
Nové pravidlá týkajúce sa Zá
mockého parku navrhla poslankyňa 
Gabriela Janíková. Pôvodné pravidlá 
z  roku 2009 (VZN mesta Malacky 
č. 3/2009) obsahujú totiž už ne

aktuálne informácie a  duplicitné 
a neprehľadne uvedené texty. Nový 
náv števný poriadok bol prepraco
vaný tak, aby bol aktuálny a v súla
de s  platnými právnymi predpismi. 
O  novom návštevnom poriadku 
(no vom všeobecne záväznom na
riadení mesta) malo rozhodovať 
mestské zastupiteľstvo na  zasad
nutí 20. februára. Materiál však bol 
napokon z  programu zasadnutia 
stiahnutý. Jeho navrhovateľka G. Ja
níková neskrývala sklamanie: „Mohli 
sme tu mať VZN, ktoré by bolo v po
rovnaní s  doterajším jednoduchšie, 
zrozumiteľnejšie, ústretovejšie a v sú
lade s  právnymi predpismi.“ Poslan
kyňa dodala, že osud návštevného 
poriadku už nie je v jej rukách, a že 
po tretí raz ho už predkladať nebu
de.

G. Janíková predkladala nový 
návštevný poriadok už v septembri 
minulého roka. Vtedy mali k  nemu 

pripomienky viaceré komisie pri 
mestskom zastupiteľstve. Mate riál 
bol preto prepracovaný a  znova 
predložený zastupiteľstvu teraz vo 
februári. 

Opätovné stiahnutie materiá
lu vysvetlil primátor Jozef Ondrej
ka: „Zákonná podmienka pre pre
ro kovanie a  schválenie všeobecne 
záväzného nariadenia  mesta je, aby 
bolo 15 dní zverejnené. Materiál bol 
zverejnený na  elektronickej úradnej 
tabu li aj na  klasickej úradnej tabu
li, chýba la tam však príloha číslo 1.  
Nebola tak splnená zákonná pod
mienka.“

• • •
O  novom návštevnom poriad

ku Zámockého parku by mali  po
slan ci rokovať na ďalšom zasadnu tí, 
ktoré je naplánované na  apríl. Do
vtedy platí doterajší návštevný po
riadok.

M. Janotová

Vo  februári Mestský úrad 
v  Malackách písomne upozor
nil nájomcov, ktorí ma jú od   
1. 7. 2011 pridelené nájomné 
byty na  Ulici Pri Maline v  Ma
lackách, že sa blíži čas, keď  
im uplynie doba nájmu a plat
nosť ich nájomných zmlúv 
sa dňom 30. 6. 2014 skončí. 
O opako vané uzavretie zmluvy 
musia požiadať písomne.

Žiadosť pošlite do 30 dní
V zmysle platného Všeobecne zá

väzného nariadenia mesta Malacky 
č. 9/2011 o nakladaní s nájomnými 
bytmi vo vlastníctve mesta Malacky 
nájomca má právo na  opakované 
uzavretie zmluvy o nájme na pred
metný nájomný byt pri dodržaní 
podmienok uvedených v  nájomnej 
zmluve a  v  nariadení. O  možnosti 
opakovaného uzavretia nájomnej 
zmluvy Mestský úrad v  Malackách 

nájomcov takisto písomne informo
val. „Nájomca, ktorý má záujem aj na
ďalej užívať nájomný byt, musí do 30 
dní po  doručení informácie písomne 
požiadať mesto Malacky o uzatvore
nie opakovaného nájmu a k písomnej 
žiadosti doložiť požadované podkla
dy,“ povedala správkyňa mestských 
nájomných bytov Barbora Ballová 
z MsÚ Malacky a upozornila, že ne
splnenie tejto povinnosti sa bude 
považovať za neuplatnenie si práva 
opakovaného nájmu a nájom uply
nutím doby nájmu zaniká. 

Žiadateľ k písomnej žiadosti 
o opakovaný nájom na nájomný 
byt doloží nasledovné doklady:

•  dotazník k doplneniu žiadosti,
•  čestné vyhlásenie (každá spo

ločne posudzovaná osoba),
•  kópiu pracovnej zmluvy (každá 

spoločne posudzovaná osoba),

Rekordy 
a medaily 
za sabráž 

Tomáš Vyšvader a  jeho priateľka 
Marika Sedliaková dobyli Majstrov
stvá SR v sekaní sektov. Tomáš v ka
tegórii mužov profesionálov získal 
2. miesto. Jeho priateľka 
Marika získala zlato v ka
tegórii amatérov. 

Pred 380 rokmi 
nás získali 
Pálfiovci

Výročie jednej z  najvýznamnej
ších udalostí v dejinách mesta zauja
lo mnohých. Hoci tradičné pravidel
né Stretnutia s  históriou sa konajú 
v MCK, toto bolo v kaštie
li, lebo práve o ňom bola 
reč.

Mesto získalo 
financie 
na terminál

Ministerstvo pôdohospodárstva 
a  rozvoja vidieka SR schválilo žia
dosť mesta o  nenávratný finančný 
príspevok na projekt Rekonštrukcia 
Nádražnej ulice a  auto
busovej stanice v  Malac
kách. 3Vi
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Študenti, pozor!

Témy sú 
známe

Viac na 4. strane

Pokračovanie na 3. strane

 Návštevný poriadok
Zámockého parku sa nemení

O nájomnú 
zmluvu treba 
po troch rokoch 
znovu požiadať

 Bývate v nájomnom byte?

Malacká 
hudobná jar 
klope 
na dvere

Kultúrne podujatia sú aktivitami, 
ktoré predovšetkým rozvíjajú ľudské
ho ducha a  obohacujú náš vnútor
ný svet intenzívnym zážitkom a  spo
mienkami. Hudba je fenoménom kaž
dodenného života človeka. Je nielen 
tvorcom atmosféry mnohých situá
cií, ale i  liekom priaznivo pôsobiacim 
na  naše zmysly. Na  Záhorí sa každo
ročne v mesiacoch marec a apríl orga
nizuje niekoľko vystúpení, tvorených 
prevažne vážnou hudbou, či spevác
kymi zbormi so spoločným názvom 
Malacká hudobná jar. Tento rok pôj
de už o  jubilejný 50. ročník. Program 
iste ponúka nezabudnuteľné hudob
né momenty, ktoré v nás nepochybne 
zanechajú pozitívne emócie a  doda
jú potešenie do  všedného dňa. Preto 
na chvíľku zabudnime na povinnosti, 
odíďme na pár hodín do sveta podma
nivých zvučných tónov, ktoré sa budú 
rozliehať priestormi synagógy alebo 
Kulturního domečku (kina).  Oceňme 
talent a kreativitu hudobne nadaných 
ľudí, ktorí sú tu nielen preto aby sa  
prezentovali, ale aby nám i odovzdali 
časť seba a  zarezonovali svojim die
lom v našich mysliach.

A. Šrůtková, študentka FMK UCM

Viac o  Malackej hudobnej jari, 
ktorá odštartuje v  polovici mar
ca, vám prinesieme v ďalšom čís
le Malackého hlasu.

Začiatkom mesiaca sme vás informovali o tom, že mesto pripravuje 
nový návštevný poriadok Zámockého parku a že ho môžete pripo
mienkovať. Názorov, návrhov a pripomienok prišlo niekoľko. Napo
kon však zostáva platný doterajší návštevný poriadok.

Foto: S. Osuský
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Osud mamografu 
závisí od posudkov
Starý mamograf v nemocnici v minulom roku doslúžil. Mesto ho po-
skytlo miestnemu zdravotníckemu zariadeniu do nájmu v roku 2005 
na základe zmluvy o nájme, tá bola ukončená k 31. 12. 2013. Mamo-
graf totiž prekročil odporúčané počty vyšetrení a je morálne zastara-
ný. Nemocnica ho vymenila za nový. 

„Aký bude ďalší osud zariadenia, ktoré je vo vlastníctve mesta Malacky, 
bude závisieť od  odborného znaleckého posudku, ktorý je už objednaný, 
a od rozhodnutia mestského zastupiteľstva,“ povedal prednosta MsÚ Ma
lacky Dušan Vav rinec. Dodávateľ zariadenia (firma Puli medical), ktorý vy
konával počas prevádzky mamografu jeho údržbu, servis a revízie, spra
cuje a predloží návrh prípadnej možnosti, resp. vhodnosti jeho ďalšieho 
využitia.

„Mesto bude po získaní odborných stanovísk postupovať v zmysle zákona 
o majetku obcí a v zmysle platných nariadení mesta,“ dodal. D. Vav rinec. 

-tabu- 

„Použili sme pracovný názov cvičis-
ko, pretože po prvý raz mesto inštaluje 
do výbehu aj účelovo vybrané prvky, 
kde sa psy žijúce v  podmienkach by-
tov môžu aj sami vyšantiť, zatiaľ čo ich 
majitelia si môžu v areáli posedieť na 
lavičke a napríklad čítať si knihu ale-
bo noviny,“ povedala vedúca OÚRŽP 
Anna Ševerová.

