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ÚVODNÍK

Oteplenie v ...

Mráz, sneh, zima... Nezvyklý čas v marci. Očakávame oteplenie v prírode. Slnko
sa usiluje cez deň pripomenúť ľuďom, že
je silnejšie a hrejivejšie. Stále však prevláda
chlad. Nie je to tak aj v našom vnútri, v našich srdciach? Prevláda chlad vo vzťahoch,
v rodinách, v spoločenskom živote. Potrebujeme oteplenie. Potrebujeme, aby nás
zasiahol lúč slnka opravdivej božej i ľudskej lásky k núdznym a trpiacim na tele
i na duši.
Máme tu obdobie Veľkej noci, profánne nazývané sviatky jari, ktoré by mohli
svojím obsahom s nami niečo urobiť. Tajomstvo Kristovho kríža a zmŕtvychvstania
dáva šancu k obratu: prejsť od nepriateľstva k priateľstvu, od nenávisti k láske a odpusteniu, od neúprimnosti k pravdivosti.
Dáva šancu začať nový život.
Vzkriesenie našich vzťahov, ich oteplenie pravou láskou začína od nás – z nášho
srdca.
„Keď pozeráš na niekoho, kto spí, nemôžeš ho nenávidieť. Spiaci človek sa zobudí. Človek sa rodí nežný a krehký, umiera stuhnutý a chladný. Je spoločníkom
smrti svojím telom, ale spoločníkov života
svojou nesmrteľnou dušou. A raz sa k tejto nesmrteľnosti duše pridá aj jeho krehké, smrteľné telo – cez zmŕtvychvstanie
v Kristovi.” (neznámy autor z 2. storočia.)
vdp. MICHAL POKOPEC

Babičkina čajovňa – pravidelné pondelkové stretnutie členov občianskeho združenia Zlatý vek, sa 7. marca
uskutočnila na netradičnom mieste:
v konferenčnej sále Inkubátora Malacky.

Po úspechu, ktorý v lete zožalo populárne hudobné teleso Diabolské husle Berkyho Mrenicu, sa do Malaciek vrátilo opäť. Tentoraz ako ťahák tohtoročnej Malackej hudobnej jari 20. marca, kedy sa jeho čarovná hudba rozozvučala františkánskym kostolom.

Foto: S. Osuský

Hlavnou témou stretnutia bolo predstavenie projektu klientskeho centra, ktorý bude mesto realizovať po presťahovaní MsÚ
do nových priestorov na Radlinského ulici.
S prezentáciou projektu vystúpila hosťka čajovne Ivana Potočňáková, vedúca Kancelárie
prvého kontaktu MsÚ. Informáciu o tom, že
podstatnú časť kontaktu s úradníkmi absolvuje návštevník MsÚ v klientskom centre, prijali seniori so záujmom.
Reagovali aj na výzvu na spoluprácu
s mestskými médiami, ktoré vyrába Kancelária prvého kontaktu MsÚ. Televíziu eM TV
a dvojtýždenník Malacký hlas volajú na pomoc pri riešení problémov, ktoré dôchodcov
ako obyvateľov mesta trápia: špinavé ulice,
Pokračovanie na 2. strane

Starostovia na zasadnutí Rady ZOZO a Klubu starostov:

„Nedáme sa vymazať z mapy!”
V utorok 15. marca sa v Inkubátore
Malacky uskutočnili dve zasadnutia.
Dopoludnia rokovali členovia Rady
Združenia miest a obcí záhorskej oblasti (ZOZO), popoludní Klub starostov Malackého okresu.

má zostať zachovaný a o prípadnej zmene
môže rozhodnúť jedine referendum. Spoločné stanovisko k reforme má byť jedným zo
záverov snemu ZOZO, ktorý sa 29. apríla
uskutoční v Malackách. Delegáti za Záhorie
s ním vystúpia na májovom sneme ZMOS.

Hoci program oboch zasadnutí bol rozdielny, spoločnými témami boli prijatie stanoviska k pripravovanej komunálnej reforme
a dopad fiškálnej decentralizácie na mestá
a obce.

Malacky utrpeli fiškálnou reformou
Dopad fiškálnej decentralizácie na mestá
a obce bol ďalšou horúcou témou oboch
zasadnutí. Okres Malacky patrí medzi tie, ktoré najviac doplatili na fiškálnu reformu. Kým
slovenské mestá a obce v priemere získali
od štátu na výkon originálnych kompetencií
o 9 % viac financií v porovnaní s minulým rokom, Malacký okres dostal o 0,2 % menej.
Samotné Malacky patria dokonca medzi de-

Jedine referendum
Účastníci oboch zasadnutí, ktorým predsedal malacký primátor Jozef Ondrejka, sa
zhodli v názore, že komunálna refoma v takej
podobe, ako je pripravená na pripomienkovanie, zásadným spôsobom ovplyvní fungovanie predovšetkým malých obcí. S informáciou o reforme vystúpil Peter Pobuda, starosta obce Mokrý háj v Skalickom okrese, člen
Komory obcí v Rade ZMOS. Podľa jeho slov
by po naplnení cieľov reformy na Slovensku
zostalo len tristo obcí. Malé obce s nízkym
počtom obyvateľov majú stratiť právnu subjektivitu a čaká ich zlučovanie s väčšími obcami alebo mestami. Komunálna reforma prinesie aj zmenu kompetencií starostov a poslancov. Členovia Klubu starostov Malackého
okresu vyslovili vážne obavy zo zastavenia
rozvoja regiónov. V ich vystúpeniach zazneli
aj názory, že úlohou pripravovanej reformy je
posilniť vplyv politických strán v komunálnej
sfére a oslabiť pozíciu ZMOS. Dopad takejto
reformy na regióny bude podľa účastníkov
zasadnutia katastrofálny. Zákon aj dnes umožňuje obciam spájať sa, ale na základe dobrovoľnosti. Účastníci zasadnutia sa zhodli v názore, že takýto spôsob fungovania samospráv

sať slovenských miest, ktoré fiškálnou decentralizáciou najviac utrpeli. Podľa primátora
Malaciek a predsedu ZOZO Jozefa Ondrejku sú príčinou aj nepochopiteľné konštanty
a nevysvetliteľné koeficienty, ktoré sú určujúce pri výpočte podielu obcí na výnosoch z daní. Konštruktívnym riešením však podľa predsedu ZOZO určite nie je cesta, ktorú zvolili
krajské mestá. Odchod z radov ZMOS, pozastavovanie členstva v združení alebo iniciovanie zmeny stanov len oslabujú združenie.

IVANA POTOČŇÁKOVÁ, foto: Lucia Poláková

NA PRAVÚ MIERU
V ostatnom čísle MH sme J. Ondrejku nesprávne
uviedli ako predsedu ZMOS, je však predsedom
ZOZO. Za chybu sa ospravedlňujeme. –red–

Do marcového Babinca zavítali dvaja hostia mužského pohlavia – spisovateľ, scenárista
a vysokoškolský učiteľ Dušan Dušek a Dado Nagy – dobre známy všetkým milovníkom
literatúry. Ten v sebe nezaprel skúseného moderátora živých besied, televíznych a rozhlasových literárnych relácií a so šarmom predstavil D. Dušeka aj ako nášho rodáka –
Záhoráka zo Šaštína.
Text, foto: –tabu–

Zrní... Čo s tým?

V roku 1999 prevzala firma PROGRES MALACKY, spol. s r. o. (ďalej len „Progres
Malacky”), správu nad televíznymi káblovými rozvodmi (TKR) od vtedajšieho držiteľa licencie BYPOS, s. r. o., ktorý bol vtedy v likvidácii. Malačania – účastníci TKR
– vtedy dúfali, že svitá na lepšie časy aj vďaka novým prevádzkovateľom avízovanej rekonštrukcie zastaraného systému TKR. Ako sa zmenila situácia po rokoch?
Dočkali sa poplatníci TKR kvalitnejšieho signálu, rozšíreného balíka programov za
výhodnú cenu alebo je opak pravdou? Je Progres Malacky zodpovedný za technické nedostatky, ktoré spôsobujú výpadky programov? Aké sú možnosti nápravy
a nastolenia cesty ku kvalite?
Spýtali sme sa konateľa firmy Progres Malacky, Jána Držku.

„Ide o snahu politických strán o preniknutie do komunálnej politiky,” hovorí P. Pobuda,
člen Komory obcí v Rade ZMOS. „Ak reforma prejde, nezávislí kandidáti na primátorov
a starostov či nezávislí poslanci nebudú mať šancu.”

Záchrana – hviezdicové rozvody
J. Držka tvrdí: „Kvalita signálu je dobrá.
Veď Telekomunikačný úrad, ktorý vykonáva

náhodné kontroly, nám zatiaľ nikdy nič nevytkol.” Aj napriek tomuto tvrdeniu sa mnoPokračovanie na 4. strane
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Podporte celomestské
podujatia
prostredníctvom
združenia
NEVERLAND
Malacky patria medzi prvé mestá na
Slovensku, ktoré okrem erbu majú aj
ďalší oficiálny symbol – logo.
Jeho súčasťou je slogan
Malacky – dobré miesto pre život.
Úsilie samosprávy mesta Malacky smeruje k napĺňaniu obsahu tohto sloganu. Aj preto v priebehu kalendárneho roka organizuje
niekoľko podujatí, ktoré pomáhajú formovať
vzťah obyvateľov k svojmu mestu: Malacká
hudobná jar, Kultúrne leto, happeningové
podujatia Prvomájové Malacky a Adventné Malacky i medzinárodný detský festival
Kultúra bez tlmočníka. Hlavnými partnermi
mesta pri príprave a realizácii týchto aktivít,
ktoré svojím významom i úrovňou prípravy
získavajú celoslovenský charakter, sú Záhorské centrum kultúry a OZ Neverland.
Keďže rozpočtové možnosti mesta na
organizovanie veľkých podujatí sú obmedzené, dovolím si osloviť Vás, vážení Malačania, s prosbou o príspevok na realizáciu
týchto podujatí formou darovania 2 %
z odvodovej daňovej povinnosti. Skúseným sprostredkovateľom Vašej pomoci
bude občianske združenie Neverland – nezisková organizácia mladých ľudí, ktorá už
niekoľko rokov úzko spolupracuje s mestom
a vytvára podmienky pre aktívny život mládeže v našom meste. Ak sa rozhodnete podporiť celomestské podujatia týmto spôsobom, je potrebné vo Vyhlásení o poukázaní
sumy uviesť tieto údaje o prijímateľovi.
NEVERLAND
90101Malacky,
Slovenská 17
Právna forma: občianske združenie
IČO: 35626691
Názov:
Sídlo:

Za správne rozhodnutie venovať 2 % na
podporu podujatí, ktoré sú určené ľuďom,
Vám vopred ďakujem.

JOZEF ONDREJKA, primátor

KULTÚRA BEZ VEKU je ďalšou z aktivít, ktoré sú súčasťou projektu
KULTÚRA BEZ TLMOČNÍKA (mesto ho realizuje s podporou Európskej únie). V stredu 16. marca sa uskutočnilo stretnutie členov organizácií združujúcich seniorov, ktoré pracujú v Malackách a v rakúskom
Gänserndorfe. Bližšie informácie o stretnutí prinesieme v dvojjazyčnej prílohe Malackého hlasu, ktorá vyjde v máji.
Text a foto: –ipo–

–mh–, foto: S. Osuský

PÍŠU A VYSIELAJÚ O NÁS

8. marca publikovala aktualitu z Malaciek, ktorú deň predtým priniesla Tlačová
agentúra Slovenskej republiky: „Situačnú
webkameru bezplatne poskytuje malackej samospráve nedávno zriadená mestská nezisková organizácia pre podnikateľov. Je umiestnená na streche najmodernejšej budovy v meste, v ktorej sídli podnikateľský inkubátor. Technická vymoženosť
umožňuje monitorovanie centra mesta
v pohyblivom otáčavom nastavení 360°.
Prostredníctvom webkamery je možné zoomovať (približovať) aktuálne detaily centra mesta, ba dokonca aj fotografovať zaujímavé situačné snímky. Už prvé štatistiky
dokazujú, že záujem o webstránku Malaciek sa zvýšil až o 50 percent. Atrakcia je
prístupná na stránke www.malacky.sk.”
Odborná publikácia pre architektov
s názvom ARCH vo svojom tohtoročnom

Dokončenie z 1. strany
poruchy v príjme televízneho signálu či hlásenia mestského rozhlasu. Navrhli mestu aj
riešenie: buď nech zainvestuje do inovácie
mestského rozhlasu (investícia za 3 milióny
Sk – pozn. red.), alebo rozhlas zruší: „Do
schránok dostávame zadarmo noviny, pozeráme mestskú televíziu – potrebné informácie máme na dosah. Keď sa rozozvučí rozhlas, Malacky sú ako Vesnička má středisková,” uzatvorila účastníčka stretnutia A. Beňková.
Popri vyjadrení uznania mestu za vybudovanie inkubátora a hlavne získania zdrojov
na jeho financovanie z EÚ zazneli na stretnutí aj slová adresované primátorovi mesta:
„Urobil kus poctivej roboty. Malacky sa pohli
dopredu,” povedala Anna Vicenová s upozornením, aby sme tieto slová určite do novín
napísali.
Želanie plníme.

