas jesene. Podujatie má 
pritiahnuť do regiónu ľudí, aby si nielen pozreli jeho 
krásy, ale sa aj zúčastnili akcií, ktoré mestá a obce 
v spolupráci s Bratislavskou župou pripravili. „Budeme 
ľudí pozývať, aby sa zúčastnili aj na podujatiach 
v okrese Pezinok, Senec a Malacky. Inými slovami, 
aby svoju víkendovú turistiku namierili aj do nášho 
regiónu a nemuseli ju tráviť v Nízkych Tatrách alebo 
v Rakúsku,“ dodal župan Pavol Frešo. 

Súčasťou akcií sú Jablkové hody, Majstrovstvá vo 
varení halászle, Krumplový deň, Dni zelá, Deň otvore
ných pivníc či Župná šarkaniáda. Koniec jesene zavŕši 
župná zabíjačka.      -bsk-

Župná jeseň priblíži a zviditeľní 
regionálne špecifiká

Biela pastelka tento 
rok už desiaty raz

Zahalená 
do čarovných 
kostýmov

tohtoročná jeseň bude krásne 
slnečná a farebná, bez kvapky 
dažďa. tešíte sa? Žiaľ, nemôže-
me vám zaručiť takéto počasie 
v uliciach Malaciek, a tak sme 
pre vás v Mestskom centre kul-
túry pripravili takéto scenérie 
v priestoroch Galérie MCK.

V októbri vám predstavíme tvor
bu troch dám, zakladateliek sloven
ského moderného divadelného kos
týmu. Výstavu pripravilo MCK v spo
lupráci s Divadelným ústavom Bra
tislava. Vernisáž sa uskutoční vo 
štvrtok 29. 9. o 16.00 h v Galérii MCK 
a výstava potrvá do nedele 23. 10.

Kostýmy týchto žien zdobili už ne
jedno divadelné predstavenie. Do
konale dotvárajú atmosféru každej 
hry. Práca troch dám slovenského di
vadelného kostýmu na doskách bra
tislavských i mimobratislavských di
vadiel bola viackrát ohodnotená pre
stížnymi medzinárodnými cenami.  
Významné kostýmové výtvarníčky 
a hlavne obdivuhodné dámy L. Pur-
kyňová, h. Bezáková a S. Vaníčko-
vá, to sú ženy, ktorých diela hodno 
obdivovať nielen počas našej októb
rovej výstavy. Kto má rád divadlo  
a výtvarné umenie, si na výstave 
troch dám určite nájde svoje. Odevy, 
ktoré uvidíte, mali na sebe rôzni hr
dinovia. Dotvárali ich charaktery, ná
lady či osobnosť. Inak to nie je ani pri 
odevoch ako takých, ktoré nosíme 
denne, každý z nás. Naše oblečenie 
sa stalo neoddeliteľnou súčasťou pre
zentácie našej osobnosti. Je iba na 
nás, ako chceme, aby nás svet videl, 
a čo mu chceme ukázať, no voľme to 
vždy srdcom. 

Výstava bude sprístupnená: 
ut–pia:  9.00–17.00
so–ne: 14.00–17.00 

   -mck-

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

V MH č. 14/2011 v rubrike Rozlúčili 
sme sa sme nesprávne uviedli, že  
8. 2. 1990 bol za predsedu MsNV 
zvolený Jozef Moravčík. Správne 
malo byť Vladimír Moravčík. Re
dakcia sa za chybu ospravedlňuje.
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Tibor Kuklovský a Lenka 
Pulmannová; Juraj Grígel a Ivana 
Zaťková; Stanislav Osuský a Kata
rína Darmová; Jaroslav Kocík a Ale
xandra Belošicová; Marián Sláma  
a Mária Gelingerová; Jakub Šišolák 
a Soňa Knotková

PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:

NIE SÚ MEDZI NAMI:

80 – Mária Hlinková, Rudolf 
Janík, Anastázia Štokinge
rová, Mária Šišovičová; 85 
– Drahomíra Filová, Paula 

Ružová, Albína Tatajková; 90 – Fran
tišek Ftáčnik, Anna Schönová, Vla
dimír Šagala, Leopold Trenčanský; 
92 – Ján Kilian,  Terézia Mrázová

POVEDALI SI ÁNO:

