
Prvú adventnú nedeľu 27. no
vembra si vychutnáme spevácky 
koncert liturgického Chrámového 
zboru z  partnerského mesta Veselí 
nad Moravou. Ide o veľké, 45člen
né vokálnoinštrumentálne teleso, 
ktoré hráva zväčša na slávnostných 
bohoslužbách, ale na požiadanie 
robí koncerty v kostoloch. 

„Takto sme pred Vianocami 
účinkovali aj v Rakúsku,“ hovorí je
den z členov Jindřich Minařík.

„Spievame i hráme štvorhlasne 
a v sprievode ôsmich huslí, violy, 
kontrabasu, trúbky a organu,“ do
dáva J. Minařík a tvrdí, že ručí za 
minimálne 350ročnú históriu toh
to zboru. „Máme pripravenú aj 
pieseň z Jednotného katolíckeho 
spevníka, ktorú by sme si chceli 
zaspievať tak, aby sa k nám všetci 
Malačania pridali. Ide o pieseň  
č. 30, Zdravas, krásna pani anjel
ská,“ dodáva a teší sa na dlho plá
novaný koncert v Malackách, na 
ktorý primátor mesta J. Ondrejka 
pozval aj oficiálnu delegáciu z Ve
selí nad Moravou. 

• • •
Na mikulášsky happeningový 

podvečer sa môžete tešiť druhú 
adventnú nedeľu 4. 12. o 17.00 h, 
keď sa Zámocký park naplno po
norí do predvianočnej atmosféry. 
Prídu anjeli, čerti a hádam i Mikuláš. 
Pre všetkých bude vstup na ľadovú 
plochu úplne zadarmo.              -red-

Kalendár 
mesta Malacky 
na rok 2012 už 
v predaji 
Jeho hlavnou myšlienkou je 
rúcať bariéry a priblížiť ostat
ným svet ľudí s mentálnym 
postihnutím, ktorí sú na lis
toch kalendára vyfotogra
fovaní ako známe osob
nosti. Kalendár si môžete 
kúpiť už od 21. 11. v Turis
tickoinformačnej kan
celárii mesta (v inkubá
tore) alebo v klientskom 
centre MsÚ (pokladni
ca) za cenu 3,30 €. 

úvodník
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Hlavne 
nežne!

Pripomenutie si 17. novembra 
nám znova pretieklo pomedzi skreh
nuté prsty. Nech už bol komunizmus 
a jeho socialistický žiak akýkoľvek, 
Nežná revolúcia ukončila niečo, čo 
ľudí delilo a stále ešte delí na dva 
brehy. Našťastie, dnes už len názoro
vo. To, že sme konečne suverénny štát, 
však ešte neznamená, že boj bol do
bojovaný. 17. november by mal slúžiť 
ako precedens, míľnik, nie ako cieľová 
čiara v snahe o lepší život. Je samo
zrejmé, že pamätníci na novembrové 
udalosti spred 22 rokov spomínajú 
s oveľa väčšími emóciami než tí, ktorí 
ho poznajú len z hodín dejepisu. Deň 
boja za slobodu a demokraciu mladí 
spájajú s povestným štrnganím kľúč
mi na Námestí SNP v Bratislave. Mno
hým však tento medzník v našich de
jinách nie je ľahostajný najmä preto, 
že každý voľný deň v práci či v škole  
sa počíta.     Mário LoreNc

Miestny spolok 
SČK Malacky Vás 
pozýva na odber 
krvi, ktorý sa 
uskutoční 1. 12. 

od 8.00–11.00 h v SD McK (1. p.) 
na Mierovom námestí 10 v Ma-
lackách (vedľa inkubátora).

Na odber si prineste občiansky 
preukaz, kartu poistenca, preu
kaz darcu. Informácie: 
www.sckmalacky.estranky.sk
www.nts.sk
klaudiakov@centrum.sk 
Nahláste sa vopred na t. č. 
0903 03 13 54.

DARUJ KRV – 
ZACHRÁNIŠ ŽIVOT!

Počas rušného svätomartin-
ského piatka si mohli Mala-
čania okrem lampášikového 
sprievodu či večernej prehliad-
ky kaštieľa, spojenej s bese-
dou o jubilujúcej osobnosti 
Mikuláša Pálfiho, vychutnať aj 
mimoriadny kultúrny pôžitok 
– návrat typickej židovskej 
hudby do malackej synagógy. 
Bratislavská kapela Pressbur-
ger Klezmer Band nás potešila 
dvoma koncertmi vďaka pro-
jektu Prebúdzanie synagóg. 

Energickí muzikanti a ge
niálna speváč

ka divákov doslova dvíhali zo sto
ličiek. Darilo sa im to najmä vďaka 
tomu, že si koncert aj sami užívali 
do takej miery, že vytvorili radostnú 
atmosféru prežiarenú úsmevmi zú
častnených. Bavili sme sa spoločne! 
Moderátor nezabudol ani na naj
menších účastníkov a prispôsobil 
im svoj výklad o typických židov
ských nástrojoch (klarinet, akordeón 
a husle), hudbe, ktorá sa hrávala na 
židovských, ale aj iných svadbách, 
a zoskupenie zaspievalo aj niekoľko 
piesní pre deti v jazyku jidiš, ktorý je 
zmiešaninou nemčiny, hebrejčiny 
a slovanských jazykov. 

Domácich potešila najmä pieseň 
Išeu Macek do Mauacek v klezmer 

úprave. 
„V synagóge v Malac

kách sme sa cítili výborne 
a navyše je tam vynikajú

ca akustika,“ uverejnil od
kaz jeden z členov kapely 

na Facebooku. 
A my sme vďační za to,  

že klezmer sa vrátil na mies
to, kam patrí.

Text, foto: -tabu- 

KleZMeR 
prebudil 
synagógu

Adventné 
Malacky 2011

Advent je predo dvermi a mesto Malacky prostredníctvom McK pri-
pravuje pre svojich obyvateľov jedno z najväčších mestských po-
dujatí Adventné Malacky. Tento rok budú trochu iné ako doteraz. 
Zrejme vás najviac prekvapí ich premiestnenie z Malého námestia 
do Zámockého parku. 

účet:
3278257023/5600

ZA nÁŠ kAŠTIEĽ vÁM 
ĎAkUJEME.

ZbIErkA pokrAčUJE! 
prispejte na dobrú vec!

v dobrovoľnej zbierke na re kon- 
 štrukciu Malackého kaštieľa 

sme do 15. 11. vyzbierali

7745,33 €.

Svoj finančný dar môžete vložiť aj osobne do pokladnice MsÚ.

Študentská 
kvapka krvi
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Bytové domy na sídlisku Juh v Ma
lackách sú postavené v rokoch 1975 
až 1990, a tak je už potrebné pomaly 
pristupovať k ich obnove. „Parado
xom je, že najneskôr postavený by
tový dom, ktorý je v našej správe, 
bol zateplený ako prvý,“ prezradila 
regionálna riaditeľka spoločnosti 
Termming, a. s., Terézia Osuská.

Hlavné slovo majú vlastníci
Rozhodovanie vlastníkov o ob

nove bytového domu zakotvuje le
gislatíva (zákon č. 182/1993 Z. z. 

v platnom znení). Zákon hovorí, že 
rozhodovanie o obnove bytového 
domu je na jeho vlastníkoch a usku
točňuje sa podľa ich potrieb a fi
nančných možností. Majitelia rozho

dujú o investíciách a zabezpečení fi
nančných prostriedkov. Dve tretiny 
vlastníkov tak učinia počas domovej 
schôdze alebo písomným hlasova
ním. Na základe rozhodnutia vlast

níci poveria správcu činnosťami 
potrebnými na obnovu bytového 
domu, napr. vypracovanie projekto
vej dokumentácie, inzeráty v novi
nách pre transparentný výber dodá

vateľa, ponuky na úvery od finanč
ných inštitúcií, podklady k úverovým 
zmluvám až po samotné úverové  
a dodávateľské zmluvy. Taktiež musí 
správca zabezpečiť všetky doklady 
potrebné k územnému a stavebné
mu konaniu, energetický certifikát 
budovy po zateplení či kolaudáciu. 
„Správca koná v mene a na účet 
vlastníkov jednotlivých bytových 
domov. Čiže zabezpečuje činnosti, 
na ktorých sa zmluvné strany do
hodnú,“ vysvetľuje T. Osuská.

rekonštrukcia súčasťou
zatepľovania
Ak sa obyvatelia bytoviek rozhod

nú zatepľovať, je to väčšinou z dô
vodov úspory energií, opotrebenia 
konštrukcie domu a taktiež je v ich 
záujme predĺžiť životnosť domu. 
A tak sa okrem zatepľovania re
konštruujú aj strechy, vymieňajú 
vstupné vchodové dvere, schodis
kové a pivničné okná, opravujú vý
ťahy a vymieňajú rozvody energe
tických sietí.

