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• Čítate nás už 15 rokov! •

Petícia za schválenie prevodu vlastníctva
budovy bývalých leteckých kasární na
sídlisku Juh, kde by podľa zámeru bola
zriadená stredná škola, na Mesto Malac
ky je predĺžená do 2. mája 2006. Po tom
to termíne budú spočítané podpisy a pe
tičné hárky odovzdané Úradu vlády SR.

Ráno by ste potrebovali žeriav, aby vás
dostal z postele a postavil na nohy a ospalosť vás neopúšťa celý deň? Na školu sa sústreďujete z posledných síl... Žeby to bola jarná únava? A prečo práve teraz?
S jej príchodom sa väčšina z nás cíti unavená, bez energie. Jediný svetlý bod sú vzdialené letné prázdniny. Ale predsa len – konečne odložíme čiapky, kapucne, pančuchy
a mamy sa už nebudú musieť modliť za to,
aby sme s tými holými chrbátmi nedajbože
neprechladli. Povyťahujeme teda zo skríň tie
najlepšie módne kúsky a ukážeme svoju výraznejšiu podobu.
Jar je prebudením pre celý svet. Stromy sa
po tohtoročne, výnimočne dlhej zime začínajú zelenať, vtáky čvirikať, sneh a ľad je už
dávno minulosťou. Dni sú dlhšie a viac slnečné, príroda mení krok a od nás sa vyžaduje
väčší výkon. Takisto ako príroda, aj my sa
musíme naštartovať. Najkvalitnejším palivom je dostatok vitamínov, pohyb, dlhý spánok a veľa smiechu. Nakopnime teda motory a hor sa prehrýzť ďalšími bezmilostnými
školskými povinnosťami.
Simona Slobodová, 8. A., ZŠ Záhorácka

KULTÚRNY PROGRAM

Prvomájové Malacky 2006
VSTUPNÁ BRÁNA
  9.30 – 11.00 h – Dobré ránko s dychovou hudbou a detským folklórnym súborom
z Borského Mikuláša
HLAVNÁ TRIBÚNA
   9.55 – 10.00 h – Otvorenie Prvomájových Malaciek, primátor mesta
10.00 – 11.00 h – Májovanka, dychová hudba
11.30 – 12.30 h – Goldies Band Bratislava
13.00 – 14.00 h – Cifra Skalica, cimbalovka
14.30 – 15.30 h – Silver Strings alias Kvakin a spol., country
16.00 – 17.00 h – The Beatles performed by Brouci band
17.30 – 18.30 h – Kmeťoband
19.00 – 22.00 h – Majáles so skupinou Eminent
LÚKA
10.00 – 14.00 h – Stan detskej radosti, OZ M.L.O.K., CVČ
10.30 – 12.00 h – Sokoliari, prehliadka historických kostýmov, historického šermu
12.00 – 14.00 h – Ňeco z hambálku – Detské divadelné štúdio DNH: Päťka z nudy,
Užovky, Nedajme sa, Malačané!
		Štúdio mladých DNH: Medzi nebom a zemou, medzi mužom
a ženou
VOLEJBALOVÉ IHRISKO
14.00 h 	
TJ Strojár – Internacionáli
HÁDZANÁRSKE IHRISKO
10.30 – 11.30 h – Divadlo Ludus: Sedmokráska, interaktívna hra
11.45 – 12.30 h – Vystúpenie tanečných skupín CVČ a MCK
13.00 – 14.00 h – Divadlo Maska: Drak Abraka Dabraka
14.00 – 15.00 h – Muzikálové štúdio CVČ: Strašidelný zámok
15.00 – 16.00 h – Diskotéka s rozprávkovými bytosťami, DJ Paľo Knotek
FUTBALOVÉ IHRISKO
		
Motorky
ŠKVAROVÉ IHRISKO
14.00 – 15.00 h – Centrum Rozbitého Skla
15.00 – 16.00 h – Strana 156
16.00 – 17.00 h – Requiem
17.00 – 18.00 h – The Reel
19.00 – 20.00 h – Zdenka Predná
21.00 – 22.00 h – Desmod
TRÁVNATÉ PLOCHY A CHODNÍČKY
		
Koníčky, poníky – pán Bartalský, výtvarníci – ZUŠ, skauti
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ
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Boj pokračuje

7. máj 1944. V Malackách slávnostne odhalili sochu generála Milana Rastislava Štefánika. Sochu postavil Spolok vojenských vyslúžilcov generála M. R. Štefánika.
Foto: archív MCK

Najbližšie číslo
Malackého hlasu
vyjde až o tri týž
dne – 10. mája.
redakcia

LUCIA POLÁKOVÁ

Dočkala sa rekonštrukcie
Dlho avizovaný termín začatia rekonštrukčných prác na komunikácii
na Ul. 1. mája je tu – 19. apríl.
Potom čo Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., zabezpečí opravu vodovodných prípojok a kanalizácie v tejto časti
mesta, nastúpia pracovníci oddelenia
územného rozvoja, dopravy a služieb MsÚ
a dodávateľských spoločností, aby vyme-

Dvadsiatky i dvestovky
Malacky 7. apríla ožltli narcismi –
kvetmi nádeje v boji proti zhubnej
chorobe – tie už 10. rok registrujeme
ako symbol Dňa narcisov.

Do zbierania podpisov sa zapojili aj
študenti malackých gymnázií, ktorých ste
pred veľkonočnými prázdninami mohli
stretnúť v uliciach mesta. Aktuálne môžete
svoju podporu vyjadriť v petičných hárkoch, ktoré sa nachádzajú na recepcii MsÚ
či počas Prvomájových Malaciek, kedy budú aktivisti zbierať podpisy priamo medzi
návštevníkmi osláv.
Na boj mesta o strednú školu reagoval
i „protivník”. 30. marca zaslal minister Rudolf Zajac list primátorovi Jozefovi Ondrejkovi: „Uznávam, že mesto Malacky sa môže cítiť poškodené, ale zároveň musíte
chápať aj štátnu správu pri toľkých úlohách, ktoré rieši. V uvedenom objekte bude centrálny sklad lekárskej knižnice a kvalitné sklady Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky, ako aj pracoviská Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. ...som horlivým zástancom fiskálnej decentralizácie,
ale v tomto prípade musí mať štát prednosť.”
Zarážajúce na vzniknutej situácii je, že
Ministerstvo zdravotníctva SR vlastní objekt prázdnej nemocnice na bratislavskej
Krásnej hôrke, ktorý sa stáva útočiskom
vandalov a bezdomovcov.

Pomocnú ruku celoštátnej verejnej
zbierke, ktorú organizuje slovenská Liga
proti rakovine, podalo Gymnázium 1.
mája v Malackách. V uliciach Malaciek

nili konštrukciu vozovky na úseku od križovatky s Pribinovou ulicou po starý cintorín.
Súčasťou rekonštrukcie je i dobudovanie
chodníka zo zámkovej dlažby po neupravenej časti ulice. Predpokladaný termín
ukončenia prác je do štyroch týždňov.
Po „prvomájovke“ príde na rad aj chodník na Záhoráckej ulici. Tu by sa malo začať
v máji a dokončiť vybudovanie chodníka
Pokračovanie na . strane
už od rána prúdili skupinky študentov,
ktoré vyzývali okoloidúcich, aby prispeli
aspoň malou sumou.
„Nestretli sme sa s negatívnymi reakciami, skôr naopak. Každá skupinka dostala sto symbolických narcisov na rozdávanie, my sme už od pol desiatej nemali ani jeden,“ pochvaľovali si študentky
kvarty.
„Dávali nám dvadsaťkorunáčky aj
dvestovky,“ potvrdila iná skupinka starších študentov. Jednej skupinke bol sympatický senior z Mestského centra sociálnych služieb, najprv hodil do „kapsičky”
päťdesiatkorunáčku, druhý- a tretíkrát
po dvadsať korún. Vraj sa rád podelí, veď
on má všetko a viac nepotrebuje. Opäť
sa potvrdilo staré známe. Tí, ktorí majú
najmenej, dávajú najviac.
Dobrovoľníkom sa v Malackach, Moravskom Sv. Jáne a Sekuliach podarilo vyzbierať 85 882,50 Sk. Ak ste patrili aj vy medzi darcov a obdarovaných, srdečne ďakujeme.
	          Text, foto: LUCIA POLÁKOVÁ



SPRAVODAJSTVO
JEDNOU VETOU
• V týždni do 27. marca absolvovala prvá
skupina zamestnancov mestského úradu
týždňové školenie, cieľom ktorého bolo
zlepšenie zručností v oblasti práce s počítačom.
• 3. apríla sa konalo valné zhromaždenie
spoločnosti Progres Malacky, s. r. o. Keďže účastníci dostali až priamo na zhromaždení na nahliadnutie účtovnú závierku spoločnosti za minulý rok a chýbalo
stanovisko dozornej rady, VZ bolo prerušené a bude pokračovať v náhradnom
termíne.
• 4. apríla sa uskutočnilo slávnostné kladenie vencov k Pomníku osloboditeľov
za účasti primátora mesta J. Ondrejku, zá
stupcov politických strán a vyslúžilých
vojakov.
• S členom dozornej rady spoločnosti
Nemocničná, a. s., a predsedom Rady
seniorov prof. Ladislavom Hegyim rokoval primátor Jozef Ondrejka 5. apríla.
• 6. apríla sa konalo zasadnutie komisie
v súvislosti so stanovením harmonogramu a finančným plánom rekonštrukcie
Ul. 1. mája.
• 7. apríla sa uskutočnil kontrolný deň na
stavbách, ktoré v týchto týždňoch reali
zuje mesto – na rekonštrukcii čistiarne
odpadových vôd a Zámockého parku.
• V ten istý deň navštívila primátora Ondrejku štatutárna zástupkyňa OZ Vánok
A. Chamrazová. Prišla s prezentáciou projektu vybudovania detského ihriska.
• Nový konateľ spoločnosti Ski life Peter
Dzúrik prišiel 10. apríla na MsÚ predstaviť
svoj zámer vedenia spoločnosti a spolupráce so samosprávou.
• 12. apríla sa uskutočnilo stretnutie obyvateľov domov na Ul. 1. mája s primátorom Jozefom Ondrejkom a pracovníkmi
oddelenia územného rozvoja a dopravy.
Cieľom stretnutia bolo priblíženie termínov a harmonogramu rekonštrukcie ulice, ktoré sa začalo 19. apríla.
• Odborná komisia, ktorá posudzovala
projekty žiadajúce o podporu Európskej
únie v rámci Jednotného programovacieho dokumentu 2, zasadala 12. apríla.
Do dvoch opatrení tejto výzvy podalo
sedem projektov aj Mesto Malacky a Inkubátor Malacky.
		              -ipo-

TRÁPI VÁS

Do redakcie sme dostali
reakciu Malačianky:
V sobotu (18. 3.) som bola na Bernolákovej a vaši milí mestskí
policajti mi nechali pozdrav, vraj stáť s dvomi kolesami na chodníku nie je OK – viete si predstaviť, ako som na MsÚ „vyletela” –
museli sa uspokojiť so 100 Sk. Na druhej strane pred inkubátorom
plno, keby som stála za smetiakmi, povedia, že je to tráva, a keby
som išla až pred vchod – tak to je naozaj chodník, za 15 minút
100 Sk „parkovné“ – to ani v Tatrách....
Výveska na činžiaku na Záhoráckej nás upozorňovala, že budú pokutovať státie na tráve (kde je tá tráva?). Oznámila som MsP,
že mi vôbec nebude prekážať, ak bude moje auto odfotené na
MsÚ, že stojí na špinavej bahnovej ploche pred vlastným činžiakom. Skôr by mi mesto malo zaplatiť za to, že si ničím auto. Všetko
okolo sa totiž obstavalo. V podstate celá Záhorácka nemá kde

parkovať! Pri inkubátore je to isté. Ak chcem prísť do roboty okolo
8.30 h, tak si to môžem odstaviť až za bývalý Daňový úrad – a to je
ešte lepší prípad. V Malackách fungovať je najlepšie fungovať pešo. Potom, čo by všetci prestali jazdiť autami, bolo by heslo – dobré miesto pre život – aj výstižné. A milým policajtom som oznámila, že to boli prvé aj posledné peniaze, čo odo mňa dostali. Stáva
sa zo mňa „gauner Malaciek” a to mohli byť naozaj radi, že som
ich neobšťastnila s nejakým iným slovníkom.
Tentokrát prehovoril občan – aspoň raz sa tak cítim. Bolo by
dobré, keby niekto na meste aj počúval, a tak vysielal MsP robiť
poriadky. Myslím, že by mali rozlišovať, čo je naozaj priestupok
a čo nie. Obmedziť občanov na chodníku je, ak auto prekáža
chodcom, aby mohli prejsť. No po tomto chodníku prejde cez víkend jeden človek za 1 hodinu a zároveň by musel mať aspoň 150
kíl a viac, aby mu moje auto zavadzalo.
Malačianka (adresu čitateľky máme v redakcii)

Kde parkovať či neparkovať?
Kritické miesta – parkovanie na Záhoráckej ulici, na Ul. 1. mája, na sídlisku JUH, pred prevádzkami, pred
nemocnicou, pred prevádzkami...
Ako ďalej?