Ľudmila Tomašovičová, Ma
lacky, *1932; Zdenka Koude

lová, Malacky, *1931; Jozef Osuský, 
Malacky, *1938; Ferdinand Róth, Ma
lacky, *1931; Jarmila Srněnská, Brati
slava, *1928; Anna Augustínová, Ma 
lacky, *1944; Jozef Gajdošík, Malac 
ky, *1960; Anton Sládeček, Pl. Štvr
tok, *1941; Jozef Klas, Malacky, *1948; 
Rozália Hájková, Gajary, *1927

SpomienkY
V týchto dňoch sa 
Mária Eliášová 
z Malaciek dožíva 
krásneho životné
ho jubilea 85 ro
kov. Všetko najlep
šie, pevné zdravie, 

veľa šťastia a spokojnosti v kruhu 
svojich najbližších želajú deti Vilo, 
Mariška, Rudo, Vlasta, Fero s rodi
nami. Za všetkých božtek posiela 
najmladšia Veronika. 

blahoželáme

VÍTAME MEDZI NAMI:
Richard Dorocák, * 30. 8.; 
Aneta Padyšáková, *1. 9.

Náš dom osirel. Nepočuť Tvoje kroky 
a Tvoj hlas. Len smútok a žiaľ zostáva 
v nás.
28. 9. uplynie tretí smutný rok, čo 
nás navždy opustila naša drahá mi
lovaná mamička, babička Mária Šel
bická, rod. Hosmajová z Malaciek.  
1. mája na cintoríne pri Tvojom hro
be, zažatých sviečkach a v modlit
bách sme si pripomenuli nedoži
tých 100 rokov. Mamička neskutoč
ne nám chýbaš. S láskou a vďakou 
spomínajú dcéra Mária, syn Jaroslav 
a vnučka Janka. Kto ste ju poznali, 
spomínajte s nami.

4. 10. je tomu rok, 
čo dotĺklo dobré 
a šľachetné srdieč
ko našej milovanej 
dcérky Janky Pur
dekovejPartlo vej. 
Bola taká mladá, tak 

veľa mala plánov a tak veľmi chcela 
žiť, strata za ňou strašne bolí a nikdy 
sa nezahojí. S láskou a bolesťou 
v srdci spomínajú rodičia, súrodenci 
s deťmi. Kto ste ju poznali a mali 
radi, spomínajte spolu s nami.

S úctou spomíname na nedožitých 
90 rokov Rudolfa Medlena, manže
la, otca, dedka a pradedka, ktorý 
nás opustil pred 10 rokmi. Kto ste ho 
poznali, venujte mu tichú spomien
ku. Spomínajú manželka Oľga, dcé
ry Marcelka a Danka s rodinami.

30. 9. si pripomíname 10. výročie 
úmrtia Kamila Blažíčka z Malaciek. 
S láskou a úctou spomínajú dcéry 
a syn s rodinami. Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku.

SPEKTRUM

malaCká maTRika
od 5. do 19. 9. 2011

Ďakujeme všetkým 
príbuzným a zná
mym, ktorí 7. 9. od
prevadili na posled
nej ceste našu dra
hú zosnulú Ľudmi
lu Tomašovičovú, 
rod. Písečnú. Zároveň ďakujeme za 
prejavy sústrasti a kvetinové dary.

Úprimne ďakuje
me všetkým zná
mym, priateľom 
a susedom, ktorí 
sa prišli rozlúčiť 
a odprevadiť na 
poslednej ceste 

nášho drahého Ferdinanda Rót
ha, ktorý nás opustil 7. 9. Manželka 
Matilda, dcéra Dana, syn Alojz, 
nevesta Dana, syn Peter, nevesta 
Lucia a ostatná rodina.

Nedostatok herných plôch
Hlavným dôvodom iniciatívy Žolí

ka je malý počet miest, na ktorých sa 
môžu jeho členovia futbalovo reali
zovať. „Už nás nebavilo chodiť od dve
rí k dverám a vybavovať si miesto na 
trénovanie či na zápasy,“ uviedol Lő
rinczi. „Museli sme chodiť na zámoc
ký štadión, do Studienky či Kostolišťa, 
nemali sme nič vlastné, všade sme 
boli len hostia.“ Klub sa navyše stále 
rozrastá, každý rok otvára nové muž
stvo. Ročne do neho pribudne 15–20 
detí.