Doterajšie podnety upozorňujú 
na predpokladané zvýšenie hladi
ny hluku pre brechot psov, možný 
zápach z psích výkalov, častý výskyt 
psov a  strach z  nich, využitie zele
nej voľnej plochy, ktorá mohla slúžiť 
radšej ako parkovisko či detské ihris
ko... Okrem toho ľudia namietajú, že 
Malacky už jedno cvičisko majú za 
mestom. Ku všetkým bodom je mož
né podať vysvetľujúce stanovisko 
a  rozptýliť obavy obyvateľov zvole
nej lokality.

Dôležitá je aj skutočnosť, že 
v  meste je registrovaných 1519 dr
žiteľov psov, od ktorých v roku 2013 
pribudlo do mestskej pokladnice 24 
757,10 €. „Tí, ktorí poctivo platia daň 
za psa, majú aj isté požiadavky a  je 
pravda, že v minulosti sa pre psov 

veľa neurobilo,“ zdôvodňuje A. Še
verová z MsÚ. Majitelia psov sa obra
cajú na mesto so žiadosťou o vybu
dovanie plôch pre voľný výbeh psov 
na plochách v blízkosti bytových do
mov.

Požadujú priestor, kde môžu psa 
voľne vypustiť a nemusia sa báť, že 
sa stratí alebo ohrozí človeka. Drži
telia psov sa obracajú nielen na pra
covníkov mesta, ale aj na poslancov 
MsZ. Vybraná plocha sa aj doteraz 
využívala na venčenie psíkov. Plá
novaný výbeh bude oplotený a roz
delený na dve časti. Jedna plocha je 
určená pre výbeh psov a druhá na 
voľnú výcvikovú časť s tréningovými 
prvkami a košmi na psie exkrementy.

Výbeh budú využívať hlavne ob
čania, ktorí bývajú v tejto lokalite, 
ale môžu aj iní. Prístup naň bude 
bezplatný a pôjde len o samostatné, 
relaxačné využívanie tréningových 
prvkov bez inštruktora. „Detské ihris-
ko, ktoré by tam niektorí rodičia ma-
lých detí radšej videli, sa buduje v rám-
ci revitalizácie Břeclavskej ulice len 
o kúsok ďalej,“ dodáva A. Ševerová.

T. Búbelová 

Mestská polícia 
zve rejnila na  www.
malacky.sk foto gra
fie psov odchytených 
tento mesiac. Ak sa psí 
miláčik stra til práve 
vám a do stal sa do rúk 
MsP, mô  žete ho nájsť 
v  ka ranténnej stanici 
na Hlbokej ulici. Psy, 
kto ré majú zavedený 
čip, však majú väčšie 
šťastie a  ich majitelia 
sa dajú vďaka čítač
ke čipov nájsť takmer 
okamžite.

Text: -tabu-
Ilustračné foto

Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatis-
tickým úradom SR uskutočňuje na Slovensku Zis-
ťovanie o financiách a spotrebe domácností, ktoré 
je súčasťou európskeho projektu HFCS (House-
hold Finance and Consumption Survey). Projekt je 
koordinovaný Európskou centrálnou bankou a zú-
častňujú sa na ňom všetky krajiny eurozóny.

Jeho cieľom je získať spoľahlivé údaje o súčasnej eko
nomickej situácii domácností v eurozóne. Údaje zo zisťo
vania poskytnú podklady pre rôzne štúdie, ako napríklad 
bytové otázky mladých, úspory a  dôchodkové otázky 
starších osôb, výskum vplyvu bohatstva na spotrebu, za
dlženosť domácností, prístupnosť získania úveru, atď. Vý
sledky zisťovania umožnia získať dôležitý pohľad na eko
nomické správanie sa rozličných typov domácností, čím 
sa stanú cenným prínosom v mnohých hospodárskopo
litických oblastiach eurosystému.

Pre rok 2014 bolo do zisťovania vybraných prib-
ližne 430 obcí, medzi nimi aj Malacky. 

Do zisťovania bolo náhodným výberom zaradených 
celkovo 4 200 domácností. Zisťovanie sa uskutoční v me
siacoch február až marec 2014. V tomto období vybrané 
domácnosti v našom meste navštívi pracovník ŠÚ SR, po
verený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať 
sa preukazom zamestnanca ŠÚ SR a  pozývacím listom 
podpísaným guvernérom NBS a predsedníčkou ŠÚ SR. 

Všetky informácie, ktoré nám v  rámci tohto zisťova
nia domácnosti poskytnú, budú spracované anonymne 
a využijú sa výhradne pre štatistické a vedecké analýzy 
nekomerčného charakteru. So všetkými odpoveďami 

na otázky bude narábané ako s citlivými údajmi v súlade 
so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj s európ
skou legislatívou o dôvernosti osobných údajov.

Štatistický úrad SR, foto: -naty-

Doteraz nevyužívaná budova 
na Ul. 1. mája vedľa budovy MsCSS 
sa stane sídlom denného stacionára 
– služby klientom, ktorí sú odkázaní 
na pomoc inej osoby. Počas uplynu
lých dní boli dokončené plánované 
búracie práce, na  rade sú podlahy, 
ktoré dostanú novú podobu. 

Ďalej sú plánované opravy so
ciálnych zariadení, zateplenie stien 
a stropov, zavedenie novej elektroin
štalácie a samozrejme maľby. Rekon
štrukcia financovaná z  mestského 
rozpočtu bude stáť 64 000 € a mala 
by byť hotová do júna 2014.

Text, foto: N. Slobodová

Zisťovanie o ekonomickej
situácii domácností

Rekonštrukcia 
 stacionára 
pokračuje

Rekonštrukcia budovy budúceho denného stacionára Mestského 
centra sociálnych služieb pokračuje podľa schváleného projektu i ča-
sového harmonogramu.

Spoločnosť PROGRES-T, s. r. o., 
oznamuje užívateľom káblo-
vej televízie, že mestský infor-
mačný kanál eM-TV vysielaný 
v analógu je od 13. 2. 2014 za-
radený do digitálneho vysiela-
nia. Naladiť na TV prijímačoch 
sa dá automaticky, pričom väč-
šina TV prijímačov uloží kanál 
na  konci programového rast-
ra, alebo manuálne – kanál 45, 
UHF, frekvencia 666 MHz.

 Psí výbeh s cvičiskom 
ľudia pripomienkujú

Mestské médiá 10. 2. informovali na www.malacky.sk o pripravova-
nom projekte zriadenia oploteného cvičiska pre psov na Záhorác-
kej ulici a vyzvali verejnosť na jeho pripomienkovanie, a to do 24. 2.  
Z podnetov, ktoré doteraz obyvatelia Záhoráckej ulice zaslali na 
oddelenie územného rozvoja a  životného prostredia MsÚ (OÚRŽP) 
v Malackách, cítiť isté obavy a nepochopenie.

 Stratil sa vám pes?

http://www.malacky.sk
http://www.malacky.sk
http://www.malacky.sk
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•  potvrdenie o zamestnaní,
•  kópiu občianskeho preukazu 

(plnoletých posudzovaných 
osôb),

•  potvrdenie o  priemernom čis-
tom mesačnom príjme za  rok 
2013 (každá spoločne posudzo-
vaná osoba),

•  živnostenský list a  daňové po-
danie za rok 2013 (živnostníci),

•  potvrdenie z úradu práce (v prí-
pade nezamestnanosti v  roku 
2013),

•  potvrdenie o  poberaní rodi-
čovského príspevku, prídavku 
na dieťa, materského príspevku, 
resp. výživného.

O pridelení rozhoduje komisia
Žiadosti o pridelenie nájomného 

bytu na Ulici Pri Maline, ale aj žiados-
ti o opakovaný nájom posudzuje ko-
misia menovaná primátorom mesta, 
pôvodne zložená z deviatich členov 
so skúsenosťami v oblastiach sociál-
nych vecí, zdravotníctva a práva pod 
vedením vedúceho oddelenia eko-
nomiky MsÚ L. Adamoviča. Do  ko-
misie boli menovaní pracovníci 
úradu, poslanci mestského zastupi-
teľstva a dvaja členovia zastupujúci 
verejnosť. Prísediacou je kontrolórka 
mesta Ľ. Čikošová. Komisia pre po-
sudzovanie žiadostí na  pridelenie 
nájomných bytov, ktorej zápisnice 
sú verejne prístupné na www.malac-
ky.sk (úvodná strana, banner vpravo 
– nájomné byty), teda rozhoduje 
o splnení či nesplnení kritérií na pri-
delenie bytu a odporúča primátoro-
vi vydať súhlas na  pridelenie bytu 
vybraným uchádzačom.

Keďže počet záujemcov spĺňa-
júcich kritériá spravidla presahuje 
možnosti pridelenia bytu, komisia 
posudzuje a  zohľadňuje sociálne 
pomery uchádzača, aktuálne byto-
vé pomery, naliehavosť situácie, ale 
v  neposlednom rade aj finančné 
možnosti žiadateľa a  jeho schop-
nosť uhrádzať si záväzky vyplývajú-
ce z nájomného vzťahu. 

Na  zasadnutí MsZ 20. 2. 2014 
primátor mesta J. Ondrejka vy zval 
poslancov o doplnenie komisie z ra-
dov poslancov, keďže dvaja poslanci 
sa členstva v komisii vzdali. 