JEDNOU VETOU

• 3. marca sa u primátora mesta uskutočnila pedagogická porada k čerpaniu normatív na prenesené kompetencie, využitie kapitálových výdavkov a príprava na
sťahovanie CVČ a ZUŠ.
• 4. marca rokoval J. Ondrejka, primátor
mesta, so zástupcami spoločnosti Swedwood Slovakia, s. r. o., o pripravovanom
rozširovaní výroby.
• M. Míznerová, riaditeľka Špeciálnej základnej školy rokovala s vedením mesta
o majetkovom vysporiadaní pozemkov,
na ktorých má vyrásť futbalové ihrisko.
• 7. marca zasadala Správna rada Inkubátora Malacky.
• Možnostiam riešenia dopravnej situácie v Priemyselno-technologickom parku
Záhorie bolo venované stretnutie primátora Jozefa Ondrejku s predsedom Predstavenstva Eurovalley, a. s., Adriánom Rácom, ktoré sa uskutočnilo 8. marca.
• V ten istý deň zasadala mestská rada –
poradný orgán primátora mesta.
• 14. marca sa konalo stretnutie zástupcov mesta s vedením spoločnosti LIDL,
v. o. s., v súvislosti s dopravným riešením
pod nadjazdom pred začatím stavebného konania.
–ipo–

februárovom čísle priniesla na titulnej strane veľkú farebnú fotografiu Základnej školy Štúrova ul. a pod titulkom Škola s výhľadom na nebo zaujímavý článok o architektonickom pohľade na stavbu, ktorú mesto
realizovalo v minulom roku. Vyberáme
z neho: „Átrium je ukľudňujúcim prvkom,
pri pohľade hore vidieť obrovskú plochu
„venovanú” oblohe. Pri pohľade dole hľadáme matematické súvislosti, pravidelné
usporiadanie, logiku a hore sa dostávame
k voľnému priestoru, nekonečnu...”

Rádio Regina prinieslo 10. marca vo
svojich Ozvenách dňa spravodajstvo z rokovania mestského zastupiteľstva s dôrazom na jeden z prerokovávaných bodov –
schválenie štúdie obytnej zóny na Jánošíkovej ulici.
–ipo–

Predsedníčka občianskeho združenia Zlatý vek A. Dubajová za všetkých zablahoželala
Márii Miškovičovej (vľavo) k osemdesiatinám: „Nevynecháte žiadnu spoločnú akciu ani
kúpanie vo Veľkom Mederi. Želáme Vám pevné zdravie!”

O čom rokovali poslanci mestského zastupiteľstva 10. marca?
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• prevod vlastníckych práv k pozemku –
parc. č. 4503 (46) vedľa novej budovy daňového úradu, zastavaná plocha o výmere 480
m2 v k. ú. Malacky – do výlučného vlastníctva JUDr. Jána Hollého, STAVA – stavebná
firma, Veľké Leváre v cene 2 600 Sk za m2
• návrh zmeny rozpočtu mesta na rok
2005, pričom celkové bežné príjmy a výdavky budú predstavovať 179 998 000 Sk,
celkové kapitálové príjmy a výdavky budú
predstavovať výšku 87 669 000 Sk

• návrh urbanistickej štúdie IBV Jánošíkova ako zadanie pre spracovanie územného
plánu zóny IBV Jánošíkova
• ponuku na odpredaj nebytových priestorov na Hviezdoslavovej ulici a Ul. J. Kostku
Neschválilo
• návrh VZN o plochách vyhradených na
vylepovanie volebných plagátov, poskytovaní vysielacieho času na predvolebnú kampaň
v mestskom rozhlase, v mestskej káblovej
televízii eM TV a o poskytovaní priestoru
v mestskom periodiku Malacký hlas
Zobralo na vedomie
• dôvodové správy k jednotlivým materiálom rokovania
• správu hl. kontrolóra o výsledkoch kontroly vyberania správnych poplatkov
• správu o činnosti hlavného kontrolóra
za rok 2004 bez pripomienok
• informáciu a ponuku na odpredaj nebytových priestorov na Hviezdoslavovej ulici
a Ul. J. Kostku, ako aj informáciu o príprave
odpredaja nehnuteľnosti na Ul. M. Čulena

• informáciu o aktuálnej situácii obyvateľov domov Na brehu v súvislosti so záväzkom
mesta dotknuté domy vypratať, pretože pozemok, na ktorom sa nachádzajú, je predmetom odpredaja novému nadobúdateľovi firme LIDL SR, v. o. s., Bratislava

• informáciu o bezodplatnom prevode
prebytočného nehnuteľného majetku štátu
v správe MO SR do majetku mesta v zmysle
zákona NR SR č. 174/2004 Z. z. o prevode
nehnuteľného majetku vo vlastníctve SR na
obce alebo VÚC
• informáciu o vecnom a finančnom vyhodnotení systému odpadového hospodárstva v meste Malacky
• informáciu o vzťahoch mesta s verejnosťou a o mediálnej politike mesta
• informáciu o výsledkoch zápisu žiakov
do 1. ročníka ZŠ v meste
• informáciu o aktuálnom stave a úlohách
CO obyvateľov mesta
• informáciu o činnosti v meste pôsobiacich a z rozpočtu Mesta Malacky čiastočne
čerpajúcich finančné prostriedky spoločenských a záujmových organizácií za rok
2004 tak, ako ich predložilo 14 z nich, z celkovo 20 oslovených
• informáciu o prevode bytu do osobného vlastníctva
• informáciu o technicko–ekonomickom
vyhodnotení transformácie TEKOS-u, s. r. o.
• informáciu o obchodnej spoločnosti
Recykling Malacky, s. r. o.
Uložilo MsÚ
• pripraviť nový návrh VZN o plochách

vyhradených na vylepovanie volebných plagátov... a zapracovať do neho pripomienky
z rokovaní komisií a MsZ a následne ho prerokovať so zástupcami politických strán
• predložiť na MO SR žiadosť mesta
o bezodplatný prevod vlastníctva štátu
v správe MO SR – 144 parciel pozemkov
o rozlohe 510 398 m2
• odstrániť nedostatky zistené hlavným
kontrolórom v oblasti vyberania správnych
poplatkov
• odpovedať písomne na základe požiadaviek poslancom, ktorí vystúpili v rámci interpelácií
Uložilo riaditeľom rozpočtových organizácií mesta
• pripraviť a na najbližšie rokovanie MsZ
predložiť návrh zmeny rozpočtu na rok
2005 v súlade so schválenou zmenou rozpočtu na rok 2005

Uložilo predsedovi komisie na prípravu odpredaja nehnuteľností Ing. Jozefovi
Bullovi
• zvolať zasadnutie komisie a vypracovať
ponuku na odpredaj nehnuteľností mesta,
ktoré sa nachádzajú na Ul. M. Čulena 5 tak,
aby mohla byť zverejnená najneskôr do 31.
3. 2005 a výber záujemcov o nadobudnutie
nehnuteľnosti mohol byť vykonaný do konca mája 2005
Splnomocnilo primátora mesta
• na individuálne doriešenie ubytovania
nájomníkov domov Na brehu č. súp. 910,
918 a 919 v prípade neochoty prijať schvále-

né riešenie ich presťahovania v súvislosti
s odpredajom uvedených nehnuteľností firme LIDL SR, v. o. s., Bratislava
• podpísať darovaciu zmluvu so štatutárnym zástupcom MO SR ohľadom pozemkov, ktoré majú prejsť do majetku mesta
• podpísať kúpnu zmluvu o prevode
vlastníckych práv k pozemku parc. č. 4503/
46 do výlučného vlastníctva JUDr. Jána Hollého, STAVA – stavebná firma, Veľké Leváre
v zmysle schváleného uznesenia

ANTON PAŠTEKA

ZAUJALO VÁS

Milí čitatelia,
ak nám napíšete do 30. marca na adresu
redakcie, ktorý príspevok vás zaujal, budete
mať šancu získať kalendár mesta Malacky.
Neváhajte a zapojte sa! Ak chceme písať
o tom, o čom chcete čítať, musíme poznať
váš názor. Tak vystrihnite kupón a napíšte
naň, čo vás zaujalo. V minulom čísle to boli
príspevky Skvost v rukách i v hrudi, Ľudské veci Anny Beňkovej-Ružičkovej, Nechceme patriť pod Trnavu, Ocenili ho aj
Japonci, Beniak by mal radosť a iné. Za srdce vás však najviac chytil úvodník Jedna
i druhá. Spomedzi všetkých sme vyžrebovali Máriu Gelingerovú z Ul. 1. mája v Malackách, ktorá získava kalendár mesta.

✒

MsZ schválilo
• kontrolu plnenia uznesení mestského
zastupiteľstva s tým, že zo sledovania vypustilo 11 uznesení, v dvoch upravilo znenie
a v dvoch zmenilo termíny ich plnenia
• Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2004 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v meste Malacky
• VZN o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach
mesta
• VZN o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovisku a tržnici
• riešenie ubytovania nájomníkov domov
Na brehu č. súp. 910, 918 a 919 v súvislosti
s odpredajom uvedených domov firme LIDL
SR, v. o. s., Bratislava.
• zrušenie svojho uznesenia č. 202/
2004/2b, ktorým stanovilo výšku nájomného za mamografický prístrojový komplet,
ktorý je majetkom Mesta Malacky pre nájomcu a. s. Nemocničná vo výške 50 000 Sk
a schválilo novú výšku nájomného, a to
30 000 Sk mesačne s platnosťou od 1. 1.
2005
• zmluvu o zriadení spoločného obecného úradu medzi účastníkmi – Mesto Malacky
(sídlo úradu), Kostolište, Jakubov a Gajary
s účinnosťou od 1. 1. 2005 v oblasti stavebného konania
• bezodplatný prevod pozemkov od MO
SR do majetku mesta v celkovom rozsahu
144 parciel o rozlohe 510 398 m2, v účtovnej hodnote 70 842 000 Sk

ZAUJALO MA V ČÍSLE
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Za okrúhlym stolom
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s ostatnými členmi venujete?
kona či sťažnoscie s narúšaním
va bor ných, iniciatívotné komisiejmä pri
Väčšinou urovnávaniu susedských spo- ti na zlé spolunaverejného poriadporad . Hoci sam ávomoc, na nov,
gánov dovaciu pr tov od obča ľrov. Bez pokút, slovne dohovárame stra- žívanie s podnáku. Okrem toho
rozho aní podne enahradite
nám zainteresovaným do konfliktu. Ako pri jomníkmi v rodinnom
pán
Šíra zastupuje haprijím funkciu n íka.
sťažnostiach občanov postupujeme? Zapi- dome alebo medziľudsičov, ktorí zase zasahuplnia ho pomocn
né
sovateľka zbiera podnety, ktoré si na zasad- ské vzťahy exmanželov. Čo
jú napríklad v prípadoch
nutí komisie preberieme a určíme pracovnú sa týka dodržiavania všeobecne
neoprávneného zakladania ohskupinu, ktorá pôjde urobiť obhliadku. Zistí, záväzných nariadení (VZN), niektorí obča- ňov, pálenia odpadu a podobne. Vítame, ak
z ktorej strany sú problémy a urobí uzávery, nia si nie sú vedomí povinností, ktoré im nás ľudia sami zastavujú a upozorňujú na
na základe ktorých ďalej konáme.
z nich vyplývajú. Keď napríklad znečisťujú porušovanie zákonov či VZN. Sám sa ako
Niekedy požiadame o súčinnosť MsP, verejné priestranstvá, sú napomenutí a väč- poslanec MsZ za 1. volebný obvod aktívne
no len vo výnimočných prípadoch. Ak má
porušovateľ pusteného psa, ktorý zabraňuje vstupu do objektu či v prípade hrozby
fyzickým napadnutím. Väčšinou sa však
snažíme o zmierenie narušených medziľudských vzťahov bez prítomnosti polície. Ak
sa nám to nepodarí, prípad posúvame príslušnému oddeleniu MsÚ, napr. oddeleniu
životného prostredia (v prípade znečisťovania okolia), oddeleniu územného rozvoja,
dopravy a služieb (v prípade nedodržania
potrebnej vzdialenosti od susedovho domu) a pod., v krajných prípadoch skončí
spor na súde.
V minulom roku sa riešilo až 35 sťažností, z ktorých bolo 22 opodstatnených. Z toho naša komisia riešila 7 podnetov týkajúcich sa poväčšine vyššie spomínaných medziľudských vzťahov a susedských sporov.
Vašu komisiu mnohí chvália za úctyhodný stupeň úspešnosti pri urovnávaní
susedských sporov a sťažností na porušovanie dobrých medziľudských vzťahov.
Ako sa vám to darí?
K ľudským sporom dochádza vždy Keď sme boli v uliciach mesta robiť anketu, natrafili sme i na zamestnancov MsP, ktorí
a všade, či už v Malackách alebo v inom monitorovali dopravnú situáciu pri budove bývalej III. ZŠ na Záhorackej ulici v Malackách.
meste. Raz riešime problematiku znečisťo- „Snažíme sa pracovať čo najlepšie v záujme ochrany verejného poriadku,” tvrdil „skalný
vania verejného priestranstva psími exkre- mestský” J. Pešta, ktorý stál ešte pri zrode MsP v Malackách pred trinástimi rokmi.

JEDNA

JPP

PANI

AGENTÚRA

V riešení medziľudských
vzťahov
bez konkurencie

Fámy sa dokážu šíriť neuveriteľnou rýchlosťou. Veď koľkokrát
ste počuli z úst ostatných: počula si, že... Je to pravda, či nie je
to pravda. Často sa však i s nepravdou stotožníme. Aj to bol jeden z podnetov, prečo sme uviedli do života rubriku s príznačným názvom JEDNA PANI POVEDALA. Jej cieľom je vyvrátiť či
potvrdiť to, čo sa dostalo do našej redakcie alebo vám do uší.

POVEDALA

„Počula si, že Malacký hlas už nebudú do schránok roznášať doručovateľky, ale
pracovníčky mestského úradu?”
Nie je to pravda. Vydavateľ o zmene distribútora, ktorým je Slovenská pošta, a. s., pobočka Malacky zatiaľ neuvažuje. Aj napriek tomu, že sa sem-tam vyskytne menší problém s doručovaním MH do každej schránky, nie vždy sú na vine zamestnanci pošty. Ako nám potvrdila vedúca pobočky pani Nečasová, niektorí občania nemajú zriadenú a riadne označenú
poštovú schránku. Je potom ťažké doručiť im korešpondenciu alebo noviny. Ak všetky domácnosti vytvoria doručovateľkám podmienky na vykonávanie ich práce, redakcia MH i Slovenská pošta sa vyhnú reklamáciám nespokojných Malačanov. Aj touto cestou by sme
chceli poďakovať všetkým doručovateľkám, ktoré zabezpečujú roznos MH ako služby objednanej mestom u ich zamestnávateľa, že sa aj ich pričinením dostávajú „novinky” priamo
do každej domácnosti v Malackách.
Mgr. IVANA POTOČŇÁKOVÁ, vedúca KPK
„Počula si, vraj sa na Mierovom námestí bude stavať OD Tesco?”
Ide o mylnú informáciu. Zámerom je postaviť na Mierovom námestí namiesto starých
pôvodných budov polyfukčný objekt vizuálne prispôsobený budove podnikateľského inkubátora, v ktorom okrem obchodných priestorov, kancelárií, reštauračných služieb budú na
najvyšších podlažiach i exkluzívne byty. Existujúce parkovisko zostane zachované. O konečnej podobe Mierového námestia vás budeme v nadväznosti na výsledky uskutočňovaných
rokovaní i prostredníctvom MH neskôr informovať.