Parkovanie na Záhoráckej?
Trápením obyvateľov Záhoráckej sa zaoberal i poslanec MsZ, ktorý vzniesol 26. 1.
na zasadnutí MsZ interpeláciu a dostal nasledujúcu odpoveď:
•	Možnosti budovania parkovacích plôch
v tejto lokalite sú obmedzené a aj to len
na úkor zelene.
•	Stavbu zatiaľ ukončila firma Builder. Po
ukončení polyfunkčných objektov firiem
Vodohospodárske stavby Malacky a Stava Veľké Leváre (medzi drogériou a VÚB)
budú pri kolaudácii odovzdané i parkovacie plochy a v okolí týchto stavieb by
sa mala situácia zlepšiť.
•	Po dohode s oddelením ŽP MsÚ OÚRD
prijme opatrenia na zlepšenie situácie,
predovšetkým na zamedzenie jazdenia
po chodníkoch a zeleni a budeme sledovať dopravnú situáciu. V prípade potreby zabezpečíme dopravné značenie.
Parkovisko pod nadjazdom?
Odpoveď Ing. Dušana Vavrinca, pred
nostu MsÚ, na interpeláciu poslanca z 26.
januára 2006:
•	Uvažovalo sa s vybudovaním komuni-

Čierno-biele
Tak takíto sme. Väčšina, súdiac podľa fotografií, viac proti prírode ako s ňou, proti
čistote ako za poriadok – nielen vo vlastnom dome, ale aj na uliciach... Jedni sa zapojili
do jarného upratovania mesta a skrášlili ho, tak ako napríklad obyvatelia Záhoráckej
ulice, kde sme odfotografovali upravenú predzáhradku. Na škodu sme za ostatné obdobie boli svedkami aj toho, ako macošsky sa vybraní jedinci správajú k prírode. Divoké
skládky likvidovali pracovníci v rámci aktivačných prác na viacerých miestach za mestom. Prístupovú cestu k lesíku za bývalým podnikom ČSAD pred mesiacom úplne vyčistili, 10. apríla vyzerala ešte horšie. Jamy plné odpadkov! Všeličo sme mohli týždeň
predtým nájsť aj za garážami smerom na „levársku“ cestu. Matrace, odevy, stavebný
odpad, šindeľ v prútenom koši od psa, ale aj pozostatky kože stiahnutej z diviaka. Zrejme to tu nenechali žiadni chudáci.  
Ku komu sa pridáte vy? 22. apríla celý svet oslavuje Svetový deň Zeme. Bolo to totiž
práve 22. apríla v roku 1970, keď vedci, hlavne ekológovia v USA ovplyvnení fotografickými a telegrafickými snímkami z kozmu, dokumentujúcimi krehkosť a zraniteľnosť
Zeme demonštračne vyzvali k spoločnému celosvetovému úsiliu za ochranu Zeme so
všetkým, čo ju robí jedinečnou. Nezničme si ju!                                 Text, foto: L. Poláková

Dlhodobo kritickým miestom s nedostatkom parkovacích plôch je na Duklianskych
hrdinov. Vedenie Nemocničnej, a. s., na
poslednom valnom zhromaždení sľúbilo,
že prehodnotí režim parkovania áut zamestnancov pred areálom, ktorí tak zaberajú miesta návštevníkom nemocnice. Po
dľa prísľubu bude zamestnancom umož
nené parkovať v priestoroch nemocnice.
Ak by sa však mali parkovacie plochy rozšíriť, mestská pokladnica bude ľahšia
o viac ako milión Sk.

kácie, ale od toho sa upustilo, keďže by
nová komunikácia musela prechádzať
cez parkovisko pri ŠH Malina.

•	V rokovaní sme vzniesli požiadavku na
vybudovanie parkovacích plôch pod
nadjazdom. Obaja investori ako správca
nadjazdu (Regionálne cesty Bratislava)
s vybudovaním parkovísk na tomto mies
te nesúhlasili. Išlo predovšetkým o za
bezpečenie parkoviska pod nadjazdom,
čo znamená vybudovanie ochrany na
nadjazde a zabezpečenie odvedenia vody z parkoviska tak, aby neprišlo k pod
máčaniu pilierov nadjazdu.
•	V súčasnosti realizácia parkovísk pod
nadjazdom neprichádza do úvahy.
Uprednostnili sme riešenie pešieho prístupu smerom do Zámockého parku.
Návrh možného napojenia Partizánskej
ulice na parkovisko Lidl opätovne komplikuje existujúce riešenie nadchodu
nad železnicou do Zámockého parku.
Parkovanie pred prevádzkami,
pokutovať či nie?
„Ak vodič neparkuje na chodníku či verejnej zeleni, nemáme právo ho pokutovať,“ hovorí náčelník MsP Mgr. Ivan Jurkovič. Mestskí policajti pravidelne kontrolujú
situáciu pred prevádzkami na Štefánikovej, Radlinského či Kollárovej ulici. Majite
lia musia zabezpečiť určitý pomer parkovacích miest. Ak však niekde chýba vodo
rovné dopravné značenie, tak návštevníci
netušia, kde sa začína parkovisko a kde sa
končí chodník. Tieto sporné veci by mala
riešiť aj štátna polícia.
-mh-

Vitajte, noví
Malačania,
od marca 2006 je nás viac. Presne 49
(z toho 48 s trvalým pobytom a jeden s pre
chodným, pozn. aut.) členov rodín – Brinzíkovci, Sedláček, Matúškovci, Boškovičovci,
Mládkovci, Šafránková, Sedlákovci, Galbovci, Volekovci, Halasovci, Bielanskí, Smákovci, Jurkovičovci, Šulc, Pecháčová, Jaklov
ci, Šimunovci, Jurkovič a Drinkovci. Všetci
bývali na Táborisku vo VO Záhorie. Už viac
ako mesiac si však píšu novú adresu – Na
majeri, Malacky. Názov novej ulice odsúhla
sili poslanci mestského zastupiteľstva na
svojom mimoriadnom zasadnutí 25. augusta 2005. Počet obyvateľov Malaciek tak
vzrástol na 18304.

Na základe čoho
sa rozšíril
kataster mesta?
V zmysle nariadenia vlády SR z 1. marca
2006, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády
SR č. 410/2000 Z. z. o zmene hraníc Vojenského obvodu Záhorie v znení neskorších
predpisov v § 1 c ods. g, z k. ú. Riadok sa
vyčleňujú pozemky s výmerou 395 054 m2
a začleňujú sa do územia obce Malacky,
k. ú. Malacky.

Rozšíria sa
opatrovateľské
služby?
23. marca podalo Mesto Malacky na
Úrad vlády SR projekt – Vylepšenie a rozšírenie služieb Zariadenia opatrovateľskej
služby v meste Malacky, ktorým sa uchádza o grant z Nórskeho finančného mechanizmu (85 % celkových nákladov uhrádza Nórsky finančný mechanizmus, 15 %
štátny rozpočet. Mesto by v prípade úspechu neuhrádzalo nič, pozn. aut.) Celkové
náklady dosahujú výšku cca 21,5 mil Sk. Či
bude projekt úspešný, bude známe do 10
mesiacov.
Projekt rieši rekonštrukciu, prístavbu
a nadstavbu nevyužívanej budovy na Ul. 1.
mája – bývalá škola, lekárska ambulancia,
nachádzajúcej sa v areáli Mestského centra sociálnych služieb v Malackách. Objekt
by mal po stavebných prácach slúžiť ako
Zariadenie opatrovateľskej služby pre seniorov. Jeho služby by mali využívať senio
ri v súčasnosti umiestnení v budove na
Mierovom námestí, rekonštrukcia zabezpečí rozšírenie lôžkových kapacít.  Jeho súčasťou je aj zariadenie interiéru budovy,
nákup vozidla určeného na prevoz senio
rov k lekárovi, zvoz a rozvoz bielizne, stravy a pod.			              -mhZAUJALO VÁS
Milí čitatelia,
ak nám napíšete do 1. mája na adresu redakcie, ktorý príspevok vás zaujal,
budete mať šancu získať kalendár mesta.
Tak 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 najmä príspevky Vítaná je
každá ruka, Skromní „superľudia“,
Bojujeme o strednú školu, Festival
LOToS-u zatiaľ bez príspevkov z Malaciek iné.
Spomedzi všetkých sme vyžrebovali
Oľgu Frühaufovú z Ul. gen. L. Svobodu
z Malaciek. 		
-red-

✒
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PUBLICISTIKA
„Skutoční víťazi
nikdy neumierajú”
– tento výrok sa
ukazuje ako pravdivý aj dnes, keď
Malacky znovu odhalia a vrátia na
pôvodné miesto
dávno zlikvidovaný pamätník velikána a takmer zabudnutú sochu,
ktorá nesie so sebou viaceré nejasnosti a otázniky.

akciu a priam detektívnym spôsobom sa
usilovali nájsť zvyšok sochy. Spytovali sa
ľudí, hľadali svedkov udalosti, prehľadávali celú priľahlú oblasť a vpichovali do
zeme kovové tyče, či nenarazia na hľadané zvyšky. Všetko bez výsledku.
Kúsok od miesta, kde sa Štefánikova
socha týčila, vyrástol v minulom roku za
rekordne krátky čas 9 mesiacov aj podnikateľský inkubátor. Mesto myslelo aj na
možnosť, že predsa len by sa hlava a vrch
ná časť trupu mohli nájsť v tejto oblasti.
Obrátilo sa teda so žiadosťou o spoluprácu na dodávateľskú firmu SKANSKA,
CZ., ktorá ochotne pomoc prisľúbila, no
k želanému výsledku sa takisto nedopracovala. Po márnom úsilí malackí radní

prišli k záveru, že keď máme celý podstavec a kus neporušeného torza, mesto
zainvestuje do rekonštrukcie sochy a nájde jej nové dôstojné miesto.
Torzo dokončené
podľa pôvodnej predlohy
Výberové konanie na rekonštrukčné
práce na soche a jej dopracovanie vyhral
akademický sochár Ján Gavula. Celý rok
trávil hľadaním podobného materiálu,
z akého bola socha vytesaná. Pieskovec
pochádzal z českých lomov a na rekonštrukciu bolo treba nájsť vhodný druh
i odtieň. Pôvodný zámer bol taký, aby
zrekonštruovaná socha nepôsobila kompaktne, ale bola v dvoch podobných od-

Zopár výrokov
M. R. Štefánika
Veriť, milovať, pracovať.
Žil som krásny život.
Prežíval som večnosť v sekundách.
Som Slovák telom i dušou –
neznám lásky polovičatej.
Búrlivý je život môj
a bude plný zápasov.
So šťastím by som sa delil,
ak však padnem,
chcem padnúť sám.
Pravde veriť, pravdu žiť
a pravdu brániť.
Prekážky treba rozbiť,
a nie sa im poddávať.

Čo o ňom
povedali iní:
Každý, kto s ním mal príležitosť spolupracovať, vie, aký vzácny človek
odišiel nielen nám, ale i Francúzsku,
ba i celému svetu.
T. G. Masaryk

Generál Štefánik sa
vracia do Malaciek
Ľudstvo odjakživa potrebovalo veľké
príklady, osobnosti veľkých činov a Milan
Rastislav Štefánik ako jeden z dodnes
najvýznamnejších Slovákov k nim bezpochyby patrí. Jeho rozhodujúci podiel
na založení prvého spoločného štátu
Slovákov a Čechov si už v minulosti uvedomovali aj obyvatelia Malaciek, pretože mu postavili pamätník na čestnom
mieste v centre mesta. Jestvujú staré fotografie, kde je zachytená nadživotne
veľká pieskovcová socha politika, ktorý
ako prvý Slovák obdivuhodnou diplomaciou vplýval na európsku politiku. Jej
tvorcom bol sochár V. Ihrický a pochádzala z roku 1943. Tvoril ju podstavec, na
ktorom Štefánik stál a opieral sa o meč
opretý pri svojich chodidlách. Socha stála na dnešnom Mierovom námestí.
Vojaci sochu zvalili v noci,
kedy to však bolo?
V 50. rokoch minulého storočia však
nastalo obdobie, keď sa náhle Štefánikove sochy v celej našej malej krajine začali
náhle strácať. Tak zmizla i obrovská bronzová socha zo Štefánikovho námestia
v Bratislave. Vždy to prichádzalo náhle,
nečakane, v noci a ostatky mizli bez stôp.
Boli to činy, ktoré nemali ambície na zachytenie v histórii, ba dokonca chceli zostať podľa možnosti nepovšimnuté či zabudnuté – skrátka sa o nich mlčalo.
V Malackách takisto Štefánikova socha zmizla v noci. Vieme iba toľko, že sa
to stalo za pomoci vojakov a ťažkej techniky v jednu jarnú noc tesne pred búrlivými oslavami 1. mája. Ráno sa Malačania zobudili a priestranstvo, kde robustný pamätník stál, bolo vyhladené a zrovnané so zemou. Údajne dlho trvalo, kým
sa podarilo sochu zvaliť. Technika ju roztrhla na tri kusy a demolačná čata sa nenamáhala ťažké kusy niekam odnášať.
Zakopali ich priamo na mieste celej akcie. Len hlava sa odkotúľala a dnes si páni v rokoch pri pivku šepkajú, že ju ktosi
MALACKÝ HLAS

8/2006

Ján Polák bol vyučený kamenosochár a v Malackách bol najskôr živnostníkom, neskôr
pracovníkom komunálnych služieb, kde pokračoval vo svojom remesle. Tak sa dostal aj
k práci na soche M. R. Štefánika. Svojim blízkym neraz rozprával aj o tom, ako ich dielo
raz v noci vojaci odpratali. Kedy to však bolo? To nám zatiaľ s istotou nikto nepotvrdil.
Jedni hovoria o rokoch 1951 – 1952, ďalšia čitateľka tvrdí, že socha v tom období ešte
stála a zhodili ju v roku 1956, v čase maďarských udalostí.