Koľko to stojí? 
„Finančné náklady na obnovu 

bytového domu sú rôzne, rozsah ob
novy sa odvíja od finančných mož
ností jednotlivých vlastníkov kon
krétneho bytového domu. Pohybu
je sa v rozmedzí 200 až 250tis. €. 
Táto suma obsahuje náklady na sa
motné zateplenie obvodového pláš
ťa bytového domu, rekonštrukciu 
strechy so zateplením, rekonštruk
ciu všetkých balkónov v bytovom 
dome a výmenu otvorov domu,“ ob
jasnila regionálna riaditeľka spo
ločnosti Termming, a. s., Terézia 
Osuská. Všetky stavebné práce sa 
väčšinou financujú z fondu pre
vádzky, údržby a opráv konkrétne
ho domu. Časový horizont obnovy 
bytového domu je rôzny a závisí od 
rozsahu obnovy. Realizácia trvá od  
3 do 6 mesiacov.

Na Juhu sa bude dýchať lepšie
Koncom októbra obohatila Juh 

nová zeleň. Sponzorský dar od 
Swedspan Slovakia, s. r. o., vo výške 
5000 € umožnil výsadbu 33 stromov 
a 44 kríkov. Sídlisko sa vďaka tomu
to daru bude môcť o trochu viac 
nadýchnuť. Po vzájomných konzul
táciách medzi mestom Malacky a Já
nom Prandom, EHS manažérom 
spoločnosti Sweedspan, sa vybrali 
lokality na výsadbu 18 ihličnatých  

a 15 listnatých stromov. Boli medzi 
nimi lipy, javory, platany, hlohy 
a buk. Svoj priestor tu našli aj kríky. 
Na „miesto činu“ sa prišli pozrieť 
a symbolicky vysadiť jeden zo 
stromov aj generálny riaditeľ firmy 
Swedspan Slovakia, s. r. o., J. Lancé
vičs a J. Pranda.

Čo s cestou na Ľ. Fullu?
Problém, ktorý trápi „južanov“ už 

dlhšie obdobie, je cesta na Ulici  
Ľ. Fullu, ktorá je v dezolátnom stave. 
Jej oprava sa chystá už dlhší čas. 
O tom, kedy sa konečne na tejto ces
te bude jazdiť lepšie, nás informoval 
vedúci oddelenia územného rozvo
ja a životného prostredia D. Prokop. 
Počas novembrových dní by mal byť 
vyfrézovaný povrch komunikácie, 
čím sa zlepší jej stav. Tak to zostane, 
až kým nepominú mrazy tohtoroč
nej zimy a na jar 2012 na cestu po
ložíme asfaltový koberec. 

Nenechajme zvíťaziť
neohľaduplnosť
V titulku uvádzame, že sa z Juhu 

stáva moderná štvrť, tou sa však nik
dy nestane, ak neohľaduplnosť vo
dičov zvíťazí nad bezpečnosťou detí. 
V emaile, ktorý zaslal poslanec J. Hal
cin predstaviteľom samosprávy a ďal
ším zodpovedným osobám a taktiež 
oddeleniu marketingu, žiada bezod
kladný návrh konkrétnych riešení, 
ktoré zamedzia, aby vodiči ohrozova
li obyvateľov a deti. Pri ZŠ Štúrova sa 
majú údajne viacerí vodiči záujem 
vyhnúť spomaľovačom, a tak jazdia 
po priľahlom chodníku. Podľa slov 
náčelníka MsP I. Jurkoviča je toto hlá
senie v štádiu preverovania. Vodičom, 
ktorí naozaj páchajú tieto priestupky, 
hrozí finančná pokuta, pretože do
chádza k ohrozovaniu chodcov. Dô
ležitejšia ako pokuta je však bezpeč
nosť. Aby ste sa nemuseli strachovať 
o svojich potomkov, nepáchajte ani 
vy podobnú činnosť.

Text, foto: NATáLiA SLoBoDoVá

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

malackyhlas@malacky.sk

SAMOSPRÁVA  •  PUBlICISTIKA

Upozornenie 
pre dlžníkov!

Oddelenie ekonomiky MsÚ  
v Malackách opakovane upozor
ňuje všetkých občanov, podnika
teľov a ostatné právnické osoby, 
že 31. augusta bol termín druhej 
a zároveň poslednej splátky po
platku za zber, prepravu a zne
škodňovanie komunálneho od
padu a drobného stavebného 
odpadu. 

Súčasne žiadame všetkých po
platníkov, aby si skontrolovali svo
je platby a doplatili prípadné po
dlžnosti za uvedený poplatok. 
V prípade, že tak neurobia, pri
stúpi mesto Malacky k ich vymá
haniu v zmysle platných právnych 
predpisov.

oddelenie ekonomiky MsÚ

Z nevzhľadného Juhu 
sa stáva moderná 
obytná štvrť

Sídlisko Juh sa v poslednom období podrobuje 
viacerým zmenám, ktoré už možno zaregistrovali 
i obyvatelia iných častí Malaciek. Viaceré bytové 
domy sú už zateplené alebo sa momentálne za-
tepľovanie realizuje. Koncom októbra sa tu vysadilo 
33 nových stromov a 44 kríkov a cestu na Ulici Ľu-
dovíta Fullu konečne čaká oprava.

Z rAdnIcE

VRACIAME SA
K PROBLÉMU

Sídlisko Juh mení 
svoj vzhľad z týždňa 
na týždeň.

MsZ 10. novembra prerokova-
lo niekoľko zaujímavých bodov, 
schválilo dva návrhy VZN – o roz-
počtových pravidlách a o dotačnej 
a grantovej politike mesta a v pr-
vom čítaní prerokovalo rozpočet 
na rok 2012. 

Poslanci si vypočuli informáciu 
riaditeľa Nemocničnej, a. s., o aktu
álnom stave v zdravotníctve a si
tuácii v malackej nemocnici. Jej ria
diteľ Mário Kalenčík informoval  
o prebiehajúcich rekonštrukciách  
a ďalších zámeroch, ale aj o dôvo
doch spoplatňovania niektorých 
služieb a dlhých čakacích lehotách. 
Na poslaneckú otázku, prečo za 
poplatok sa termín nájde oveľa 
rýchlejšie, odpovedal vysvetlením, 
že objednané termíny riešia lekári 
nad rámec bežného pracovného 
času na základe dohôd s nemoc
nicou. 

K horúcim témam patrila správa z 
vykonanej následnej finančnej kon
troly v MsCSS a návrh primátora na 
odvolanie riaditeľky tejto príspevko
vej organizácie, kde sa tri roky diali 
podvodné prevody platieb na sú
kromné účty v celkovej výške presa
hujúcej sumu 191 000 €. Riaditeľka 
organizácie D. Mračnová je podľa 
väčšiny poslancov skúsená sociálna 
pracovníčka, ktorá zlyhala v otázke 
riadenia a kontroly, keď zverila eko
nómke ako jedinej oprávnenie dispo
novať s finančnými prostriedkami.

Primátor najprv odhalil 
dlhy v poisťovni
Na problém sa prišlo, keď primá

tor mesta Jozef Ondrejka na začiat
ku roka 2011 upozornil kontrolórku 
na preverenie dlhu MsCSS v Sociál
nej poisťovni, ktorý bol zverejnený 
na webstránke poisťovne. 

Odvtedy kontrolórka vykonala 
v organizácii dve rozsiahle finančné 
kontroly. Čiastková správa o nakla
daní s finančnými prostriedkami 
mesta za rok 2010, predložená po
slancom v apríli, konštatovala neop
rávnené prevody ekonómky vo výš
ke 136 219 €. Na jej základe bola 
ekonómka prepustená, kontrolórka 
mesta na ňu podala trestné ozná
menie a primátor 14. 4. zastupiteľ
stvu predložil návrh na odvolanie 
riaditeľky MsCSS Daniely Mračnovej, 
ktorá podvod v organizácii neodha
lila a neuhrádzanie faktúr, resp. pre
vody platieb na účty, ktorých maji
teľmi boli súkromné osoby, jej ne
boli podozrivé. 

riaditeľku podporili 
štyria poslanci
Poslanci ju však podporili po pr

vý raz aj teraz, keď primátor svoj 

návrh zopakoval. Tajnému hlaso
vaniu predchádzala trojhodinová 
diskusia o príčinách, opatreniach, 
poučeniach a potrebných zmenách 
v systéme kontroly, z ktorej zvukový 
záznam je aj na www.malacky.sk. 
Z prítomných 16 poslancov za od
volanie riaditeľky hlasovalo osem, 
proti boli štyria a ďalší štyria sa hla
sovania zdržali. Daniela Mračnová 
teda na poste riaditeľky zostáva, aj 
keď jej faktickú podporu vyslovili 
iba štyria poslanci. Podľa primátora 
Jozefa Ondrejku je situácia o to ne
príjemnejšia, že za posledné dva 
roky mesto dvakrát menilo Všeobec
nozáväzné nariadenie o poskytovaní 
sociálnych služieb a dvakrát sa zvy
šovali poplatky za služby využívané 
zväčša starými a chorými ľuďmi, 
ktorí sa oprávnene pýtajú, prečo za 
podvody majú pykať práve oni.  