Za neplnenie povinností 
výpoveď z nájmu

Zo 110 nájomcov nájomných by
tov v lokalite Pri Maline si 101 plni lo 
svoje povinnosti vyplývajúce z uza-
tvorenej nájomnej zmluvy. Obyva-
telia týchto bytov si riadne pla tia ná
jomné a za služby spojené s býva ním 
pravidelne a  v  súlade s  pla tobným 
predpisom. 

„Jeden nájomca ani po písomných 
upozorneniach neuhradil viac ako 
tri mesiace platby a  z  toho dôvodu 
mu bola doručená výpoveď z nájmu,“ 
upozornil vedúci právneho oddele-
nia MsÚ v Malackách E. Dóczi. Mesto 
Malac ky písomne upozornilo všet-
kých ne platičov na  nevyhnutnosť 
plniť si povinnosti vyplývajúce z ná-
jomnej zmluvy.

Neplatiči aj na Hlbokej
Podobná situácia ako v  nájom-

ných bytoch Pri Maline je aj v byto-
vom dome na Hlbokej ulici 5001, kde 
sa nachádza dvanásť jednoizbových 
bytov. Na základe nájomných zmlúv 
ich užívajú sociálne slabší obyvatelia 
mesta Malacky. Aj v  tomto prípade 
sú uzatvárané zmluvy na dobu urči-
tú (v zmysle VZN č. 4/2011, ktorým 
sa stanovujú podmienky nájmu by-
tov určených na  bývanie sociálne 
slabým obyvateľom mesta), najviac 
na  tri roky s  právom opakovaného 
nájmu, ak nájomca splní podmienky 
nájomnej zmluvy a občianskeho zá-
konníka. „Rovnako ako pri bytoch Pri 
Maline sa postupuje voči neplatičom 
na Hlbokej ulici, kde sa v súčasnosti re-
alizuje výkon rozhodnutia súdu o vy-
pratanie bytu, ďalšie podania v súčas-
nosti rozhoduje príslušný súd,“ uvie-
dol J. Tomaník z právneho oddelenia 
MsÚ Malacky.

T. Búbelová

SAMOSPRÁVA / SPRAVODAJSTVO 

Mesto Malacky získalo nená
vratný finančný príspevok 
na  rekonštrukciu predstanič
ného námestia a  autobusovej 
stanice. 

Ministerstvo pô dohospodárstva 
a  rozvoja vidieka SR schválilo žia-
dosť mesta Malacky o  nenávratný 
finančný príspevok na  projekt Re-
konštrukcia Nádražnej ulice a auto-
busovej stanice v Malackách. Výška 
NFP je takmer 800tisíc €, zdrojom 
financovania je Operačný program 
Bratislavský kraj, Prioritná os 1 – In-
fraštruktúra, 1.2 Regionálna a mest-
ská hromadná doprava. 

Cieľom projektu je zabezpe-
čiť funkčné a  kultúrne prostredie 

priestoru pred železničnou stani-
cou a  na  prístupových komuniká-
ciách, efektívne využiť jednotlivé 
druhy verejnej dopravy (vlak, prí-

mestský autobus), vybudovať zá-
chytné parkovisko pre osobné au-
tomobily a bicykle v rámci prestup-
ného terminálu, a  tým zabezpečiť 
čo najväčší záujem cestovať verej-
nou dopravou a  znížiť počet osôb, 
ktoré využívajú individuálnu auto-
mobilovú dopravu.

Projekt počíta s kompletnou re-
vitalizáciou zóny a delí sa na osem 
stavebných objektov. Ide o komuni-
kácie, parkoviská, spevnené plochy, 
dažďovú kanalizáciu, drobnú archi-
tektúru, sadovnícke úpravy, verejné 
osvetlenie, informačný systém BID 
(Bratislavská integrovaná doprava) 
a  kamerový bezpečnostný systém. 
V pláne sú aj nové autobusové ná-
stupištia a  výstupištia, ktoré budú 
výškovo oddelené od  komuniká-
cie, čím by mali byť bezpečnejšie. 
V  rámci revitalizácie by na Nádraž-
nej ulici mal pribudnúť aj nový mo-
biliár a zeleň. 

Výraznou novinkou by malo byť 
zavedenie elektronických informač-
ných tabúľ, ktoré budú informovať 
o  aktuálnych spojoch a  meška-
niach. Podľa projektu by tu malo 
vzniknúť aj 69 nových parkovacích 
miest. S výstavbou by sa malo začať 
tento rok. 

Text: M. Janotová, foto: naty

Dokončenie z 1. strany

Mesto získalo financie 
na dopravný terminál

 Bývate
v nájomnom byte?

V rámci pravidelnej údržby zelene 
vykonávajú pracovníci mesta jarné 
orezávky alejových stromov, kríkov 
a trvaliek. „Keďže zima bola tento rok 
veľmi mierna, s jarnou údržbou sme 
až o mesiac popredu,“ hovorí správ-
kyňa zelene M. Gajdárová. Zeleň je 

už upravená na  Juhu, Veľkomorav-
skej, v Zámockom parku i na Námes-
tí SNP. Pracovníci v týchto dňoch po-
kračujú v centre mesta na Radlinské-
ho a Záhoráckej ulici, neskôr prejdú 
aj na Cestu mládeže. 

Text, foto: naty

Jarná údržba zelene
 je v plnom prúde

Monitorovacia stanica v  Malac-
kách je jediná v Bratislavskom kraji. 
Zaznamenáva úroveň znečistenia 
ovzdušia a  informuje o  aktuálnych 
hodinových koncentráciách znečis-
ťujúcich látok. V   prípade ohroze nia 
obyvateľstva kraja pri havárii – po-
žiare chemického priemyslu, skla-
dov, rafinérie Slovnaft Bratislava či 
OMV v Rakúskom Schwechate ako aj 
prípadných požiarov ropných vrtov 
v rakúskych bezirkoch Gänsendorf – 
–Mistelbach má úlohu sledovať úro-
veň znečistenia.  

Stanica dlhý čas stávala vedľa ob-

chodného domu Stred. Tamojší po-
zemok však získal súkromník a stani-
cu si tam neželal. SHMÚ potom po-
žiadal o pomoc mesto Malacky, pri-
čom navrhol miesto na  parkovisku 
pri hlavnej križovatke. Umiestne nie 
stanice totiž má určité limity (blízkosť 
križovatky, stanica nesmie byť za-
krytá stromami a pod.) a práve toto 
miesto ich spĺňalo. Keďže o  prenáj-
moch mestských pozemkov rozho-
duje MsZ, dostala sa táto záležitosť 
na zasadnutie 20. februára. Poslanci 
upozornili, že pre areál parkoviska 
na Mierovom námestia existujú plá-

ny na výstavbu a  rekonštrukciu. Dl-
hodobý prenájom časti parkoviska 
by tak mohol v budúcnosti spôsobiť 
ťažkosti pri rekonštrukcii a najmä pri 
získavaní eurofondov na  ňu. SHMÚ 
žiadal o prenájom pozemku na dobu 
neurčitú, lebo si to vyžaduje projekt, 
cez ktorý sa uchádzajú o eurofondy. 
V pláne totiž majú vymeniť túto sta-
nicu za novú modernejšiu. 

Mesto Malacky a SHMÚ tak budú 
teraz rokovať o  inom vhodnom po-
zemku na umiestnenie stanice. Záu
jem spolupracovať so SHMÚ a  po-
môcť v  tomto projekte deklarovali 
poslanci a  potvrdil to aj primátor 
mesta J. Ondrejka. Rovnako Komi-
sia pre územný rozvoj, dopravu a ži-
votné prostredie pri MsZ podporu-
je rokovania o  vhodnejšej lokalite 
na  umiestnenie meracej stanice 
SHMÚ z pohľadu rozvoja mesta.

M. Janotová

V strede mesta na parkovisku pri hlavnej križovatke stojí už niekoľko 
mesiacov meracia stanica Slovenského hydrometeorologického ústa
vu (SHMÚ). Presunula sa tam z miesta pri autobusovej zastávke pri 
červenom obchodnom dome. Odvtedy vyvolala množstvo diskusií, 
a to najmä o svojom vzhľade a vplyve na estetiku okolia. O prenájme 
pozemku pod stanicou rokovalo 20. februára zastupiteľstvo. Poslanci 
prenájom zamietli, búdka sa tak znova bude musieť presunúť.

Meracia stanica sa zrejme
opäť presunie

http://www.malacky.sk
http://www.malacky.sk
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September 2013
Našich škôlkarov sme pri vítali diva
delným predstavením Janko Hraško. 
Október 2013

Bábkové divadlo Červená čiapočka
Jablkové mlsanie 
Táto akcia sa konala pre deti a ro

dičov po prvý raz. Vďaka nej sme vy
zbierali sumu, kto rá nám poslúžila na 
úpravu školského dvora.

Októbrová brigáda
Jesenné upratovanie na školskom 

dvore, zúčastneným ďakujeme.
Posedenie so starými rodičmi
V mesiaci úcty k starším si deti 5. 

a 6. triedy s pani učiteľkami pripravili 
pre starých rodičov program a vlast
noručne vyrobené darčeky.

Šarkaniáda
Keď nám zafúkal jesenný vetrík, 

spoločne sa všetky deti našich tried 
vybrali so šarkanmi na vychádzku do 
blízkej prírody.