E. Beneš

Kto vyjadrí jeho panovačnosť a jeho
oddanosť, jeho veselosť a jeho iróniu, jeho obetavosť i jeho bezmedznú ctižiadosť? Kto vylíči tú nonšalantnosť i tú zázračnú činorodosť, tú
neskrotnú energiu i ten nákazlivý
pôvab, tú vieru v ideál, poopravenú
rozčarovaným úsudkom, tú politiku
veľkého štýlu a ten sklon k nežnej
malichernosti, tú potrebu prepychu
a to odvracanie sa od vecí svetských,
tú sympatiu k poníženým napriek
všetkej nedôvere k ľuďom, to pohŕdanie ženami a tú vrelosť v láske,
tú trpezlivosť v štúdiu, tie meditácie
o hviezdach, tú túžbu po mučeníctve...

z Malačanov vzal a schoval – možno len
tak – pre spomienku. Strateného Štefánika postupne v Malackách nahradila socha mierových plameňov, ktorú odhalili
v 70. rokoch a obyvateľom mesta nezostávalo nič iné, ako si zvyknúť.
Nečakaný objav pri výkopových
prácach
Na jeseň v roku 2002 sa však v uvedenej oblasti konali výkopové práce a stalo
sa čosi, čo nik nečakal. Našiel sa podstavec i torzo stratenej sochy – vlastne takmer celé telo. Chýbala vrchná časť trupu
a hlava. Vtedy primátor mesta Jozef Ondrejka požiadal o pomoc okrem iných aj
miestnych skautov, ktorí nesú vo svojom
názve Štefánikovo meno. Ich zbor sa volá
69. skautský zbor Milana Rastislava Štefánika. Skautíci spolu so svojím vodcom
Kamilom Ftáčnikom rozpútali pátraciu

V okamihu celkového triumfu národa zabíja sa muž, ktorý po celú dobu
svojho vyhnanstva najväčšmi pri
spel k oslobodeniu svojho rodného
kraja...
Niet pochybnosti, že bolo v jeho osobe mnoho geniálnosti a bol jedným
z najlepších ľudí, akých sme mali.

Žurnalistka L. Weissová

Fotografiu do redakcie poslal Peter Polák (60) z Malaciek. Je na nej skupina kamenárov,
sochárov a možno i predstaviteľov mesta pri soche ešte v čase prípravných prác pred jej
inštalovaním. V druhom rade prvý zľava je jeho otec – kamenár Ján Polák (* 10. 12.
1910), ktorý na Štefánikovi s láskou pracoval.

tieňoch. Kritické obdobie zatracovania
nášho velikána tak malo zostať zapísané
aspoň na vzhľade sochy, aby aj naši potomkovia pri pohľade na ňu hneď zistili,
že čosi bolo pôvodné, čosi zrazu chýbalo
a neskôr sa dopracovalo.
Farebné odlíšenie však napokon nebude také zreteľné, ako sa predpokladalo, no jedno je isté. Socha bude na pôvodné miesto vrátená a slávnostne odhalená už 30. apríla – v predvečer 87. výročia tragickej a nejasnosťami obostretej
smrti tejto významnej osobnosti slovenských dejín (4. 5. 1919). M. R. Štefánik
miloval Slovensko a často vyzýval k aktívnemu prístupu k spoločenským otázkam. Jeho odvaha, kompetentnosť, odhodlanie a chuť presadiť sa, ale aj mrav
ná nepodkupnosť by mohli byť ideálom
aj pre dnešné Slovensko.
Pred pár týždňami ste na mieste, na ktorom sa ocitne socha opäť, mohli zaznamenať
ruch. Pracovníci oddelenia územného rozvoja, dopravy a služieb MsÚ pripravovali okolie podstavca. Podlahu vykladali čadičovými kockami. Rekonštrukciou majú prejsť aj
bočné steny.

Tatiana Búbelová
Foto: archív

Bol oddaný svojej krásnej hvezdárskej vede, ale ešte väčšmi než vedu
miloval umenie a poéziu. Pritom bol
duša matematicky jasná a presná.
B. Pavlů

... úžasne srdečný, milý človek.
L. N. Tolstoj

POZVÁNKA
Mesto Malacky srdečne pozýva všetkých občanov na slávnosť odhalenia
zrekonštruovanej sochy generála M. R.
Štefánika, ktorá sa uskutoční 30. apríla
o 15.00 h na Mierovom námestí v Malackách.
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Plot slobody
Riaditeľ správy CHKO dúfa,
že jeden štátny orgán
neklame druhý

Je to miesto prevažne ihličnatých lesov, lesných cestičiek, potôčikov
a rybníkov. Prostredie bohaté na
zvieratá (srnčia zver, vysoká zver,
zajace, diviaky...), taktiež vtáctvo
i vodný svet. Ľudia sem chodia zbierať hríby, lesné plody a bylinky. Veľmi časté sú prechádzky na čerstvom
vzduchu, na bežkách, bicyklovanie
a jazda na koni. Borovicové lesy
a piesčitá pôda vytvárajú priam prímorské prostredie. Jedného dňa tu
však začal rásť plot. Plot slobody.
Tento mail sme jedného dňa obdržali
v redakcii. Podpísaný bol istý Stano. Vo
svojej správe nás informoval o výstavbe
plota, ktorý sa ako dlhá línia tiahne naprieč lesmi a poliami medzi hlavnými
cestami do Perneka, resp. do Rohožníka
– smerom od Malaciek. V závere listu vyjadril obavy, aby toto krásne územie nepadlo do rúk chamtivcov a bezohľadných
živlov, ktorí si tu budú ukájať svoje lovecké chute.
Ochrana alebo lov?
„Nebudeme sa k tejto veci vyjadrovať,
zavolajte si na ministerstvo obrany,“ vy
riešili problematiku „Plotu slobody“ kompetentní ľudia v odštepnom závode Vo
jenských lesov a majetkov (VLM) v Malackách. Uviedli len, že ide o legálnu stavbu,
ktorá je navyše vo vojenskom priestore
a nemali by sme zasahovať do ochrany
štátu. Proti komu sa máme chrániť – to už
je tajné. Riaditeľ Správy Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Záhorie D. Valachovič
nám ukázal žiadosť VLM o vypracovanie
stanoviska CHKO o plánovanej výstavbe
líniovej stavby plota.
Žiadosť obsahuje 3 dôvody realizácie
stavby:
•  zabezpečenie hranice vojenského
obvodu Záhorie proti vstupu cudzím osobám
•  zabránenie prenikaniu vysokej zveri
k letiskovej dráhe
•  zabránenie prenikaniu zveri na poľnohospodárske pozemky.
Hovorca Ministerstva obrany SR Z.
Mikle reagoval písomne po prezentovaní
odpovede VLM: „Stavebné úpravy
sú realizované v súlade s platnými zákonmi a zabezpečujú realizáciu plánu chovu a lovu zveri vo Vojenských lesoch
a majetkoch SR, odštepný závod Malacky.“
Správa CHKO Záhorie však o žiadnom
plánovanom chove a love nevie. D. Valachovič bol našou informáciou o dôvode
stavby, ktorú sme dostali z ministerstva,
prekvapený. „Dúfam, že jeden štátny orgán neklame druhý štátny orgán,“ vyjadril sa k celej veci výsostne diplomaticky.
Máme i informácie, že okolo letiska sa
plánuje s výstavbou silného, moderného
plota s kamerovým zariadením. Prečo tu
teda máme drôtený plot, ktorý sa navyše
z troch štvrtín tiahne mimo letiska?



Kde je pravda?
Na to sme sa spýtali opäť hovorcu MO
SR, lebo sa nedalo čakať, že sa s nami niekto na VLM odrazu bude chcieť v tomto

cie či letisko) a v tomto prípade dokonca
nepriaznivo pôsobí, lebo bráni v migrácii zveri.“
Ukáže čas...
„Financovanie stavby je výhradne zo
zdrojov podniku VLM, neboli im poskytnuté žiadne dotácie zo štátneho rozpočtu,“ hovorí Marušinec. Podľa neho i právo
lovu zveri patrí výlučne tomuto podniku.
Zisťovali sme, či existuje celistvý plán,
ako by mala stavba v budúcnosti vyzerať
a kam by až mala zasahovať. „Áno, ce
listvý plán existuje, ale keďže
nejde zatiaľ o uzavretý pries
tor, nie je možné určiť jeho rozlohu,” hovorí Marušinec.
V celej veci zostáva viacero
nezodpovedaných otázok. V prvom rade sme sa nedozvedeli,
prečo VLM, o. z., Malacky uviedli v žiadosti úplne odlišné dô
vody stavby, aké nám adresovalo MO SR. Tiež s určitosťou
nevieme, či líniová stavba plota
nie je len časťou budúceho súvislého oplotenia, proti ktorému prípadnej existencii vy
stupuje CHKO. Zrejme len čas
ukáže, prečo sa vynakladali financie na stavbu dlhého plota,
keď nad skutočným významom visí jeden
veľký otáznik.
Text, foto:
JAKUB VALACHOVIČ

Ako vyzerá „Plot slobody”?

Na inkriminované miesto sme sa vydali osobne. Po dlhom hľadaní sme konečne natrafili na drôtený plot, iste postavený len nedávno. Letisko je vo veľkej miere
chránené betónovým múrom, ktorý tu stojí pekných pár rokov. Ani tento múr
však nechráni letisko kompletne. Najmä v okolí poľa, ktoré sa tiahne vedľa hlavnej
komunikácie medzi Pernekom a Malackami, je voľný prístup až na letiskovú dráhu. Tu skutočne hrozí možná kolízia so zverou. Logicky by sa plot hodil sem. „Plot
slobody“ síce nadväzuje na betónový múr, avšak naberá smer na opačnú stranu,
kde je letisko pred zverou dostatočne chránené betónovým múrom. Od týchto
chvíľ postupujeme pozdĺž plota a onedlho nechávame letisko ďaleko za sebou.
Na jednom mieste nás chvíľu zaujme terénny automobil s neprehliadnuteľným
nápisom SBS a fúzatým ochrankárom, ktorý číta noviny a ignoruje nás. V týchto
miestach nie je plot dokončený. Zo zeme síce trčia železné tyče, ale bez pletiva.
Neprejdeme ani 200 metrov a plot už je opäť celý a odteraz je nemennou súčasťou nášho osemkilometrového pochodu až po hlavnú cestu z Malaciek do Rohožníka. Nedá sa prehliadnuť. Z troch štvrtín sa tiahne na miestach, ktoré sú od letiska dostatočne vzdialené. Tvoria ho kovové tyče, vzdialené od seba približne 5
metrov. Každá je precízne zabetónovaná. Hrubý drôtený plot určite neprekoná
srna, ale človek by s ním dlho problém nemal. Na určitých úsekoch ostáva plot
prerušený v dĺžke asi desať metrov. Zatiaľ nevieme, či tieto „diery“ slúžia na prechod zveri alebo sa do nich neskôr osadia železné brány s visacím zámkom, ktorý
bude, nevedno kto, odomykať. V tej podobe, v akej je plot teraz, sa nám stavba
javí ako absolútne nelogický zásah do prírody.			
                  -jakiduchu rozprávať. Podplukovník V. Marušinec z MO SR sa k problematike kolízií
názorov medzi rezortom MO SR a VLM
vyjadril len v zmysle: „CHKO jednoznačne
stanovuje účel stavby,“ v tom prípade
rozmýšľať nad nezrovnalosťami je zrejme
bezpredmetné. Samotná CHKO napísala
v správe, že nebráni v realizácii líniovej
stavby, ak nedôjde k ucelenému oploteniu a nenarušia sa migračné trasy
zveri medzi Borskou nížinou a Malými
Karpatmi.
Nezmysel
Podľa Marušinca zatiaľ nejde o vý
stavbu uzavretej zvernice. Odmieta i termín zvernica a nahrádza ho termínom
zariadenie na chov zveri. V sekcii pre poľovnícku osvetu v Slovenskom poľovníckom zväze (SPZ) nás informovali, že pod
termínom zvernica sa chápe trvalo ohradený chovný a poľovný revír na intenzívny chov zveri. Takým zariadením môže
byť podľa SPZ čokoľvek, kde sa dochováva zver. Na otázku, či sa dá chápať líniová
stavba plota ako zariadenie na chov zveri, sme dostali jednoznačnú odpoveď.
Podľa nich ide o číry nezmysel. „Líniová
stavba plota má brániť prenikaniu zveri
na nežiaduce miesta (cestné komuniká-

Takto by mala vyzerať Záhorácka ulica podľa návrhu projektanta.