RNDr. HUBERT KLČO, SBD Mierové námestie, družstvo
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zaoberám situáciou najmä na sídlisku Juh
a v jeho okolí. Ako obyvateľ tejto časti sa
angažujem vo všetkom, čo sa jej dotýka,
napríklad i v kauze Swedwood. Niekedy
mám pocit, že sa na tento kút Malaciek
akosi zabúda, a preto sa snažím na problémy „južanov” v čo najväčšej miere upozorňovať.
Zopár otázok pre
náčelníka MsP v Malackách Ivana Jurkoviča, člena komisie ochrany verejného poriadku.
Čo si môže občan predstaviť pod pojmom ochrana verejného poriadku a akú
úlohu tu zohráva MsP v Malackách?
Termíny verejný poriadok ani ochrana
verejného poriadku nemajú v našom právnom poriadku zákonný výklad, i keď mnohé
právne predpisy sa na verejný poriadok i na
jeho ochranu odvolávajú (taktiež samotný
zákon o obecnej polícii). Preto vychádzame
z policajnej teórie, podľa ktorej pod verejným poriadkom rozumieme súhrn spoločenských vzťahov vznikajúcich a meniacich pri

správaní sa ľudí prevažne na verejnosti, regulovaný sociálnymi normami (v súlade s právnym poriadkom). Ochrana verejného poriadku je potom nástroj, ktorým tento želateľný stav môžeme dosiahnuť a je to vlastne
činnosť subjektov, ktoré regulujú spoločenské vzťahy tak, aby k jeho porušovaniu nedochádzalo. Jedným zo zúčastnených subjektov je i MsP a ochrana verejného poriadku patrí medzi jej základné úlohy.
Ako možno bojovať proti takým nepriaznivým javom, ako je rozmáhajúci sa
vandalizmus v našom meste?
Z pohľadu MsP je to predovšetkým vykonávaním hliadkovej a obchôdzkovej činnosti
– najmä preventívnym pôsobením v uliciach
mesta a v neposlednom rade i represívnou
činnosťou – t. j. vykonanie zásahu na určitom mieste, kde k vandalizmu dochádza.
Z pohľadu verejnosti (i zefektívnenia našej
činnosti) je to poskytovanie informácií
o miestach páchania vandalizmu, prípadne
i o páchateľoch. Najúčinnejším nástrojom je
včasné poskytnutie informácie na beztarifnú
telefónnu linku 159 (bez poplatkov i mobilným aparátom).
Nedochádza v niektorých prípadoch
k zneužívaniu tejto bezplatnej telefónnej
linky?
V mnohých prípadoch sa po preverení
prijatého telefonického oznamu hliadkou
MsP nepotvrdili oznamované skutočnosti.
Ak bude počet takýchto niekedy až zavádzajúcich telefonátov stúpať, budeme časom nútení už pri prijímaní oznamu preverovať samotného oznamovateľa napríklad
spätným telefonátom. K tomuto by som
však nerád pristupoval.
Akým spôsobom by mohli občania pomôcť pri riešení problému rabovania kovového materiálu a jeho následného predaja v zberných surovinách?
Samotným oznámením takejto skutočnosti. V snahe zistiť, či kradnutý materiál neskončil v zberných surovinách, vykonávali
sme aj následné kontroly týchto prevádzok.
Súčasný stav je taký, že žiadne zo zberných
surovín na území mesta nie sú oprávnené
vykupovať železný šrot od fyzických osôb.
Mesto pristúpilo k tomuto kroku na prelome
rokov 2004 a 2005. Ak občania vedia, že
niektoré zberné suroviny uvedené obmedzujúce opatrenie porušili, prosím, aby nám
túto skutočnosť oznámili.
Ešte na sklonku roka 2003 sa komisia
venovala zámeru vybaviť mesto Malacky
kamerovým bezpečnostným systémom,
bol vypracovaný i projekt, ktorý sa uchádza o podporu. Kedy sa teda reálne dočkajú Malačania kamerového systému
a čo im z hľadiska ochrany verejného poriadku prinesie?
Vybudovanie kamerového monitorovacieho systému bolo zaradené medzi prioritné úlohy mesta a taktiež v rámci rozpočtu
mesta na rok 2005 sú vyčlenené za týmto
účelom finančné prostriedky. Realizácia
však závisí od toho, či a do akej miery podporí tento projekt štát. O tomto rozhodne
na svojom marcovom zasadnutí Rada vlády
SR pre prevenciu kriminality, kam bola žiadosť o poskytnutie príspevku zo štátneho
rozpočtu adresovaná.
V prípade realizácie projektu je možné
vidieť význam monitorovacieho systému z viacerých pohľadov:
• zvýšenie pocitu bezpečia občanov
v monitorovaných zónach,
• predchádzanie páchaniu deliktov
(psychologický účinok kamery
snímajúcej verejné priestranstvo),
• možnosť vykonania včasného
zásahu v prípade zaregistrovania
protiprávneho konania,
• uľahčenie dokazovania spáchaných
deliktov zaznamenaných
monitorovacím systémom
• zefektívnenie činnosti MsP –
možnosť zamerania činnosti hliadky
i v iných častiach mesta a p.
LUCIA POLÁKOVÁ, foto: archív

ANKETA

Ako podľa vás pracuje
MsP v Malackách?
P. S. (35), zamestnaná
v stávkovej kancelárii
„Myslím, že pracuje tak,
ako má. Keďže pracujem na Malom námestí,
mám možnosť vidieť,
ako kontrolujú, či autá
neparkujú na zeleni, či neporušujú iné dopravné predpisy. Rovnako ráno, keď vodím
deti do školy, vídam policajtov stávať na
priechode pre chodcov. Hodnotiť môžem
len to, čo vidím a na základe týchto skúseností si myslím, že sa im dá dôverovať.”

Ľubica Votroubková (37), predavačka
Melánia Harbová (47), predavačka
„Do Malaciek obe dochádzame za prácou z Jakubova. Myslíme si však, že pracujú oveľa viac ako štátni. Melánia: – Predávam v novinovom stánku na Mierovom námestí, takže mám výborný výhľad na centrum mesta. Stále jazdia a kontrolujú. Milé
je i to, že stávajú na priechodoch pre chodcov, keď idú deti ráno do školy. Jednoducho pôsobia dôveryhodne.”
Milan Osuský (65),
dôchodca
„Našťastie som problémy osobne nikdy s políciou nemal. Skôr mi
MsP pomáhala pri riešení susedského sporu.
Sused má o stenu môjho domu opretú hospodársku budovu. Okrem toho chová i domáce zvieratá a pre šíriaci sa zápach nemôžeme ani vetrať. A nepomôžeme si, lebo sa
nechce dohodnúť. Písal som i sťažnosť na
MsÚ. V rámci možností mi pomohli. Teraz
mi prišiel posledný list z MsÚ, že už mám
len jedinú možnosť – dať celý spor na súd.”

–lucy–, foto: –vred–

VYSYPANÉ Z OBÁLOK

Vážená redakcia,
zasielam Vám postreh, ktorý sa týka mestskej polície (MsP). Myslím si, že príslušníci
MsP by mali mať charakter a verejné blaho
a dodržiavanie verejného by mali mať na
zreteli nielen „v práci”, ale aj v súkromí. Bola som však svedkom niektorých nemilých
prekvapení našich mestských „pánov” policajtov. Je pre mňa nepochopiteľné, ako
môže policajt bez výčitiek svedomia odhodiť na zem odpad alebo posadiť vedľa seba
do auta na predné sedadlo len 6-ročné dieťa. Sú požiadavky na zamestnanca – dobrá
fyzická kondícia, bezúhonnosť či vek nad
21 rokov dostatočné? Nebolo by vhodné
viac dbať i na charakterové vlastnosti budúceho strážcu verejného poriadku?
MALAČIANKA

Reaguje Ivan Jurkovič:
Zo zákona o obecnej polícii vyplýva, že príslušníkom obecnej polície sa môže stať len
bezúhonná osoba, staršia ako 21 rokov, ktorá je telesne, duševne a odborne spôsobilá
na plnenie úloh obecnej polície. Pri posudzovaní duševnej spôsobilosti psychológ
skúma i charakterové vlastnosti uchádzača
o miesto, ale ani ten najdôkladnejší prieskum nemôže zaručiť, že policajt sa v budúcnosti nedopustí prehrešku voči pravidlám
spoločenského správania. Preto je potrebné poukázať na konkrétneho policajta, ktorý narúša spoločenské vzťahy a mienku
o našom pracovisku. V prípade preukázania porušenia zákona je mestský policajt
zodpovedný ako bežný občan a prinajmenšom i rovnako postihnuteľný za spáchaný
priestupok.

PUBLICISTIKA
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Ako ste spokojný so službami spoločnosti Progres Malacky?
P. S. (35), zamestnaná
v stávkovej kancelárii
„Neviem, či mám byť
spokojná či nespokojná, lebo televíziu veľmi nepozerám, skôr
dcéra. Práve ona mi
prednedávnom referovala, že vypadáva
TV signál. Rovnako je i zlý teletext ČT, lebo
ten využívam často vzhľadom na to, že sú
v ňom výborne spracované športové výsledky, ktoré potrebujem i pri svojej práci.
Kde bývam? Na Záhoráckej ulici.”
Občan Malaciek (60), dôchodca
„Nie som vôbec spokojný. Pán Držka stále
len zvyšuje ceny, ale vôbec sa to neodráža
na kvalite služieb, ktoré poskytuje. Nerozširuje programový balík, ako to i prostredníctvom Malackého hlasu avizoval. Nasľubuje kadečo a výsledok nie je vidieť. Keď
sa sťažujete, tak vás odbije. Vôbec nemá
prístup k zákazníkom – platiteľom. Nemá
jednanie ani vystupovanie a robí si s nami,
čo chce. Signál je horší a horší. Už začala
vypadávať i STV1, ORF 2 je katastrofálna.
Keď som sa sťažoval, dostala sa mi odpoveď – a pozeráte ORF 2? Ako to, či pozerám alebo nepozerám, keď platím, tak by
mali byť všetky programy v poriadku. Inak
tam, kde namontovali hviezdicové rozvody, chytajú i TV NOVA. Opäť, kde je tá
spravodlivosť. Platíme rovnako a jedni sú
zvýhodnení. Škoda reči. A ani ma nefoťte,
nechcem mať s Držkom problémy. On by
mi ich určite narobil.”
Milan Osuský (65), dôchodca
„Už som dôchodca
a televíziu pozerám
menej, TV staníc tak
veľa nepotrebujem.
No dovolím si tvrdiť,
že kvalita káblovej televízie v Malackách
nie je dobrá. Viackrát sme mali u nás doma i technikov z firmy Progres, ktorí prišli
celkom rýchlo. Niečo porobili, odišli a onedlho sme mali zlý obraz opäť. Za poplatky,
ktoré platíme, by to mohlo byť i lepšie.”
Denisa Smrtičová (21), nezamestnaná
„V poslednom období
„rapluje” STV 1, na
iných TV programoch
vypadáva zvuk a teletext nie je rovnako
kvalitný. Ak napríklad
niekto sleduje telenovely, môže si všimnúť, že dabing prehlušuje pôvodný zvuk. Pritom máme nový televízor. Ak zvyšujú poplatky, malo by to byť
lepšie.”
Jozef Pešta (49), mestský policajt
„S pánom Držkom sa
poznám roky osobne. Podľa mňa je TV
signál dobrý. Pokiaľ
viem, signál ČT1 rušia i naše policajné
vysielačky. O tomto
probléme sa vie a pracuje sa na jeho odstránení.”
Marián Šurina (46),
zamestnanec MsÚ
„Pretože mám hviezdicový rozvod, ktorý
som si ako iní občania, zaplatil, očakával
som a stále očakávam kvalitnejší príjem TV staníc a rovnako
i sľubovanú ponuku rozšíreného programového balíka. Myslím, že by to bolo adekvátne sume, ktorú spoločnosti Progres
Malacky všetci platíme.”

–lucy–,
foto: –vred–
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Na podnet čitateľa Malackého hlasu M. Havrana a ostatných Malačanov sme sa za
vybrali za Jánom Držkom, konateľom spoločnosti Progres Malacky, spol. s r. o. (ďalej
Progres Malacky), aby sme sa usilovali získať odpovede na otázky, ktoré si kladú všetci
platitelia za KDS v Malackách. Rozhovor sme redakčne spracovali (viď príspevok Zrní...). J. Držka však s podobou tohto materiálu nesúhlasil a vyžiadali si konkrétne otázky, na ktoré „konkrétne“ odpovedal.
Pre zachovanie objektívneho pohľadu uverejňujeme oba príspevky a nechávame na
vás, čitatelia MH, aby ste posúdili, na čej strane je pravda.