November 2013
Halloween party  

Zábavné dopoludnie v  tematic
kých kostýmoch detí a pani učiteliek 
6. triedy.
Kurz korčuľovania

Deti predškolského veku po pri
hlásení rodičmi začali navštevovať 
kurz korčuľovania v  Ice aréne v  La
mači.

December 2013
Mikuláš 

Ako každý rok, 6. 12. navštívil 
všetky deti Mikuláš s čerticami a an
jelmi. Deti mali pripravené tematic
ké piesne, básne. Odmenou im boli 
sladké balíčky.

Divadelné predstavenie Ide, ide 
mu zika

Vianočné mlsanie a tržnica
Táto akcia sa konala pre deti a ro

dičov prvý raz. Spre vádzala ju veľmi 
príjemná atmosféra. Vy zbierali sme 
sumu, ktorá nám poslú ži na zakúpe
nie nových hracích prvkov na škol
ský dvor.

Vianočné besiedky
Pani učiteľky s deťmi pripravili pre 

svojich blízkych vianočný program 
a milé darčeky.

Irena Hoďovská 
a učiteľky 6. triedy MŠ 

 s elokovanými triedami Štúrova ul.

Série preventívnych predná-
šok v  malackých školách po-
kračujú. Počas našej návštevy 
príslušník MsP Ján Ďuriš pred-
nášal ôsmakom o drogách. 

Odprezentoval im, čo 
sú to drogy, ako vzni
ká závislosť, ako sa 
mení osobnosť člo
veka pod vplyvom 
užívania drog, prečo 
závislosť podporu
je vznik kriminality, 
upozornil na zdravot
né ohrozenia pri užívaní 

drog. Žiakom ôsmeho ročníka bolo 
už všeličo z počutia známe, no sami 
sa veľa pýtali a  chceli vedieť, kde 
môžu ohlásiť, ak vedia, kde a kedy 
sa schádzajú skupiny drogovo zá

vislých mladých ľudí. Zaují
malo ich, či tam po lícia 

príde a ako zakročí.
Celodenná séria 

prednášok sa skon
čila až popoludní 
a  bola počas týžd
ňa už druhá v  po

radí.

Text, foto: -tabu-

ŠKOLSTVO

Vo štvrtok 20. febru-
ára pripravilo štátne 
gymnázium v  Malac-
kách Deň otvorených 
dverí. Školu navštívilo 
množstvo záujemcov 
o štúdium. Viacerí pri-
šli v sprievode svojich 
rodičov.

Išlo hlavne o  terajších 
žiakov piatych a deviatych 
tried základných škôl. 

Návštevníci si mohli 
po prezerať celú školu vrá
tane najmodernejších 
učební. Zaujímavé poku
sy si pripravili žiaci pod 
ve dením učiteľov naprí
klad vo fyzikálnom či che
mickom laboratóriu. Celé 
dopoludnie teda patrilo 
návštevám možných bu
dúcich gymnazistov. Ak 
ste Deň otvorených dverí 
nestihli, nezúfajte. „Našu 
školu môžete navštíviť aj  
po iné dni. Budeme sa vám 
individuálne venovať,“ po
vedala s úsmevom riaditeľ
ka gymnázia E. Krajčírová. 
„Na webovej stránke školy 
máme tiež veľmi peknú vir-
tuálnu prehliadku,“ dodala.

Text, foto: N. Slobodová

Študenti, pozor!
Témy sú známe
Primátor Jozef Ondrejka vyhlasu je ďal-
ší ročník súťaže literárnej tvorivosti s  ná-
zvom Malacké brko. Do súťaže sa môže 
zapojiť študujúca mládež z  Malaciek od 
15 do 20 rokov. Nezáleží na tom, či títo 
mladí ľudia študujú v  malackých gym-
náziách alebo v stredných a  vysokých 
školách v  iných mestách. Rozhodujúca  
je chuť tvoriť originálne literárne diela.

Primátor stanovil tieto témy:
Próza: Moja voľba
Poézia: Nádych

Súťažné práce môžete posielať do 23. 5. na 
adresu brko@malacky.sk a v  štyroch vytla
čených origináloch s  označením MALACKÉ 
BRKO na adresu Mesto Malacky, Radlinské-
ho 2751/1, 901 01 Malacky. Práce je nutné 
poslať elektronicky i poštou (prípadne doručiť 
osobne do MsÚ – oddelenie marketingu). Bliž
šie informácie i prihlášku do súťaže nájdete na 
webovej stránke mesta www.malacky.sk (ob
čan – vzdelávanie – súťaže).           N. Slobodová

 Preventívne 
 prednášky  MsP 
v školách

 Deň otvorených dverí 
v malackom gymnáziu

Haló, haló, čo sa v našej 
materskej škole dialo

Keďže máme polovicu školského roka za sebou, radi by sme vám 
prib lížili, čo sa v materskej škole na Štúrovej ulici dialo. 

V  rámci projektu Comenius 
mali žiaci Gymnázia Malacky 
možnosť v dňoch 6.–11. febru-
ára navštíviť jednu z  najkraj-
ších severských krajín – Dán-
sko. Už samotná cesta tam bola 
pre niektorých študentov zážit-
kom na celý život, pretože mali 
po  prvýkrát možnosť cestovať 
lietadlom.

Program dánskeho stretnutia 
bol naplánovaný od  prvých minút 
až po  posledné mávanie na  rozlúč
ku. Hneď po príchode boli študenti 
privítaní ich hostiteľmi a hneď tu za
vládla priateľská atmosféra, ktorá pa
novala medzi študentmi po celý čas. 
Mnohí si tu našli priateľov aj z ostat
ných krajín zapojených do projektu, 

či už to bolo Taliansko, Španielsko, 
Poľsko alebo Dánsko.

Prvý deň sa študenti vybrali spo
znávať mesto, no už druhý deň boli 
naplno aktívni vďaka lekciám kara
te a  lezenia v miestnom športovom 
centre, ktoré bolo kedysi elektrár
ňou. Po vyčerpávajúcom dopoludní 
sa oboznámili so starou mestskou 
radnicou a  potom s  úžasnou pre
zentáciou profesora, ktorý si vytvoril 
presnú kópiu samého seba v podo
be robota. Tretí deň mal pokojnejšie 
tempo, študenti si prešli miestnou 
ZOO, pracovali na  svojich projek
toch a večer mali možnosť zahrať si 
aj so svojimi novými priateľmi bow
ling. Na štvrtý deň prišla výprava až 
na samotný vrchol Dánska, do mes
ta Skagen. Toto mesto, známe naj

mä rybárstvom, študentom ponúk
lo pohľad na pôvodný dánsky život 
prostredníctvom múzeí a galérií. Už 
samotné prostredie na  severe bolo 
fascinujúce, plné jedinečnej fauny 
a  flóry. Posledný deň nám priniesol 
detailný pohľad na dánsky vzdeláva
cí systém prostredníctvom návštevy 
dánskych hodín na gymnáziu. „Mu-
sím povedať, že ich systém je na veľmi 
vysokej úrovni, aj keď je od  základov 
postavený inak,“ hovorí študent Mar
co Samuel Fabuš, ktorý bol hostiteľ
mi z  Dánska vyhlásený na  závereč
nom hodnotení za najšikovnejšieho 
a najaktívnejšieho účastníka stretnu
tia. Celá návšteva Dánska bola za
končená slávnostnou večerou aj 
s rodičmi dánskych hostiteľov. 

Marco Samuel Fabuš (upravené)

Gymnazisti na severe Európy

mailto:brko@malacky.sk
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Odseknutiu hrdla fľaše sektu 
alebo Champagne pomocou 
sečnej zbrane sa hovorí sabráž. 
Majstrom tohto umenia z  Ma-
laciek je dlhoročný someliér 
Tomáš Vyšvader (30), ktorý od-
sekol hrdlo na  9-litrovej fľaši 
Champagne Bollinger v  luxus-
nej reštaurácii na  Chopku vo 
výške 1670 m n. m.

„Odseknutím som vytvoril dva 
slovenské rekordy – sabráž s  najväč
ším sektom s  objemom fľaše 9 litrov 
a sabráž vo výške 1670 m nad morom,“ 
povedal Tomáš Vyšvader, ktorého 
na 1. ročník kulinárskeho týždňa Von 
Roll Culinary Week, plného  luxus
ných jedál a  vín, pozvali ako zruč
ného odborníka vo svojom odbore 
a  someliéra roka 2008. Reportáže 
o aktuálnych rekordoch, ktoré sú za
znamenané aj v  Knihe slovenských 
rekordov, odvysielali aj celosloven
ské televízie.