Škvara ozelenie
V súčasnosti disponuje ŠK Žolík 

približne 130člennou zostavou. Hoci 
formálna zmluva, ktorá by Žolíku 
umožňovala meniť podobu škvaro
vej plochy ešte nie je zostavená, všet
ky potrebné záležitosti už klub do
hodol s kompetentnými osobami. 
„Prenájom na 10 rokov a zatrávnenie 
pozemku sme prediskutovali priamo 
s jeho vlastníkom, ktorým je v súčas
nosti Rád menších bratov františká
nov, a s mestom Malacky, ktoré drží 
škvarovú plochu v nájme,“ vysvetlil 
nám J. Mikulič, tajomník ŠK Žolík. Sú
časne dodáva, že klub bude nájomnú 
lehotu voči mestu a majiteľovi neu
stále predlžovať.

Hoci revitalizačné práce sa na po
zemku začnú už tento mesiac, tréno
vať sa na ňom bude najskôr o rok. To 
je totiž čas, počas ktorého bude zasia
ta tráva rásť a pevnieť. Najprv sa však 
musí na plochu naniesť aspoň 10 cm 
hrubá vrstva zeminy, vykopať studňa 
a vybudovať zavlažovací systém. Po
stupom času Žolík plánuje postaviť 
aj striedačky či vysoké lapače lôpt, 
o tribúne však zatiaľ neuvažuje.

Investícia do budúcna
Doteraz škvaru a priľahlú plochu 

vďaka jej odľahlej polohe využívala 
najmä mládež, no nie takým spôso
bom, akým to plánuje ŠK Žolík. „Pri 
čistení pozemku sme za kríkmi našli 
pohodené prázdne fľaše od alkoholu 
či injekčné striekačky,“ opisujú nám 
svoju skúsenosť Lőrinczi a Mikulič.

Potrebná investícia na kompletné 
prerobenie nefrekventovaného po
zemku bude podľa nich 30 000 €, re
álne však disponujú len 5 500 €, ktoré 
im formou dotácie poskytli ZSE. „Zvy
šok si musíme nájsť sami. Pomáha 
nám aj mesto Malacky, ktoré klubu 
odpúšťa väčšinu z nájomného po
platku a plochu nám prenajíma len 
za symbolickú sumu, čím nás nepria
mo, ale výrazne podporuje.“

MÁRIO LORENC

poĎakoVania

Pokrstíme ďalšie 
futbalové ihrisko?

Podľa najnovších informácií sa nehostinná plocha škvarového 
ihriska v areáli Zámockého parku v Malackách premení na futba
lovú oázu mladých talentov. Na málo využívanej prašnej pôde by 
totiž podľa F. Lőrincziho, vedúceho športového klubu Žolík, mala 
vyrásť tráva, nad ktorou budú lietať lopty.

Výstavu otvoril Ján Sand, pred
seda Spolku Permon z Marianky.  
V príhovore návštevníkov prekva
pil informáciou, že Malé Karpaty sú 
v podzemí ako ementál, prevŕtané 
skrz na skrz chodbami, štôlňami  
a rozrážkami. V kontexte so skutoč
nosťou, že „kutacia” história v Ma

rianke, Borinke, Stupave, Lozorne, 
Jablonovom, Kuchyni a Perneku 
siaha – podľa stôp po ťažbe v prí
rode – do 1. polovice 14. storočia,  
sa tomu ani nemožno čudovať. 
Striedaním období menšieho či 
väčšieho záujmu o ťažbu rúd s naj
intenzívnejšou ťažbou v 2. polovici 

18. storočia (zlato) a v 20. storočí 
(antimonit) dlhé storočiavydávali 
Karpaty zo svojich hĺbok nerasty, 
na ktoré ľudia neváhali investovať 
peniaze, zdravie aj životy. V tomto 
pohorí sa ťažilo zlato, striebro, meď, 
antimón, pyrit, mangán, bridlica  
i vápenec.