TATiANA BÚBeLoVá

Poslanci podržali riaditeľku MsCSS
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Zmenu názvu ulice nám umož
ňuje zákon č. 365/1990 Zb. v znení 
neskorších predpisov o obecnom 
zriadení (ďalej len zákon). V zmysle  
§ 2b ods. 1 zákona obec určuje a me
ní nariadením názvy ulíc a iných ve
rejných priestranstiev. V zmysle § 2b, 
ods. 3 zákona sa názvy ulíc určujú  
o. i. s prihliadnutím na významné 
nežijúce osobnosti. Proces preme-
novania bývalej Ulice Jána Kostku 
vyplynul zo zápisnice kultúrnej 
komisie, ktorá požadovala, aby sa 
predložený návrh VZN č. 7/2011 
o určení názvov ulíc a o zmene náz-
vov ulíc prepracoval podľa histo-
rických podkladov. Iniciatívu v tom
to smere vyvíjal najmä poslanec  
J. Bulla. Návrh VZN bol teda podľa 
pripomienok prepracovaný. Ako ar
gument na premenovanie Ulice Já
na Kostku na Ulicu Ferdiša Kostku 
odznelo, že Ján Kostka bol síce tiež 
džbankár, ale skutočnou osobnosťou 
v oblasti džbankárstva a keramikárs
tva a národným umelcom v tejto ob
lasti bol jeho brat Ferdiš Kostka zo 

Stupavy. Návrh VZN bol 
zverejnený 15 dní pred za
sadnutím MsZ a 15 dní po 
schválení tohto návrhu 
VZN na úradnej  tabuli 
mesta aj na webstránke 
mesta v zmysle zákona. 
Vyvesením návrhu VZN začala 
plynúť lehota, počas ktorej môžu 
fyzické a právnické osoby uplatniť 
svoje pripomienky k návrhu v písom
nej forme, elektronicky alebo ústne 
do zápisnice na MsÚ. V stanovenom 
termíne MsÚ nezaevidoval žiadnu 
pripomienku od občanov.

Zmenu názvu ulíc pracovníci 
Mestského úradu v Malackách au

tomaticky  na
hlásili na Poštu Malacky, 
Bratislavskú vodárenskú spoloč
nosť, Slovenský plynárenský prie
mysel a Západoslovenskú ener
getiku, kam adresovali aj žiadosti 
o bezplatné zmeny osobných úda
jov pre obyvateľov ulíc, ktorých ná
zov sa zmenil. 

Vlastníkom budovy je od roku 
1992 Stanislav Krajčír, majiteľ 

pekárne Macek, ktorá je výrobcom 
pekárskych a cukrárskych výrobkov 
v regióne Záhoria. Na fakty z dejín 
sme sa  spýtali  historika M. Macej
ku. „O budove je známe len to, že 

v roku 1909 boli jej 
vlastníkmi Leo Gla
ser a Rezsö Stern. 
Čo si však ešte pa
mätám, minimálne 
do polovice 80. ro

kov minulého storočia tu pôsobili 
detské jasle.“ Budova je stará takmer 
150 rokov a je v zlom technickom 
stave. Takže si obnovu priam pýtala. 
Podľa slov majiteľa a zároveň 
investora by mala po jej dokončení 
v júni 2012 na križovatke ulíc Ná
dražná a Radlinského stáť moderná 
budova, ktorá bude skrášľovať tento 
kút mesta.  Text, foto: -naty-

PÝTAME SA
ZA VÁS

SPRAVODAJSTVO  •  PUBlICISTIKA

Na základe právoplatného stavebného povolenia sa ku koncu 
októbra začali stavebné práce na Nádražnej ulici v rohovej budove 
nad pekárňou Macek. realizuje sa tu nadstavba, ktorá bude mies-
tom na nové nebytové, kancelárske priestory.

Na to, aké doklady treba vymeniť, 
vplýva osobná situácia každého ob
čana. Povinnosťou je vymeniť všetky 
doklady, na ktorých je uvedená adresa 
pobytu, určite však občiansky preukaz. 
„Zmena názvu ulice je zmena dokladu 
z úradnej moci a v takom prípade ob
čan za výmenu občianskeho preukazu 
neuhrádza správny poplatok. Výmena 
cestovného pasu nie je potrebná, pre
tože neobsahuje adresu pobytu 
občana,“ uviedla Natália Hattalová z ko
munikačného odboru MV SR. V daňo
vom úrade je nutnosťou nahlásiť každú 
zmenu písomnou formou. U fyzických 
osôb s priloženou fotokópiu OP a v prí
pade právnických osôb s priloženou 
fotokópiou výpisu z OR. Uvedená zme
na údajov je bezplatná.

Ak však na ulici, ktorá zmenila ná
zov, sídli firma, plynie jej povinnosť 
nahlásiť zmenu v Obchodnom regis
tri. K vyhláseniu je potrebné tlačivo 
Návrh na zmenu zápisu do OR a ko
lok (66 €), ktorý je k tomuto úkonu ne
vyhnutný.

Akým spôsobom postupovať v po
isťovni, nás informovala Judita Sma
tanová, špecialistka externej komu
nikácie a hovorkyňa Union zdravotná 
poistovňa, a. s. Poistenec je povinný 
oznámiť príslušnej zdravotnej pois
ťovni najneskôr do ôsmich dní zme
nu trvalého pobytu (plnenie ozna
movacej povinnosti poistenca 
podľa § 23, ods. 1, pís. a) zákona  
č. 580/2004 Z. z. v platnom znení). 
Oznamovaciu povinnosť za pois
tencov v prípade zmeny ulíc ale
bo súpisných čísel plnia aj obce, 
poprípade mestá, ktoré zdra
votná poisťovňa akceptuje a na 
základe zaslaných podkladov 
k zmene ulíc alebo súpisných 
čísel vykoná opravu v infor
mačnom systéme. Adresa nie 
je náležitosťou preukazu po
istenca, preto preukaz pois
tenca nie je potrebné vy
mieňať.

NATáLiA SLoBoDoVá

Redakcia MH si po otvorenom liste Malačana A. Škopka zo dňa 4. 10. uvedomila, 
že veľa ľudí nečíta rýchle informácie v internete, ale spolieha sa 

na tlačené médium. Práve preto redakcia 
list bezodkladne spraco
vala a téme, ktorá tohto 
Malačana rozhnevala, 

sme ihneď vyhradili prie
stor napriek tomu, že jeho 

list sme dostali až po uzá
vierke. V písomnej odpove

di sťažovateľovi odoslanej 
10. 10. (6 dní od doručenia) 

sme sa adresátovi osprave
dlnili a snažili sme sa okol
nosti prípadu vysvetliť. V MH 

č. 17/2011 si každý Malačan 
mohol o občianskej nespo

kojnosti súvisiacej s témou 
premenovania ulíc prečítať. 

Obsah listu sme parafrázova
li a zhrnuli body, na ktoré sa 

autor sťažuje. List sme neuve
rejnili v plnom znení pre viace
ro dôvodov, z ktorých hlavný je 

ten, že tlačový zákon nám ta
kúto povinnosť neukladá. Do 

obsahu média môže zasiahnuť 
iba vydavateľ (mesto), no spôsob 

spracovania odporúčaných tém  
je výlučne v kompetencii redakcie. 

Napriek vyvinutému úsiliu sme toh
 to spoluobčana neuspokojili. Pretože 
sme otvorení aj konfliktným témam, 

uverejňujeme list v doručenej podobe, 
hoci na  to  žiadateľ nemá nijaký práv

ny nárok. Pripúšťame však, že príslušné 
oddelenie MsÚ, ktoré zmeny názvov ulíc 

pripravovalo, podcenilo dôsledky, ktoré 
zmena jej obyvateľom spôsobí. Ústretové 

(hoci nad rámec  zákona) by bolo inicio
vať väčšiu medializáciu pripravovaných 
zmien a včas pripraviť pre občanov odbor

né usmernenie. 

STAnovISko rEdAkcIE

Čo sa deje 
nad pekárňou Macek?

„Zhodli sme sa na tom, že to kon
krétne percento sa v zákone zmení  
a zmení sa tak, aby podľa aktuálnej 
prognózy aj makroekonomickej, aj 
daňovej príjmy obcí a miest v budú
com roku z dane z fyzických osôb bo
li 1,263 miliardy €,“ povedal na dneš
nom brífingu minister financií Ivan 
Mikloš. Dodal, že rast príjmov obcí  
a miest tak bude v budúcom roku 
predstavovať 7 %. 