Tomáš Vyšvader sa spolu so svo
jou priateľkou Marikou Sedliako
vou (tiež z Malaciek) zúčastnil 15. 2. 
na  Donovaloch na  Majstrovstvách  
SR v sekaní sektov. Súťažilo sa v ka

tegóriách amatérov (muži aj ženy) 
a  profesionálov. „Prvá povinná dis
ciplína bola sabráž so zadaním šabľou 
odseknúť hrdlo fľaše s korkom. Profe
sionáli museli seknúť dve fľaše rôznym 
spôsobom, napr. pomocou cedidla, 

valašky, kosáka či pílky na kosti, alebo 
spôsobom fľaše o  fľašu,“ vysvetlil To
máš, ktorý v kategórii mužov profesi
onálov získal 2. miesto. „Ženy a muži 
amatéri mali zadanie seknúť fľašu ne
jakým netradičným predmetom (šál

ka, meč, sekáčik, hrdlo fľaše, lyža...),“ 
priblížil nám disciplínu, v ktorej súťa
žila a zlato pre Malacky získala jeho 
priateľka Marika. Vo finále sekala se
káčikom na  ľad. „Na budúci rok Ma
rika pôjde obhajovať titul a ja by som 

chcel už konečne vyhrať J. Už teraz sa 
tešíme, trénujeme a vymýšľame nové 
spôsoby otvárania – sekania...“ zdôve
ril sa sympatický someliér.

Text: -tabu-
Foto: M. Hajkovský, T. Vyšvader

Vodiaci pes sa nerodí so špeci-
álnym postrojom na  tele, ani 
o malom šteniatku nikto nevie 
s  istotou pove dať, či sa z neho 
vodiaci pes stane. Svoju úlohu 
tu zohráva niekoľko fak torov, 
ako sú vrodené povahové 
vlastnosti psa, jeho zdravotný 
stav, ale aj to, s kým a ako pre-
žije obdobie detstva a dospie-
vania. 

Toto dôležité obdobie trávia šte
niatka vybraté pre prácu vodiacich 
psov v  rodinách dobrovoľníkov – 
vychovávateľov, kto rých úlohou je 
dopriať psíkom ve selé detstvo avšak 
s  tým, že sa naučia, čo je dovolené 
a čo zakázané formou, ktorá je psom 
zrozumiteľná. Vychovávatelia po
stupne učia zverené šteniatka nielen 
správnym hygienickým návykom, 
ale aj pokojnému správaniu v  inte
riéroch a na verejnosti. Jednou z naj
zaujímavejších úloh je oboznamo

vanie šteniatok s  okolitým ľudským 
svetom, nad ktorým sa my, ľudia už 
nepozastavujeme. 

Práca vychovávateľa je náročná 
na čas a trpezlivosť vzhľadom na ná
roky šteniatka, jeho aktivitu a potre
bu všetko skúmať a  skúšať. Prítom
nosť šteniatka v rodine však prináša 
do domu vychovávateľa veľa radosti, 
smiechu a lásky.

Praktické informácie o dobrovoľ-
níckom programe Výchova 

Šteniatko je zverené vychováva
teľovi vo veku 2 mesiacov a zostáva 
uňho zhruba do  veku 12 mesiacov. 
VŠVP poskytuje počas celého obdo
bia vychovávateľovi krmivo, veteri
nárnu starostlivosť a  pomôcky po
trebné pre starostlivosť o psa. Taktiež 
zabezpečuje koordinátora výchovy, 
ktorý vychovávateľa vedie a  pomá
ha mu riešiť prípadné problémy so 
šteniatkom. V prípade dovolenky vy
chovávateľa, na ktorú nemôže ísť so 

psom, zabezpečuje VŠVP náhradnú 
starostlivosť o zverené šteňa.

Základné predpoklady 
pre prácu vychovávateľa

• vek zabezpečujúci samostatnosť 
v rozhodovaní a konaní

• ubytovanie psíka v  byte alebo 
vnútri v  dome s  povoleným prístu
pom do  väčšiny miestností, kde sa 
rodina zdržuje

• bydlisko v Bratislave alebo Koši
ciach, prípadne v okolí s možnosťou 
a  ochotou dochádzať do  mesta (je 
potrebné chodiť nielen na spoločné 
cvičenia, ale tiež socializovať šteniat
ko v rušnom mestskom prostredí)

• je dôležité, aby všetci členovia 
domácnosti súhlasili s  rozhodnutím 
vychovávať šteniatko (nemusia sa 
aktívne podieľať na výchove, ale mu
sia mať ku šteňaťu pozitívny vzťah 
a rešpektovať pravidlá výchovy)

• vychovávateľ by mal byť disci
plinovaný človek, aby bol schopný 
k disciplíne viesť aj svoje šteniatko

• mať dostatok času a trpezlivos
ti, venovať sa šteniatku tak, aby spo
znalo čo najviac vecí a situácií z ľud
ského sveta pomocou hry a pravidel
ných prechádzok

• empatia a pozitívny vzťah k  ľu
ďom (vzájomná komunikácia a vzá
jomné rešpektovanie sa v skupine)

• dodržiavanie inštrukcií koordi
nátora výchovy

V prípade, ak máte záujem dozve-
dieť sa o tejto činnosti viac, alebo 
sa chcete stať vychovávateľom, ne-
váhajte nás kontaktovať:

Výcviková škola 
pre vodiacich psov 
Sekulská 1,  Bratislava
guidedog@unss.sk,
0911/11 93 97, 02/69 20 34 37

VŠ

SPEKTRUM

Návštevníci bezplatného semi
nára sa dozvedia triky a  návody, 
ako schudnúť a  viac už nepribrať, 
ako sa vypracovať k  dokonalejšej 
postave. Možno získajú aj motivá
ciu a  chuť urobiť niečo pre svoje 
zdravie a zároveň aj pre svoj príťaž
livejší vzhľad. 

Ako osobný príklad obrovskej 
premeny im poslúži aj Lenka Bó
riková, profesionálna osobná tré
nerka a  dvojnásobná víťazka Jar

nej  premeny 2010 a 2011. Témami, 
na  ktoré sa hostia zamerajú, majú 
byť okrem formova nia postavy, re
dukcie hmotnosti a  zlepšenia fy
zickej kondície aj naberanie sily, 
nárast svalovej hmoty či tréningo
vý a stravovací program. Každý, kto 
má chuť, motiváciu a  odhodlanie 
na  zásadné zmeny, bude srdečne 
vítaný!

Text: T. Búbelová
Foto: archív LL 

Výcviková škola pre vodiacich
 psov hľadá dobrovoľníkov

 Rekordy a medaily za sabráž
Tomáš Vyšvader a jeho priateľka Marika Sedliaková dobyli zlato a striebro na majstrovstvách SR v sekaní sektov.

Už po druhý raz 
sa v Malackách 
uskutoční seminár 
o správ nom 
chudnutí, formovaní 
po stavy a zdravom 
ži votnom štýle. 
Or ga nizátorkou 
stret nutia v areáli 
Agro stavu 
na Pe zinskej ulici 18 
v Malackách 1. marca 
o 14.00 h je Ružena 
Beňová, výživová 
poradky ňa a víťaz-
ka Jarnej preme-
ny 2009. Hos ťom, 
na ktorého ra dy 
už aj vlani dych tivo 
čakali ženy všetkých 
vekových skupín, 
bu de Július Karabi-
noš, naturálny kul-
turista a organizá tor 
sú ťaže v chudnutí 
s názvom 
Jarná pre mena.

Ako schudnúť 
a zlepšiť si  
postavu

2012
Lenke Lopošovej z Malaciek sa podarilo počas dvoch 
rokov schudnúť 70 kg a už tri roky si svoju hmotnosť 
udržiava. Dokážete to aj vy?

2009

mailto:guidedog@unss.sk
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Treba súhlas VZ!
Spoločník spoločností Hammerl & Hammerl, spol. s r. o., so sídlom  
M. R. Štefánika, 901 01 Malacky, IČO: 34 102 311, EBL, s. r. o., so sídlom 
M. R. Štefánika 2760/1069, 901 01 Malacky, IČO: 35 743 450 a EBL Textil 
Service SR, k. s., so sídlom M. R. Štefánika 2760/106, 901 01 Malacky,  
IČO: 35 746 947 (ďalej spolu len „Spoločnosti”), pán Robert Hammerl, 
týmto oznamuje, že
v zmysle spoločenskej zmluvy Spoločností potrebuje ich jediný člen 
štatutárneho orgánu (konateľ) Peter Hammerl, bytom Schulgasse 22, 
2202 Enzersfeld, Rakúska republika, pri uzatváraní zmlúv s hodnotou 
vyššou ako 6.638,78 € (v spoločnosti Hammerl & Hammerl, spol. s r. o.) 
alebo s hodnotou vyššou ako 1.659,70 € (v spoločnostiach EBL, s. r. o., 
a EBL Textil Service SR, k. s.) ako aj pri nakladaní s nehnuteľnosťami  
Spoločností predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia Spoloč-
ností. 

Takýto súhlas zo strany valného zhromaždenia Spoločností 
nebol Petrovi Hammerlovi udelený.

Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.

očnécentrum
NEMOCNICA MALACKY

na monofokálne asférické 
tórické šošovky SN6AT2,SN6AT3

Zľavový kupón 
v hodnote 
120 €

Ponuka platí do 31.3.2014.

Monofokálna  asférická tórická šošovka SN6AT2, SN6AT3 je špeciálnym druhom jednoohniskových vnútroočných šošoviek 
so špeciálnou  úpravou, ktorá umožní kvalitné neskreslené  videnie na jednu vzdialenosť pacientom s vrodeným rohovkovým 

astigmatizmom. Šošovka je dovybavená žltým fi ltrom modrého svetla pre lepšiu ochranu sietnice a je vhodná pre každého, kto trpí 
touto vadou a privíta neskreslené videnie.