Výstava, ktorá bola, žiaľ, z objek
tívnych dôvodov sprístupnená len 
jeden deň, umožnila návštevníkom 
si uvedomiť, že o našom „podzemí” 
nemajú – okrem základných škol
ských vedomostí – veľa informácií. 
Zaujímavé na nej boli nielen rôzno
rodé minerály, kladivá, želiezka či 
jednoduché dobové pracovné ná
radie baníkov, ale predovšetkým fo
tografie doplnené mapkami. Viace
ré z fotografií – tie pripravené v 3D 
režime – sme si mohli poprezerať po
mocou organizátormi požičaných 
okuliarov. 3D efekt tak umožnil plas
tickejšie vnímať pre nás neprístup
né podzemie. To prekvapilo nielen 
krásou štruktúry svojich povrchov, 
ale aj zachovalou technickou infra
štruktúrou.

Aby však prekvapení nebolo má
lo, najväčšie nás počkali počas roz

hovorov s mladými nadšencami zo 
SPMV. Dozvedeli sme sa veľa zaují
mavých informácií, skúseností, me
tód práce aj plánov, ktoré prispeli  
k rozšíreniu poznatkov z histórie 
nášho karpatského regiónu. 

Rovnaké prekvapenia však čaka
jú aj na vás čitateľov, Malačanov, 
Záhorákov, priateľov histórie.
Vďaka ochote členov oboch spol
kov si budete môcť Tajomstvá 
podzemia Malých Karpát pre
zrieť v priestoroch Mestskej kniž
nice v Malackách od 6. októbra  
(od 17.00 h) do 29. októbra.
Zaujímavou bude aj prednáška 
spojená s besedou na túto tému. 
Príďte, určite neoľutujete!

Text: PETER JaCKaNIN
Foto: I. Paška, P. Jackanin

Baníctvo Malých Karpát 
vo fotografii a artefaktoch

V jednej z neveľkých obcí Malackého okresu – v chýrnej pútnickej Marianke – pripravil 10. septembra 
Spolok Permon Marianka (SPM) a Spolok pre montánny výskum (SPMV) zaujímavú výstavu, ktorou 
návštevníkom priblížili úžasný svet podzemia Malých Karpát.

Michal Chmulík zo SPMV mnohé z podzemných priestorov preliezol a zdo
kumentoval. Dobové pracovné náradie baníkov, ktoré našiel a zozbieral,  
v rámci možností aj zrekonštruoval.

Jozef Kráľ, výkonný tajomník SPM, chrlil informácie, ktoré zaujali rovnako deti aj dospelých.

ZO Slovenského zväzu chovateľov v Malackách vás pozýva na

XV. okresnú výstavu zvierat
v ZŠ M. Olšovského a Gymnázia sv. Františka z Assisi, Kláštorné nám. 1
7.–8. 10. od 8.00 do 18.00 h a 9. 10. od 8.00 do 15.00 h
občerstvenie • predaj vystavovaných zvierat
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Majstrovstvá
vo varení guláša

V sobotu 1. 10. sa od 9.00 h uskutočnia v Dvadsaťtrojke v poradí už  
7. Majstrovstvá Malaciek vo varení kotlíkového guláša.

ŠPORT  •  SPEKTRUM
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Podujatie sa koná vždy na jeseň  
a každým rokom pribúda počet druž
stiev z rôznych kútov Slovenska. Mi
nulý rok súťažilo až 22 gulášov. Mohli 
sme vidieť chlapcov z Trnavy, Modry 
a dokonca aj dve družstvá z Tercho
vej. Víťazstvo a putovný pohár si od
nieslo družstvo Vináreň u Richtára  
z Modry. 7. ročník bude charakteris
tický tým, že celý deň bude súťažia

cim a návštevníkom vyhrávať Ter
chovanka, ľudová muzika z Oravy.

Prihlásiť sa do súťaže môže každý, 
v samotnom varení guláša ide v pr
vom rade o zábavu, stretnutie kama
rátov a až potom o víťazstvo.