J. Držka, konateľ spoločnosti Progres Malacky, spol. s r. o., tvrdí:

„Do rekonštrukcie KDS
sme investovali
3,5 milióna Sk bez DPH”

Do platnosti vstupuje od 1. apríla 2005
nový cenník služieb za prevádzkovanie
a údržbu KDS. Občania zaplatia za služby
firmy Progres Malacky o 10 Sk mesačne
viac? Prečo prišlo k zvýšeniu? Je suma
139 Sk v porovnaní s cenami ostatných prevádzkovateľov KDS v obdobných mestách,
ako sú Malacky, primeraná?
Pôvodne sme o zvýšení poplatku neuvažovali. Koncom roka 2004 bol do programu
zaradený detský kanál JETIX, ktorý je v českej
verzii. Cena tohto kanálu je 0,12 USD a odvíja sa od momentálneho kurzu dolára. K zvýšeniu poplatku prispel aj fakt, že v roku 2005
budeme musieť platiť poplatok Slovenskej
asociácii producentov v audiovízii oprávnenej na výkon kolektívnej správy práv podľa
autorského zákona č. oprávnenia 1/2002.
Tento poplatok predstavuje pre rok 2005
čiastku 5 Sk za jednu prípojku a každý televízny kanál v nej šírený. Naša spoločnosť zvýšila poplatok len o mieru inflácie, ktorá činí
7,5 % za predchádzajúce obdobie (rok 2004)
vykázaného Štatistickým úradom Slovenskej
republiky. Do tohto percenta by sme sa s uvedenými poplatkami mali vtesnať. Poplatok
s DPH bude teda od 1. 4. 2005 139 Sk. V porovnaní s inými mestami podobnými Malackám je cena za štruktúru programov, ktoré
v programovej ponuke máme, primeraná.
Len pre porovnanie: v Pezinku sú platby za
príjem programov 300 Sk.
Aké programy zahŕňa základný balík
programov, keď sa v novom cenníku za
služby spoločnosti Progres Malacky uvádza len jeden súbor programov, a to ako
rozšírený?
Základný balík programov naša spoločnosť neposkytuje, lebo zatiaľ to nie je technicky možné, pretože nie sú dobudované
hviezdicové rozvody v nájomných domoch.
Po ich dobudovaní bude možné rozdeliť ponúkanú programovú štruktúru na základný
a rozšírený súbor.
Základný súbor by privítali hlavne naši
starší spoluobčania, ktorí by si mohli vybrať
napríklad 5 programov za podstatne nižšiu
cenu. Bohužiaľ, musíme ponúknuť len rozšírený súbor, čo pomerne dosť zaťažuje uvedenú skupinu občanov.

Zrní...

Dokončenie z 1. strany
žia sťažnosti zo strany občanov, ktorí nie sú so
službami firmy Progres Malacky spokojní.
Prečo? J. Držka sa obhajuje: „Na kvalitu
signálu sa sťažujú najmä obyvatelia viacposchodových nájomných domov. Stav káblových rozvodov a „stupačiek” je tu žalostný.
Odkúpením bytov do súkromného vlastníctva
by sa však s týmto problémom mali vysporiadať jeho vlastníci. Hoci privedieme kvalitu „na
strechu”, nedostaneme ju po zastaraných
kábloch dolu, a preto odporúčame ľuďom
v bytovej zástavbe, aby si z fondu opráv vyfinancovali hviezdicové rozvody. Asi 30 % domácností v Malackách, ktoré pristúpili na naše
riešenie, nemá s kvalitou príjmu problémy,
pretože týmto technickým opatrením sa jednotliví platiči navzájom nerušia.”

Koľko je v Malackách prípojok KDS, aký
počet tvoria platiči a neplatiči?
Tak ako ostatné inštitúcie, ktoré poskytujú
správcovstvo, či už Comeron alebo Stavebné
bytové družstvo, ktoré majú svojich neplatičov, tak aj naša spoločnosť sa tomuto problému nevyhla. Problém neplatičov riešime prerábkou užívateľskej kaskádnej siete na hviezdicovú sieť a odpojením. V meste Malacky je
pripojených na káblovú sieť 90% bytových
jednotiek. Z toho k dnešnému dňu evidujeme 20% neplatičov.
Viac ako päť rokov uplynulo od momentu, kedy sa spoločnosť Progres Malacky,
stala držiteľom licencie na prevádzkovanie
káblovej televízie v Malackách. Ako sa zmenil odvtedy technický stav KDS. Koľko firma investovala do rekonštrukcie rozvodov?
Za uplynulé obdobie bola firma nútená
zrealizovať výmenu zastaranej anténovej zostavy a hlavne stanice, ďalej káblov, aktívnych
a pasívnych prvkov distribučnej siete KDS.
Iba rekonštrukcia siete KDS k dnešnému dňu
si vyžiadala náklady v sume 3,5 miliónov Sk
bez DPH.
Je oprávnené vyberanie poplatku za
údržbu televízneho káblového rozvodu formou inkasného lístka?
Ako každá spoločnosť poskytujúca služby
občanom môže vyberať poplatky okrem iného aj poplatky inkasným spôsobom (Comeron, atď.).
Akou formou uzatvárala spoločnosť
Progres Malacky zmluvy s občanmi, ak sú
v Malackách účastníci KDS, ktorí riadne
platia poplatok, no zmluvu so spoločnosťou nikdy neuzatvorili?
Zmluvný vzťah uzatvárame zmluvou
o prevádzkovaní KDS, ktorú uzatvárajú účastníci osobne v sídle spoločnosti alebo formou
zaslania poštou na adresu prípojky.
Sú podľa vás obyvatelia Malaciek spokojní s kvalitou signálu?
Sme presvedčení, že sa po rekonštrukcii
KDS kvalita signálu podstatne zlepšila a ešte
zlepší po dokončení druhej a tretej etapy optickej siete, a tým aj spokojnosť účastníkov
KDS.

Náš zákazník,
„Keď mám pravdu, tak si trvám na svojom, ak zistím, že nie som v práve, tak
nemám problém ospravedlniť sa,” takú
teóriu vyznáva Anna Vrablecová, obyvateľka nájomného domu na Ul. J. Kostku
v Malackách. Už roky bojuje proti neserióznemu správaniu spoločnosti Progres
Malacky, s. r. o., (ďalej len Progres) a roky naráža na odpor. Rozhodla sa však
vytrvať, vystúpiť z anonymity a zdôveriť
sa našej redakcii.

Vždy je chyba u abonenta
Pred pár rokmi sa A. Vrablecová prvýkrát
sťažovala v Progrese na kvalitu signálu spôsobenú zastaranými káblovými rozvodmi. „Umiestnenie môjho televízora si žiadalo ťahať kábel
dookola pri stenách izby. Technici Progresu
prišli k odborne pozapájaným dvom káblom,
kopali do nich a tvrdili, že musia byť v kuse,“
spomína na svoj prvý kontakt s týmito odborníkmi A. Vrablecová. „V tom čase som mala video, čo je úplne bežné. Odpojili ho a presviedčali ma, že je obraz krajší. Rovnako „chybil”
i môj, vtedy dvojročný televízor, čo je absurdné,” spomína. Druhýkrát jej zase spôsobili skrat
vo výstupnej anténovej zásuvke a odišli. Vrátili
sa o rok pred Vianocami. Zásuvku vymenili
a smiali sa z toho, že teraz nevyhovuje koncovka na starom kábli, tak sa nebude počas sviatkov pozerať TV. „To je prístup serióznej firmy?“
pýta sa rozhorčená zákazníčka. Keď sa išla sťažovať do Progresu, J. Držka povedal, že je to
tvrdenie proti tvrdeniu. „Spomínam si i na domovú schôdzu v máji 2001, na ktorú bol pozvaný J. Držka, aby navrhol, ako riešiť problémy
s KDS. Prisľúbil nám, že do konca decembra
2001 nám urobí hviezdicové rozvody. Vtedy
ešte zdarma. Dodnes ich nemáme.”

Rozšírený súbor nazývame preto, lebo sú
v ňom spolu programy verejnoprávne a satelitné platené.
Koľko sťažností zo strany občanov na
kvalitu KDS firma Progres Malacky od začiatku tohto roka riešila a vyriešila? Aké
boli príčiny sťažností?
Od začiatku roka sme riešili 26 občanmi
nahlásených sťažností.
Z uvedeného počtu bolo asi 60 % porúch
spôsobených výpadkami elektrickej energie
či už plánovanými odstávkami, alebo výpadkami ističov v niektorých blokoch. Ostatné
poruchy sú spôsobené zväčša zmenou hodnôt na trasových zosilňovačoch prudkou
zmenou počasia. Nedá mi nespomenúť zníženú kvalitu obrazu v niektorých vchodoch
8-poschodových nájomných domoch kvôli
nevyhovujúcim stupačkám. Signál privedený
do domu je v norme, avšak vplyvom nevyhovujúcej stupačky dochádza k veľkým úbytkom signálu, čím trpia spodné byty vchodu.
Vyriešením tohto problému je montáž
hviezdicového rozvodu. Preto sa snažíme ľudí presvedčiť, aby si tieto rozvody dali zaviesť.
Dá sa to financovať z fondu opráv. Ak nemajú jednotlivé bloky dostatok finančných prostriedkov, vieme sa dohodnúť na 10- a 12-mesačných splátkach.
Aké má firma plány rozvoja KDS do budúcnosti? Akú úlohu tu zohrávajú hviezdicové rozvody?
Koncom roka 2004 došlo k zmene sídla
spoločnosti (z Kollárovej 17 na Mierové námestie 12). Zároveň bola presťahovaná aj
hlavná príjmová stanica. Súbežne s montážnymi prácami sa uskutočnila prvá etapa
montáže optického kábla z Mierového námestia na Záhorácku ulicu. Prioritou tohto
roka bude dobudovanie druhej a tretej etapy
optickej siete. Druhá etapa predstavuje trasu
Mierové námestie - Jesenského ulica a tretia
etapa Mierové námestie - sídlisko Juh. Po vybudovaní hviezdicových rozvodov plánujeme zvýšiť počet programov, zaviesť vysokorýchlostný internet. Úlohou hviezdicových
rozvodov je skvalitnenie príjmu, možnosť využitia internetu a zvýšenie programov.
Ako firma Progres Malacky rieši problém užívateľov KDS - neplatičov?

V bytovke, v ktorej býva A. Vrablecová, si už mnohí zaobstarali samostatné vonkajšie antény.

Množiace sa sťažnosti
v redakcii eM TV
V septembri 2004 bol Malačanom po redizajnovej a obsahovej úprave predstavený
niekdajší Progres Infokanál, v súčasnosti eM
TV videotext a teletext, ktorého výrobu prevzala od 1. mája 2004 redakcia organizačne
začlenená pod Kanceláriu prvého kontaktu
MsÚ. Pozitívne prijatú zmenu však vystriedalo
rozčarovanie s konštatovaním – eM TV sa pre
zlý signál nedá pozerať, teletext je v mnohých
častiach mesta takmer nečitateľný. V záujme
zmonitorovania situácie bola pred niekoľkými
týždňami zo strany redakcie eM TV zverejnená výzva, aby sa občania ohlasovali s pripomienkami ku kvalite signálu v prípade spomínaných mestských médií. Reagujúci Malačania
sa posťažovali i na kvalitu ostatných programov. „Nech sa nápravy dožadujú priamo
v Progrese. My sme schopní vyhovieť ich pripomienkam a prípadnú poruchu okamžite od-

strániť,“ dotknuto reaguje konateľ spoločnosti,
ktorá je držiteľom licencie na prevádzkovanie
káblovej televízie v Malackách. Ako spoločnosť poruchy vybavuje a odstraňuje, vie len
nespokojný občan, ktorý si za platenú službu
právom žiada primeranú kvalitu. Zástupcovia
spoločnosti Progres Malacky v novom cenníku
platnom od 1. 4. 2005 deklarujú, že začnú za
neoprávnené výjazdy k sťažovateľom účtovať
238 Sk. „Ľudia nás často volajú zbytočne len
kvôli zle zapojeným káblom,” reaguje na novinku v cenníku J. Držka. Vyvstáva otázka: nezastraší poplatok i tých, ktorí sa chcú sťažovať
oprávnene?
Budúcnosť?
„Keď sa MsÚ presťahuje do nových
priestorov, natiahneme kábel priamo do budovy Nafty – nového sídla MsÚ a príjem sa zlepší. Rovnako sme začali pracovať na „optike”.
Dnes máme napríklad smerom na Juh päť zosilňovačov a pri každom z nich sa kvalita signá-

Vy ste známa, my vás už poznáme
Pred Vianocami 2004 sa obyvateľom bytovky na Ul. J. Kostku opäť zhoršil televízny signál.
„Vtedy som sa nesťažovala sama, podporili ma
i susedia. Technici Progresu mali opäť veľa vý-