Dočkala sa rekonštrukcie
Dokončenie z . strany
v júni. V lete sa tak už budeme prechádzať
po chodníku zo zámkovej dlažby s oddychovými zónami podľa štúdie, ktorú navr-

hol Ing. arch. Juraj Peterka, projektant spoločnosti Aurex, ktorý je napríklad spolu
autorom architektonického riešenia novej
ZŠ Štúrova na Juhu. 		             -lucy-

Poďakovanie za dlhoročnú
prácu vo Svitaní
Začiatkom 90. rokov 20. storočia sa
zrodila v hlavách rodičov mentálne
a kombinovane postihnutých detí
myšlienka založiť v Malackách
miestnu pobočku Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR.

Pri jej zrode v novembri
1992 stáli Mgr. Eliška Klenová, Mgr. Stefi Nováková,
Anna Trenčanská, Mária Vallová a Mgr. Eva Marušková.
V roku 1994 získala pobočka
právnu subjektivitu a bola
príznačne nazvaná – Svitanie. Znamenalo
to jednako svitanie „na lepšie časy“ pre
ľudí s mentálnym postihnutím a jednako svitanie v dušiach ostatných ľudí pri
prekonávaní predsudkov. Napĺňať myš
lienky sa Svitaniu mimoriadne darilo
najmä vďaka Eliške Klenovej, ktorá 2 roky
pracovala ako podpredsedníčka a 12 rokov ako predsedníčka. Do práce vkladala
celú svoju osobnosť a srdce. Svitanie sa
pod jej vedením stalo silným združením
so širokým pôsobením na verejnosť. Vý
znamnými činmi bolo zriadenie Domu
Svitania v Jakubove a v minulom roku
otvorenie Centra podporných sociálnych

aktivít na Ul. 1. mája v Malackách, kde
mentálne postihnutí ľudia pracujú a trávia
voľný čas. Od marca 2006 pôsobí vo Svita
ní nové predsedníctvo. Je čas poďakovať
Eliške Klenovej a ostatným členom pred
sedníctva. Ich práca dala šancu ľuďom
s hendikepom zlepšiť
v mnohých smeroch život
a tak nachádzať jeho zmysel. Patrí im vrelá vďaka. Te
raz je na novom predsedníctve pokračovať v zača
tom diele. Nech sa páči, tu
je jeho predstavenie: Ing.
Iveta Hlavenková, CSc., pred
sedníčka, Mgr. Zora Novotová, podpred
sedníčka, Ing. Beáta Bízeková, tajomníč
ka, a členky Mgr. Viera Žužičová, Katarína
Hušková, Eva Harčariková a Ľudmila
Nováková.
-ozs-

DO POZORNOSTI
27. apríla o 17.00 h sa v MCK na Zá
horáckej ulici uskutoční prednáška
na tému Downov syndróm, ktorú
organizuje OZ Svitanie.
Všetci ste srdečne vítaní.

VŠADE DOBRE,

DOMA
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Obláčiky na štvrtú
Cesta na Rázusovu, kde už od apríla 2002 pôsobí DC Vánok, je mi dôverne známa. Chodievala som tu do škôlky. V pamäti sa mi vynárajú príjemné pocity z čias detskej spontánnosti sfarbené optimizmom a hravosťou.
Traja drobci – sotva dvojroční – nakúkajú spoza dverí.
Ocitám sa v detskom raji, kde kreativita a chuť uplatniť
sa vytláča stereotyp z dní mamičiek na materskej.
Čo sa zmenilo od čias, kedy sa v rodinnom dome v Plaveckom Štvrtku u prvej
štatutárky Sylvie Pastorkovej začali schádzať prvé členky centra, nám ozrejmili bývalá štatutárka centra Mgr. Martina Haberlandová a súčasná Alena Chamrazová.
Za symbolickú cenu
„V objekte sme od roku 2002, no do
týchto troch miestností sme sa presťaho-

vali po rekonštrukcii v apríli 2005, kedy
sa tu usídlilo Centrum voľného času v Malackách,” hovorí „vankárka” Martina.
„Chceme sa aj takto poďakovať mestu
a poslancom MsZ za to, že nám na zasadnutí mestského zastupiteľstva 24. 10. minulého roka odsúhlasili symbolickú výšku nájmu 1 korunu ročne,” dodáva. Veď
neziskovky žijú väčšinou len z členských
a sponzorských príspevkov či aktuálne

z príjmov z 2 % z daní. Tých, čo pomôžu
finančne alebo materiálne, je však našťastie stále dosť. Vankári sa práve chystajú zrealizovať v areáli CVeČka projekt detského ihriska. Zatiaľ neznámy sponzor
zafinancuje osadenie viacúčelového
domčeka so šmykľavkou.
Neoceniteľný prínos
Pod DC Vánok už od začiatku pôsobí
podporná skupina dojčiacich mamičiek
s 24-hodinovým laktačným poradenstvom, po zrušení pôrodnice v Malackách
sa značne rozšírila i psychoprofylaktická
príprava na pôrod pod vedením skúsenej
zdravotnej sestry v utorok od 16.00 h. Pre
mamičky po pôrode je pripravené cvičenie na dobrú kondíciu. Netreba zabúdať
ani na nespočetné aktivity pre deti a mamičky, besedy a prednášky s odborníkmi.
V apríli bude napríklad končiť polročný
počítačový kurz. Vankári pravidelne podporujú verejné zbierky – ako sú Nezabudni na dni nezábudiek, Modrý gombík –
a opäť po roku sa chystajú pokoriť Guinnessov rekord v tlačení kočíkov. Naposle
dy 10. marca boli organizátormi 2. minikonferencie Únie materských centier
s témou Odovzdávanie kormidla v MC.
Ich prínos je teda neoceniteľný.
Menej je niekedy viac
„Do decembra sme mali 17 kmeňových členiek, od januára je nás štrnásť,”
hovorí Alenka Chamrazová. „Vždy po januári, keď deti odchádzajú do škôlky
a mamičky do práce, zaznamenáme úbytok.” Skalné „vankárky” sa však stretávajú
pravidelne v Po – Pia od 9.00 – 12.00 h
a Po, St a Št aj poobede od 16.00 – 18. 00
h. Rady medzi sebou privítajú každú
mamičku „čakateľku” a rovnako aj tú,
ktorá hľadá možnosti, ako sebe a ratolesti
spestriť pobyt na materskej. „Nech
neváhajú a volajú na naše t. č. 034/772
69 34, 0905/854 639 (Martina Haberlandová) alebo 0908/112 810 (Alena Chamrazová).”
Hračky s nohami
V septembri 2004 lentilkami pokrstili
detskú herňu v malackej nemocnici. Her-

Čo je to materské centrum?
Materské centrum je miesto pre stretávanie sa matiek
prevažne na materskej dovolenke. Umožňuje matkám
s malými deťmi vyjsť z pozície sociálnej izolácie, ktorú im
navodzuje celodenná náročná starostlivosť o malé deti. Ponúka možnosť vyjsť zo stereotypu a uplatniť sa v rámci svojej profesie, tvorivosti, záujmov a rozvíjať vlastné projekty.
V MC sa môžu matky vzdelávať, prípadne rekvalifikovať, nadobúdať nové zručnosti, a tým objaviť vlastnú spoločenskú
hodnotu. MC ponúka tiež rozptýlenie, relaxáciu a iné aktivity, ktoré zväčša kopírujú potreby komunity.

Súčasná vláda a podpora vzdelania a poznatkovej ekonomiky

Slová a fakty
Podpora vzdelania, vedy a výskumu,
inovácií a moderných technológií alebo
poznatkovej ekonomiky je téma, ktorou sa
vládna SDKÚ premiéra Dzurindu rozhodla
v tohtoročných voľbách zapôsobiť na voličov. „Pre Slovensko je nesmierne dôležité,
aby sa rozvíjalo práve ako znalostná ekonomika, aby sme sa rozvíjali ako spoločnosť ľudí vzdelaných,“ toto sú frázy, ktoré počúvame od predsedu vlády čoraz častejšie. Potiaľto by bolo všetko v poriadku a ani SMER
– sociálna demokracia by nemal jednej námietky.
Bohužiaľ, vzdelanie, veda a výskum, mo
derné technológie, či ako premiér rád hovorí, podpora poznatkovej ekonomiky je
MH 06 F10
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oblasťou, pri ktorej sa slová a skutočnosť
rozchádzajú na míle. Teda k faktom.
Slovensko vydáva zo štátnych zdrojov
celkovo na vzdelanie 3,9 % HDP, čo je podstatne menej, ako je priemer EÚ (5,1 %),
rovnaký je stav pri verejných výdavkoch
na vysokoškolské vzdelanie, v roku 2005
0,85 % HDP, priemer EÚ 1,1 %. Nedostatok
zdrojov vo vysokoškolskom vzdelaní chce
vláda nahradiť poplatkami od študentov,
ktoré dokázateľne zabránia mnohým mladým nadaným ľuďom najmä z nižších –
stredných príjmových skupín študovať. Ne
dostatok zdrojov sa samozrejme prejavuje
aj na mzdovom ohodnotení pracovníkov
školstva, ktoré je bezmála o 20 % nižšie

ňa mala umožniť efektívnejšie a príjemnejšie využívať čas čakania detským pacientom. Neskôr jej prevádzku prerušili
a presťahovali do iných priestorov. Naplno funguje od septembra 2005. Nájdete
ju na 3. poschodí pri špecializovaných
detských ambulanciách. „Žiaľ, veľa vecí
odtiaľ zmizlo. Hračky, ktoré sme nakúpili
pre ostatné deti, zobrali nohy,” hovorí
sklamane Martina Haberlandová. „Tuším,
čo neuviažeme, zmizne. Je nemotivujúce,
ak si ľudia nevážia, keď sa spraví niečo navyše a ešte sa správajú bezohľadne. Berie
to človeku chuť do práce.” Aj táto nelichotivá pripomienka, by nás mala prinútiť
zamyslieť sa nad sebou. Všetko pozitívne
i negatívne sa predsa rodí v každom z nás
a je na našej vôli, čomu dáme zelenú.
Text, foto: LUCIA POLÁKOVÁ

Výtvarné
talenty
v materskej
škole

Kreslím, kreslím, maľujem – to bol
názov podujatia – výtvarnej tvorivosti
detí, ktorého už 4. ročník sa uskutočnil
22. marca v priestoroch vkusne vyzdobenej Materskej školy na Štúrovej ul.
v Malackách. Zúčastnilo sa ho 38 detí
z 25 materských škôl z celého okresu
Malacky. Súčasťou podujatia bola
výstavka výtvarných prác detí z domácej škôlky. Deti si nadšene rozložili výkresy a začali pracovať pod pozorným
okom svojich učiteliek. V triede vládla
pokojná tvorivá atmosféra. Na bielych
plochách sa už po chvíli zjavili pestré
kvety, domy, princezné a zvieratká, ktoré boli najčastejšou témou pre detskú
rúčku. Deti používali rôzne výtvarné
techniky, hravo zobrazovali svoje bohaté poznatky, predstavy a fantáziu. Pohľad na ich sústredené a spokojné tváre
vyvolával radosť. Inštalovaná výstavka
hotových prác bola vyvrcholením vydareného dopoludnia. Odmenou pre
každého malého umelca boli diplomy
a omaľovanky, ktoré si hrdo odnášali
domov. Malých Malačanov reprezentovali deti zo všetkých elokovaných budov: MŠ Štúrova – Katka Polláková, Sandra Vachálková a Miško Parák, MŠ Kollárova – Hanka Kašubová, Sára Dobrovodská, MŠ Hviezdoslavova – Lenka
Baťková, Michaela Patschová, MŠ Bernolákova – Beáta Villímová a Zuzka Ondriášová. Všetci sme mali dobrý pocit
z príjemne prežitého dopoludnia a z toho, že sme deťom poskytli možnosť
ukázať svoj výtvarný talent a získať nové skúsenosti.