Prihlásiť sa môžete v Dvadsaťtroj
ke u čašnícky, emailom branoorth 
@gmail.com alebo telefonicky na 
0907 79 86 33.                   B. Orth

Počas symbolického otvorenia  
sa k pretekárom prihovoril predse
da Komisie pre vzdelávanie, školstvo 
a šport MsZ v Malackách Pavol Ted
la. Komisia  bola hlavným organizá
torom pretekov. Do organizačného 
výboru pod vedením Márie Trenčí
kovej sa zapojili organizátori z CVČ, 
AC, AD HOC, SZTPKZPMaD, DHZ, 
samotnej komisie i ďalší dobrovoľ
níci. Beh, ktorý je určený hlavne naj
mladším a zaujímavý je tým, že 
všetky kategórie bežia spolu a ne
meria sa čas, prilákal pretekárov 
nielen z Malaciek, ale aj zo Závodu, 
Sološnice, ba nechýbal ani jeden 
pretekár z Českej republiky, ktorý 
bol práve v Malackách na návšteve. 
Počet štartujúcich mierne stúpol, 
snahou organizátorov je však prilá
kať na štart čo najviac Malačanov. 
Práve preto nechýbali ani tentoraz 
žrebovateľné ceny, ktorých bolo 
viac než 50, určených hlavne tým 
najmladším. Novinkou boli ceny pre 
prvých v kategóriách žiactva – per

manentky do pla
várne, čím chcú tak
tiež organizátori pri
lákať čo najviac detí 
k športu. Najmlad
ším účastníkom, 
ktorý prebehol trať, 
bol Tomáš Cvečka, 
ktorý bežal s otec
kom. Najstarším bol 
naopak Emil Jung, 
ktorého Malačania 
poznajú z vodného 
motorizmu. Organi
zátori umožnili ab
solvovať trať i jed
nej mamičke s kočíkom. Medzi účast
níkmi nechýbali ani mnohí atléti z AC 
Malacky či rekreační bežci, ktorí sú 
účastníkmi behov v rámci GP Záho
rie. 

A kto stál na stupienkoch 
najlepších?
Žiaci 1.–2. roč.: Alex Zelka; žiač

ky 1.–2. roč.: Grétka Ftáčniková; žia
ci 3.–4. roč.: Marek Figura; žiačky 

3.–4. roč.: Viktória Šrámková; žiaci 
5.–6. roč.: Jakub Černý; žiačky 5.–6. 
roč.: Pavlína Stohlová; žiaci 7.–9. 
roč.: Pavol Rigo; žiačky 7.–9. roč.: 
Martina Chropovská; dorastenci: 
Marco Adrien Drozda; dorastenky: 
Romana Sekáčová; muži: Ján Beňa; 
ženy: Vladimíra Landlová

text: A. PAštekA;
foto. S. Osuský

kOMiSiA Pre VzDeláVAnie, 
MláDeŽ A šPOrt 
vyzýva športové kluby a orga
nizácie na území mesta, aby  
do 31. 10. zaslali názov, miesto  
a termín konania športovej 
akcie, príp. akcií, ktoré plánujú 
zorganizovať v roku 2012 na úze
mí mesta Malacky, na adresu:
Mestský úrad Malacky 
referát školstva
radlinského   1 
901 01 Malacky 
alebo na email alexandra.hrn
kova@malacky.sk. 
Tieto informácie budú zaradené 
do pripravovaného kalendára 
športových podujatí na rok 2012.

komisia pre vzdelávanie, 
mládež a šport

Večerný beh 
zdravia 2011

V piatok 9. 9. sa uskutočnil v poradí už 38. ročník 
Večerného behu zdravia – Behu vďaky SnP. Po
merne priaznivé bežecké počasie prilákalo na trať 
tohto behu, ktorý je určený všetkým priaznivcom 
rekreačného behania, 135 pretekárov. 

Nové kritériá vychádzajú z pôvod
ných, na základe ktorých boli pride
ľované dotácie v minulosti. Všetky 
dobré a osvedčené ukazovatele sme 
ponechali a pridali nové inšpirované 
obdobnými kritériami v iných mes
tách alebo v zväzových mechaniz
moch niektorých športových odvetví, 
ale tiež vychádzajúce z požiadaviek 
predstaviteľov klubov, ktoré vzišli zo 
spomínaných stretnutí. Hlavným cie
ľom bolo pripraviť kritériá maximálne 

transparentné, vyvážené, komplexné, 
otvorené a čo najviac spravodlivé. 