lu oslabuje, no po rekonštrukcii TKR zostane
len jeden optický kábel. „Optiku” by sme
chceli spraviť do leta, uvidíme, ako nám bude
priať i počasie, lebo káble sa dajú rozbaľovať
až pri 8 °C,” odpovedá J. Držka na otázku, či
TKR svitá na lepšie časy. Zmenou pre užívateľov TKR je pre tento rok i zvýšenie ceny o 10
Sk na 139 Sk. Prečo? „Iba kvôli spomínaným
technickým úpravám, zmenu ceny sme pôvodne neplánovali.” Dodnes sú Malačania
oproti ostatným obdobným mestám v nevýhode, pretože im firma Progres Malacky, s. r. o.,
ponúka len jeden podľa ich špecifikácie rozšírený programový balík.
J. Držka odkazuje: „Ak budú hviezdicové
rozvody po celom meste, budeme schopní
poskytovať viac programových balíkov za pre
jednotlivcov prijateľné ceny. Hviezdicové rozvody nám pomôžu vysporiadať sa i s dlhodobým problémom – s neplatičmi.”
LUCIA POLÁKOVÁ
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hovoriek, prečo nemôžu neželaný stav odstrániť. Tvrdili, že niekomu budú musieť zo signálu
ubrať, aby sme my mohli byť spokojní. To je
odborné vysvetlenie?“ Na viacero výziev však
urobili technické úpravy a obraz sa na čas
zlepšil, keď sa však opäť objavili na obrazovke
tiene, rozťahané titulky, bola A. Vrablecová
nútená ozvať sa opäť. „Technici prišli, pozreli
na katastrofálny obraz a okomentovali ho slovami: však sa to dá pozerať. Skôr ako stihli opäť
odísť a nič nevyriešiť, poznamenali: vy ste známa, my vás už poznáme. Počuli to i ostatní susedia – svedkovia. Bude to opäť tvrdenie proti
tvrdeniu?”
JOJ opäť problém
Abonenti KDS v Malackách mohli počas
prvých mesiacov tohto roka zaregistrovať nesúlad zvuku a obrazu na TV JOJ, TA3 i AXN.
Keď so svojou sťažnosťou A. Vrablecová v Progrese opäť nepochodila, obrátila sa priamo na
technického riaditeľa TV JOJ pána Ficeka. „Na
moje predstavenie v telefóne: Vrablecová, Malacky, pohotovo reagoval spôsobom – aha, Malacky – zasa Progres. Priznal, že mali technické
problémy, no tie odstránili. V tom čase však so
signálom TV JOJ už nemali problémy nikde inde na Slovensku a ubezpečil ma, že sa sám
s pánom Držkom spojí, aby situáciu riešil.” Asi
o tri týždne sa pani Vrablecová nakontaktovala
na pána Ficeka opäť so záujmom dozvedieť sa,
ako sa veci pohli. Potvrdil, že sa pokúsil o spojenie s pánom Držkom e-mailom a bude sa pokúšať i telefonicky. „Pán Ficek mi však potvrdil,
že prevádzkovatelia KDS majú veľa frekvencií,
na ktoré sa dá v prípade technických problémov preladiť, tak nechápal, prečo tak nespraví
i Progres Malacky.” Keď sa asynchronizácia
zvuku a obrazu začala v prípade malackej káblovky i na TA3 a AXN, A. Vrablecová kapitulovala. „So zástupcami firmy Progres Malacky sa dohovoriť nedá,” tvrdí. „Posledný pokus, ako poukázať na problém, vidím aj v medializovaní.”
Progres má len práva, žiadne povinnosti
Na našu otázku, či má A. Vrablecová uzatvorenú zmluvu s firmou Progres Malacky, odpovedá: „Nemám a nikdy som nebola k podpisu zmluvy vyzvaná. Platím však poctivo prostredníctvom SIPA, a to je ďalšia záhada. Ako si
dovolili započítať poplatky za užívanie KDS do
SIPA, a teda zasiahnuť do mojich financií? Platenie za služby, ktoré využívam, považujem za
povinnosť, no prečo nie je povinnosť za poskytovanie kvalitných služieb i na druhej strane?”
Na základe svojich dlhoročných skúseností už
zúfalá Malačianka vie, že zástupcovia firmy Progres Malacky majú vždy tisíc výhovoriek a riešenie žiadne. „Pritom ľudia nechcú veľa. Stačilo
by, ak by konateľ Progresu v korektnom rozhovore na verejnosti povedal, ako hospodária,
koľko investovali do rekonštrukcie, aké majú
plány a podobne. Ubezpečil nás abonentov, že
sa situácia napraví a musíme byť trpezliví. Veď
možností má veľa, koniec koncov má tu i mestské médiá. Namiesto toho si viacero poctivých
platiteľov pri akomkoľvek náznaku nespokojnosti a dožadovania sa nápravy vyslúžili len výsmech. Ak by som ja odovzdávala verejnú službu v takejto kvalite, hanbila by som sa i chodiť
po ulici.”

LUCIA POLÁKOVÁ

Sobota, 12. 3.
(Počas rozhovoru s A. Vrablecovou)
15.10 h – telefonuje pani Molnárová
z Olšovského ulice, že im vypadáva TV signál na Markíze a pýta si od A. Vrablecovej
kontakt na pohotovostnú službu Progresu
Malacky, s. r. o.
16.40 h – odchádzam od pani Vrablecovej, ktorá sa však ešte pred mojím odchodom spojila s Molnárovcami, aby sme sa
obe dozvedeli, ako technici, ktorí odstraňujú
poruchy za firmu Progres Malacky, problém
riešili. Ich reakcia hovorí za všetko: niekde
v Malackách asi vypadol prúd a nikto nám
ešte nevolal, len vy. (A tak sa nič nedeje.
Zrejme takmer ako vždy.)
–lucy–
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DO POZORNOSTI

PROGRES MALACKY v skratke

Spoločnosť PROGRES MALACKY, spol. s r. o., bola založená spoločenskou zmluvou
zo dňa 14. 5. 1999 a zapísaná do obchodného registra 7. 9. 1999.
SPOLOČNÍCI:

Mesto Malacky, Mierové nám. 10, 901 01 Malacky s vkladom 1 894 000 Sk, obch. podiel 60 %
PROGRES-Telekomunikačné stavby, s. r. o., Hrachová 4, 821 05 Bratislava
s vkladom 1263 000 Sk, obch. podiel 40 %
KONATELIA:

Ján Držka a Ing. Marián Kutaj, ktorí sú oprávnení konať menom spoločnosti výlučne spoločne.
PREDMET ČINNOSTI:

montáž, údržba a oprava televíznych káblových rozvodov, elektrických zariadení a bleskozvodov, montáž a oprava meracej a regulačnej techniky, inžinierska činnosť v rozsahu voľnej živnosti za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), kúpa tovaru v rozsahu voľnej
živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti(veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť, televízne vysielanie v SR – licencia T/120, vysielanie v káblových rozvodoch v SR
– licencia T/167.

Zdroj: Obchodný register na internete s dátumom aktualizácie údajov 4. 3. 2005.

Ak máte rozhlasový či televízny príjem
rušený a nekvalitný, nezistili ste žiadnu technickú poruchu vo vlastnom prijímači, nevie
vám pomôcť ani káblový operátor (Progres
Malacky), máte možnosť obrátiť sa na TÚ
SR. Rušenie nahláste telefonicky s udaním,
kto hlásenie o rušení podáva, aká frekvencia
– program sú rušené, odkedy sa rušenie prejavuje, čas, v ktorom sa prejavuje, ako sa prejavuje (napr. vrčanie, pruhy v obraze a pod.),
ako je riešený príjem (spoločná anténa, individuálna anténa...). Kontakt: 0240 20 69 25.
PRE VYSVETLENIE
Termín TKR (televízne káblové rozvody)
a KDS (káblové distribučné systémy) je možné považovať za synonymá. Pojem TKR sa
v zmysle zákona používal asi do polovice
roka 2000, jeho novelizáciou sa začal preferovať termín KDS.

OTÁZKA I NA PRIMÁTORA MESTA JOZEFA ONDREJKU:

Ako ste spokojný s fungovaním spoločnosti
PROGRES MALACKY?
Spoločnosť Progres Malacky vznikla v období, keď mestu hrozilo okamžité vypnutie vysielania v káblových rozvodoch a naviac bolo zmluvne zaviazané investovať
okolo 60 mil. Sk napriek tomu, že financie
na takúto investíciu nemalo.
Z pohľadu vyriešenia týchto problémov hodnotím úlohu Progresu pozitívne. Od tohto momentu však už prešlo päť rokov. To je obdobie,
za ktoré sa dá veľa spraviť, ale i pokaziť. Podľa
mňa išla kvalita výroby vlastného vysielania v Infokanáli tak výrazne dolu, že musela nastať zmena a od mája minulého roka program mestskej
televízie i s teletextom vyrába MsÚ v rámci televízie eM TV. Problém spoločnosti Progres, ako
prevádzkovateľa káblových rozvodov, je aj v komunikácii s občanmi, napríklad v oblasti ponuky
vysielania. Veď kedy dostali ľudia možnosť vyberať si niektorú z množstva existujúcich televíznych staníc? Za ďalší problém pokladám neriešenie problému s neplatičmi či nedotiahnutie
zmluvných vzťahov so všetkými klientmi. No
najviac nespokojný som s častými poruchami
a asynchrónnosťou medzi obrazom a zvukom.

Užívateľ KDS má
svoje práva –
využívajte ich!
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) sa aj
po viac ako roku platnosti zákona č. 610/
2003 Z. z. o elektronických komunikáciách
stretáva s tým, že účastníci (spotrebitelia) nepoznajú svoje zákonom stanovené práva
a povinnosti. Medzi najdôležitejšie práva
účastníka patrí právo na uzavretie zmluvy
s podnikom a bezplatné odstránenie porúch
v poskytovaní služby, ktoré nezavinil. Viac informácií o právach a povinnostiach podniku
a účastníka nájdete na
www.teleoff.gov.sk/Uzivatelia/42.html.
Službu je možné reklamovať v podniku,
ktorý ju poskytol (v našom prípade v spoločnosti PROGRES MALACKY). Ak užívateľ nie
je so spôsobom vybavenia reklamácie, správnosti úhrady alebo kvality služby spokojný, je
oprávnený spor predložiť TÚ SR, ktorý ho
rieši mimosúdne s cieľom dosiahnutia zhody.
Viac informácií o reklamačnom práve nájdete
na www.teleoff.gov.sk/Uzivatelia/44.html.
Ak nesúhlasíte s vybavením reklamácie,
správnosti úhrady a kvality verejnej služby,
môže sa domáhať svojho práva predložením
sporu úradu na mimosúdne riešenie alebo
podaním žaloby na súde. Viac informácií na
www.teleoff.gov.sk/Uzivatelia/spor.html

Upozornenie:
TÚ SR nie je orgánom na ochranu spotrebiteľa v zmysle zákona na ochranu spotrebiteľa. Úrad môže konať len podľa zákona
o elektronických komunikáciách.

–ts–

Kompletné znenie tlačovej správy, ktorú vydal TÚ SR pri príležitosti svetového
dňa práv spotrebiteľov (15. 3.), nájdete na
teletextových stránkach eM TV (810).

Spustenie teletextového vysielania 1. septembra 2004 pozitívne privítali všetci Malačania.
Neuberám konateľom spoločnosti snahu a záujem o dobré fungovanie káblovej televízie, ale
myslím si, že zlyháva predovšetkým ľudský fak-

tor. Verím, že aj poslanci MsZ, ktorí spoločnosť
zriadili, prijmú pri hodnotení situácie také opatrenia, ktoré konečne prinesú kvalitatívnu zmenu.

Darujte 2 % niektorej z týchto malackých organizácií
Vážení Malačania, láskaví daňoví poplatníci,
dovoľujeme si prihovoriť sa Vám v záujme tých, ktorí sa usilujú
prostredníctvom neziskových organizácií vyvíjať zmysluplnú a užitočnú činnosť v prospech detí, mladých ľudí, športujúcej verejnosti či telesne postihnutých obyvateľov. Usilujú sa pomáhať záujmovým skupinám ľudí, organizovať ich voľný čas a skvalitňovať im tak život v našom meste. Pracujú obetavo, no iba ochota a nadšenie, žiaľ, nestačia.
Preto Vás prosíme, pomôžte aspoň tým, že presmerujete 2 % zo

svojich už zaplatených daní niektorému z občianskych združení, ktoré
pôsobia v našom meste. Podľa § 50 Zákona č. 595/2003 Z. z. od 1. 1.
2004 môžu sumu zodpovedajúcu 2 % dane už poskytnúť nielen fyzické, ale aj právnické osoby.
Skúste aj Vy, aké príjemné je zaujať aktívny postoj a tešiť sa z toho,
že namiesto neadresného príjemcu môžete svoje dve percentá cielene venovať. Môžete tak urobiť do 30. apríla. Všetkým doterajším prispievateľom patrí naša vďaka!

OZ Svitanie – Združenie na pomoc ľuďom
s mentálnym postihnutím v Malackách
OZ FORNIX
OZ Česko-Slovenská futbalová akadémia
OZ Rodičovské združenie pri Špeciálnej základnej škole a Praktickej škole
OZ Združenie rodičov pri ZŠ Dr. J. Dérera
OZ DC VÁNOK
OZ ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých Malacky
OZ Slovenský zväz telesne postihnutých, Okresné centrum
OZ MANSVET
Fond pre rozvoj výchovy a vzdelávania "n. f.", Gymnázium 1. mája
OZ Rodičovské združenie pri Materskej škole, Hviezdoslavova 1, Malacky
OZ Rodičovské združenie pri Materskej škole, Štúrova 139, Malacky
OZ Atletický klub AC Malacky
OZ Športový klub Žolík Malacky
OZ Rodičovské združenie pri Základnej škole Štúrova ulica
OZ Telovýchovná jednota Strojár Malacky
OZ Záhorácky letecký klub Malacky
OZ NEVERLAND
OZ Rada Eurovalley
OZ Združenie DETÍ DeD a DSS pre deti
OZ Mladí Ľudia Organizujú a Komunikujú

IČO

Adresa

Číslo účtu

34004742
31813500
30846331
17319617
30851602
36071081
12664979
36068209
31803156
31782990
17319617
17319617
31873901
31817769
17319617
17642639
30852447
35626691
30789362
30846307
31800963

Nám. SNP 7
Kláštorné nám. 3
Štúrova 131
Pribinova 16/1
gen.M.R.Štefánika 7
Martina Rázusa 30
Štúrova 12
Štúrova 12
Kláštorné nám. 1
1. mája 8
Hviezdoslavova 1
Štúrova 139
Záhorácka 95
Jozefa Kubinu 15
Štúrova 142/A
Sasinkova 73
Pribinova 10/6
Slovenská 17
Záhorácka 116
Rakárenská 50/900
Kláštorné nám. 3

0019193658/0900
3252928001/5600
4001026745/7500
0182453528/0900
0019192540/0900
1460506007/8080
4420002203/3100
0181597992/0900
0181135317/0900
0180046347/0900
0181912796/0900
3252063001/5600
0019193666/0900
1460554009/8080
0019193447/0900
0019192508/0900
2627860257/1100
1460397007/8080
2628555713/1100
1713544651/0200
3223430001/5600

Bližšie informácie na www.rozhodni.sk, kde nájdete i potrebné tlačivá. Daňové priznanie pre PO, pre FO typ A, typ B už vyhlásenie o presmerovaní 2 % obsahujú, avšak z webstránky www.rozhodni.sk je možné stiahnuť si zverejnené vyhlásenie zamestnancov.

Malačania,
ak si myslíte, že vaše pripomienky a sťažnosti nie sú zo strany spoločnosti PROGRES
MALACKY, spol. s r. o., korektne riešené, máte možnosť obrátiť sa na hlavnú kontrolórku
mesta Ing. Ľubicu Čikošovú, t. č. 796 96 75,
e-mail: kontrolor@malacky.sk.
OZNAM

Z dôvodu rekonštrukcie priestorov bude

od 15. marca do 30. apríla 2005
prerušená prevádzka DC Vánok.

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na
vašu návštevu vo vynovených priestoroch
na Ul. M. Rázusa 30 v Malackách.