Mikloš mestám a obciam ustúpil, 
aby podporili ústavný zákon o roz
počtovej zodpovednosti. Minister sa 
na podpore zákona dnes dohodol so 
šéfom Únie miest Slovenska Pavlom 
Hagyarim. Budúci týždeň by chcel  
k podobnej dohode na podpore zá
kona, ale aj financovaní dospieť aj na 
rokovaní s predstaviteľmi Združenia 
miest a obcí Slovenska (ZMOS). „Bu
deme mať silný zákon o dlhovej brz
de alebo o rozpočtovej zodpoved

nosti a silný bude vďaka tomu, že aj 
na samosprávu sa tento ústavný zá
kon bude vzťahovať,“ povedal Mikloš. 
Mestá a obce by sa mali zaviazať, že 
ich zadlženosť nepresiahne 60 % 
oproti ich príjmom. Ak túto hranicu 
prekročia, je podľa Hagyariho možné, 
že budú nasledovať nové voľby sta
rostu či primátora a obecného zastu
piteľstva, ktoré zadlženosť nad túto 
hranicu povolilo.

S Hagyarim sa Mikloš dohodol aj 
na tom, že ministerstvo financií a vlá
da budú súhlasiť s tým, aby za zrušilo 
zdaňovanie príjmov samospráv z pre
nájmu majetku. Zmena by mala na
stať aj v oblasti sociálnych služieb, 
kde rezort financií na ich financova
nie v roku 2012 vyčlení 20 mil. €. Mi
nisterstvo práce má vypracovať ma
lú novelu zákona o sociálnych služ
bách, ktorá by odložila niektoré po
vinnosti samospráv.         -ts-

Dobré správy – 
mix daní 
nehrozí

Príjmy samosprávy by mali v budúcom roku vzrásť o 60 miliónov 
eur. Ministerstvo financií sa s Úniou miest Slovenska dohodlo, že ne-
zmení model financovania samosprávy. Znamená to, že tzv. daňový 
mix, ktorý schválila vláda, platiť nebude. Samospráva si tak nepo-
lepší v porovnaní s rokom 2010 len o tri percentá, ako to pôvodne 
navrhoval rezort financií pri daňovom mixe. obce a mestá budú 
rovnako ako tento rok financované z podielu dane z príjmov fy-
zických osôb, podiel dane však ministerstvo zmení.

Počas roka 2011 sa v Malackách uskutočňovali viaceré zmeny v názvoch ulíc 
a vznikli i nové ulice. Zakotvujú ich platné VZN mesta Malacky, ktoré sú 
zverejnené na webovej stránke mesta. o skutočnostiach, ktoré viedli k zme-
nám názvov, sme vás už informovali v Malackom hlase 17/2011, čo je však 
občan povinný urobiť voči inštitúciám, s ktorými prichádza do kontaktu, 
keď sa mu v občianskom preukaze zmení názov ulice? 

 Premenovali nám ulicu. Čo máme robiť?

A čo nA To úrAd?

Stará podoba Nová podoba

Ulica dukelských hrdinov Ulica duklianskych hrdinov

Ulica Jána Kostku Ulica Ferdiša Kostku

Ulica armádneho generála 
Ludvíka Svobodu Ulica arm. gen. L. Svobodu

Nové ulice v Malackách v roku 2011
Mlynská, Ulica Jána Kalinčiaka, Ulica Sama Chalupku
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SPeKTRUM

2011 2012

Inštitúcia september október november december január február marec apríl máj jún

Materské školy 
predškoláci činnosť polície cudzí ľudia násilie bezpečnosť zvieratká

ukážka 
techniky 
polície

Základné školy 
4. ročníky

chrániť 
a pomáhať 
činnosť MsP

webová 
kriminalita pyrotechnika kradnúť a byť 

okradnutý

bezpečne do 
ma a vonku, jaz
da na bicykli

šikanovanie 
a rasizmus drogy hráči

ukážka 
techniky 
polície

Základné školy 
8. ročníky + 
kvarta gymnázia

chrániť 
a pomáhať 
činnosť MsP

webová 
kriminalita pyrotechnika drogy život bez 

fajčenia
spoločne 
proti násiliu

obchodovanie 
s ľuďmi športový deň

Detský domov
chrániť 
a pomáhať 
činnosť MsP

webová 
kriminalita drogy krádeže fajčenie riziká pri 

pôžičkách
obchodovanie 
s ľuďmi hráči šikanovanie 

a rasizmus

ukážka 
techniky 
polície

Seniori + zdra
votne a telesne 
postihnutí

spoločne proti 
negatívnym 
javom

riziká 
podomového 
predaja

riziká zbierok, 
príspevkov cez 
telefón a pod.

riziká 
na cestách

webová 
kriminalita

bezpečný 
domov

tabuľka pridelených subjektov ▲

Preventista Zariadenie cieľová skupina

Vladislav Kunák

ZŠ Štúrova žiaci 4. a 8. ročníkov

Špeciálna základná škola a Praktická škola žiaci 4. a 8. ročníkov

MŠ Kollárova predškoláci

MŠ Hviezdoslavova predškoláci

MŠ Bernolákova predškoláci

MŠ Štúrova predškoláci

MŠ Happy Land, Pezinská č. 7 predškoláci

detský domov Macejko všetky deti

občianske združenie seniorov Zlatý vek seniori

Slovenský zväz telesne postihnutých telesne postihnutí 

Združenie zdravotne postihnutých Viktória zdravotne postihnutí

Ján Ďuriš
ZŠ Dr. J. Dérera, Ul. gen. M. R. Štefánika 7 žiaci 4. a 8. ročníkov

Gymnázium Malacky, Ul. 1. mája 8 žiaci kvarty v 8r. gymnáziu

Andrej Filo ZŠ Záhorácka žiaci 4. a 8. ročníkov

Marta Preisová ZŠ M. Olšovského, Kláštorné námestie 1 žiaci 4. a 8. ročníkov
plán prednášok 2011/2012 ▼

Plán preventívnych 
aktivít – rok 2011/2012

Mestská polícia v Malackách dl
hodobo vykonáva činnosť vychá
dzajúcu zo systému preventívnych 
aktivít, ktorá je zameraná na rozličné 
vekové skupiny. Už 10 rokov každé 
ráno mestskí policajti zabezpečujú 
priechody pre chodcov pri školách 
a už od škôlky prichádzajú medzi de
ti a pripravujú ich na hrozby, s kto
rými sa môžu stretnúť. Každá škola 
má svojho preventistu a deti majú 
jeho telefónne číslo. Ich dôveru do
kazuje, že v krízových situáciách mu 
zavolajú a požiadajú o radu či po
moc.

Záber na všetky 
vekové kategórie

„Systém prevencie kriminality  
v meste Malacky vychádza z publi
kovanej stratégie prevencie krimi
nality a z praktických potrieb vzhľa
dom na bezpečnosť detí mládeže. 
Je komplexným systémom, ktorý 
zahŕňa všetky najohrozenejšie ve
kové skupiny od materských škôl 
po dôchodcov a so širokou škálou 
preberaných tém, ktoré pri lepšom 
priblížení konkrétnej cieľovej sku
pine umožní predchádzať dôsled
kom negatívnych javov,“ hovorí ve

dúci oddelenia preventívnych ak
tivít Vladislav Kunák. 

MsP v Malackách má za sebou 
niekoľko úspešných preventívnych 
projektov, na ďalších aktuálne pra
cuje. Podľa V. Kunáka mať takto de
tailne vypracovaný a najmä pra
videlný a dlhodobý systém vyko
návania prevencie priamou kon
taktnou metódou s cieľovými 
skupinami vonkoncom nie je samo
zrejmosťou a on sám nevie o tom, 
že by niektorá mestská polícia na 
Slovensku podobný systém mala 
vypracovaný.

Sociálna prevencia 
už piaty rok

„U nás sa v sociálnej prevencii 
pracuje systémovo už 5. rok s tým, 
že deti v 4. ročníkoch spoznávajú 
preventistu, ktorý už raz medzi ne 
chodil, keď boli škôlkari, a deti v 8. 
ročníkoch a deti z kvarty 8ročných 
gymnázií sa opätovne stretnú so 
„svojimi“ preventistami z nižších roč
níkov,“ vysvetľuje V. Kunák. Tak má 
MsP istotu, že rizikovými témami 
prejdú všetky deti v meste a pred
náškové stretnutia a besedy s pre
ventistami zanechajú brázdu pozna

nia a hlavne schopnosť rozlišovať 
negatívne konanie. Systém preven
cie je zároveň systémom dynamic
kým, ktorý sa ustavične mení podľa 
zistenia potrebných zmien a požia
daviek obyvateľov mesta, sledujúc 
cieľ zvyšovania výchovného pôso
benia a povedomia o potrebe pred
chádzať z hľadiska bezpečnosti ne
priaznivým javov. 

Prevenciu kriminality v našom 
meste realizujú štyria policajti MsP. 
Deti zo škôl, ktoré majú na starosti, 
poznajú ich telefónne číslo a môžu 
im zavolať kedykoľvek, keď majú po
trebu riešiť so svojím policajtom ne
jaký problém. 

TATiANA BÚBeLoVá

 Systém preventívnych aktivít MsP

Foto: archív MsP
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Na Štúrovu 
prišiel iBobor

Pomaly, ale isto sa blíži udeľovanie Ceny primátora 
mesta Malacky Pálfiho srdce. Toto ocenenie odovzdáva 
primátor raz za dva roky rodákom za záslužnú činnosť  
v oblasti športu, vedy, kultúry či spoločenského života, 
no najmä za ich úspechy, ktoré svojím významom pre
siahli hranicu metropoly Záhoria.