Písané našú rečú

alebo

okénko jak biuo,
jak je... a jak bude
Hoci už máme veľkonočné sviatky za
sebou, bolo by ľúto, ak by sme neuverejnili príspevok Márie Osuskej so šibačkovou tematikou.

Korbáče a barevné vajíčka

Najkrajší jarní svátky sú Velká noc. Príroda sa prebúdza ze zimného spánku.
Stromy začínajú pučat. Ked sme mjeli
maué dzeci, tak už týden pred Velkú nocú
sme išli k potoku Malina. Narezali sme vrbového prútku, zakopali do zemi, aby
zmjakli, aby sa korbáče dobre plétli. Porobili sme trom dzetom korbače. Najvic sem
ich plétua já. Ked už bili korbáče hotové, aj
červené mašličky uvazané, tak biuo treba
barvit vajíčka. Ty sa barvili až v nedzelu po
objedze, aby bili čerstvé. Moja kamarátka
zažiua takúto príhodu. Tež mjeua tri dzeci,
najmuadšího Luboška. V nedzelu pri objedze, enem tak medzi rečú spomenuua, že
ešče mosá obarvit vajíčka. Ani neví jak
a Lubošek sa negde vytraciu. Až po dúhej
chvíli sa objaviu ceuý natešený. Maminko
já už mám vajíčka obarvené a začau si stahovat nohavičky. On obarviu vajíčka - ale
svoje. Inší í nezbívauo enem Luboška okúpat. Ked už biuo šecko prichystané, tak sa
čekauo na ráno, na šlahačku. Ked bili dzeci
menší, chodzili šlahat mauíma korbáčama. Ked už bili vječší, moseua sem im
uplést veliký korbáč, víc jak dvojmetrový.
Ten potom nosili na pleci a dzívčence im
naň uvazovali mašle z vlastnoručním podpisem. Ked už biuo po šlahačce, tak sa stavili v šenku, korbáč povjesili na scenu, de
visau až do leta. Ked dzeci vyrostli a sa oženili, tak sem zas plétua korbáče vnukom.
Vnuk Palko nesceu nechat korbáč v šenku,
ale doneseu si ho dom. Ten korbáč má už
dvanast rokú a každy rok s ním chodzá
šlahat. Už sú ale moderní, nenosá ho na
pleci, ale nechajú pootvorené okno na auce, a tak jegdzá. Aj mašlu im naň mosím
uvázat, ešče aj OK napísat.
Už aj vnučky máme vydaté, aj pravnúčata máme a tak sa to opakuje. Zas začnem plést korbáčky pro pravnúčata. Nevím ale, či sa dožijem im uplést aj taký veliky korbáč.
Mária Osuská, Malacky
Máriu Osuskú, podobne ako každého,
kto nám napíše svoj príbeh v záhoráčtine, odmeníme poukážkou na nákup
v predajniach COOP Jednota.

Daniela Papánková

ako priemer zárobkov v národnom hospodárstve. Mimoriadne krízová, až fatálna je
situácia vo financovaní vedy a výskumu,
oblasti, ktorú celý vyspelý svet považuje za
kľúčovú pre dlhodobú konkurencieschopnosť krajiny. Slovensko vynakladá na vedu
a výskum 0,53 % HDP. Priemer EÚ 1,9 %
HDP, najkonkurencieschopnejšie krajiny
od 2,5 % – 3 % HDP.
Záver: nie reči, oficiálne čísla dokazujú,
že vzdelanie, veda a výskum určite nepatria medzi priority súčasnej pravicovej vlády. Keby tomu tak bolo, boli by finančne
zabezpečené minimálne v takej miere, aký
je štandardom v EÚ.
Zlyhávanie Slovenska nekonštatuje len
Európska komisia, ktorá nás zaradila ku kra
jinám s jedným z najnižších úrovní inovatívnosti ekonomiky, ale aj samotná vláda,
ktorá konštatovala, že ministerstvá absolútne zlyhávajú v plnení rozvojových úloh,

ktoré majú zabezpečiť dlhodobý rast a rozvoj našej ekonomiky a spoločnosti.
Bez zbytočných komentárov, výlučne
oficiálne čísla a hodnotenia EÚ a vlády samotnej hovoria o tom, že v oblasti vzdelania a zabezpečenia základov pre dlhodobú konkurencieschopnosť krajiny a vy
sokú životnú úroveň jej ľudí súčasná pra
vicová vláda zlyhala. Na škodu celého
Slovenska a jeho občanov. Postavenie
vzdelania, vedy a výskumu či inovácií ako
skutočných, nielen papierových priorít,
obsahová reforma školstva, prepojenie
výskumno-vedeckého priestoru s podnikateľským a verejným sektorom a ďalšie
konkrétne kroky sú úlohy, ktoré čakajú až
na vládu budúcu.
PhDr. Dušan Čaplovič,
poslanec NR SR, tieňový minister
školstva, vedy a kultúry strany SMER
– sociálna demokracia



SERVIS ČITATEĽOM • KRÍŽOVKA
ČÍTAJTE A VYHRAJTE
Vtáky bez krídel od Luisa de Berniéresa
sú široko poňatou, netradične vyrozprávanou románovou freskou z prelomu 19. a 20.
storočia v tureckej Anatólii, v malebnom prí
morskom mestečku, kde svorne nažívajú
Turci s Grékmi. Vojna však kruto
a necitlivo rozdelí toto etnicky
zmiešané a manželstvami a rodinnými vzťahmi prepojené prostredie.
Pre detských čitateľov je určená kniha povestí zo stredného Slovenska Čertova svadba od po
predného slovenského ochranára
a zberateľa ľudovej mytológie
Petra Urbana. V nádhernej kolekcii povestí, ktorými ľudová fantázia ovenčila zákutia malebného
Horehronia, okolia Brezna a susediacich častí Slovenského rudohoria, sa dozviete, podľa čoho dostali
názvy horský priechod Čertovica,
skala Cigánka na Muránskom hrade, sedlo Besník a veľa iných zaujímavostí.
Knihu Zabudnutá princezná vyhráva
Ľubica Hlásničková z Rohožníka. Prosíme
výherkyňu, aby sa ohlásila v redakcii na Rad
linského ul. 2751/1 na 3. poschodí, č. d. 407.
Ak chcete súťažiť o publikácie a potešiť nimi

seba či známych, pošlite do 10. 5. kupón
a možno sa na vás šťastie usmeje.

Kníhkupectvo Ľubica
OC hotela Atrium, tel.: 772 67 34
Po – Pia
9.00 – 17.30 h
So 9.00 – 12.00 h

VODOROVNE
A tajnička č. 2; jeden z autoopravárov;
oznámenie B akciová spoločnosť v Malackách; jestvujete; mesto v Nemecku; pracuj;
bola o „Forsajtovcoch“ C na akom mieste;
čistiaci prostriedok; obchodný veľkopodnik; severské zviera; súčasť zimného odevu; D amerícium; tajnička č. 1; tebe E nie

§1
Základné ustanovenia
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hore; jednotka hmotnosti; dlhá samohláska; vydal (nevestu) po česky; vápencové
pohorie F prvé a posledné písmeno abecedy; kríženec jedno- a dvojhrbej ťavy; nerozkazoval vojakom; domácke meno Ivana; skratka slovenskej meny G tajnička č.
4; malá Jana; zbavujú špiny.
ZVISLE
1 stavebná hmota 2 spoluhlásky v slove LEGODOM; Odevné závody Lučenec
3 plošné miery; produkt z oviec 4 pojem
duše u starých Egypťanov; mesto v západných Čechách; iniciály mien umelcov Horvátha, Hryca (herci) a Majerníka (maliar)
5 ypsilon; vesmír; rada klubov 6 ktorá osoba; nie dovnútra; samohláska v slove BYT
7 MPZ Rakúska a Španielska; naplnenej
8 časť potrubia; čistiaci prášok 9 nekonzervovalo dymom – obrátene 10 znečistené
ovzdušie; lesný dravec 11 plošná miera;
odovzdávajú skúsenosti 12 vlhči; zajal básnicky; mäkká spoluhláska 13 kyslík; bodol
po česky; rímska dvojka 14 závodná stráž;
lebo (dôrazne); krajská vojenská správa
15 patriaci nám; rozdrvené obilie 16 strom
s krásnym voňavým bielym kvetom; možno 17 tajnička č. 3.
Pripravil: JUDr. Marián POLAKOVIČ

Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali správne vylúštenie tajničky –
1. štít, 2. červený, 3. bukom, 4. striebornej – sme vyžrebovali Valiku Bothovú zo Záhoráckej ulice v Malackách,
ktorá vyhráva publikáciu Urob si sám.

MALACKÝ
HLAS
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Ak nám do 1. mája pošlete správne vylúštenie tajničky krížovky spolu s nalepeným kupónom, budete mať šancu súťažiť o reklamné predmety mesta.



vydáva

toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej VZN), upravujúce podmienky a postup pri zabezpečovaní
sociálnej pomoci a pomoci v hmotnej núdzi občanom mesta Malacky
na území mesta Malacky.

Krížovka
K otázke erbu mesta,  ktorého históriu
vzniku obsahovala predchádzajúca krížovka, sa úzko viaže aj otázka vzniku názvu
nášho mesta. Historik františkánskej rehole doktor (tajnička č. 1) sa opieral o ľudovú históriu a videl súvis názvu mesta Malacky s maďarským slovom „malacka“, čo
znamená prasiatko. V okolí bolo množstvo
diviakov a s nimi súvisiace poľovačky uhorských grófov boli na dennom poriadku.
Vznikol tu preto lovecký zámok a pri ňom
osada, ktorej názov mal byť pôvodom
dnešného názvu mesta. Profesor Július
Trebišovský však túto verziu považoval za
nie príliš dokázanú. Je tu aj druhá teória,
ktorá odvodzuje názov mesta od slovenského slova (tajnička č. 2), pretože na pôde dnešných Malaciek boli rozsiahle močariská – raj pre diviakov. Neskôr možno vzni
klo z tohto názvu dnešné pomenovanie
mesta Malacky. Táto súvislosť pomenovania by sa napokon mohla hľadať aj medzi
vtedajším názvom obce „Moluchka“ a medzi starším názvom potoka, ktorý pretekal
územím Malaciek a ktorý sa podľa najstarších listín uvádza ako (tajnička č. 3). Ide
o potok Malina. Dnes sa objavujú tiež teórie, že názov mesta pochádza z pojmu
(tajnička č. 4), teda názvu miesta, kde sa
mlátilo obilie. Že by práve tu mal korene
náš známy „Macek“, ktorý išiel do Malaciek
mlátiť šošovičku? Pôvod názvu Malaciek
zostáva teda otvorený.

Mestské zastupiteľstvo v Malackách v zmysle čl. 68 Ústavy SR vo veciach územnej samosprávy, na základe § 6 ods. 1 a § 3 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, ako aj
podľa § 15 zákona č. 599/2003 Z. z.
o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

1) Toto VZN upravuje podmienky a postup zabezpečovania sociálnej pomoci
a pomoci v hmotnej núdzi občanom mesta Malacky na území mesta Malacky za
účelom zmiernenia nepriaznivej sociálnej
situácie občanov formou poskytnutia jednorazového peňažného alebo vecného
príspevku a jednorazovej dávky v hmotnej
núdzi.
2) V oblasti sociálnej pomoci je mesto
účastníkom právnych vzťahov v súlade so
zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa
zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
3) Jednorazový peňažný/vecný príspevok alebo jednorazová dávka v hmotnej
núdzi sa môžu poskytnúť občanovi s trvalým pobytom na území mesta.
4) Jednorazový peňažný/vecný príspevok a jednorazová dávka v hmotnej núdzi
sa poskytuje z rozpočtu mesta na príslušný
kalendárny rok.
§2
Podmienky poskytnutia jednorazového
peňažného/vecného príspevku
1) Jednorazový peňažný/vecný príspevok (ďalej len príspevok) sa môže poskytnúť občanovi na základe písomnej žiadosti
(viď príloha č. 1 alebo príloha č. 2 tohto
VZN) jedenkrát za rok.
2) Príspevok sa môže poskytnúť:
a) občanovi s trvalým pobytom na území mesta Malacky, ktorý je v hmotnej núdzi, to znamená, že príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne
posudzujú, nedosahuje životné minimum
a občan a fyzické osoby, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, si príjem nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením (evidovaný ÚPSVaR – zaradený
v evidencii uchádzačov o zamestnanie alebo poberateľ dávky v hmotnej núdzi),
b) občanovi, ktorý sa preukáže, že je čakateľom na rozhodnutie o priznaní dávky
v hmotnej núdzi alebo na rozhodnutie
o priznaní invalidného, resp. starobného
dôchodku a za posledné tri mesiace sa dostal do nepriaznivej sociálnej situácie,
c) občanovi, ktorý bol prepustený z výkonu trestu odňatia slobody alebo z ústavného liečenia, ktorý sa v žiadosti o príspevok okrem prepúšťacej správy preukáže aj
tým, že sa zaevidoval na ÚPSVaR a nemá
žiadne príjmy a potrebuje prostriedky na
vybavenie si osobných dokladov, resp. nevyhnutné prostriedky na prežitie,
d) občanovi, ktorý preukáže, že jeho
príjem a príjem spoločne posudzovaných
osôb za posledné tri mesiace je pod hranicou životného minima1) ,
e) občanovi, ktorý žije sám v domácnosti a je poberateľom starobného alebo
invalidného dôchodku ako jediného zdroja príjmu a ten nepresahuje výšku 1,1 násobku minimálnej mzdy stanovenej osobitným predpisom2),