DC VÁNOK

Kúpim BYT, DOM alebo POZEMOK
v Malackách a okolí.
Kontakt: 0905/421 728
e-mail: roland.z@centrum.sk
MH 05 F10

Ing. PETER PITTNER
geodetická kancelária

• vysporiadanie vlastníctva
• príprava podkladov na dedičské
konania
• uplatnenie práva k pôde voči
Slovenskému pozemkovému fondu
• zistenie vlastníctva k nehnuteľnostiam pre potreby novoobjaveného
dedičstva
• príprava právnych a technických
podkladov pre predaj, darovanie
alebo výmenu nehnuteľností
• ekonomické poradenstvo súvisiace
s vlastníctvom nehnuteľností
www.pittner.sk
02/64 53 76 93, 0903/72 24 48
MH 04 F11
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SERVIS ČITATEĽOM / INZERCIA

Informačný kupón
zašlite poštou • faxujte na 02/526 26 326
mailujte na humboldt@humboldt.sk

Mám záujem o zaslanie informačného katalógu ZDARMA
na moju adresu:

Neovládate cudzí jazyk? Nestačia vám vaše jazykové
znalosti? Nemáte čas niekam na kurzy dochádzať?
Máte málo času? Ste pracovne vyťažení?
Na problémovú situáciu bez problémov
s Inštitútom diaľkového štúdia:

Meno a priezvisko, titul:

Adresa:
......................................................................................................................................................

Rok narodenia

dcérska spoločnosť Humboldt Wien,
zaradená do siete školských zariadení MŠ SR

..............................................

Informujte sa, ako získať katalóg zdarma!

Tel./mobil: ......................................................

Adresa:
Volajte:
Faxujte:
Kliknite:
Mailujte:

Mail: ............................................ @ ............................................
Mám záujem o kurzy (podčiarknite): MaH51

jazykové – ekonomické – internetové – PC a ECDL

„počítačový vodičák”

Obdržíte vysvedčenia s týmito pečiatkami:

HUMBOLDT IDŠ, Štefánikova 16, 811 04 Bratislava
02/524 97 277
02/526 26 326
www.humboldt.sk • www.humboldt.at
humboldt@humboldt.sk

Všetky informácie nájdete v študijnom katalógu, ktorý každému čitateľovi Malackého
hlasu zašleme v priebehu niekoľkých dní zdarma. Študujete vtedy, kedy sa rozhodnete
VY a keď máte na to čas, v známom prostredí. Ponúkame kontakt s lektorom aj per mail
a individuálny študijný plán. Uvažujte už teraz o svojej budúcnosti, jazykové kurzy od
začiatočníkov až po výkon štátnice, rekvalifikačné ekonomické kurzy, „počítačový vodičák ECDL”. Diaľkové štúdium je moderná vyučovacia metóda pre všetkých i v kombinácii s e-Learning !
Podrobné charakteristiky kurzov, výňatky zo študijných plánov, informácie o študijnej literatúre kurzov, objednávku študijného katalógu ZDARMA, ako aj zaujímavosti cudzojazyčného štúdia, nájdete i na:

www.humboldt.sk • www.humboldt.at
Správne informácie v pravý čas!
KLIKNITE A INFORMUJTE SA!
pre rekvalifikačné ekonomické kurzy

pre kurzy cudzích jazykov

MH 05 F9

Optické

centrum
vás pozýva na

prvú predajnú výstavu
dioptrických rámov
značiek

POZOR: V tomto inzeráte nejde o návštevné večerné kurzy cudzích jazykov Jazykovej
školy Humboldt v Malackách!

Zmeňte svoj imidž
vďaka okuliarom
1. apríla sa v optickom centre Evergreen v Malackách uskutoční historicky
prvá predajná výstava dioptrických
rámov renomovaných značiek. Najmä
o tomto podujatí sme sa porozprávali
s konateľom optického centra Evergreen Petrom Binčíkom.

Čím je podujatie výnimočné?
Sme jediná optika na Záhorí a druhá na
Slovensku, ktorá akciu tohto druhu organizuje (podobná výstava sa uskutočnila len pred
dvoma rokmi v Prešove). Návštevníci predajne budú mať možnosť vidieť kompletné
kolekcie značiek MENRAD, JOOP, DAVIDOFF a JAGUAR pre rok 2005. Pôjde o absolútne novinky, z ktorých si bude môcť vybrať skutočne každý. Náš sortiment na jeden
deň nahradí 600 kusov rámov rôznorodých
dizajnov, farieb a tvarov.
Ktorá značka najviac zaujme?
Určite extravagancia značky JOOP určenej skôr pre dámy. Prevažne pánov budú

môcť upútať kvalitné rámy značky DAVIDOFF a JAGUAR vyrobené zo zliatiny či titanu. Cenovo dostupné budú produkty reprezentujúce značku MENRAD. Okuliare dnes
nadobudli status šperku, módneho doplnku,
sú nástrojom zmeny imidžu. Malačania si
budú môcť vyberať spomedzi európskych
noviniek z Nemecka, Talianska... Uvidia aktuality z medzinárodnej výstavy, ktorá sa uskutočnila len pred mesiacom v Brne.
Budú výstavu sprevádzať i iné aktivity?
Zákazníci budú môcť absolvovať odborné očné vyšetrenie a ak si vyberú vystavovaný dioptrický rám, dostanú zľavu 15 %. Tiež
im doňho podľa možností zabrúsime sklá
a z výstavy môžu odchádzať s hotovými novými okuliarmi, ktoré ich posunú o krok bližšie, hoci aj k zmene imidžu.
Počas podujatia sa uskutoční aj krst webstránky www.optickecentrum.sk.
Ešte raz všetkých srdečne pozývame.
–ts–

DROBNÁ INZERCIA

Podujatie sa uskutoční 1. apríla od 12.00 do 18.00 h.
Využite jedinečnú možnosť vidieť a vybrať si dioptrické rámy
z aktuálnej kompletnej kolekcie renomovaných značiek.

Výstavná zľava 15 %.
Optické centrum Evergreen nájdete na Sasinkovej ulici 1/A
(vedľa Ľudovej banky) v Malackách.
MH 05 F3
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• Poskytujem poradenstvo v oblasti dôchodkového, životného i zdravotného pripoistenia
so sporením. Myslite na budúcnosť! Hľadám
i spolupracovníkov. Tel.: 0908/13 95 72.
• Kúpim mužský záhorácky kroj aj jednotlivé
čiastky. Kontakt: 0902/87 35 79.
• Prenajmem 1-izb. byt nezariadený na 3. poschodí. Kontakt: 0903/22 52 13.
• Prenajmem obchod v Bratislave-Devínskej
Novej Vsi v líniovom obchodnom centre na
Hlavnej ulici za 20 000 Sk+energie mesačne.
Kontakt: 02/64 77 58 77, 0905/61 03 88.
• Kto zrealizuje hrubú stavbu rodinného domu z Durisolu v Stupave?
Kontakt: 0907/23 55 69

to pravé
štúdium
pre všetkých!

Humboldt IDŠ pôsobí vo sfére ďalšieho vzdelávania od 1. 1. 1992. Za uplynulé obdobie prešlo kurzami viac ako
20-tisíc študentov z celého územia
SR. V ponuke inštitútu sú rekvalifikačné a jazykové kurzy s rôznym zameraním, obsahom a úrovňou náročnosti. Obchodno–ekonomické kurzy
majú Kredit Ministerstva školstva SR.
Súkromná jazyková škola Humboldt
bola zaradená do siete školských zariadení MŠ SR od 1. 9. 1998.

......................................................................................................................................................

PSČ .......................................

HUMBOLDT IDŠ, dcérska spoločnosť
Humboldt HFL Wien –

• Súrne predám 4-árovú záhradku s chatkou.
Kontakt: 0903/70 08 66.
• Hľadám prácu v administratíve popri štúdiu
na VŠ. Kontakt: 0902/10 60 49.
• Predám 3-izb. byt v OV aj s garážou v lokalite Malacky-Domky.
Kontakt: 034/772 22 25, 0910/19 06 64.
• Rozvedený sympatický abstinent, nefajčiar
41/182/83 so záľubou o prírodu hľadá sympatickú, pohľadnú aj mladšiu ženu z Malaciek či okolia. Tel.: 0904/80 48 35 SMS.
• Prenajmem 4-izb. dvojpodlažný RD so suterénom v Plaveckom Štvrtku. Cena 14 000 Sk
mesačne+energie. Kontakt: 055/671 42 24,
email: radotr@netkosice.sk.

V oblasti cudzích jazykov sú v ponuke
kurzy AJ, NJ, TJ, ŠpJ, RJ, SJ a FJ v rôznych
stupňoch náročnosti, štátnicové kurzy AJ
a NJ, nadstavbové jazykové kurzy orientované slovnou zásobou do rôznych oblastí –
zdravotníctvo, obchod, právo, cudzinecký
ruch, obchodná korešpondencia atď. Všetky
sú výhradne určené pre individuálny spôsob
štúdia. Metodika ďalšieho vzdelávania v kurzoch Humboldt aj v kombinácii s možnosťou komunikácie s pedagógom i cez internet
nadobúda nový rozmer a ponúka nový spôsob rozšírenia vedomostí, získania nových
poznatkov. Výhodou je, že študent nemusí
nikam cestovať a šetrí tým svoj čas a zvyšuje
jeho efektivitu využitia.
Ponuku kurzov každoročne rozširujeme
o nové produkty, ponúkame počítačové kurzy k získaniu ECDL, ide o medzinárodne
uznávaný certifikát osvedčujúci počítačovú
znalosť. Vystihuje to i jeho názov – European
Computer Driving Licence, u nás sa zaužíval
výraz „vodičák na počítače”. V tejto oblasti
vstúpil Humboldt do spolupráce so Slovenskou informatickou spoločnosťou, držiteľom
licencie pre SR, od jesene roka 2004 disponuje študijným materiálom pre účasť v kurze
a absolvovanie modelov skúšky ECDL. V krajinách Európy je už bežnou požiadavkou
zamestnávateľov pre získanie pracovného
miesta. Kurz môže byť určený i pre pracovníkov štátnej správy, ktorí ho v blízkej budúcnosti budú potrebovať.
V ponuke inštitútu sú akreditované kurzy MŠ SR, obsahom zamerané na účtovníctvo, základy podnikania, marketing. Štúdium disponuje množstvom výhod vychádzajúcich z individuálneho študijného plánu, vlastnej organizácie štúdia študentom.
Na druhej strane však od študenta očakávame chuť niečo dokázať, určitú dávku
potrebnej sebadisciplíny a samostatnosti,
jeho vôľu zvýšiť si vedomosti a sebadôveru.
Je výnimočné tým, že študent prechádza
učivom, študijnou látkou bez časových stresov podľa študijného plánu postupnými
krokmi a vypracovávaním prác pod vedením skúseného pedagóga. Je ideálne pre
tých, ktorí nemajú čas a sú schopní individuálnych nárokov!
V krajinách našich rakúskych a nemeckých kolegov diaľkový spôsob štúdia ponúka už možnosť získania univerzitného vzdelania! Uplatnenie sa na trhu práce v našom
a európskom priestore bude čoraz zložitejšie a pre jednotlivca namáhavejšie. Je potrebné urobiť rázny krok vpred smerom pre
získanie dôležitých informácií. Dnes už málokto vystačí s vedomosťami získanými počas štúdia, prax a doba prinášajú neustále
zmeny a zvyšovanie náročnosti pre trh práce. Humboldt môže byť vašou šancou pre
postup v kariére!
POZOR:
V tomto článku nejde o návštevné večerné kurzy cudzích jazykov Jazykovej
školy Humboldt v Malackách.
Propagujeme ponuku individuálneho
diaľkového štúdia!

MALACKÝ HLAS
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alebo

okénko jak biuo,
jak je... a jak bude
Šlahačka

Na šlahačku, jak sme my pomenovali
Velkú noc, bývauo u nás velice veseuo.
Začauo to skoro ráno, to si utekau
každý friško vyšlahat tú svoju a priščípit ju
ešče na posteli, a tak po chuci ju parádne
za velikého kriku dzífčata vyobšívat korbáčem, lebo potom už chodzili chuapci
šlahat spouem. Ceué tlupy chodzili z velikým korbáčem, na kerém mjeli uvázané
mašle, z domu do domu, de mjeli dzífčence.
Mjeua sem dve starší sestry, keré bili
moc pjekné, a tak o šlahačú nebyuo
núdze. Ze spjevem doprovádzaným harmanikú došli do dvora k nám a už to začauo. Chuapci dzífčence vyšlahali korbáčama, pokropili voňafkú, ale enem trošku,
aby sa ušuo tej vúne aj ostatným a poprskali aj vodú, aby bili čerstvé a zdravé.
Dzífčence piščali, mykali sa, ale to nepomohuo, chuapci ich držali porádne, zakád ich šeci nevyšlahali. Moseli im uvázat
na ten veliký korbáč mašle, dostali pocheraje a išli dál. Dzífčence sa nestačili ani
poucírat a už došli další. A aby to nebyuo
tým starším lúto, dostali aj oni. Darmo
maminka kričali, že oni sú už stará a neoprašivjá, dostali aj oni co proto. A tak to
išuo od rána až do objeda. Pes chuďák už
ani z búdy nevylézeu a kočky též utékli
pred tým šarvátem.
Okouo poledňa už ten zhon pomáhui
ucíchau a tý, co dochádzali pred objedem, už ani tak pjekne nespívali, aj tá
harmanika už tak pjekne nehráua a chuapci bili ukonaní, lebo moseli obejít ceú
dzedzinu a vypit tu pohárek vína, tam
štampl borovičky, tak nebyuo čuda, že ich
to zmáhauo. Tak sa po jedném, po dvoch
roschádzali domú trošku sa prespat, než
pujdú večer na zábavu.
Dzífčence pyšné, že mjeli tolko šlahačú, friško vyvješali šaty na dvori, aby im z
nich vyvjetraua tá všelijaká vúňa, s kerú
ich chuapci oprskali. A mje to byuo velice
lúto, že sem ešče taká malučká, lebo mje
sa tá vúňa velice lúbiua, a ked dorostnem,
ty šaty nebudem veru vjetrat, aby mi dúho voňali.
No a po objedze už byua dzífčenská
šlahačka a koho nevyšlahali ve dne, ten to
dostau večer pri muzice. Dobrá nálada,
kerú šlahačka začaua, trvaua až do rána.
FRANTIŠKA SPUSTOVÁ

Napíš aj ty, milý čitateľ!
Môže to byť príbeh zo súčasnosti alebo
minulosti. História sa rodí už dnes. Napíšme si našu záhorácku históriu z našich príbehov.
TONI GÚTH, autor rubriky
Františku Spustovú, podobne ako každého, kto nám napíše svoj príbeh v záhoráčtine, odmeníme poukážkou na nákup
v predajniach BILLA.

ničného pásma. S. Černý spomína: „Človek
nemusí vojsť ani do mínového poľa. Počas
môjho pobytu som videl úplne vyrabované,
vystrieľané dediny, kde nebolo ani živej duše.” Ako vyzeral môj bežný deň? „Každý bol
iný, človek bol 24 hodín denne v pohotovosti a keď prišiel rozkaz, musel sa prispôsobovať. Každý z nás už len čakal, kedy zapadne
slnko, aby si mohol povedať, tak zase mám
jeden deň za sebou.” Eritreu prešiel bývalý
vojak krížom-krážom. Ako sa na vlastné oči
presvedčil, je to mimoriadne chudobná krajina, takmer bez komunikácií, elektriny. „Jej
rozloha je oproti SR trojnásobná, no dĺžka
asfaltových ciest nepresahuje podľa môjho
odhadu 600 km.” Zvyknúť si na náročnú africkú klímu však S. Černému problémy nerobilo. „V roku 1976 som bol v Líbyi, tak som
vedel, čo ma čaká. Tie teplotné rozdiely, keď
ste raz vysoko v horách, inokedy v nížine pri
mori, sú pre organizmus poriadne zaťažkávajúce.”