Svoje nominácie osobností na ocenenie Pálfiho srd
ca za roky 2010 a 2011 môžete posielať na adresu 
media@malacky.sk alebo vhodiť priamo do schránky 
mestských médií pri schodoch MsÚ na Radlinského 
2751/1 v Malackách. Slávnostné odovzdávanie cien sa 
uskutoční vo februári 2012.      -red-

Udeľovanie Pálfiho srdca sa blíži

Slovensko-moravské
zápolenia 
Diváci sa môžu tešiť na zápasy  

9 dvojíc amatérskych boxerov zo  
Slovenska a Moravy v kategóriách 
mladších a starších žiakov, dorasten
cov a mužov a stanovených hmot
nostiach. Medzi rozhodcami sú via
cerí držitelia najvyššej svetovej kvali
fikácie AIBA, napr. hlavný rozhodca 
Tibor Horning, ktorý rozhoduje na 
MS a OH, alebo ringový rozhodca Mi
roslav Jakubík. 

Aj najtvrdšie disciplíny
Milovníci bojových umení si vy

chutnajú exhibičné zápasy viacerých 
druhov – džudo, karate, novinkou na 
tomto obľúbenom podujatí budú 
ukážky jednej z najtvrdších bojových 
disciplín s použitím maličkých ruka
vičiek, ktoré sú tvrdšie ako boxerské. 
Ide o MMA, ale aj K1 a grampling, čo 
je zmiešané bojové umenie, ktoré sa 
vykonáva vo veľkých boxerských ru

kaviciach, a je zamerané najmä na lá
macie techniky. 

Medzi hosťami aj legendy
Čestnými hosťami na galavečere 

budú manželka malackej boxerskej 
legendy Mária Reisenauerová (69), 
predstavitelia BC RTJ, ale aj olympij
ský víťaz Janko Zachara (Helsinky 
1952); Michal Franek (44), juniorský 
majster sveta (Bukurešť 1985) a vice
majster sveta (Tampere 1984), dvoj
násobný vicemajster Európy a účast
ník OH v Soule a Barcelone. „Ďalší 
hosť, ktorého prítomnosti sa veľmi 
teším, je aj Ivan Vlasovčák, môj od
dielový kolega z Dubnice nad Vá
hom, za ktorú som v študentských 
časoch boxoval. Ivan je mnohoná
sobný majster sveta v boxe,“ hovorí 
Ali Reisenauer ml. a upozorňuje, že 
veľmi si cení aj účasť otcových pria
teľov a bývalých vynikajúcich boxe
rov Milana Jurigu a Jozefa Krajčírika. 

TATiANA BÚBeLoVá 

Galavečer bojových 
športov

Galavečer bojových športov a hudby – tradičný Memoriál Aliho rei-
senauera (†18. 11. 2004) – úspešného malackého boxera, zakladateľa 
Bc rTJ, jeho 6. ročník sa uskutoční 26. 11. o 16.30 h v ŠH Malina. 

V dňoch od 8. do 11. novembra 
sa v ZŠ Štúrova stretlo mnoho 
múdrych hláv. Konala sa tucelo-
slovenská súťaž z informatiky 
s názvom iBobor, do ktorej sa 
škola zapojila už po tretíkrát. 

Zaujímavosťou tejto súťaže je, že 
úlohy sa riešia priamo cez internet. 
Žiaci si musia poradiť so zadaniami, 
ktoré sú zamerané na rôzne okruhy 
z informatiky. Podľa ročníkov sú roz
delení do kategórií bobríci, kadeti 
a benjamíni. Počas 3ročnej histórie 
školy sa v školskom roku 2009/2010 
najlepší úspech podarilo dosiahnuť 
Filipovi Kujanovi (dnes žiakovi 8. A), 
ktorý sa umiestnil na vynikajúcom  
1. mieste (spolu s ďalšími 18 žiakmi 
z celého Slovenska). Aj keď sa tento 
rok nepodarilo dosiahnuť takéto vy
nikajúce umiestnenie, žiaci si s úlo
hami poradili výborne. Najúspešnej
šími riešiteľmi sú Thomas Višváder 
a Mário Pavúček. 

Z. oťAPKoVá/-red-; foto: -zš-

Super VIANOČNá INZERCIA!
NAJLEPŠí reklaMný záSah!



�

Členstvo v tejto asociácii prináša 
TIKu výhody i povinnosti zároveň. 
Vďaka novému odsúhlasenému me
diálnemu plánu Malacky dostanú 
možnosť prezentovať sa na rôznych 
portáloch cestovného ruchu či 
v printových médiách, ako napríklad 
v časopise Krásy Slovenska, ktorý bu
de mať onedlho aj elektronickú ver
ziu. Túto možnosť sa bude snažiť per
sonál TIKu naplno využívať tak ako 
doteraz. Predsedníčka AICES Ivona 
Fraňová využila toto stretnutie zá
stupcov turistickoinformačných 
kancelárií Slovenska aj na pripome
nutie a obnovenie minimálnych 
štandardov, ktoré musí každý TIK spĺ
ňať, napríklad otváracie hodiny mu
sia presiahnuť 30 hodín týždenne, 
TIK musí zamestnávať minimálne 
dvoch ľudí, pričom jeden bude na pl
ný pracovný pomer. Každý zamest
nanec sa musí taktiež dohovoriť 
svetovým jazykom, s uprednostne

ním anglického jazyka a turistom 
musia byť k dispozícii bezplatné ma
teriály o meste či internetové pripo
jenie. TIK v inkubátore spĺňa prevaž
nú väčšinu týchto štandardov už te
raz, čo dáva predpoklady na jeho 
ďalšie zlepšovanie. Jeho terajší za
mestnanci sa na takomto valnom 
zhromaždení zúčastnili prvý raz 
a treba povedať, že sa mnohému pri
učili.

KATArÍNA ĎUricoVá

Začiatkom novembra sa rukami 
známych malackých výtvarníčok  
R. Habovej a E. Režnej zveľaďoval 
priestor hneď oproti hlavnému 
vchodu do inkubátora. Tie na steny 
nakreslili priam umelecké diela. 
V priebehu novembra sa do miest
nosti nainštalujú preliezačky, šmý
kačka, bazén s guľôčkami, trampo
lína či rampa na šplh. Interiérové 
ihrisko vzniká ako prvé v Malackách 
a bude určené pre deti od 0–7 rokov. 
Otvorené bude celý týždeň od 9.00 
do 18.00 h. Ihrisko predstavuje plo
chu 90 m2, a tak sa tu bude môcť 
hrať bez problémov 15–20 detí. Pre 
vaše ratolesti sa chystá inkubátor vy
budovať i šatňu a k dispozícii budú 
aj samostatné sociálne zariadenia. 
Ihrisko bude ponúkať aj miesto pre 

rodičov, kde budú môcť počkať na 
dieťa a taktiež tu budú môcť nechať 
potomka na určitý čas v opatere 
kvalifikovaných pracovníkov s peda
gogickým vzdelaním. Momentálne 
ešte nepoznáme presný dátum otvo
renia prvého detského interiérového 
ihriska, no podľa slov J. Ondrejkovej, 
manažérky pre vzdelávanie v inku
bátore, bude už pravdepodobne na 
Mikuláša z ihriska počuť džavot de
tí.                -naty-; foto: -maga-

číTAJTE A vyhrAJTE

Autorom výroku, ktorý tvorí taj-
ničku, je francúzsky cisár, politik 
a generál Bonaparte Napoleon i. 
(1769–1821).