Objednajte sa na vyšetrenie telefonicky : 0917 944 512 alebo mailom: akcia@nemocnicna.sk. Navštívte Očné centrum v Nemocnici 
Malacky ešte dnes a ak operáciu podstúpite do 31. 3. 2014, za tórické šošovky SN6AT2 a SN6AT3 od fi rmy Alcon zaplatíte o 120 € menej.

VŠZP stará cena 240 € nová cena 120 € vrátane nadštandardného poplatku / Dôvera stará cena 260 € nová cena 140 € vrátane 
nadštandardného poplatku / Union stará cena 300 € nová cena 180 € vrátane nadštandardného poplatku

Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.

MÁTE BOLESTI?
Zažívacie, kožné,

dýchacie, kĺbové a iné?
Ponúkame novú pomoc –
biorezonančné vyšetrenie

DIACOM
odhalí príčinu vášho problému

(mikroorganizmy, parazity, 
chemické látky).

Navrhneme vám terapiu 
novými účinnými 

biopreparátmi.
Odborné vyšetrenie v cene 15 € 

je vhodné aj pre deti.

Info: 0911 94 18 87

Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Malacky, Břeclavská 3, 034 772 50 80, 0905 690 217, datom@datom.sk

PLASTOVÉ
OKNÁ
PLASTOVÉ
OKNÁ

ZIMNÉ ZĽAVYZIMNÉ ZĽAVY

Okenný profil Inoutic Eforte ocenia všetci záujemcovia o bývanie v nízkoenerge-
tických a pasívnych domoch. Nový profil pre plastové okná Inoutic Eforte sa rýchlo
zaradil medzi vlajkové lode nášho sortimentu. Je vhodný pre všetky typy novosta-

vieb a spoľahlivo spĺňa parametre tepelnej priestupnosti aj pre pasívne domy. 

DVERE AJ DO PÔVODNÝCH
ŽELEZNÝCH ZÁRUBNÍ

www.datom.sk

Vymenili ste staré drevené 
okná za  nové plastové a  zra-
zu sa vám začali z  vnútornej 
strany na skle rosiť? Ako je to 
možné?

Plastové okná po kvalitnej mon-
táži zabraňujú úniku tepla a  pre-
fukovaniu. Tesnia oveľa lepšie než 
vaše staré okná. Na  druhej strane 
však taktiež zabraňujú úniku vlh-
kosti vzniknutej vo vnútri miestnos-
ti.

Rosenie skiel zvnútra miestnos-
ti je zapríčinené kondenzáciou vlh-
kosti (vodných pár) na stenách skiel. 
Kondenzácia je fyzikálny jav, pri kto-
rom látka prechádza z plynného do 
kvapalného skupenstva. Ku kon-
denzácii pary vo vzduchu dochádza 
vte dy, keď sa vlhký vzduch stretne 
s  chladnejším miestom, ochladí sa 
na tzv. rosný bod, dosiahne stav na-
sýtenia a paru odovzdá – skonden-
zuje. V prípade okien je toto chlad-

né miesto sklo. Tento jav môžeme 
sledovať aj v lete na studenom po-
hári piva.

Z  okien potom steká voda na 
vnútorný parapet a  môže dochá-
dzať k  navlhnutiu stien, tvorbe 
plesní a opadávaniu omietok. Kon-
denzácia vlhkosti na chladných plo-
chách je jav, ktorý nemožno odstrá-
niť úplne, dá sa však obmedziť.

Ako obmedziť kondenzáciu 
vlhkosti na oknách:

•  Znížte vnútornú vzdušnú vlh-
kosť vetraním – najlepšie nára-
zovým krátkodobým – na  pár 
minút otvorte ok ná dokorán. 
Opakujte to 3x denne. V  zim-
nom období je dobré udržiavať 
relatívnu vlhkosť vzduchu v in-
teriéri do 50 %.

•  Nesušte bielizeň v byte (ak je to 
možné).

•  V kuchyni a kúpeľni používajte 
exteriérový digestor. 

•  Zaistite dostatočné prúde-
nie vzduchu. Zvýšte vnútornú 
povrcho vú teplotu skla okna 
(inštalácia vyku rovacieho tele-
sa priamo pod okno).

•  Všeobecne platí, že ťažké záclo-
ny, široké parapety a  iné  pre-
kážky zabraňujúce prúdeniu 
vzduchu na okno situáciu zhor-
šujú.

Dalibor Tomkuliak
DATOM-DT, s. r. o.

 Problém rosenia okien

DROBnÁ InZERCIA
• Kúpim malú po škodenú drevenú 
pramicu/čln. 

Kontakt: 0905 64 54 50
• Predám nové elektrické infra fólie 
(hr. 0,4 mm, príkon do 1 m2 = 125 W) 
vhodné do obytných (pod koberec, 
plávajúcu podlahu, par kety, pod 
sad rokartón na stene) či do hospo-
dárskych objektov – 1,9x1 m (2 ks), 
1,7x1 m (1 ks) 0,9x1 m (1 ks). 

Kontakt: 0905 64 54 50

Ďalšie číslo mestských novín vyjde 12. marca.
Ak nedostávate Malacký hlas, dajte nám vedieť!

media@malacky.sk
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Špeciálne pripravené Stretnutie 
s  históriou: Malacký kaštieľ 1634(?)– 
–2014 prilákalo 13. februára mnoho 
záujemcov o  históriu nášho mesta. 
Hoci tradičné pravidelné Stretnutia 

s históriou sa konajú v Mestskom cen
tre kultúry, toto bolo v kaštieli, lebo 
práve o ňom bola reč. Miestnosť, kto
rú kedysi obývali Pálfiovci, sa zaplnila 
do  posledného miesta. Ľudia sedeli 

na  zemi, stáli po  bokoch miestnosti 
a niekoľkí boli dokonca ochotní stáť 
na  chodbe a  naťahovať uši. Taká to 
návštevnosť nesmierne potešila naj
mä prednášajúcich, historikov z MCK 
– Múzea Michala Tillnera. Záujem 
o históriu kaštieľa a éru Pálfiovcov by 
určite potešil aj samotných Pálfiov

cov. Ale veď napokon niet sa čomu 
čudovať. Za  čias tohto šľachtického 
rodu zažívali Malacky éru rozkvetu, 
ekonomického i kultúrneho.

Historici Pavol Vrablec a  Martin 
Macejka priblížili publiku okolnosti,  
za akých sa Pálfiovci stali majiteľmi 
tunajšieho panstva. Dejiny mesta  
Malacky sa spájajú s  popredným 
uhorským rodom od roku 1622, keď 
Pavol Pálfi získal do  zálohy majetok 
pôvodne patriaci Balassovcom (pla
vecké panstvo, vrátane Malaciek).  
13. februára 1634 potom získal na 
tento majetok aj kráľovskú donáciu 
od  cisára Ferdinada II. Habsburské
ho. Z  Malaciek sa postupne stalo 
centrum celého panstva a Pálfiovci si 

tu postavili zámok. Nie je však zatiaľ 
známe, kedy presne sa to stalo. Téma 
výstavby kaštieľa a  jeho ďalší vývoj 
vyvolali v  publiku intenzívnu disku
siu. K  slovu sa prihlásili takí, ktorí si 
pamätajú rozprávanie svojich rodi
čov a prarodičov, ale do kaštieľa pri
šla aj pani, ktorá tam ako dieťa bývala 
so svojimi rodičmi.

• • •
Ak ste prednášku nestihli, veľa in

formácií na tieto témy si môžete pre
čítať na  webovej stránke venovanej 
histórii Malaciek malackepohlady.sk. 
Zaujímavosti o kaštieli nájdete aj na 
novom letáku, ktorý mesto Malacky  
vydalo práve pri príležitosti tohto 
380. výročia. Získať ho môžete v Tu
ristickoinformačnej kancelárii Ma
lacky (v budove inkubátora). 

Text, foto: M. Janotová

HISTÓRIA / SPEKTRUM

21. 2. sme si pripo
menuli 5. výročie, 
kedy nás navždy 
opustil náš drahý 
manžel, otec, ded
ko a pradedko Jo-
zef Blažek z  Ma
laciek. S  láskou spomínajú manžel
ka, dcéry a syn s rodinami.

Odišla si bez rozlúč
ky, veľmi si chcela 
žiť, no Tvoje srdce to 
nechcelo dovoliť.
Teraz už môžeme len 
k Tebe prísť a sviečku 
zapáliť. 

23. 2. si pripomíname 7. výročie,  
čo nás navždy opustila Darinka 
Hulmanová z  Malaciek. S  láskou 
spomínajú dcéra Martina, vnúčik 
Romanko, neterka Emmuška, rodi
čia, súrodenci s  rodinami, ostatná 
rodina a kamaráti.

23. 2. si pripomíname nedožitých 
82 rokov manžela, 
otca a  dedka Bla-
žeja Kadlica. 
S  láskou v  srdci 
spomína manžel
ka, deti s rodinami 
a vnúčatá.

Čas beží, ale spo
mienky zostávajú.
28. 2. si pripomína
me 1. výročie úmr
tia nášho milova
ného manžela, otca 
a  dedka Alojza 
Krajčíra. S  láskou v  srdci spomína 
manželka, deti a vnuk Miško.