ŽIJE MEDZI NAMI...

Malacky sú rodiskom
či bydliskom mnohých
ľudí so zaujímavým,
priam výnimočným osudom, talentom, schopnosťami či originálnou
záľubou.
O mnohých z nich vie
len úzky okruh ľudí, ich
rodina, priatelia či známi. Pre ostatných zostáva ich život tajomstvom.
Dnes sa však pokúsime
poodhaliť osud človeka,
ktorý žije medzi nami.
Nechváli sa, nevystavuje na obdiv svoju výnimočnosť. A my ani netušíme, s kým sa míňame
na ulici.

S. Černý v pohraničnom
pásme, ktoré bolo vzdušnou čiarou vzdialené necelých dvadsať kilometrov od Etiópie.

Jediné heslo dňa – prežiť!
Prekonať odluku od rodiny v neznámej
krajine zmietanej vojnovými nepokojmi, nasadzovať svoj vlastný život za záchranu
iných, hnaný nielen vidinou dobrého zárobku, ale aj túžbou po dobrodružstve a možnosti vidieť pre turistov zahalenú stránku cudziny – nielen toto všetko zažíval v reáli
niekdajší člen prvej ženijnej jednotky Slovenska UNPROFOR či príslušník slovenskej misie v africkej Eritrei – Gajarčan, už viac ako
20 rokov bývajúci v Malackách, Stanislav
Černý (52). Tento vojnový veterán nám dovolil nahliadnuť do pomyselnej i ozajstnej
krabice spomienok ukrývajúcej v listoch zachytené zážitky, fotografie, medaily a vyznamenania či ďakovné listy za zásluhy, ktoré si
veru pozornosť zaslúžili.

Namiesto Indočíny Juhoslávia
„Práve som si niečo opravoval v dielni,
keď som v rádiu zachytil správu o tom, že
hľadajú dobrovoľníkov do misie v Indočíne,
kde sa v tom čase zvádzali boje proti červeným Kmérom. Tak som sa prihlásil. Prečo?
Vždy som túžil po dobrodružstve. Normálny
človek sa na takéto miesta nikdy nedostane.
Hoci som mal i strach. Kto povie, že sa nebojí, klame,” začína svoje rozprávanie S. Černý.
Do Indočíny ho však nezobrali, ale navrhli
mu, či sa nechce stať členom UNPROFOR,
lebo práve v tom období v roku 1993 vznikala prvá ženijná jednotka Slovenska.” Ako
sa zo zamestnanca bytového podniku stal
vojak? „Absolvoval som tvrdý výcvik v Nitre,
počas ktorého spomedzi 600 záujemcov na
základe výsledkov náročných fyzických, psychologických a vedomostných skúšok vybrali asi 100. Z nášho regiónu som bol vtedy
jediný.” Do Juhoslávie pricestoval S. Čierny

krátko po vypuknutí balkánskeho konfliktu
v roku 1993 a domov na Slovensko sa vrátil
v júni 1994. Ako na Juhosláviu spomína?
„Bol som tu medzi prvými. Nikto z nás nevedel, do čoho ide a dovolím si tvrdiť, že z hľadiska nebezpečnosti to tu bolo horšie ako
v Eritrei,” dodáva vojnový veterán. „Tú hrôzu
si nikto nevie ani predstaviť.”
Juhoslovanské repete
„Po roku pôsobenia v misii sa jej účastníci obmieňajú. Taká je prax,” vysvetľuje skúsený dobrodruh. „Šesťsto členov práporu,
v ktorom bolo až 90 % ľudí z civilu, sa pravidelne striedalo.” Do Juhoslávie sa S. Černý
vrátil opäť na rok pred Vianocami v roku
1995. Aké mal vytvorené podmienky pre
spojenie s rodinou a Slovenskom? „Písali
sme si a telefonovali. Špeciálni spojári prišli
autom na určité miesto a cez satelit ma spojili s rodinou. Nedalo sa síce hovoriť ako do
normálneho telefónu, ale boli to vzácne chvíle.” Po návrate z Juhoslávie asi 6 rokov pôsobil sympatický päťdesiatnik v malackých kasárňach, no o pár rokov sa opäť vrátil na základňu do Nitry, aby absolvoval výcvik, ktorý
ho mal pripraviť na ešte náročnejšie podmienky. Vianoce 2002 prežil už v africkej
Eritrei.
Eritrea
Keď sa od africkej Etiópie odtrhla Eritrea,
zvádzali sa v pohraničných pásmach kruté
boje. Slovenská armáda, ako aj ostatné štáty
vyslali do oblasti ženijnú jednotku, ktorá mala pomáhať miestnemu obyvateľstvu pri
opravách zdevastovaných budov, ošetrovaní
chorých občanov, tiež pri úprave brodov,
ciest a odmínovávaní spomínaného pohra-

Aké mali podmienky?
„Býval som v ubytovacom kontajneri
v skromných podmienkach. V Eritrei okrem
Slovákov pôsobili Indovia, Íri, Fíni, Keňania
atď., rovnako pozorovatelia z viacerých krajín. Aj napriek národnostnej zmiešanine sme
sa vždy dohovorili a pomáhali si,” spomína
S. Černý. „Dobré vzťahy sme mali i s domorodými obyvateľmi, veď sme im dali všetko,
čo sme mohli. Stačí nemať tri mesiace kúsok
chleba a človek si váži všetko.” V jednej
z najchudobnejších častí sveta sa podľa vtedy najstaršieho päťdesiatročného člena misie S. Černého človek naučí vážiť si každú
omrvinku. Hrozbu fyzického násilia často plne zastúpila hrozba útoku „chemikov” – tyrkisovo sfarbených chrobákov, ktoré na mieste styku s ľudskou pokožkou zanechávali až
popáleniny. „Musel som si zvyknúť i na hady,
pavúky, škorpióny. Rovnako i počítať s tým,
že naši lekári ani nemajú protilátky, ktoré by
zabránili prípadnému otráveniu organizmu.
Často využívali i rady miestnych šamanov.”
Jediné heslo – prežiť
„Čo ma držalo? Heslo prežiť a dostať sa
zdravý a živý domov. Samozrejme ľudia,
ktorí idú do misie, sú motivovaní finančným
ohodnotením. Kto povie, že niečím iným,
nehovorí pravdu. Či to stojí za to? Vždy som
poctivo pracoval, no nikdy by som si nemohol dovoliť to, čo som si zabezpečil po príchode domov. No v porovnaní s ostatnými
štátmi však boli menej platení len Ukrajinci
a Rusi. Ostatní mali oproti nám až horibilné
sumy. Videl som niečo, skúsil som, a to mi nikto nezoberie,” tvrdí. Vojnový veterán, ktorý
pôsobil na misii dovedna tri roky, chcel odísť
i do Afganistanu. Žiaľ, nevyšlo mu to, no aspoň dnes môže žiť v kruhu svojej rodiny, ktorá ho vždy vo všetkom podporovala. „Týmto
by som chcel vzdať hold svojej milovanej
manželke, dvom dcéram a synovi,” vyznáva
na záver.

LUCIA POLÁKOVÁ, foto: archív S. Černý

Poznámka:
Tento rozhovor sa uskutočnil i vďaka
Ing. Jozefovi Bullovi, u ktorého sa S. Černý
preriekol o svojom pôsobení v misii.

MALACKÝ HLAS
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Kurz čchi-kung: 1. stupeň
13. 4. o 18.00 h – Akadémia III. veku – generálka DNH –
Miro Gavran: Všetko o ženách
14. 4. o 18.00 h – Akadémia III. veku – generálka DNH –
Miro Gavran: Všetko o ženách
15. 4. o 19.00 h – Slávnostná premiéra DNH – Miro Gavran: Všetko o ženách
16. 4. o 19.00 h – Slávnostná premiéra DNH – Miro Gavran: Všetko o ženách
o 18.00 h – BLADE&TRINITY – akčný thriller – kino
Záhoran
17. 4. o 18.00 h – BLADE&TRINITY – akčný thriller – kino
Záhoran
18. 4. o 19.30 h – Koncert Vladimíra Mertu – OZ NEVERLAND
20. 4. o 17.00 h – Babinec s Ivetou Malachovskou
o 19.00 h – Kaukaz a Elbrus – cyklus cestopisných
premietaní – SD ZCK, OZ M.L.O.K. a CK KUDRNA

ZCK Malacky oznamuje, že
od 5. apríla otvára ďalší
základný kurz
spoločenského tanca
pre študentov a dospelých.
8-týždňový kurz, ktorý povedú lektori
G. a J. Csizmaziovci, sa bude konať vždy
v utorok a štvrtok od 18.00–19.30 h.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť priamo
v ZCK, na tel.: 772 21 55 či priamo pred
prvou tanečnou hodinou 5. apríla o 17.45
h v SD ZCK. Cena kurzu je 1000 Sk. –zck–
RECEPT PANI VOZÁROVEJ

Kakaová bábovka
SPOTREBA

200 g práškového cukru, 130 g margarínu, 2 vajcia, 5 zarovnaných lyžíc kakaa,
1 lyžička práškovej kávy (instant), 250 g
polohrubej múky, 2 lyžičky prášku do pečiva, 6 lyžíc mlieka, 5 lyžíc rumu, 30 g orechov, 50 g zaváraných čerešní, čokoládová poleva, žemľové omrvinky
POSTUP

Margarín dobre vymiešame s vajcami
a práškovým cukrom, potom pridáme instant kávu, kakao a múku s práškom do
pečiva. Do cesta zapracujeme mlieko
a rum. Čerešne rozpolíme, vykôstkujeme,
zľahka pomúčime a spolu s posekanými
orechmi zamiešame do cesta. Cestom
naplníme pomastenú a strúhankou vysypanú bábovku. Vo vyhriatej rúre pečieme
asi 50 minút. Bábovku po upečení vyklopíme a po vychladnutí polejeme čokoládovou polevou.
ZABÁVA NÁS PÁN BAKLÍK

Vedúcí reštaurácie prijíma nového kuchára a pýta sa ho, čím sa može pochválit.
– Vím tak friško obalovat šnicle, že
k temu nepotrebujem aňi maso!
•••
– Ked vás ešče ráz prichycím ze svojú
ženú, možete si ju nechát!
•••
– Pán farár, – vyprávjá miništrant, – fčéra sem našeu hodzinky.
– Dúfam, že sis ich nenechau?
– Né, už sem ich prodau.
•••
– Na koho tak kričaua v noci tvoja žena?
– Na koho? Na psa!
– Úbohé zvíra. Čuu sem, jak sa mu vyhrážaua, že mu zebere klúčky od domu...
NÁŠ TIP NA NÁKUP

v supermarkete

TÝŽDEŇ OD 21. 3. DO 27. 3. 2005
• Kuracie filé chladené, 1 kg za 154,90
Sk • J&J, 8-vaječné cestoviny, 250 g
za 9,90 Sk • Huggies soft&dry, 1 balík
za 289 Sk

MH 05 B4

POZVÁNKA

VYZUJTE SI PAPUČE A PRÍĎTE ZA KULTÚROU DO ZCK MALACKY

1. 4. o 17.00 h – Vernisáž výstavy Lászlo Miklosovitsa –
grafika
2. 4. o 18.00 h – Miluj ma! Prosím – film, kino Záhoran
3. 4. o 16.00 h – Malá hudobná jar – hudobná rozprávka
v podaní speváka Františka Ďuriača
o 18.00 h – III. koncert Malackej hudobnej jari –
muzikálové melódie v podaní speváka Františka Ďuriača
o 18.00 h – Miluj ma! Prosím – film, kino Záhoran
4. 4. o 19.30 h – Koncert skupiny NEŘEŽ, OZ NEVERLAND
7. 4. Výchovný koncert pre ZŠ – filmová hudba, agent.
Berger
9. 4. o 18.00 h – Královny noci – travesti show v kine Záhoran
Kurz čchi-kung: 1. stupeň
10. 4. o 17.00 h – IV. koncert Malackej hudobnej jari –
Bratislavské gitarové kvarteto

Naučte sa tancovať!