Všeobecne záväzné
o poskytovaní sociálnej pomoci a pomoci

f) občanovi v   osobitných prípadoch
v súlade s § 2 ods. 1), ods. 2) písm. a) až
písm. e) tohto VZN, a to:
•  pri náhlom úmrtí blízkej osoby, ak žiadateľ je už osamelý a nemá žiadnych príbuzných,
•  v čase náhlej núdze, spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou (požiar, povodeň ap.),
ak je poškodené bývanie (byt, rodinný
dom, zariadenie bytu, resp. domu ap.), ktoré žiadateľ užíva,
•  pri umiestnení do sociálneho alebo
zdravotníckeho zariadenia, ak ide o osamelú osobu,
•  pri mimoriadne zvýšených nákladoch
za bývanie, za energie a pod. ,
•  pri mimoriadne zvýšených liečebných
nákladoch.
§3
Doklady a potvrdenia k žiadosti
o jednorazový peňažný/vecný
príspevok
1) Občan, ktorý požiada o príspevok,
musí k žiadosti v zmysle § 2 ods. 1), ods. 2)
tohto VZN priložiť:
a) potvrdenie z   príslušného ÚPSVaR
o tom, že je v hmotnej núdzi a že je vedený
v evidencii uchádzačov o zamestnanie
ÚPSVaR,
b) potvrdenie o príjme za posledné tri
mesiace alebo potvrdenie o dávke v hmotnej núdzi a o príspevkoch v hmotnej núdzi
(napr. aktivačný príspevok, príspevok na
bývanie k dávke v hmotnej núdzi, ochranný príspevok) alebo rozhodnutie o výške
starobného dôchodku alebo rozhodnutie
o výške invalidného dôchodku, ako aj príjem osôb, ktoré žijú so žiadateľom v spoločnej domácnosti. Do výšky príjmu žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb
sa  nezarátavajú:
• rodinné prídavky (prídavok na 1 a viac
detí),
•  kompenzačné príspevky podľa zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci
v znení neskorších predpisov,
•  štipendiá,
•  ostatné príspevky (na stravu, na školské potreby pre deti v  hmotnej núdzi),
•  výživné, ak si povinný neplní vyživovaciu povinnosť v súlade s  rozhodnutím
súdu a túto skutočnosť žiadateľ dokladuje
oznámením na príslušnej inštitúcii (polícia,
súd a pod. ),
c) potvrdenie o tom, že požiadal príslušný ÚPSVaR o dávku v hmotnej núdzi,
podal trestné oznámenie na príslušný orgán na neplatiteľa výživného alebo že žiada o priznanie starobného alebo invalidného dôchodku, ak nemá preukázaný žiaden príjem,
d) ak deti, ktoré sú v zaopatrení žiadateľa, navštevujú školu, doklad o riadnej dochádzke do školy.
2) Občan, ktorý požiada o príspevok,
musí do písomnej žiadosti (viď príloha č. 1
a č. 2 tohto VZN) uviesť dôvod žiadosti
o poskytnutie príspevku, účel jeho využitia
a zároveň k žiadosti priložiť doklad o úhrade zvýšených výdavkov, resp. mimoriadnych výdavkov (napr. pokladničný blok,
faktúru, ústrižok poštovej poukážky) alebo
číslo účtu inštitúcie na úhradu nedoplatku,
s priložením potvrdenia o nedoplatku,
v čase náhlej núdze podľa § 2 ods. 2) písm.
f) tohto VZN je nutné priložiť doklad (potvrdenie) o spôsobenej škode.
3) Súčasťou žiadosti (viď príloha č. 1
a príloha č. 2 tohto VZN) je aj čestné vyhlásenie žiadateľa (viď príloha č. 1A) tohto
VZN) o pravdivosti údajov k danej žiadosti.
4) Pri poskytnutí jednorazového vecného príspevku je nevyhnutné dodržať pod-

mienky uvedené v § 2 a v § 3 ods. 1), ods. 2)
tohto VZN, pričom účel využitia (úhradu)
vybaví príslušné oddelenie MsÚ – referát
sociálnych vecí a  žiadateľovi bude tak poskytnutá vecná pomoc (strava, ošatenie,
zabezpečenie bývania formou úhrady za
nájomné, resp. za nocľah a pod.).
§4
Výška jednorazového
peňažného/vecného príspevku
1) Príspevok sa poskytuje najviac vo
výške peňažnej sumy, ktorá predstavuje
rozdiel medzi výškou životného minima
žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb,
ak s ním žijú v spoločnej domácnosti a ich
preukázanými príjmami.
2) Ak sa občan, v prípadoch uvedených
v § 2 ods. 2) písm. b), písm. d) tohto VZN,
preukáže, že nemá za posledné tri mesiace
žiaden príjem alebo že má príjem pod hranicou životného minima, príspevok sa poskytne takto:
a) jednotlivcovi najviac do výšky 1000
Sk s doložením preukázaných zvýšených
životných nákladov,
b) rodine s jedným dieťaťom najviac do
výšky 1500 Sk s  doložením preukázaných
zvýšených životných nákladov,
c) rodine s dvoma a viac deťmi najviac
do výšky 3 000 Sk s doložením preukázaných zvýšených životných nákladov,
3) V prípade uvedenom v § 2 ods. 2)
písm. e) tohto VZN sa príspevok poskytne
najviac vo výške peňažnej sumy, ktorá
predstavuje rozdiel medzi výškou životného minima1) a preukázanými príjmami žiadateľa.
4) V osobitných prípadoch:
a) pri náhlom úmrtí blízkej osoby, pri
umiestnení do sociálneho alebo zdravotníckeho zariadenia, pri mimoriadne zvýšených liečebných nákladoch alebo pri zvýšených nákladoch za bývanie, za energie
a pod. možno poskytnúť príspevok vo vyššej výške, ako je uvedené v § 4 ods. 1), ods.
2), ods. 3) tohto VZN, najviac však do výšky
6 000 Sk,
b) v čase náhlej núdze, spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou
podobnou udalosťou (požiar, povodeň
a pod. ) možno poskytnúť príspevok vtedy,
ak sa sociálnym šetrením príslušným oddelením MsÚ (referát sociálnych vecí) zistí,
že jednotlivec alebo rodina prišli o majetok (byt alebo rodinný dom, zariadenie bytu, resp. rodinného domu) alebo tento majetok (byt alebo rodinný dom, zariadenie
bytu, resp. rodinného domu) bol poškodený za predpokladu, že zistené škody neboli preplatené poisťovňou alebo vtedy, ak
žiadateľ v žiadosti (viď príloha č. 2 tohto
VZN) uvedie, že vyššie uvedený majetok
nemá poistený:
•  jednotlivcovi možno poskytnúť príspevok do výšky 10 000 Sk,
•  rodine s jedným dieťaťom do výšky
15 000 Sk,
•  rodine s dvoma a viac deťmi do výšky
25.000 Sk,
5) Príspevok pre žiadateľov uvedených
v § 2 ods. 2) písm. c) je možné priznať maximálne do výšky 1000 Sk s preukázaním
dokladov o vynaložených prostriedkoch
na nevyhnutné životné potreby.
§5
Forma poskytnutia jednorazového
peňažného / vecného príspevku
1) Splnením vyššie uvedených podmienok môže byť žiadateľovi priznaný príspevok vo forme peňažného príspevku:
a) v hotovosti s preukázaním dokladov
o úhrade (účel využitia príspevku) alebo
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b) prevodom cez účet príslušnej inštitúcie s preukázaním ešte nevyplatenej
úhrady (účel využitia príspevku), alebo
2) splnením vyššie uvedených podmienok môže byť žiadateľovi priznaný príspevok aj vo forme vecnej dávky, aby bol zabezpečený účel jej využitia podľa § 3 ods.
4) tohto VZN.
§6
Postup pri poskytnutí jednorazového
peňažného/vecného
príspevku
1) Žiadosť o poskytnutie príspevku (viď
príloha č. 1, č. 2 tohto VZN), ktorá musí obsahovať:
a) základné osobné dáta žiadateľa
a údaje spoločne posudzovaných osôb,
b) ekonomickú a sociálnu situáciu žiadateľa,
c) dôvod žiadosti o  poskytnutie príspevku s  účelom jeho využitia,
d) potvrdenia príslušných orgánov a inštitúcií s doložením ostatných údajov, resp.
dokladov v zmysle § 3 ods. 1), ods. 2), ods.
3) tohto VZN, predloží žiadateľ na príslušné
oddelenie MsÚ – referát sociálnych vecí.
2) V osobitných prípadoch:
a) pri náhlom úmrtí blízkej osoby alebo
pri umiestnení do sociálneho zariadenia,
alebo pri mimoriadne zvýšených liečebných nákladoch, alebo pri vyúčtovaní zvýšených nákladov za bývanie, za energie
a pod. sa musia dodržať ustanovenia § 3
a § 4 ods. 4) písm. a) tohto VZN,
b) v čase náhlej núdze, spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou
podobnou udalosťou predloží žiadateľ na
príslušné oddelenie MsÚ – referát sociálnych vecí osobitnú žiadosť (viď príloha č. 2
tohto VZN) v súlade s § 4 ods. 4) písm. b)
tohto VZN,
3) Žiadateľ svojím podpisom v žiadosti
potvrdí aj súhlas s formou poskytnutia
príspevku v súlade s § 5 tohto VZN.
4) Ak žiadateľ súhlasí s poskytnutím
jednorazového vecného príspevku, tak
postup je rovnaký, ako je uvedené v § 3
ods. 1), ods. 2), ods. 3) a  v § 6 ods. 1), ods. 2)
tohto VZN.
5) MsÚ – príslušné oddelenie – referent
sociálnych vecí je povinný pri vecnom príspevku preddavkovo zakúpiť, resp. uhradiť
účel využitia príspevku a  riadne zúčtovať
podľa vopred schválenej výšky príspevku.
§7
Posúdenie žiadosti o jednorazový
peňažný/vecný príspevok a príprava
návrhu na jeho výšku
1) Každú žiadosť o príspevok po skompletizovaní individuálne posúdi príslušné
oddelenie MsÚ – referát sociálnych vecí, ak
je v súlade s kritériami stanovenými týmto
VZN.
2) Ku kompletnej žiadosti (viď príloha
č. 1 tohto VZN) o príspevok v súlade s podmienkami tohto VZN príslušné oddelenie
MsÚ – referát sociálnych vecí vopred pred
schválením návrhu výšky príspevku písomne spracuje záznam z prešetrenia
a prerokovania žiadosti s odporučením
výšky príspevku (viď príloha č. 3 tohto
VZN) alebo aj s neodporučením príspevku, ak žiadateľ nesplní podmienky tohto
VZN.
3) V osobitných prípadoch, podľa § 2)
ods. 2) písm. f), § 4 ods. 4) písm. a), b) tohto
VZN, príslušné oddelenie MsÚ – referát sociálnych vecí vypracuje k žiadosti (viď príloha č. 1, č. 2 tohto VZN) písomný záznam
o sociálnej situácii žiadateľa (viď príloha č.
3 tohto VZN), ktorý sa dostal do mimoriadne zložitej situácie. Pri posudzovaní žiaMALACKÝ HLAS
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dosti o príspevok v čase náhlej núdze (§ 2
ods. 2) písm. f) tohto VZN) bude jej súčasťou aj údaj o spôsobenej škode v zmysle
§ 6 ods. 2) písm. b), ods. 3), resp. ods. 4)
tohto VZN. Príslušné oddelenie MsÚ – re
ferát sociálnych vecí predloží celú dokumentáciu žiadateľa na prerokovanie a posúdenie s návrhom výšky príspevku Komisii zdravotnej a sociálnej pri MsZ v Malackách, ktorá odporučí (prípadne prehodnotí) návrh výšky príspevku žiadateľovi na
schválenie primátorovi mesta.
4) Každú žiadosť o príspevok po splnení podmienok stanovených týmto VZN
s priložením záznamu (viď príloha č. 3 tohto VZN) a účtovných dokladov (potvrdenia
o úhrade, poštové poukážky, peňažné bloky a pod. ) s pripraveným návrhom výšky
príspevku predloží príslušné oddelenie
MsÚ – referát sociálnych vecí, podpísané
príslušným vedúcim oddelenia, primátorovi mesta na jeho schválenie (v osobitných prípadoch podľa § 4 ods. 4 písm. a),
písm. b) tohto VZN) je postup posudzovania žiadosti v súlade s § 7 ods. 3) tohto
VZN).
5) Ak žiadateľ nesplní podmienky
v zmysle tohto VZN, tak príslušné oddelenie MsÚ – referát sociálnych vecí predloží
primátorovi mesta aj záporné stanovisko,
ku ktorému priloží žiadosť (viď príloha č. 1
alebo príloha č. 2 k tomuto VZN), záznam
(viď príloha č. 3 tohto VZN) a ostatné doklady s odôvodnením nepriznania príspevku.
§8
Rozhodnutie o priznaní (nepriznaní)
jednorazového peňažného/vecného
príspevku
1) O priznaní alebo nepriznaní príspevku žiadateľovi rozhoduje primátor mesta
formou súhlasu (nesúhlasu) s poskytnutím
príspevku (viď príloha č. 4 tohto VZN).
2) Súhlas (nesúhlas) primátora podľa
predchádzajúceho odseku má písomnú
formu a nemožno proti nemu podať
opravný prostriedok (viď príloha č. 4 tohto
VZN).
3) V osobitných prípadoch je postup
v súlade s § 7 ods. 3) tohto VZN, čo znamená, že primátorovi mesta odporučí (ne
odporučí) príspevok s určením jeho výšky
na schválenie Komisia zdravotná a sociálna pri MsZ v Malackách.
§9
Vyplácanie jednorazového
peňažného/vecného príspevku
1) Schválený príspevok vo forme písomného súhlasu (viď príloha č. 4 tohto
VZN) zašle žiadateľovi príslušné oddelenie
MsÚ – referát sociálnych vecí do troch dní.
2) Príspevok podľa predchádzajúceho
odseku sa môže vyplatiť:
a) v hotovosti cez pokladnicu MsÚ,
b) bankovým prevodom priamo na číslo účtu príslušnej inštitúcie v súlade s § 6
ods. 2), ods. 3) tohto VZN do piatich dní,
c) pri vecnom príspevku v zmysle § 6
ods. 5) tohto VZN.
§ 10
Podmienky poskytnutia jednorazovej
dávky v hmotnej núdzi
1) V zmysle § 15 zákona č. 599/2003
Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene
a doplnení niektorých zákonov môže mesto poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi, ktorú možno poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám,
ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka

a príspevky (ÚPSVaR) najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov na:
a) nevyhnutné ošatenie,
b) základné vybavenie domácnosti,
(posteľ, stôl, stolička, sporák, chladnička, práčka),
c) zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa,
d) mimoriadne liečebné náklady (napr.
náklady za lieky, za liečebnú starostlivosť,
za ústavnú starostlivosť a za iné zdravotnícke potreby, resp. pomôcky).
2) O dávku môže požiadať:
občan s trvalým pobytom na území
mesta na základe písomnej žiadosti (viď
príloha č. 5 tohto VZN) jedenkrát za rok
v zmysle § 10 ods. 1) tohto VZN.
§ 11
Doklady a potvrdenia k žiadosti
o jednorazovú dávku
v hmotnej núdzi
1) Občan (žiadateľ), ktorý požiada o jednorazovú dávku v   hmotnej núdzi (ďalej
len dávka), k žiadosti (viď príloha č. 5 tohto
VZN) musí priložiť:
a) potvrdenie z príslušného ÚPSVaR
o tom, že je v hmotnej núdzi a v akej výške
poberá dávku v hmotnej núdzi a ostatné
príspevky k dávke v hmotnej núdzi,
b) v žiadosti (viď príloha č. 5 tohto VZN)
o dávku musí občan uviesť dôvod žiadosti
o dávku a účel jej využitia v súlade s § 10
ods. 1 písm a) až d) tohto VZN,
c) doklad o zaplatení, resp. faktúru za
úhradu mimoriadnych výdavkov podľa
§ 10 ods. 1) písm. a) až d) tohto VZN, resp.
číslo účtu k bankovému prevodu na úhradu mimoriadnych výdavkov,
d) doklad o riadnej dochádzke do školy,
ak sú v zaopatrení žiadateľa deti, ktoré
navštevujú školu,
e) do príjmu sa nezarátavajú:
•  prídavky na 1 a viac detí,
•  štipendiá,
•  príspevky na stravu, na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi,
•  kompenzačné príspevky v  súlade so
zákonom č. 195/1998 Z. z. o sociálnej
pomoci v znení neskorších predpisov,
•  výživné, ak si povinný neplní vyživovaciu povinnosť voči žiadateľovi, ktorý túto skutočnosť dokladuje oznámením na
príslušnej inštitúcii (polícia, súd a pod. ).
§ 12
Výška jednorazovej dávky
v hmotnej núdzi
1) Občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa
vypláca dávka a príspevky možno poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi
do výšky preukázaných skutočných nákladov, a to:
a) jednotlivcovi najviac do výšky 2 000
Sk,
b) dvojici žijúcej v spoločnej domácnosti, ktoré sa spoločne posudzujú, resp.
manželom naviac do výšky 3000 Sk,
c) rodine s jedným dieťaťom najviac do
výšky 3500 Sk,
d) rodine s dvoma až troma deťmi najviac do výšky 4500 Sk,
e) rodine s viac ako troma deťmi do výšky 6000 Sk.
2) V prípadoch, ak občan (žiadateľ) preukáže vyššiu sumu preukázaných mimoriadnych výdavkov a spĺňa podmienky
v zmysle § 10 ods. 1), ods. 2) tohto VZN,
môže byť dávka aj vyššia, avšak najviac do
výšky 10 000 Sk.
3) Návrh na poskytnutie tejto dávky
podľa § 12 ods. 2) tohto VZN postupuje
na posúdenie Komisii zdravotnej a sociálnej pri MsZ v Malackách, ktorá odporučí
výšku dávky na schválenie primátorovi
mesta.
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§ 13
Forma poskytnutia jednorazovej
dávky v hmotnej núdzi
1) Po splnení podmienok vo vzťahu
k § 10, § 11, § 12 tohto VZN môže byť žiadateľovi priznaná dávka vo forme peňažnej alebo vecnej, a to:
a) v hotovosti podľa preukázaných mimoriadnych výdavkov,
b) prevodom cez účet podľa preukázaných mimoriadnych výdavkov,
c) vecnou dávkou podľa preukázaných
mimoriadnych výdavkov, aby bol zabezpečený účel jej využitia v zmysle § 10
ods. 1) písm. a) až d) tohto VZN.
2) Žiadateľ svojím podpisom v žiadosti
potvrdí aj súhlas s formou poskytnutia
dávky.
§ 14
Postup pri poskytnutí jednorazovej
dávky v hmotnej núdzi
1) Žiadosť (viď príloha č. 5 tohto VZN)
o poskytnutie dávky, ktorá musí obsahovať:
a) základné osobné dáta žiadateľa
a údaje spoločne posudzovaných osôb,
b) potvrdenie s príslušného ÚPSVaR,
že žiadateľ je v hmotnej núdzi,
c) potvrdenie príslušného ÚPSVaR o zaradení v evidencii uchádzačov o zamestnanie,
d) dôvod žiadosti o dávku a účel jej využitia,
e) čestné vyhlásenie žiadateľa (súčasť
žiadosti – viď príloha č. 5 tohto VZN), že
uviedol všetky údaje pravdivo, predloží
žiadateľ na príslušné oddelenie MsÚ – referát sociálnych vecí.
2) Pri podaní žiadosti žiadateľ svojím
podpisom potvrdí súhlas s poskytnutím
dávky:
a) v peňažnej forme podľa posúdenia
skutočne preukázaných mimoriadnych výdavkov v zmysle § 10 ods. 1) písm. a) až d)
tohto VZN,
b) prevodom na účet na úhradu skutočne preukázaných mimoriadnych výdavkov v zmysle § 10 ods. 1) písm. a) až d)
tohto VZN,
c) vo vecnej forme v súlade s § 13 ods.
1) písm. c) tohto VZN.
§ 15
Posúdenie žiadosti o jednorazovú
dávku v hmotnej núdzi a príprava
návrhu na jej výšku
1) Každú žiadosť o dávku po skompletizovaní individuálne posúdi príslušné oddelenie MsÚ – referát sociálnych vecí.
2) Ak je podaná žiadosť o dávku (viď
príloha č. 5 tohto VZN) v  súlade s kritériami stanovenými týmto VZN vo vzťahu
k  dávke, tak príslušné oddelenie MsÚ – referát sociálnych vecí postupuje takto:
3) k žiadosti o dávku (viď príloha č. 5
tohto VZN) vypracuje písomný záznam
z prerokovania žiadosti (viď príloha č. 6 toh
to VZN), v ktorom odporučí aj výšku dávky
na základe preukázaných mimoriadnych
výdavkov v zmysle § 10 ods. 1) písm. a) až
d) tohto VZN. Návrh výšky dávky podpíše
v zázname (schvaľuje) aj vedúci príslušného oddelenia MsÚ.
4) V prípadoch, ako je uvedené v § 12
ods. 2), kompletný spis (žiadosť, záznam
s návrhom výšky dávky, doklady o preukázaných mimoriadnych výdavkoch) predloží príslušné oddelenie MsÚ – referát sociálnych vecí na prerokovanie a posúdenie
Komisii zdravotnej a sociálnej pri MsZ
v Malackách.
5) Potom kompletný spis a rozhodnutie
o poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi predloží príslušné oddelenie
MsÚ – referát sociálnych vecí na schválenie
primátorovi mesta.
6) Ak žiadateľ o dávku nesplní podmienky v zmysle tohto VZN, tak príslušné
oddelenie MsÚ – referát sociálnej pomoci

predloží primátorovi podľa predchádzajúceho postupu v zmysle § 13, § 14 a § 15
ods. 1) až 5) tohto VZN aj rozhodnutie so
záporným stanoviskom s odôvodnením
o nepriznaní dávky.
§ 16
Rozhodnutie o priznaní (nepriznaní)
jednorazovej dávky
v hmotnej núdzi
1) O priznaní alebo nepriznaní dávky
žiadateľovi rozhoduje primátor mesta formou rozhodnutia v zmysle zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov (viď príloha č. 7 tohto VZN).
2) Rozhodnutie primátora podľa predchádzajúceho odseku má písomnú formu
a možno proti nemu podať opravný prostriedok (viď príloha č. 7 tohto VZN) v súlade s § 27 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
§ 17
Vyplácanie jednorazovej dávky
v hmotnej núdzi
1) Písomné rozhodnutie o priznaní (nepriznaní) dávky zašle žiadateľovi príslušné
oddelenie MsÚ – referát sociálnej pomoci
do troch dní po jeho podpise primátorom
mesta.
2) Dávka podľa predchádzajúcej vety
sa môže vyplatiť žiadateľovi:
a) v hotovosti cez pokladňu MsÚ,
b) bankovým prevodom priamo na číslo účtu príslušnej organizácie v súlade
s § 13 tohto VZN do piatich dní.
3) Pri vecnej dávke sa postupuje v súlade s § 13 ods. 1) písm. c) tohto VZN.
§ 18
Spoločné ustanovenia
1) Toto VZN je záväzné pre občanov
s trvalým pobytom na území mesta Malacky, ktorí sú v hmotnej núdzi a ktorí sa ocitli
v nepriaznivej sociálnej situácii.
2) Občanovi (žiadateľovi) môže byť
počas roka schválený buď jednorazový
peňažný/vecný príspevok alebo dávka
v hmotnej núdzi s výnimkou podľa § 3
ods. 4), § 6 ods. 2), § 7 ods. 3) tohto VZN,
a to v osobitných prípadoch:
a) ak občanovi v zmysle tohto VZN bola
vyplatená počas roka dávka v hmotnej núdzi podľa § 10 tohto VZN a dostal sa v tom
istom roku do mimoriadnej sociálnej si
tuácie v súlade s § 2 ods. 2) písm. f), podľa
§ 4 ods. 4), podľa § 7 ods. 3) tohto VZN môže byť občanovi poskytnutý v  tom istom
roku aj jednorazový peňažný/vecný príspevok.
b) V týchto prípadoch je postup rovnaký, ako je uvedené v § 7 ods. 3) t. j. – po
prehodnotení a preskúmaní sociálnej si
tuácie občana (žiadateľa) odporučí (neodporučí) príspevok a jeho výšku na schválenie primátorovi mesta Komisia zdravotná
a sociálna pri MsZ v Malackách.
§ 19
Záverečné ustanovenia
1) Schválením tohto VZN sa ruší Pokyn
primátora mesta o poskytovaní jednorazového peňažného príspevku občanom
mesta Malacky zo dňa 2. 11.  2005.
2) Toto VZN o poskytovaní sociálnej pomoci a pomoci v hmotnej núdzi Mestom
Malacky bolo prerokované a schválené
MsZ dňa 15. 12. 2005 uznesením MsZ
č. 170/2005 zo dňa 15. 12. 2005 a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia
na úradnej tabuli mesta Malacky.
Malacky 15. 12. 2005
RNDr. Jozef Ondrejka,
primátor mesta



ŠPORT • OZNAMY

Turnaj starých pánov
v hádzanej

Pozvánka

Kto bude
športovcom
roka 2005?

