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ZOZO vstúpilo do ďalšieho
dvojročného obdobia

úvodník

Akú značku
chceme nosiť?

Stretla som tričko od Huga Bossa, nohavice od Calvina Kleina a okuliare od Diora.
Nos mi príjemne vykrútila mámivá vôňa od
Givenchy a v očiach sa zaleskli Swarovského
kryštálové náušnice. A za tým všetkým bol
človek. – Mať, či byť, – pýtal sa Erich From.
– Akú značku chceme nosiť? – pýtam sa ja.
Marián zomrel. Raňajšia dvojslovná
smska ma pred pár týždňami vytrhla z bežného kolobehu pracovného dňa. Domnienka sa potvrdila. On. 28-ročný človek so svojským zmyslom pre humor, výzorom, ktorý
prezrádzal, že v ňom stále zostáva duša nevinného dieťaťa, hoci ho jeho intelekt katapultoval až na post azda najmladšieho prodekana jednej zo slovenských fakúlt. Rakovina nečakala do Mariánovej osemdesiatky.
Do chvíle, keď tento rok dokončí dokto
randské štúdium, potom navlečie svojej milej snubný prsteň a neskôr v náručí stisne svoje deti... Naposledy som ho stretla pred rokom, bol taký svieži, mladý a šťastný. Bol.
Dnes mi v ušiach znejú jeho slová, ktoré len
dva mesiace pred smrťou položil na papier
a zverejnil vo fakultnom časopise.
V duchu opakujem: „Nezabúdajte, prosím, že svet je ako granátové jabĺčko. Každé
pekné a milé zrnko ho robí v celku krásnym.
Každý zhnitý kúsok ho degraduje a prenáša
svoje tenzie, predsudky a nálady aj na nás,
ktorí máme svoju prácu veľmi radi, a tak
sľubujem aspoň za seba a pár ľudí vo vedení,
ktorých poznám, a viem, akí sú, že budeme
pracovať až do posledného dychu. Ozaj, ako
vyzerá vaše zrnko na našom jablku?”
Akú značku chceme teda nosiť? Ako vy
zerá to naše zrno?
LUCIA VIDANOVÁ

Záhorská
župa témou
dňa?

Združenie miest a obcí záhorskej
oblasti, stavovská organizácia
miestnej samosprávy, je jednou
zo základných buniek Združenia
miest a obcí Slovenska. Jeho čle
novia – primátori a starostovia
z okresov Malacky, Senica a Ska
lica – sa stretli na XVII. sneme zdru
ženia 13. februára v Malackách.

Primátorský ples nesklamal

Jedným z posledných plesov a posledných fašiangových „povyrazení“ pred dlhým pôstnym obdobím pred veľko
nočnými sviatkami bol Ples primátora mesta. Dátum 16. február mali isto zaznamenaný v pracovných záznamní
koch všetky kaderníčky, kozmetičky či krajčírky. Hotel Atrium vítal nápisom – uzavretá spoločnosť, no za prie
zračnými dverami sa črtali honor a noblesa...

Šarmantné úklony a ruže pre dámy
Hostia postupne prichádzali už od
19.00 h a úsmevy na tvárach im vyčarili
mladé galantné pážatá a dvorné dámy,

ktoré vo foyeri vítali všetkých prichádza
júcich. Dámy obdarili ružičkou a hostí pri
vádzali až k stolom. Pred vstupom do át
ria čakali hostitelia – primátor mesta RN

Dr. J. Ondrejka s manželkou Jarkou. Pre
každého mali milý pohľad, úsmev, po
zdrav či priateľské gesto.
Pokračovanie na . strane

Minúta ticha
Po decembrových komunálnych
voľbách sa hlavy záhorskej miestnej
samosprávy stretli po prvý raz v no
vom zložení. Na úvod vyzval predseda
júci, malacký primátor RNDr. Jozef On
drejka, na minútu ticha za zosnulých –
bývalú starostku Dojča Annu Kujovskú
a dlhoročného tajomníka združenia
Vladimíra Vydareného. Správa o čin
nosti i informácia o čerpaní rozpočtu
boli pre účastníkov snemu zdrojom in
formácií o pôsobení organizácie v mi
nulom roku.
Voľby členov Rady ZOZO na základe
nominácií z okresných klubov pred
chádzali voľbe najdôležitejšej – v nej
primátori a starostovia zvolili predse
du združenia na nastávajúce dvojroč
Pokračovanie na . strane