22. 4. o 15.00 h – Skautský plamienok a 300-ročné stromy na Záhorí – vernisáž výstavy, spoluorg. Skautský
oddiel M. R. Štefánika
23. 4. o 8.00 – 12.00 h – Zberateľská burza – ZCK Čulenova, Klub filatelistov 52–32
o 18.00 h – SNOWBORĎÁCI – filmová komédia – kino Záhoran
24. 4. o 16.00 h – THEATRO NELLINE – rozprávková nedeľa – mravoučné príbehy tetky Betky
o 18.00 h – SNOWBORĎÁCI – filmová komédia –
kino Záhoran
25. 4. o 11.00 h – THEATRO NELLINE – stretnutie s Táliou
pre MŠ a ZŠ – Anna, malá čarodejnica
29. 4. – Protidrogové predstavenie pre ZŠ – Čarodejník
MOCHODROG
30. 4. o 18.00 h – Zlá výchova – film – kino Záhoran
30. 4. o 18.00 h – Všetko o ženách – predstavenie DNH

ZCK vás pozýva na

vystúpenie travesti šou
známej skupiny
Královny noci,
ktorá získala na Medzinárodnom erotickom veľtrhu v Prahe už tretíkrát ocenenie
Najlepšia travesti skupina ČR a v Poľsku
ocenenie Najlepšia zahraničná skupina.
Madam Dafné, slečna Nicol, slečna Sindy
a slečna Felisa sa vám predstavia

9. 4. 2005 o 18.00 h v kine Záhoran.
Vstupenky v hodnote 230 Sk
si môžete zakúpiť v SD ZCK.
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Spoznáte hádzanárky
na fotografii z roku 1968?
Určite si mnohí z vás spomínajú na
zlaté časy malackej hádzanej, kedy
pán učiteľ Putek trénoval žiacke hádzanárske družstvá pri ZŠ Dr. J. Dérera.

Na fotografii, ktorú nám poskytli dve
z bývalých zanietených hádzanárok (dnes
zamestnankyne MsÚ), môžete vidieť obe
z nich. Rady spomínajú na svoju športovú
minulosť s nostalgiou v hlase: – Veľmi sme
sa vtedy tešili na každý tréning a hoci bývali
aj trikrát do týždňa, vôbec nám to neprekážalo. To bolo zážitkov. Bola to krásne obdo-

POZVÁNKA

Boxing Club RTJ Malacky pozýva

bie, keď sme v žltých tričkách a modrých
trenírkach vybehli na ihrisko a neskôr si už
v dresoch na zápasoch merali sily s inými
družstvami.
Vtedajším ôsmačkám a deviatačkám len
o vlások unikol postup na Majstrovstvá Slovenska v hádzanej, kde mali obhajovať prvenstvo ich predchodkýň.
Spoznali ste na fotografii svoje kamarátky, sestry, kolegyne, spolužiačky? Ak áno, neváhajte nám napísať do 30. marca.
Ten z vás, ktorému sa podarí identifikovať
čo najviac dievčat, získa odmenu.
–lucy–

ŠVK pripravuje žiakov pre družstvá dorastencov a dospelých, ktoré hrajú v rámci TJ Strojár.

Bude úspešnejší?
Pri Základnej škole v Malackách
na Záhoráckej ulici pracujú dva
školské športové kluby. Jedným
z nich je Školský volejbalový klub
(ŠVK), ktorého prezidentom je učiteľ telesnej výchovy na tunajšej
škole Jozef Schreiber. Len prednedávnom sa skončili prvé časti volejbalových súťaží v novom súťažnom ročníku. O hodnotenie prebiehajúcej súťaže, ako aj o výsledkoch klubu v uplynulom ročníku
sme v rozhovore požiadali práve
jeho.

Koľko členov má ŠVK a kto tvorí jeho
vedenie?
Členov klubu máme momentálne 61
a, samozrejme, realizačný tím tvoria učitelia našej školy, ktorí sú súčasne funkcionármi, trénermi i vedúcimi družstiev. Okrem
mňa je to Ing. Pavel Novota a Jana Lišková.
V minulom ročníku súťaží sme mali tri družstvá. Prípravka hrala tzv. protidrogovú ligu
v rámci Bratislavy, mladší a starší žiaci hrali
Majstrovstvá oblasti Bratislava.
Ako sa im darilo?
Prípravka obsadila v spomenutej protidrogovej lige 2. miesto, mladší žiaci vyhrali
svoju súťaž, no a najlepšie sa darilo starším
žiakom, ktorí vyhrali súťaž v rámci Bratislavy a obsadili na majstrovstvách Slovenska
8. miesto.
Starší i mladší žiaci štartovali aj na medzinárodnom turnaji Bratislava Cup, na ktorom si starší vybojovali 6. miesto a mladší
4. miesto. Darilo sa nám v školských súťažiach, ktoré organizuje Slovenská asociácia
športu na školách. Družstvo našej školy zložené i z členov nášho klubu vyhralo okresné i krajské kolo vo volejbale. Rovnako sa
zúčastnilo celoslovenského finále s medzinárodnou účasťou v rámci Kalokagatie v Trnave, kde sme obsadili 5. miesto.
Kto bol najúspešnejším jednotlivcom
klubu v minulom roku?
Vynikol Peter Michalovič, ktorý sa zúčastVEĽKONOČNÁ KRÍŽOVKA
Z rozprávania našich stareniek a starečkov
vzišlo veľa veselých príhod. O jednu, ktorú
som si tiež vypočul, sa teraz s vami podelím.
Hovorilo sa, že v päťdesiatych rokoch, vždy
pred veľkonočnými sviatkami, keď si predsedovia miestnych národných výborov (MNV
v obciach potrebovali urobiť u svojej okresnej
a krajskej vrchnosti dobré meno a poslať jej
bohaté dary, ozývalo sa z obecných rozhlasov zaujímavé hlásenie. No, posúďte sami!
„Kerý gazda neodevzdá do Zeleného
štvrtka na obecňím úradze... (dokončenie
hlásenia je ukryté v tajničke).

VODOROVNE – A značka starších TV
prijímačov; 1. časť tajničky; súčasť bytu spojená s vonkajším prostredím B 2. časť tajničky; bývalý anglický futbalový reprezen-
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chlapcov vo veku
od 10 rokov
na tréningy boxu.

Tréningy sú nepravidelne trikrát do týždňa
vždy od 17.00 h do 18.30 h.
Prihlásiť sa môžete priamo v telocvični
u trénera v čase tréningu. Na tréning si prineste cvičebný úbor, dvoje tenisky (jedny
na von a jedny do telocvične).
Tréning začiatočníkov je zameraný na kondíciu, obratnosť, silu, vytrvalosť a neskôr
na základné boxerské údery, nácviky.
Podmienky prijatia:
1. dobrý zdravotný stav
2. súhlas rodičov
3. nebojácnosť
4. fyzická zdatnosť

ALI REISENAUER, tréner

nil na zúženom výbere hráčov v Žiline ako
kandidát do novotvoriacej sa kadetskej reprezentácie Slovenska.
Aká je spolupráca ŠVK a volejbalistov
v rámci TJ Strojár?
Školský volejbalový klub pripravuje žiakov pre družstvá dorastencov a dospelých,
ktoré hrajú v rámci Strojára.
Ako sa vám darí v prebiehajúcom ročníku súťaží, bude rok 2005 úspešnejší?
Prípravka je v protidrogovej lige v rámci
Bratislavy na 2. mieste, mladší žiaci opätovne štartujú v majstrovstvách oblasti Bratislava. Najviac sa darí starším žiakom. Spolu
so staršími členmi ŠKV štartovali ako kadeti
a už teraz majú zabezpečenú účasť na finálovom turnaji majstrovstiev Slovenska kadetov. Samotní starší žiaci majú istú účasť
vo finálovom turnaji majstrovstiev Slovenska, ktorý sa uskutoční 13. až 15. mája. Zastupovať Malacky budú i na celoslovenskom finále antukových majstrovstiev Slovenska (na otvorených ihriskách), ktoré sa
uskutoční 17. až 19. júna.
V rámci školských súťaží by sme sa
chceli umiestniť do tretieho miesta na Slovensku. Výsledky v prebiehajúcich súťažiach
zatiaľ hodnotím pre ŠVK ako dobré.
Ako vyzerá príprava na finálové turnaje?
Okrem samotného tréningového procesu hrajú teraz chlapci v spoločnej súťaži starších žiakov a kadetov, spolu s družstvami západného Slovenska a družstvo starších žiakov z Malaciek je momentálne na 1. mieste
tejto súťaže.
Aké sú vaše materiálne a finančné
podmienky?
Finančné prostriedky získavame hlavne
od sponzorov a vďaka patrí i mestu, ktoré
nás prostredníctvom komisie školstva, mládeže a športových činností finančne podporuje. Veď deťom a mládeži je potrebné
sa venovať. Výhodou je i to, že ako školský
klub máme bezplatne k dispozícii telocvičňu a trénerov zabezpečujú učitelia.
ANTON PAŠTEKA

tant; spojka; meno Chačaturiana; 3. časť tajničky C Lidová demokratická aliance; kapitán z Verneho románu; časť slova „rovnosť”;
prekvapenie; slávnostná znelka D hlas somára; 4. časť tajničky; čínske ženské meno E
grécky bájkar; vedecký názov krídla; časť noža; osobné zámeno; ušľachtilý kôň F chemický prvok; násilné zabitie; japonské mesto G
firma likvidujúca odpad so sídlom v Zohore ;
poplatky; Eduard; darovalo; lesík.
ZVISLE – 1 na Veľkú noc používa vodu 2
surovina na výrobu železa; opäť 3 ženské
meno; váhová jednotka 4 česká predložka
(vo); tu máš!; rieka na Balkáne 5 spojka; športuje; ruský súhlas 6 nevlastnila; dusík 7 Verejný správny orgán; tu máte! 8 chem. značka
astátu; ušatá sova; rovnaké samohlásky 9
meno herečky Brejchovej; anglická spojka

OZNAM

Centrum voľného času v Malackách
oznamuje členom športklubu,
že z dôvodu rekonštrukcie priestorov
na Ul. M. Rázusa je

posilňovňa dočasne
presťahovaná
na Ul. 1. mája (bývalé priestory III. ZŠ).

–cvč–

POZVÁNKA

Malacký boxer nedal
súperovi šancu
Druhý marcový víkend sa v ŠH Olympia v Nitre uskutočnilo 2. kolo slovenskej ligy boxu kadetov, juniorov a seniorov, ktorého sa zúčastnilo 76 boxerov
zo 14 oddielov z celého Slovenska.
Svoje zastúpenie tu mali i Malacky, a to
vďaka Tomášovi Hrabovskému, ktorý štartoval v kategórii seniorov v hmotnosti do 64
kg. V ringu sa stretol so zástupcom Trnavy
Jozefom Piešťanským. Od začiatku prvého
kola mal Tomáš stretnutie pod kontrolou
a súperovi nedovolil rozvinúť žiadnu akciu.

Záhorské centrum kultúry Malacky
vás pozýva na kurz

J. Piešťanský bol neustále vo dvojitom kryte,
ktorý mu Tomáš niekoľkokrát rozbil a súpera
zasahoval čistými údermi. Tým si získaval veľký bodový odstup. Hlavný rozhodca teda na
základe pravidiel amatérskeho boxu (ak je
rozdiel v dueli 20 bodov, kvôli prevahe jedného z borcov sa zápas ukončuje) stretnutie
už na začiatku tretieho kola prerušil.
Vďaka bodovému rozdielu 21:1 v prospech Tomáša Hrabovského zvíťazil verdiktom R.S.C.– 0 a vybojoval si tak svoje tretie
stretnutie v kariére.

ALI REISENAUER, tréner

Čchi-kung v skratke
Čchi-kung je staré čínske umenie ozdravenia a samoregulácie organizmu, metóda
energeticko-informačnej výmeny s okolitým svetom a vesmírom, prispieva k duchovnému, telesnému a rozumovému vývoju človeka ako celku. Škola „čung-juan” patrí k vyšším
úrovniam čchi-kungu a je komplexným systémom znalostí a metodík, ktoré umožňujú
preniknúť do sféry neobyčajných možností poznať samých seba. Učí tiež rozvíjať tichú
silu, ktorá je základom všetkých bojových umení, a pracovať s energiou, ktorá nám pomôže k ozdraveniu organizmu a následne k duchovnému rozvoju.

10 vápnik; Oddelenie železničnej polície;
ukazovacie zámeno 11 stred slova narúb;
obyvateľ starovekej Noádie 12 čerstvo narukovaný vojak; samohláska 13 začiatok abecedy; najdrahšia bytosť; rímska 0 a 50 14

Lesný závod; chem. zn. cínu; bývalý jednotkový obchod v Bratislave 15 popravca; zabijak 16 turecký pôdohospodársky úradník;
otázka na kvalitu 17 nepoužívaj korbáč.
Na pomoc: 16 Ónul

ČUNG – JUAN
ČCHI – KUNG
(1. stupeň).

Termín: 9.–10. apríl
(v sobotu od 09.00–12.00, 14.00–17.00,
v nedeľu od 09.00–12.00, 13.00–16.00 h)
Miesto: ZCK Čulenova ulica
Inštruktor: Andrea Vlčková
Vyštudovala sinológiu na univerzitách
v Sankt-Peterburgu a Pekingu. Čchi-kungu sa venuje od roku 2000, je absolventkou intenzívnych tréningov čchi-kungu
s Veľkým Majstrom v Kyjeve, Moldavsku,
v Šaoline (Čína) a liečiteľských kurzov.
Odporúčania: Prineste si pohodlné oblečenie (tepláky) a obuv s tenšou podrážkou (papuče). Neodporúča sa prísť nalačno.
Cena: 1600 Sk, študenti a dôchodcovia
zľava 30 %, opakujúci 800 Sk, ostatné zľavy pre členov SAČČ podľa platných ustanovení.
Kontakt: 0905/61 19 91
e-mail: anjie169@stonline.sk

Ak nám do 30. marca pošlete správne
vylúštenie tajničky krížovky spolu s nalepeným kupónom, budete mať šancu súťažiť o
hodnotný elektronický diár s kalkulačkou
od firmy Zváč Company.
Pripravil: JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali
správne vylúštenie tajničky – 1. Syseľ, 2.
Roháč, 3. Myšiak hôrny, sme vyžrebovali Ing. Petra Kohúta zo Štúrovej ulice
v Malackách, ktorý si bol ako výherca zatancovať na Jozefovskej zábave na Kamennom mlyne.

MALACKÝ
HLAS

KUPÓN
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