8. apríla sa v športovej hale Malina uskutočnil medzinárodný Turnaj starých
pánov v hádzanej. Účasť prisľúbilo 5 družstiev, tesne pred turnajom, žiaľ, sa
odhlásili družstvá Uničova a Holíča.

Turnaj odohrali družstvá z Újezdu u Brna, Jablonice a dve družstvá Malaciek. Hralo sa systémom každý s každým s hracím
časom 2 x 20 minút.
Výsledky: Malacky I – Jablonica, 19:14,
Malacky II – Újezd u Brna, 17:15, Jablonica
– Malacky II,  21:26, Malacky I – Újezd u Brna, 19:14, Malacky I – Malacky II, 20:15, Jablonica – Újezd u Brna, 17:20.
Malacky I reprezentovali: Ofčarovič,
Škoda, Baláž, Kubíček, Marek, Dobrovodský, Stanislav Osuský, Anton Osuský.
Malacky II: Krajčír, Novák, Peter Režný,
Stanislav Režný, Spuchlák, Haba, Krasňanský.
Celkové poradie: 1. Malacky I – 6 b, 2.

Malacky II – 4 b, 3. Újezd u Brna – 2 b, 4.
Jablonica – 0 b.
V rámci turnaja bol vyhodnotený najlepší brankár, ktorým sa stal Jozef Ofčarovič, a najlepší strelec Stanislav Dobrovodský s 13 gólmi, obaja z Malaciek.
Stretnutia priniesli zaujímavú hádzanú
a ako bolo avizované v pozvánke, kilá a roky síce pribudli, avšak športového zanietenia a zápalu pre dobrú vec možno ešte pribudlo. Poďakovanie patrí vedeniu a zamestnancom športovej haly, ktorí poskytli
priestory na záverečné posedenie, spojené so spomienkami na časy síce minulé,
ale – ako sa všetci prítomní zhodli – časy
krásne.		   Jozef Krasňanský

Onedlho opäť na malackom kúpalisku

Už len leto a hurá
na „kupko”
Letné kúpalisko na Jesenského ulici
v Malackách, ktoré spravuje mestská
organizácia AD HOC, bude aj v tomto roku opäť atraktívnejšie. Minuloročná investícia 1100 000 Sk spríjemnila chvíle najmä mladým rodinám
s deťmi, keď sa osadili nové detské
tobogany, vybudoval sa detský kútik s preliezačkami či najmä mladšími návštevníkmi využívané mini
golfové ihrisko. Aj v tomto roku sa
bude pokračovať v rekonštrukcii,
ktorá si vyžiada ďalších asi 600 000
Sk. Viac v rozhovore s Vladimírom
Mihočkom, riaditeľom AD HOC-u.

PONUKA NA ODPREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ

stavba s pozemkom na Záhoráckej ul. č. 54 v Malackách
Predmet odpredaja:
A Polyfunkčný dom so súpis. č. 54,
využívaný ako nebytové priestory, postavený na parc. č. 2809/26, výmera 212 m2;
B parcela č. 2809/27 – výmera 137 m2
– zastavaná plocha;
C parcela č. 2809/26 – výmera 212 m2
– zastavaná plocha;
Z toho úžitková plocha je 307 m2.
1. Žiadosť o odkúpenie vyššie uvedených nehnuteľností je potrebné predložiť
písomne do podateľne MsÚ v Malackách,
Radlinského 2751, 901 01 Malacky do 23.
mája 2006 do 12.00 h v riadne zalepenej
obálke s výrazným označením „Nehnuteľnosť – Záhorácka 54 – PONUKA”.
2. Predložená ponuka musí obsahovať:
a) špecifikáciu záujmu podávateľa (súpisné číslo, číslo parcely, výmeru)
b) investičný zámer (grafické znázornenie alebo slovný opis na cca 10 riadkov)
c) ponúkanú kúpnu cenu (jednoznačne
určenú)
d) spôsob úhrady kúpnej ceny (jednoznačne určený)
e) identifikačné údaje záujemcu (po
tencionálneho nadobúdateľa)
3. Ďalšie podmienky odpredaja: zloženie zábezpeky vo výške 100 000 Sk (slovom: Jednostotisíc Sk) na účet Mesta Malacky č. 3200105003/5600, vedený v DEXIA



banke Slovensko, a. s., pobočka Malacky,
var. symbol: 23052006 tak, aby táto bola
do 23. mája 2006 do 12.00 h na účte
Mesta Malacky. Neúspešnému záujemcovi
bude zábezpeka vrátená do 3 dní po zasadnutí MsZ. V prípade schválenia úspešnej ponuky MsZ v Malackách sa zábezpeka započíta do kúpnej ceny.
4. Úspešný záujemca je povinný do 10
dní podpísať kúpnu zmluvu, v opačnom
prípade bude vyhlásená nová ponuka na
odpredaj predmetnej nehnuteľnosti.
5. V prípade nesplnenia podmienok
kúpnej zmluvy a nedodržania termínu zaplatenia kúpnej ceny sa stane kúpna zmlu
va neplatnou a neúčinnou.
6. Kúpna cena bude zaplatená do 10 dní
od podpísania kúpnej zmluvy.
7. Predmetná nehnuteľnosť bude odovzdaná úspešnému záujemcovi protokolárne do 3 dní od zaplatenia kúpnej ceny.
Kontaktnou osobou Mesta Malacky v tej
to veci je Ing. Zuzana Danišíková, tel.
034/796 61 65, 796 61 00, danisikova@
malacky.sk, s ktorou možno dohodnúť
obhliadku nehnuteľnosti. V prípade nedostatočného záujmu o kúpu uvedených
nehnuteľností v súlade s požiadavkami
predávajúceho je Mesto Malacky oprávne
né od tejto ponuky na odpredaj odstúpiť.
V Malackách dňa 11. 4. 2006
RNDr. Jozef Ondrejka, primátor

Po novom okolo bazéna
„Do 15. mája by sme chceli položiť novú dlažbu okolo veľkého bazéna a spŕch.
Výmena bola potrebná aj z hygienického
hľadiska, rovnako i esteticky to bude lepšie
vyzerať. Pôjde o nemalú finančnú investíciu, no chceme, aby sa tu ľudia cítili ešte
lepšie,“ hovorí V. Mihočko. Drobné úpravy
a nové nátery sa nevyhnú ani jednému bazénu. Riaditeľ dúfa, že si budú môcť areál
návštevníci vychutnať, ak nás leto obdarí
aj viac ako ôsmimi slnečnými dňami, ako
to bolo v minulom roku. „Ak by bolo pekne, možno už okolo dvadsiateho mája otvoríme letnú sezónu,“ uvažuje.
Nielen kúpať, ale i zabávať sa
Malacké letné kúpalisko je nielen miestom oddychu, ale aj zábavy. Tradične aj
v tomto roku sa 3. júna stane dejiskom Dňa
detskej radosti, podujatia, ktoré bude
k Medzinárodnému dňu detí poriadať

mesto. Začiatkom júla sa tu uskutočnia
majstrovstvá Slovenska v plážovom volejbale Casper Cup 2006. Hrať na ihriskách
v areáli budú aj plážoví hadzanári či futbalisti. Rekonštrukciu čaká aj ŠH Malina. Čo
a kedy? „V priebehu júla a augusta bude
zosilnený strop v plavárni,“ hovorí V. Mihočko. „Pre vysvetlenie, v ŠH nie je narušená statika, ak príde k obnove stropu, budeme tu môcť opäť prevádzkovať športy so
silným dynamickým zaťažením na jedno
miesto, napríklad aerobic,“ dodáva.

V kolkárni strelnica?
Na jeseň sa v kolkárni vybuduje mobilná strelnica na vzdušné zbrane. „Spolupracujeme so Slovenským streleckým zväzom
a konzultujeme to s MUDr. Mariánom Haramiom, predsedom miestneho spolku.“
Služby v Maline sa stále vylepšujú. Len nedávno bola sprístupnená lezecká stena.
„Záujem je veľký najmä u detí, zrejme budeme musieť v spolupráci s horolezeckým
klubom IAMES rozšíriť prevádzkové hodiny,“ teší sa V. Mihočko. Malacky sú ozaj
športovým mestom. „ŠH Malina je plne vyťažená. Najmä od septembra do marca, ani
sa nedá vyhovieť všetkým záujemcom
o priestory. Mám radosť aj z toho, že je
v našom meste dobre naštartovaná nielen
organizovaná telovýchova, ale aj tá rekreačná,“ dodáva riaditeľ, ktorý rovnako svojou nemalou časťou – kvalitným manažérstvom AD HOC-u prispieva k rozvoju malackého športu.
LUCIA POLÁKOVÁ
Foto: S. Osuský

Americký veľvyslanec
na futbale v ŠK Malacky
V nedeľu 9. apríla mali funkcionári
ŠK Malacky na štadióne v Zámockom parku vzácnu návštevu. Na zápas druhej regionálnej
ligy mladších žiakov
s mužstvom PVFA (Venglošova akadémia) sa
prišiel pozrieť americký veľvyslanec na Slovensku Rodolphe
Vallee, veľký fanúšik
futbalu.
V  mužstve hostí nastúpil jeho syn Charlie.
Popri kvalitnom mládežníckom futbale si
pozrel, ako pokračuje
rekonštrukcia Zámoc-

kého parku. Navštívil vynovenú klubovňu
fun klubu, kde obdivoval ocenenia a poháre, ktoré získali malackí futbalisti počas
svojej 90-ročnej histórie.  Na pamiatku
futbalového zápasu a stretnutia v klube mu funkcionári
ŠK Malacky darovali
klubovú vlajku. Na
revanš im americký
veľvyslanec venoval
vlajku americko-slovenského priateľstva,
ktorá má odteraz čestné miesto v ich klubovni, a poprial funkcionárom a hráčom veľa fut
balových úspechov.   

Dlho očakávané slávnostné po
dujatie, ktoré bude vyvrcholením prvého ročníka súťaže Najlepší športovec roka mesta Malacky za rok 2005,
sa blíži. 28. apríla o 18.00 h sa v Spo
ločenskom dome Mestského centra kultúry v Malackách na Mierovom námestí dozvieme mená trinástich víťazov – desať jednotlivcov
v dvoch kategóriách – mládež a dospelí, kde bude v každej z vybraných
päť naj... športovcov a tri najúspeš
nejšie kolektívy.
Redakcia Malackého hlasu súbežne vyhlásila aj anketu o najobľúbenejšieho športovca a športový kolektív mesta.
Počas večera sa dozvieme aj mená vyžrebovaných desiatich čitateľov, ktorí sa do ankety zapojili, a získajú darček.
Všetci ste srdečné vítaní.

Boxing Club
RTJ Malacky
pozýva chlapcov
vo veku
od 10 rokov
na tréningy
boxu.
Tréningy sú
v pondelok,
stredu a piatok
od 17.00 h.
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:
dobrý zdravotný stav, súhlas rodičov, nebojácnosť a fyzická zdatnosť.
PRIPOMÍNAME

Slovenský
cykloklub Záhorák
Malacky
pozýva na:

23. 4. – otvorenie 6. cykloturistickej sezóny na Záhorí – Cyklojazda na
Devín, trasa: Malacky – Plavecký Štvrtok – Láb – Zohor – Devínske Jazero –
rieka Morava – Lužný les – Devín (70
km)
Počas akcie
sa pod Devínom
uskutoční aj výročná členská
schôdza. Vítaní
sú však aj nečlenovia klubu.
29. 4. – cyklovýlet po záhorských
pieskoch, trasa: Kostolište – Gajary –
Malé Leváre – Veľké Leváre – Závod –
Tomky – Studienka – Malacky (70 km)
1. 5. – 10. ročník otvárania riek
Dyje a Moravy (SK-CZ), trasa: Ma
lacky – Moravský Sv. Ján – Břeclav – Hohenau – Angern,  Záhorská Ves – Malacky (okolo rieky Moravy), 100 km
Odchod vždy o 10.00 h od synagógy. Pre menej zdatných cyklistov
sú pripravené aj skrátené trasy.

František Hlavatý
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