Návrh kritérií zohľadňuje členskú 
základňu, prácu s mládežou, výsled
ky v súťažiach, finančnú náročnosť 
športu a novinkou je zohľadnenie vý
chovy odchovancov, ktorí pokračujú 
v športovej kariére na úrovni najvyš
šej súťaže alebo reprezentácie, a tiež 
zohľadnenie aktivity klubu pri orga
nizovaní športových alebo športovo
kultúrnych akcií na území mesta Ma

lacky. Kritériá používajú širokospek
trálnu škálu hodnotenia výsledkov, 
tiež využívajú kategorizáciu športov 
podľa ich druhu (olympijské, neolym
pijské a technické športy), aktuálnej 
výkonnostnej úrovne (zadelenie do 
výkonnostných košov).

Uvedomujeme si, že absolútne 
spravodlivý, každému subjektu na 
100 % vyhovujúci model kritérií zrej
me neexistuje. Spektrum a rôznoro
dosť športových odvetví v Malackách 

sú natoľko široké, že vyhovieť kaž
dému na 100 % je prakticky nemožné. 
Ale snažili sme sa vytvoriť model 
transparentný, otvorený, ale tiež nad
časový, ktorý by mohol fungovať dlh
šie časové obdobie. Tento návrh kri
térií bude súčasťou pripravovaného 
VZN o dotačnej politike mesta.

Úplné znenie návrhu kritérií na 
prerozdeľovanie finančnej dotácie 
mesta športovým klubom a organi
záciám je súčasťou zápisnice z roko
vania komisie pre vzdelávanie, mlá
dež a šport zo dňa 5. 9. 2011, ktorú 
nájdete na http://www.malacky.sk/
docs/msz/komisie/110905_komisia_
vmas_zapisnica.pdf.

Návrh nových kritérií pre rozdeľovanie dotácie 
mesta športovým klubom a organizáciám

V mesiacoch apríl a máj sa konali pracovné stretnutia členov komisie pre vzdelávanie, mládež a šport 
s predstaviteľmi športových klubov a organizácií pôsobiacich na území mesta, ktoré v minulom roku 
požiadali o dotáciu na ich športovú činnosť poskytovanú mestom. Jedným zo záverov z týchto stretnutí 
bol prijatý záväzok komisie pripraviť na jeseň návrh nových kritérií pre prideľovanie dotácie v roku 2012.

výzva

Odchovankyne CVČ od septem
bra vykročili na neľahkú cestu samo
statného fungovania bez ochranných 
krídel mesta. „Rešpektovala som 
chuť dievčat zariskovať a pokúsiť sa 
uspieť na väčšom počte súťaží aj za 
cenu toho, že nás to bude viac stáť. 
Zároveň však naďalej chceme repre
zentovať mesto a ochotne sa zúčast
níme na akomkoľvek podujatí, kam 
nás s týmto cieľom pozvú,“ hovorí 
mladá trénerka. Jej zverenkyne urči
te povzbudil úspech, ktorý dosiahli 
na Vrbovčianskom pohári, organizo
vanom mažoretkami VANESSA z Vr
boviec. Dve 1., jedno 3. a 4. miesto 
predstavujú slušnú žatvu pre začí
najúci samostatný tím takmer dvad
siatky odvážnych dievčat. Vynikli to
tiž v konkurencii 10 tímov zo Sloven

ska a z Česka. Víťazstvo si odniesli 
seniorky (nad 15 rokov) vo veľkej for
mácii a prvenstvo sa ušlo aj Kristíne 
Horeckej za jej sólo v juniorskej kate
górii. Juniorské duo v zložení Kristína 
Horecká a Nancy Soboličová skon
čilo na 3. mieste a senior duo Nikoly 
Korychovej a Barbory Honzovej sa 
umiestnilo na 4. mieste v tejto ne
postupovej súťaži. „V súťažiach ide 
o získanie zdravej sebadôvery, o po
rovnanie s konkurenciou a o zvyšova
nie profesionality,“ dodáva D. Bukov
ská, ktorá sa teší ústretovému kroku 
cirkevných škôl pri poskytnutí telo
cvične na ich tréningy a verí, že mažo
retky ELLA nájdu aj sponzorov na za
kúpenie nových kostýmov (jeden sto
jí asi 85 €), paličiek a čižmičiek.

text: tabu; foto: D. Bukovská 

Dve prvenstvá 
na Vrbovčianskom pohári

Vrbovčiansky pohár je medzinárodná súťaž mažoretiek, na ktorej 
sa zúčastnili a vynikajúco uspeli mažoretky ellA z Malaciek pod 
vedením trénerky Daniely Bukovskej.
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