Dlhých 36 rokov 
uplynie 4. marca od 
smrti nášho starého 
otca Emanuela Bri-
micha. Stále spomí
name.

SPOMIENKY

MALACKÁ MATRIKA
OD 10. DO 24. 2. 2014

Nie sú medzi nami
Miroslav Šmatlo, Malacky, 
*1956; Katarína Drexle
rová, Bratislava 5, *1972; 

Emília Orlická, Plavecké Podhradie, 
*1922; Anna Kučerová, Stupava, 
*1923; Stanislav Čulen, Brodské, 
*1960; Terézia Leskovská, Sekule, 
*1939; Václav Procházka, Malacky, 
*1924; Jozefa Danihelová, Malac
ky, *1924, Oľga Sečkárová, Malac
ky, *1927; Eduard Hrúz, Malacky, 
*1934; Martin Hollý, Malé Leváre, 
*1920; Maria Minarovičová, Lozor
no, *1930; Emília Halajová, Malac
ky, *1935; Ján Vlček, Zohor, *1938; 
Miroslav Beňa, Malacky, *1957

Vítame medzi nami
Oliver Pavlík, *23. 1., Eliška 
Sklenárová, *4. 2.

Malacký hlas 
môžete čítať 
aj v pohodlí a príjemnej atmosfére
kaviarní a reštaurácií

Máte záujem ponúknuť Malacký hlas aj vo vašej reštaurácii,  
kaviarni či kaderníckom salóne a získať za to u nás propagáciu?  
Kontaktujte nás na malackyhlas@malacky.sk.

Od 18. storočia boli v  kryptách 
pod františkánskym kostolom v Ma
lackách pochovávaní členovia pál
fiovského rodu, vrátane niektorých 
jeho najvýznamnejších osobností, 
tiež františkáni z miestneho kláštora 

i  niekoľkí význačnejší a  zámožnejší 
obyvatelia Malaciek. Priestor krýpt 
prešiel v priebehu času viacerými sta
vebnými úpravami a viackrát zme nil 
svoju podobu. Navyše nie vždy bol 
len miestom posledného odpo činku 
zosnulých, ale aj miestom vy číňania 
vandalov. Dejiny a osudy tohto piet
neho priestoru predstaví v rámci cyk
lu Stretnutie s  históriou historik  Mú
zea Michala Tillnera v  Malackách 
Mgr. Pa vol Vrablec, PhD. v prednáške 
Malacké krypty, ktorá sa uskutoční 
27. februára 2014 o 17.00 h v galérii 
MCK Malacky (Záhorácka 1919, 1. p.). 
Vstup je voľný.        MCK

Výročie jednej z najvýznamnejších udalostí v dejinách mesta zaujalo 
mnohých. Kaštieľ praskal vo švíkoch, Pálfiovci by sa určite potešili.

Výročné stretnutie 
vojenských vyslúžilcov

V nedeľu 2. februára  sa stretli členovia odbočky Zväzu vyslúžilých 
vojakov gen. Štefánika v  Malackách na výročnej členskej schôdzi,  
konanej v zasadačke DHZ v MsÚ v Malackách.

Na tomto výročnom stretnutí vy
hodnotili výsledky aktivít v  uplynu
lom roku 2013 a  vytýčili si aktivity 
na rok 2014 vrátane propagácie myš
lienok priateľstva, vlastenectva, vo
jenstva, humanizmu a  demokracie. 
Odbočka Zväzu vyslúžilých vojakov 
trvale spolupracuje s  Dobrovoľným 
hasičským zborom v Malackách. Čle
novia Zväzu vyslúžilých vojakov sa 
zúčastňujú kultúrnospoločenských, 
občianskych akcií organizovaných 
v meste Malacky; (výročie oslobode
nia mesta, sviatok sv. Floriána – pat
róna hasičov, výročie Slovenského 
národného povstania, pietna spo
mienka na  obete vojen, návštevy 
ťažko chorých členov a ďalšie).

Nepriaznivým faktom je vyšší vek 
viacerých členov, ako aj zdravotné 
ťažkosti, ktoré im znemožňujú účasť 
na  uskutočňovaných podujatiach. 
V odbočke sa rozvíjajú aj bádateľské 
aktivity na úseku vojenskej histórie.

Vstup do  našej organizácie je 
otvorený a  vítaný je každý bez zre
teľa na to, či uchádzač o členstvo je 
bývalý vo jak alebo „len“ priaznivec, 
sympati zant, ktorý sa stotožňuje 
s  uvedenými atribútmi vojenstva, 
vlastenectva, priateľstva. Obrátiť sa 
môžete na  členov výboru odbočky 
ZVV, ktorí pôsobia v Mestskom úra
de Malacky (František Šimoník, Ivan 
Šíra)

František Šimoník

Prajeme Ti veľa zdravia, 
lebo je vzácne, veľa šťastia, 
lebo je krásne, veľa lásky, 
lebo je jej málo a všetko naj ..., 
aby žiť za to stálo.
Hedvike Marko-
vej k  85. narode
ninám zo srdca 
blahoželá rodi
na Cabadajová, 
Škrabanová, Ko
várová, OrtMert

lová a  pravnúčik Tomáško posiela 
pusu.

Nech Ti úsmev na 
tvári kvitne ako lúč
ny kvet, ešte dlho 
užívaj s  nami tento 
krásny svet.
Všetko najlepšie 
Vierke Markovej 
k životnému jubileu 70 rokov pra je 
dcéra s  rodinou.

BLAHOŽELANIA

Príďte na prednášku
o malackých kryptách

 Pred 380 rokmi nás získali Pálfiovci
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Zo Záhoria štartovali na majstrov
stvách republiky žiaci zo štyroch klu
bov – AC Malacky, AŠK Skalica, MŠK 
B. Mikuláš a AK pri ZŠ Borský Sv. Jur.  
Najväčšia hviezda dňa zažiarila 
v osobe Marcela Žilavého. Talento
vaný šprintér a skokan zo Závodu sa 
prezentoval famóznym finišom vo 
finále 60 m, potom novým osobným 
rekordom v skoku do diaľky a v záve
re dňa fantastickým výkonom v behu 
na 150 metrov, keď o víťazstve rozho
dol už v prvej polovici trate. Všetky tri 
disciplíny ovenčil osobnými rekord
mi a stal sa dvojnásobným majstrom 
krajiny. Len v  diaľke mu uchmatol 
zlato o  rok starší Žilinčan Komarek, 
ktorý predviedol v  druhom pokuse 
výborný skok za  625 cm. V  chôdzi 
na  2  000 metrov sa očakávali úto
ky na  zlato od  dvoch chodeckých 
es z MŠK B. Mikuláš. Medzi žiačkami 
potvrdila fazónu Ema Hačundová, 
ktorá si v  rýchlom tempe dokráčala 
po ďalší z mnohých titulov majsterky 
Slovenska časom 10:14,11 min. V zá
vere pretekov jasne zdolala enklávu 
dievčat zo silných klubov – Dubnice 

a Dukly B. Bystrice. V súboji chlapcov 
videla hala Elán nevídanú drámu. 
Obhajca titulu Mário Nesnadný pre
hral len o štyridsať stotín s Detkom 
z Dukly B. Bystrica. V chodeckých sú
ťažiach sa takéto súboje odohráva jú 
zriedka a Záhorák, žiaľ, ťahal za krat
ší povraz. V skoku do výšky dosiah
la Monika Zavilinská (z  B. Mikulá
ša) na striebornú medailu výkonom 
158 cm.  Šampionát podľa predstáv 
nevyšiel ďalším talentovaným žiač
kam. Najmä Kristína Martinusová 
z  AC Malacky doplatila na  trénin
gové absencie pre zdravotné prob
lémy a  na  šampionáte sa v  behoch 
na  60 a  150 m pretlačila iba medzi 
osem najlepších. Podobne Melánie 
Beňková z  MŠK B. Mikuláš si nevy
brala najlepší deň a  skončila s  po
dobnou bilanciou ako K. Martinuso
vá na 300 a 800 m. Zaujali aj výkony 
mladších žiačok – v chôdzi na 2 km 
Silvia Cintulová (B. Mikuláš) obsadi
la jedenáste miesto a v behu na 800 
m Zuzana Švejdová (Borský Sv. Jur) 
9. miesto medzi staršími žiačkami. 

Text, foto: TK AC
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Františkánske gymnázium s prá
vom verejnosti bolo otvorené na 
jeseň v roku 1927. V prvých rokoch 
žiaci cvičili za pekného počasia 
v  kláštornej záhrade, čo 
je dnešný školský dvor. 
V zime prebiehal te locvik 
v  dočasnej telocvični. 
O  tej nenachádzame 
inú zmienku. Ne vieme, 
kde sa nachádza la, ale 
zrejme to bolo v bu dove 
kláštora.