VoDoroVNe
A neočakávali, že sa niečo stane 

– lesná správa B Indián – kardanový 
kĺb, kĺbová spojka – fontána c krmi
vo pre vtákov – čakateľ, uchádzač – 
mámenie, klam – borový les D 1. časť 
tajničky – e Ilustrovaná encyklopé
dia Slovenska (skr.) – usadeniny roz
toku – nastupovali do vlaku – poko
lenie F prostriedkom – kry so žltými 
kvetmi, drienky – fáza Mesiaca G kan
celárska skratka 2. časť tajničky

ZViSLe
1 pomenuj sa 2 náplecník na dôs

tojníckej uniforme 3 značka pascalu 
– hlboký mužský hlas – chem. značka 
rádia 4 rodné číslo – skratka pre kus 
– kapustovitá zelenina 5 ekonomic
ká komisia (skr.) – hoci po česky – kód 
adenského letiska 6 potom po ne
mecky – poľovačka 7 podniková rada 
(skr.) – deň po česky – Matica sloven
ská 8 predložka (určuje vzdialenosť) 
– dedina pri Komárne – doktor (skr.)  
9 EČV okresu Krupina – zvýšený tón 
D – skratka rodinného domu 10 Liga 
národov (skr.) – české domácke meno 
Alice – rímske číslo 99 11 značka ab
voltu – anglické mužské meno Edu

ard (dom.) – vajce po nemecky 12 
obytná stavba – román E. Zolu 13 me
no televíznej hlásateľky Strakovej – 
MPZ vozidiel Albánska – citoslovce 
povzdychu 14 povrchová baňa – EČV 
okresu Michalovce – Snemovňa ľudu 
(skr.) 15 rímske číslo 999 – likérnik – 
chemická značka plutónia 16 mužské 
meno (15. 11.) 17 prostrední

Pomôcky: 
ADE, dann, dis, ája, Ted, Nana

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

Spomedzi čitateľov, ktorí nám po
slali správne vylúštenie tajničky – 
Nič nemá na dieťa lepší vplyv 
ako chvála – sme vyžrebovali Pet
ra Kohúta z Malaciek. Získava bás
nickú zbierku Šepotom. Žiadame 
výhercu, aby sa do 1. 12. ohlásil 
v redakcii.
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krížovkA Pripravil: VoJTecH KÚKoĽ
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MAlACKÝ
HlAS

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

OKOM
OBJEKTÍVU

MALACKÝ HLAS            20/2011

• Glazúrovanie vaní.
Kontakt:  0905 98 36 02

rIAdkovÁ InZErcIA

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Do Knižnice MCK vstúpila podve
čer 9. 11. energická mladá žena. Ne
prišla si vypožičať knihu ani opýtať 
sa na knižné novinky, ale porozprá
vať o svojej novej knihe. 

Kristína Baluchová, autorka kni
hy Lietam v tom tiež, už počas štúdia 
psychológie začala pracovať ako le
tuška. Lietania sa nebála, blízkosť 
tejto problematiky poznala z rodin
ného prostredia. Keď bola na auto
gramiáde Iana McEwana v Londýne 
a podpisoval jej knihu Solar, pomys
lela si, že aj ona by raz chcela napísať 
niečo väčšieho formátu. Vždy mala 
vzťah k literatúre, rada čítala, písala, 
len chýbala odvaha, aby sa sny moh

li stať skutočnosťou. Po „páde” spo
ločnosti SkyEurope Airlines, kde pra
covala ako stewardka vyše 5 rokov, 
sa v jej živote udialo veľa zmien. Vte
dy pocítila, že nastal ten správny čas 
napísať knihu rovno z aviatorského 
prostredia. Prvý pokus bol doku
mentom, ktorý na základe konzul
tácií s vydavateľstvami spracovala 
na román, ktorý je pravdivým prí
behom o láske, sklamaniach mladej 
letušky. 

V súčasnosti autorka pracuje na 
ďalšej knihe o láske, ale už z iného 
prostredia, ktorá by mohla vyjsť na 
budúci rok. 

NATáLiA cHABADoVá

Z letušky 
spisovateľkou

„Láska k lietaniu a nostalgia za chvíľami v letovej hladine niekoľko 
tisíc stôp nad morom ju stále mátala, až ju zaviedla k tomu, aby si 
splnila sen – ešte raz sa vrátiť a pobudnúť aspoň na chvíľu v obla-
koch. Aj keď len mysľou a perom. Knižka o fascinácii plynutím času. 
o tom, aké je ťažké zmieriť sa s tým, že niekoho a niečo strácame.“

Mia Thermopolisová, princezná 
Genovijská, hrdinka série Denník 
princeznej, napísala s pomocou 
Meg Cabotovej svoju prvú histo
rickú romancu. Čitateľky desiatich 
častí série denníka, ktoré sa odo
hrávajú v súčasnosti, možno pre
kvapí, že romanca Vykúp moje 
srdce je zasadená do 13. storočia. 
Príbeh vás bezpochyby strhne 
rovnako a nebudete vedieť pre
stať čítať.

Druhou knihou, o ktorú môžete 
zabojovať, je novela Nemohúc-
nosť, mohli by sme ju však nazvať 
i pochybnosti. Dynamický príbeh 
Lízy a Milana sa odohráva v centre 
Bratislavy. Dvaja mladí ľudia sa sí
ce milujú, ale na rodinu nepomýš
ľajú. Milana trápia mnohé veci. Či 
nie je zbabelec, či si na Slovensku 
nepremárni život, či dosiahne 
úspech. Kolotoč bizarných, často 
komických situácií sa naplno roz
krúti. Vymrští Lízu zo vzťahu alebo 
sa Milanovi podarí slabosť pre
konať?

Ak chcete súťažiť hneď o dve pub
likácie, pošlite do 12. 12. nalepený 
kupón a možno sa práve na vás 
usmeje šťastie. 
Knihu Biely džez vyhráva Jana 
isteníková. Žiadame výherkyňu, 
aby sa do 7. 12. ohlásila v redak
cii.

Rodí sa nám 
Inkubík

V malackom inkubátore sa nám rodí nové detské hracie centrum 
inkubík. 

TIK musí spĺňať 
štandardy

V bratislavskom hoteli Sorea regia sa 26. októbra konalo valné 
zhromaždenie Asociácie informačných centier Slovenska (ďalej 
AiceS), na ktorom mal zastúpenie aj náš TiK ako riadny člen 
asociácie. Podľa programu sa postupne prerokovali a odsúhlasili 
všetky body, týkajúce sa stavu členskej základne AiceS, plánu 
činnosti AiceS pre nasledujúce obdobie, úpravy členských 
poplatkov či mediálneho plánu.

Vítanie svätého 
Martina

Svätý Martin letí krajom sám na koníkovi priamo k nám... Zvuk 
pesničky sa niesol Zámockým parkom v podvečer 11. 11. počas 
Svätomartinského lampášikového sprievodu.

Deti spolu so svojimi rodičmi 
prišli privítať svätého Martina na ko
ni. V tme ožarovanej fakľami ožil aj 
príbeh o Martinovi. Ten sa rozdelil 
so žobrákom o svoj plášť a s deťmi 
o svetlo, ktoré rozžiarilo desiatky 
lampášikov.

Na záver si deti pochutnali na 
martinských rožkoch z dielne šikov
ných mamičiek a zohriali sa teplým 
čajom. Podujatie zorganizovalo OZ 
DaR, M.L.O.K., Farské spoločenstvo 
Malacky a CVČ Malacky.

 -cvč-
Mestské centrum kultúry 
Malacky pozýva na 

vernisáž 10. vianočnej 
výstavy členov 
Art clubu 2002
v galérii MCK na Záhoráckej ulici 
1919 už vo štvrtok 24. novembra 
o 17.00 h. 
Výstava bude sprístupnená do 
18. decembra. Vstup voľný.

kUlTúrny TIp

Takto vyzerali priestory budúceho detského raja v polovici novembra.
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Významná sopranistka 
svetového mena
Festival venovali organizátori 

z Kultúrneho spolku Uhranská perla 
v Záhorskej Vsi mestu Malacky na 
počesť rodičov opernej divy Lucie 
Poppovej. Žili v Malackách na Ulici 
Martina Benku a Lucia ich tu nav
števovala. Lucia Popp bola význam
ná sopranistka svetového mena, kto
rá vytvorila akýsi mostík medzi slo
venskou a svetovou operou v čase, 
keď medzi nimi visela železná opo
na.

Narodila sa v malej dedinke pri 
Malackách v Záhorskej Vsi. Pôvodne 
začala študovať medicínu, no neskôr 
prestúpila na Vysokú školu múzic
kých umení do Bratislavy. V Rakúsku 
získala slávu najmä interpretáciou 
Kráľovnej noci. Ako členka Štátnej 
opery vo Viedni účinkovala v milán
skej La Scale či v newyorskej Metro
politnej opere. Počas svojej kariéry 
nahrala nespočetné množstvo pies
ní a opier. Medzi inými Nápoj lásky 
alebo Figarova svadba.

Prvý ročník ukazuje záujem 
o vokálne umenie
Nápad usporiadať Festival Lucie 

Popp sa zrodil v hlave predsedníčky 
Kultúrneho spolku Uhranská perla  
v Záhorskej Vsi Magdalény Šimko
vičovej, tiež rodáčky zo Záhorskej 
Vsi. Koncerty realizovala v spoluprá
ci s umeleckým vedúcim Festivalu 
Mgr. art. Júliusom Šoškom a odbor
nou garantkou vokálneho umenia 

Dr. art. Máriou Hencelovou. „Prvý roč
ník ukazuje záujem o vokálne ume
nie mladých operných spevákov. Pro
jekt finančne podporilo Ministerstvo 
kultúry SR a sponzori. Aj vďaka nim 
sa bude mesiac november už každo
ročne v Záhorskej Vsi sláviť v znamení 
Festivalu Lucie Poppovej,“ s hrdosťou 
priznáva M. Šimkovičová. Otvárací 
koncert, ako aj ostatné s výnimkou 
toho malackého, sa uskutočnil v Kos
tole sv. Michala v Záhorskej Vsi. V na
šom meste sme si mohli vypočuť 
koncert i vďaka podpore Mestského 
centra kultúry.

Text, foto: NATáLiA SLoBoDoVá

Stanislav Viktorín a Mária 
Telárová; Richard Tesár a Katarína 
Masaryková

NIE SÚ MEDZI NAMI:

POVEDALI SI ÁNO:

Valéria Huberová, Malac
ky, *1958; rozália Tótho-

vá, Malacky, *1938; Anton Petrík, 
Malacky, *1951; Ladislav Hrčka 
*1924; Jozef Tichý, Malacky *1927; 
ružena rigáňová, V. Leváre *1935; 
Ján Petrovič, Malacky *1920

SpoMIEnky

blAhožElÁME

VÍTAME MEDZI NAMI:
Kiara Lipová, * 26. 9.;  Vik
tória Kudličková, *26. 10.; 

Agáta Benkovičová, *28. 10. 

HISTÓRIA  •  KUlTÚRA

MAlAckÁ MATrIkA
od 31. 10. do 14. 11. 2011

Podľa slov historika M. Macejku, 
ktorý sa prítomným prihováral, ne
šlo o odbornú prednášku, ale o sú
hrn informácií o kniežati, keďže sú 
veľmi nedostupné a ťažko získateľ
né. Treba však povedať, že 
i veľmi zaujímavé. 

Mikuláš XIII. Pálfi sa naro
dil v našom Malackom kaš
tieli. A pred sto rokmi prav
depodobne práve tu oslavo
val päťdesiatku. Dôkazom,  
že sa narodil v našom meste, je zá
pis z matriky, ktorý sme mohli vi
dieť. Podľa nej bol tento Pálfi 117. 
dieťaťom pokrsteným v Malackách. 

M. Macejka unikátne prítomným 
ukázal i rodokmeň Pálfiovcov spo
lu so zozbieranými fotografiami 
z detstva Mikuláša XIII., ako i mla
dosti a jeho posledných rokov. 

Spätosť tohto rodu s františ
kánskym kláštorom je ne
odškriepiteľná, a to doka
zujú i fotografie z minulých 
čias, ktoré ponúkla pred
náška.
Celým menom Mikuláš An

ton Maria Pálfi zanechal teda v ma
lackej histórii hrubú čiaru. Informá
cie o jeho pôsobení, ale aj o pôso
bení ďalších Pálfiovcov sa ešte stále 

vo všetkých smeroch 
neobjasnili, a tak je stá
le po čom pátrať. 
Ak máte i vy relevant
né informácie, kontak
tujte Múzeum M. Till
nera. Počas večernej 
prehliadky kaštieľa sa 
návštevníci mohli po
zrieť okrem zrekon
štruovaných častí aj na 
zvyčajne nesprístup
nené podzemné prie
story bývalej  koniar
ne.

Text: 
NATáLiA SLoBoDoVá,

foto: archív McK

Čas plynie a život sa 
končí. Zostanú len 
slzy, smútok a spo
mienky. Život Ti ne
doprial s nami dlhšie 
byť, ale v našich srd
ciach budeš stále žiť.
7. 11. sme si pripomenuli 18. výročie 
úmrtia nášho milovaného manže
la, otca a deda Františka Baďuru. 
S láskou spomínajú manželka, dcé
ra, zať, syn Dušan s nevestou, syn 
Feri, vnúčatá.

Bolestný bol Tvoj náh
ly odchod, no v srd
ciach si stále s nami. 
21. 11. uplynulo 9 ro
kov, čo nás navždy 
opustil náš milova
ný Martin Kadlu-

ba. S láskou spomínajú rodiny Kad
lubová, Poláková a Prokopová. 

20. 11. sme si pripomenuli nedoži
tých 85 rokov nášho 
drahého otca a ded
ka izidora cigáňa 
z Malaciek. S láskou 
v srdci spomína celá 
rodina.

Kto ju poznal, spo
menie si. Kto ju mal 
rád, nezabudne. Ži
ješ v srdciach tých, 
ktorí Ťa milovali.
18. 11. sme si pri
pomenuli nedoži

tých 65 rokov Zitky Markovej.  
S láskou spomínajú manžel, syn 
a dcéra s rodinami.

22. 11. uplynulo 10 rokov, čo nás 
opustil môj drahý manžel Anton 
Kočiš z Malaciek a 24. 11. si pripo
míname nedoži
tých 86 rokov. 
S láskou spomínajú 
manželka Milka 
s celou rodinou. 
Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú 
spomienku.

27. 11. si pripomí
name nedožitých 
37 rokov nášho sy
na, brata a vnuka 
Mariána Kožucha. 
S láskou spomínajú 
maminka, babinka 
a celá blízka rodina.

Tri operné divy 
v Kultúrním 
domečku

So zatajeným dychom pozorovali v nedeľu 13. 11. návštevníci 1. roč-
níka Festivalu Lucia Popp strhujúce výkony troch operných dív. 
Zlato v hrdle, ktoré vlastnia Mariana Hochelová, Jana Kohútová 
a christiane Marie reidl, sprevádzala na klavíri Xénia Maskalíková. 
Dvanásť neopakovateľných árií a recitatívov z dielne W. A. Mozarta, 
A. Dvořáka či G. Bizeta sa ozývalo celým malackým Kultúrním do-
mečkom.

Mikuláš XIII. Anton Maria Pálfi sa 
narodil v rodovom zámku v Malac
kách 11. novembra 1861 ako štvrté 
dieťa grófa Pavla Jozefa Mikuláša 
Pálfiho a grófky Geraldine z rodu 
Károliovcov. V tom čase bol hlavou 
malackej línie Pálfiovcov knieža An
ton Karol, Mikulášov prastrýko. Knie
žací titul mala v malackej línii od za
čiatku 19. storočia vždy len hlava ro
du. Po smrti bezdetného 
Antona Karola v roku 1879 
sa ďalším kniežaťom stal 
práve osemnásťročný Mi
kuláš XIII. Mal síce tri star
šie sestry, ale rodová moc 
sa dedila v mužskej línii.

Zaslúžil sa o rozvoj Malaciek 
Františkán P. Dionýz Kass ho vy

chovával, aj jeho súrodencov, v Ma
lackách. Neskôr Mikuláš študoval 
vo Viedni a stal sa husárskym po
ručíkom. Veľa času trávil vo Viedni. 
Stal sa cisárskym maršalom a taj
ným radcom Františka Jozefa I. 

15. 2. 1885 uzatvoril manželstvo  
s o 5 rokov staršou Margitou Ziči, na 
ktorú Malačania spomínali v dob
rom. Manželstvo bolo bezdetné. 
Manželia podporovali františkánsky 
kláštor so školou, založili kláštor vin
centiek so školou v Malom kaštieli. 

Mikuláš podporoval aj Dobrovoľný 
hasičský zbor v Malackách. Zaslúžil 
sa o priemyselný rozvoj Malaciek 
na prelome 19. a 20. storočia.

Jeseň života prežil
v Marcheggu
Malacky boli sídlom Mikuláša 

XIII. a celej línie rodu až do prevratu 
v roku 1918. Počas prevratu odišiel 

do bezpečia a po prevrate 
sa rozhodol presťahovať 
do svojho letného sídla, 
rakúskeho Marcheggu. 
Hovorí sa, že Malačania 
ho vyhnali. Jeho majetok 
sa zmenšoval, ale malacký 

zámok Pálfiovcom stále patril. Ne
skôr ho Pálfiovci dali františkánom 
výmenou za svoje patronátne po
vinnosti voči nim, siahajúce do  
17. storočia do čias Pavla IV. Pálfiho. 
V Marcheggu žil Mikuláš až do svo
jej smrti. Zomrel vo Viedni 6. marca 
1935 a pochovali ho v hrobke v zá
mockom parku v Marcheggu vedľa 
jeho manželky a brata Alexandra. 
Ďalším kniežaťom sa po jeho smrti 
stal bratranec Ladislav. Zomrel v ro
ku 1947, a tým vymrela malacká lí
nia Pálfiovcov.

MArTiN MAceJKA, 
Múzeum Michala Tillnera

Mikuláš XIII. Pálfi
Žil, pôsobil, 
zanechal stopu 

Svedkami, ba i súčasťou veľmi  zaujímavého stretnutia s histó-
riou bola 11. 11. asi štyridsiatka priaznivcov dejín. Mestské cen-
trum kultúry a Múzeum M. Tillnera pripravili pri príležitosti 150. 
výročia narodenia posledného malackého kniežaťa Mikuláša Xiii. 
Pálfiho prednášku o jeho živote a pôsobení nielen v Malackách.

Pri príležitosti krás
neho životného 
jubilea 80. narode
nín všetko najlep
šie, veľa pohody 
a spokojnosti, pev
né zdravie drahej 
babke Klementíne Machatovej 
prajú Oľga a Jarka s rodinami.