Prvá zmienka o novej telocvični 
je v tretej výročnej správe zo škol
ského roku 1929/1930. Pí še sa v nej, 
že sa v  uvede nom školskom roku 
pripravovala samostatná telocvič
ňa a veľké ihrisko v rozmeroch 6000 
m2. V  tom období sa už dokončo
vala novostavba školskej budovy. 
Kým nebola hotová, vyučovalo sa 
v improvizovaných podmienkach, 
telocvik prebiehal na ihriskách kláš
tornej záhrady, na trhovisku a na ih
risku mestského športového klubu. 
Kronikár k tomu poznamenal: „Toh
toročná mierna zima žičila telocviku 
vo voľnej prírode takmer bez pretr
ženia.“ 

V  nasledujúcom školskom roku 
ešte telocvičňa nebola dokončená, 
nová školská budova už bola v pre
vádzke. Preto žiaci cvičili „za priaz
nivého počasia vo voľnej prírode, na 
ihrisku kláštornej záhrady, na trho
visku a  na ihrisku MŠK v  parku. Za 

nepriaznivého počasia však a v zime 
cvičilo sa na širokej spodnej chodbe 
gymnaziálnej, keďže telocvičňa, ač
koľvek vystavená už bola, ale zvnút

ra nebola docela uprave
ná a zaria dená.“*

Nová telocvičňa s roz
mermi 20x10x7,5 metra 
bola v prevádzke od škol
ského roku 1931/1932. 
O  jej vybavení si môžete 
prečítať v  nasledujúcom 
Malackom hlase. 

Zdroj: Macejka, Martin: Telovýchova 
a šport na františkánskom gymnáziu 
v Malackách. In: Malacky a okolie 4., 

2011, str. 129.

Pamätáte si aj vy zaujímavosti 
z malackého športu v dávnych ča
soch? Nenechajte si  ich pre seba.

Mestské centrum kultúry pripra
vuje zaujímavú publikáciu. Prispej
te do nej a odovzdajte zaujímavosti 
o našom meste ďalším generáciám. 
Kniha vyjde v 2. polovici roka a bude 
zahŕňať celú históriu malackého 
športu. Môžete poskytnúť textové 
či obrazové materiály v elektronic
kej podobe alebo ich zapožičať vo 
fyzickej podobe na naskenovanie. 
Kontaktovať môžete MCK – t. č.: 
034/772 21 10 a  na emailovej ad
rese: muzeum@mckmalacky.sk, 
príp. osobne počas pracovnej doby 
v múzeu.

100. výročie
organizovaného 
športu 
v Malackách

Tento rok oslavuje organizovaný šport v  Malackách už sto rokov. 
Postupne vám budeme v  Malackom hlase prinášať zaujímavos
ti z histórie jednotlivých športov. V predošlom čísle sme začali in
formáciami o františkánoch, ktorí sa tiež nemalou mierou zaslúžili 
o rozvoj športu v meste. K tejto téme teraz pridávame ešte ďalšie 
zaujímavé informácie.

*   4. výročná zpráva súkr. gymnázia rádu sv. Františka s právom verejnosti v Ma
lackách. Školský rok 193031. Malacky: Rád sv. Františka v  Malackách, 1931,  
str. 13.

Žilavý vybojoval 
dve zlaté medialy

Dve zlaté medaily a tri osobné re kordy vystihujú najviac nedeľňajšie 
vystúpenie ma lackého atléta Marcela Žilavého na HM SR žiakov.

Spoločnosť LIDL chce podpo
riť ekologické cítenie mládeže 
a výstavbou ihriska odmení tri 
školy, ktoré nazbierajú v  sieti 
predajní tohto reťazca najviac 
PET fliaš.

„Ide o  súťaž s  celoslovenskou 
pô sobnosťou, ktorú sme nazvali  
Superhra. Trvá od  17. februára 
do 16. marca a  zapojilo sa do  nej 
aj mesto Malacky,“ povedal hovor
ca spoločnosti LIDL Tomáš Bezák.  
Pravidlá sú veľmi jednoduché. 
„Do súťaže je možné zapojiť sa odo
vzdaním akýchkoľvek plastových 
fliaš od  nápojov prostredníctvom 
automatov na výkup vratných oba

lov, ktoré sa nachádzajú vo všet
kých našich 123 predajniach. Ako 
doklad potvrdzujúci odovzdaný 
počet PET fliaš budú pre jednotli
vé školy slúžiť lístky, ktoré vydáva
jú spomenuté automaty. V  zmysle 
pravidiel nemôžu byť fľaše zlisova
né a  ani pokrčené. Rozhodujúcim 
kritériom pre výber ocenených škôl 
bude počet vyzbieraných fliaš,“  vy
svetlil  Tomáš Bezák.

Registrácia bude až po 
skončení odovzdávania 
fliaš, formulár bude do
stupný na  internetovej 
stránke spoločnosti LIDL.

Podľa našich predbežných infor
mácií sa v Malackách zatiaľ aktívne 
zapája len jedna škola – Spojená 
škola sv. Františka Assiského. Správ
ne motivované deti nabádajú celé 
rodiny k  odovzdávaniu plastových 
fliaš, ktoré predtým minimalizovali 
a zahadzovali. 

„Dcérka Terezka s  tým začala 
a zapojili sme sa všetci. Dedko odná
ša plné vrecia a  babka ho donútila 
kompresorom nafúknuť aj tie fľaše, 
čo už boli pokrčené,“ hovorí Denisa 
Bebčáková z MsÚ. Veď odmena pre 
najlepších bude naozaj lákavá. Tri 
najúspešnejšie školy získajú multi
funkčné športové ihriská podľa na
sledovného kľúča: 

1. miesto – ihrisko v hodnote 
80 000 €, 
2. miesto – ihrisko v hodnote 
55 000 €, 
3. miesto – ihrisko v hodnote 
35 000 € 
Školy, ktoré sa umiestnia na 4.–7. 

mieste získajú 10  000 € na  rekon
štrukciu už existujúcich plôch urče
ných na  športové účely, resp. špor
tové pomôcky v rovnakej hodnote. 

Spoločnosť LIDL už v  minulos
ti organizovala súťaž o  najdlhšiu 
účtenku a  súťaž o  najviac vyzbie
raných plastových uzáverov, ktoré 
boli obe mimoriadne úspešné. Pre
to sa aj tento rok rozhodla uspo
riadať súťaž pre základné a  stred
né školy. „Prostredníctvom Ekohry 
a dôrazu na potrebu recyklácie dru
hotných surovín chceme prispieť 

k budovaniu ekologického povedo
mia žiakov a zároveň ich motivovať 
k športovaniu, keďže najúspešnejšie 
školy vyhrajú športoviská a príspev
ky na  obnovu existujúcich športo
vísk v celkovej hodnote 210 000 €,“ 
hovorca spoločnosti LIDL Tomáš 
Bezák. Podľa jeho slov sa Ekohra 
už od prvého dňa rozbehla na plné 
obrátky. „Po  prvých troch dňoch 
sme totiž evidovali takmer 600 000 
odovzdaných PET fliaš. Vzhľadom 
na rýchlosť, akou PET fľaše pribúda
jú, a teda aj obrovský nápor na naše 
zberné automaty, chceme ľudí po
žiadať, aby si odovzdávanie plas
tových fliaš naplánovali priebežne 
na  celé trvanie súťaže,“ obracia sa 
hovorca na  školy a  spolupracujúcu 
verejnosť v mene spoločnosti.

Tatiana Búbelová 

 Úspech
 boxerov
 BC RTJ 
v ligovom 
zápase UBCS

V  sobotu 22. februára sa traja 
boxeri BC RTJ zúčastnili 1. kola 
ligy UBCS (Únia boxerských 
klubov Slovenska), ktoré sa ko
nalo v  Galante. Zúčastnilo sa 
ho približne 50 boxerov, ktorí 
vytvorili 25 dvojíc vo všetkých 
vekových a výkonnostných ka
tegóriách.

Vo vekovej kategórii starších žia
kov v  hmotnosti do 57 kg nastúpil 
Marián Ružička, ktorému žreb určil 
nováčika z oddielu Gama Group Le
vice Viktora Kissa. Podľa slov trénera 
Róberta Reisenauera Marián nepo
dal optimálny výkon a vybojoval len 
remízu, čo sa u  pokročilého boxe
ra ako je Marian Ružička nemôže 
v  žiadnom prípade stať. Marian má 
odboxovaných 28 zápasov. Boxoval 
nekoncentrovane a strnulo.

OKOLO RINGU

Vo vekovej kategórii starších do
rastencov v  hmotnosti do 60 kg za 
BC RTJ nastúpil Jaroslav Hanúsek 
proti boxerovi z  KO Galanta Andre
jovi Csemezovi. Obaja boxeri sú veľ
mi vyspelí a predviedli výkon, ktorý 
dvíhal divákov zo stoličiek. Napriek 
tomu, že Galanťan bol v domácom 
prostredí, Malačan mu nedal ani naj
menšiu príležitosť rozvinúť akciu, 
ba dokonca mohol zápas ukončiť aj 
pred limitom. Csemez boxoval s Ha
núskom s  veľkým rešpektom. Jaro 
napokon zvíťazil verdiktom na body.

Vo vekovej kategórii mužov 
v  hmotnosti do 81 kg nastúpil za 
Malacky Michal Kain a jeho súperom 
mu bol boxer z Dubnice Ľuboš Gaži. 
Michalovi stačili k  víťazstvu necelé 
dve minúty. Počas nich bol súper tri 
krát počítaný po sérii úderov. Michal 
zvíťazil v 1. kole TKO.

A. Reisenauer

 Ihriská pre školy za PET fľaše
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