Jana Kohútová, jedna z dám, ktoré uchvátili návštevníkov festivalu.
Sú to oni, naša mamka a otec, kto
rých láska spája a vzájomne im silu 
dodáva v radostných i ťažkých chví
ľach. 25. 11. pred 50 rokmi si po-
vedali svoje áNo a teraz osla-
vujú ZLATÚ SVADBU Anna a Jo-
zef Kratochvílovci. 
Želáme vám zdravie, spokojnosť, 
veľa pokoja, aby ste v láske dlho 
medzi nami žili. Všetko najlepšie 
prajú dcéra Jarmila, zať Ondrej, 
vnuk Michal, vnučka Andrea, syn 
Vladimír, nevesta Ľubica a vnučky 
Linda, Adriana.

Na fotografii je vyob
razený približne troj
ročný Mikuláš XIII. Pálfi

V piatok 25. 11. o 19.00 h sa pred
stavia herci  Divadla na hambál
ku v hre Didiera Kaminku: 

len nijakú 
paniku! 
Predstavenie sa uskutoční v Kul
túrním domečeku (kino) na Hviez
doslavovej ul. 3. Vstupné: 2,50 €
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Medzinárodný Mikulášsky tur
naji ČSFA sa uskutoční pod zášti
tou poslanca MsZ J. Halcina. Se
dem až osemroční futbalisti a fut
balistky budú bojovať o Pohár 
ČSFA a o medaily. 

Sobota 3. 12. v Športovej hale 
Malina ponúkne zaujímavé stret
nutia medzi zúčastnenými klub

mi a domácimi zostavami ČSFA 
Malacky (4 družstvá). Na turnaji 
si zahrá dovedna 140 detí a ma
lacké deti si na ňom budú môcť 
zmerať svoje futbalové schop
nosti s konkurenciou a s najlep
šími mužstvami z Rakúska a Čes
ka. 

Divákov čaká veľa emócií a zá

žitkov, ale aj zábavy, k čomu urči
te prispejú zápasy mužstiev vý
beru žien ČSFA Malacky, SK Rapid 
Viedeň, SK Slávia Praha. 

A na čo sa môžu tešiť najviac? 
Predsa na osobnú návštevu 

Mikuláša s plnou nošou darče
kov!

T. LUKeŠoVá/-red-; foto: ČSFA

poZvÁnkA

Mikulášsky 
futbalový turnaj

Česko-Slovenská futbalová akadémia (ČSFA) bude v Malackách hostiť rapid Viedeň a Sláviu 
Praha. Na pozvanie vedenia ČSFA na čele s prezidentom J. Kubovičom sa tu zíde špička futba-
lových prípraviek U7 a U8 z rakúska, Česka a Slovenska. 

Preteky o 10.00 h odštartoval pri
mátor mesta J. Ondrejka. I keď re
kord podujatia nepadol, cenu pri
mátora pre najrýchlejšieho bežca si 
odnášal domov Malačan Jakub Vala
chovič za čas 31:56 min. a cenu riadi
teľky ZŠ Záhorácka Zuzany Jánošo
vej určenú pre najrýchlejšiu bežkyňu 
medzi ženami pretekárka Slávie STU 

Bratislava Katarína Pokorná za čas 
38:44 min. Ocenení boli i najrýchlejší 
Malačania, ktorým ceny (permanent
ky do plavárne) venovala príspevková 
organizácia mesta AD HOC. Okrem 
Jakuba Valachoviča to boli Gabriela 
Janíková (ženy), Marco Adrien Droz
da (juniori) a Romana Sekáčová (ju
niorky). Organizátori už tradične od

menili i najstaršieho účastníka, kto
rým bol Rudolf Roučka (72 r.) z Junio
ru Holíč a najmladšieho pretekára, 
ktorým bol Mário Rácz (15 r.) z LRC 
Veľké Leváre.

Súčasťou podujatia boli i preteky 
mládeže Malacký kilometer, kde štar
tovalo ďalších 99 nádejných bežec
kých talentov. Výborná účasť, dobré 
časy, pekné počasie, tak v tomto zna
mení sa niesol 28. ročník Malackej X. 
Už teraz sa zaiste účastníci i organi
zátori tešia na budúci rok. 

 
Víťazi 28. ročníka Malackej X 
Juniori
Marco Adrien Drozda, AC Malac

ky, 37:42 min.
Muži 20 až 39roční
Jakub Valachovič, AC Malacky, 

31:56 min.
Muži 40 až 49roční
Ján Miškeřík, Lipov (ČR), 35:34 

min.
Muži 50 až 59roční
Pavol Klimeš, SBK Wiky, Kyjov 

(ČR), 35:25 min.
Muži nad 65 rokov
Karol Pötecz, Bratislava, 42:56 

min.
Juniorky
Veronika Kermietová, Tiatlon 

team, Trnava, 44:20 min.
Ženy 20 až 34ročné
Katarína Pokorná, Slávia STU, 

Bratislava, 38:44 min.
Ženy 35 až 49ročné
Marta Durnová, BRANPAC, Veselí 

nad Moravou (ČR), 42:42 min.
Ženy nad 50 rokov
Helena Barančíková, Považský 

cukor, Trenčianska Teplá, 48:31 min.
ANToN PAŠTeKA (upravené)

Tenisové 
bilancovanie

Na pamiatku priateľa, tenistu, 
trénera, funkcionára a správcu 
tenisového areálu Ladislava 
Petrivalského sa v septembri 
uskutočnil už 5. ročník Memo-
riálu Ladislava Petrivalského.

Boli to medzigeneračné stretnu
tia, kde mladícka dravosť súperila 
s tenisovou skúsenosťou, stretnutia 
dvoch pohlaví, kde ženská krása stá
la proti mužskej sile, stretnutia pria
teľov, no tenisových rivalov, kde o ví
ťazstve v zápase rozhodli posledné 
lopty, kde o postupujúcom do semi
finále rozhodoval počet získaných 
gemov. Do semifinálových bojov po
stúpili D. Valent, P. Lapin, Ľ. Čepka 
a S. Húšek. Najlepšie výkony počas 
celého turnaja predvádzali Valent 
a Lapin, ktorí sa nakoniec stretli vo 
finále. Po vyrovnanom priebehu sa 
z víťazstva tešil P. Lapin. 

Začiatkom septembra Tenisový 
oddiel TK Strojár Malacky na kurtoch 
v Zámockom parku zorganizoval aj 
12. ročník Turnaja amatérov vo dvoj
hre NOVERA CUP 2011. Zúčastnilo sa 
ho 20 tenisových nadšencov. K naj
väčším favoritom aj tento rok patrili  
I. Matúšek, V. Režný, V. Taraba, P. Ko
nečný. Svojou hrou a postupom do 
semifinále zaujal i M. Kralovanský. 
Vo finále sa stretli minuloroční fina
listi I. Matúšek a V. Režný. Napriek veľ
kej snahe Režného aktívnou hrou 
uspel Matúšek, ktorý takto obhájil 
svoj minuloročný triumf.

PAGe (krátené)

Dve víťazstvá, 
jedna prehra

V Dunajskej Lužnej sa 12. 11. kona
lo ďalšie kolo II. Slovenskej doraste
neckej ligy v boxe. Boxeri BC RTJ Ma
lacky mali zastúpenie vo kategórii 
mladších žiakov (do 38 kg) M. Ružič
ka, v kategórii starších žiakov (do 52 
kg) J. Hanúsek a v kategórii juniorov 
(do 60 kg) M. Baláž. M. Ružička s bo
xerom z BC Galanta D. Kollerom zaslú
žene vyhral na body. J. Hanúskovi sa 
ušiel súper z BC Galanta K. Döme, kto
rého nakoniec pokoril. Duel R. Su
chánka z domáceho Linka box Du
najská Lužná proti M. Balážovi z BC 
RTJ Malacky bol označený ako jedno 
z najkrajších stretnutí podujatia, no 
náš boxer ho prehral.

 Bc rTJ (krátené) 

Futsalisti 
v 7. kole

V siedmom kole 2. SNL Bratislava 
sa na palubovke ŠH Mladosť v piatok 
11. 11. stretli Malačania s domácim 
mužstvom Relaxu. Domáce futsalo
vé mužstvo okupuje spodné priečky 
tabuľky, ale ako sa hostia presvedčili 
v predchádzajúcom zápase, neradno 
podceňovať žiadne mužstvo tejto sú
ťaže. Zápas sa skončil v pomere 3:11 
pre Malačanov.

23. 11. sa uskutočnil v ŠH Malina 
medzinárodný priateľský zápas, v kto
 rom sa stretli 1. SFC Canaria Team Ma
lacky s reprezentáciou Kuvajtu. Pre 
domácich to bola česť mať takúto prí
ležitosť.

P. NeráD (krátené)

Na Malackej X 
220 pretekárov

Za veľmi vydareného jesenného počasia sa v sobotu 12. 11. uskutoč-
nil v Malackách 28. ročník behu Malacká desiatka. ideálne počasie 
prilákalo na štart rekordných 220 bežcov. Toto tradičné podujatie je 
súčasťou seriálov behov Grand Prix Záhorie a Moravsko-sloven-
ského bežeckého pohára. okrem slovenských bežcov na trati boli 
pretekári z Českej republiky a z partnerského poľského mesta Žnin.

Odovdávanie cien 
tým najrýchlejším