Návrat štátnych inštitúcií do Malaciek?
V ostatnom čase sa hovorí o reštrukturalizácii vo verejnej správe a sprístupnení jej inštitúcií bližšie k občanom. Súvisí to
aj s obnovením funkcie okresného súdu, prokuratúry a riaditeľstva Policajného zboru SR v Malackách. Dotiahnuť ich na
späť do Malaciek je aj ambíciou vedenia mesta. Aká je súčasná situácia?
Pokračovanie na . strane

Už len nakúpiť
školské aktovky
Začiatkom februára (9. – 10. 2.) predškoláci absolvovali svoju prvú veľkú ži
votnú skúšku – zápis do školy. Dnes už je známe, že na nástup do troch štát
nych a jednej cirkevnej základnej školy v Malackách sa postupne môže začať
pripravovať 198 budúcich prvákov.

MH 07 F3

Čo má vedieť prváčik
Aby sme boli presní – na zápis do
vedna prišlo 218 detí, no 20 z nich sa
v budúcom školskom roku ešte čítať
a písať nenaučí. Ich rodičia požiadali

o odklad nástupu na povinnú školskú
dochádzku, ktorá sa bežne začína
v šiestich rokoch veku. Vek však nie je
jediným ukazovateľom spôsobilosti
Pokračovanie na . strane

SPRAVODAJSTVO
JEDNOU VETOU

vŠimli sTe si

• V súvislosti s prípravou Manažér
skeho dňa, ktorý sa uskutoční 19. mar
ca, navštívil primátor mesta RNDr. Jo
zef Ondrejka v dňoch 14. – 15. februára
manažérov spoločností pôsobiacich
v regióne.
• 16. februára sa J. Ondrejka stretol
so zástupcami Rádu menších bratov
františkánov v súvislosti so záujmom
mesta o odkúpenie Pálfiovského kaš
tieľa. Františkáni ponúkajú odpredaj
kaštieľa prostredníctvom realitných
kancelárií.
• Predmetom rokovania medzi zá
stupcami akciovej spoločnosti Hornex
a primátorom Jozefom Ondrejkom bol
záujem mesta o odkúpenie pozemkov,
na ktorých plánuje výstavbu závodu
na triedenie odpadu. Rokovanie sa
uskutočnilo 19. februára.
• Starosta Vysokej pri Morave Du
šan Dvoran a primátor Malaciek Jozef
Ondrejka sa stretli 19. februára s cie
ľom koordinácie postupu pri prevode
vlastníckych práv k objektom patria
cim štátu.
• Konateľ spoločnosti TEKOS, s. r. o.,
V. Balúch prezentoval 20. februára ve
deniu mesta investičné zámery spoloč
nosti na rok 2007.
• 21. februára sa uskutočnilo zasad
nutie Zastupiteľstva Bratislavského sa
mosprávneho kraja. V ten istý deň roko
val primátor J. Ondrejka s manažmen
tom spoločnosti Slovak lines o pripra
vovanej prevádzke mestského auto
busu.
-ipo-

Môj postreh sa týka nádob na psie exkrementy na
Veľkomoravskej ulici č. 35 v „Domkoch“. Táto nádoba je
plná vrecúšok, ktoré nikto nevyváža. Ešte horšie je, že
nemá vrchnák, a keď je vietor, vrecká plné exkrementov
lietajú po ulici. Dno nádoby je hrdzavé a prederavené,
takže takýto kôš, myslím si, nespĺňa svoju úlohu.
I. H.

Nefunkčné nádoby na psie exkrementy dáme
odstrániť. Vrecúška môžu psičkári odhadzovať aj
do bežného komunálneho odpadu, čo je napokon
hygienickejšie, keďže tie sa pravidelne vyvážajú.
Ing. František Klíma, vedúci OŽP

13. 2. sa na MsÚ v Malackách stretli riaditelia všetkých škôl v meste, teda troch štátnych
a jednej cirkevnej. Porada, ktorú viedla pracovníčka školského úradu Mgr. A. Hrnková, sa
týkala vyhodnotenia výsledkov zápisu žiakov do prvých ročníkov základných škôl.

Už len nakúpiť
školské aktovky
Dokončenie z . strany
budúcich prvákov. „Ak si rodičia nie sú
istí, či ich dieťa je zrelé pre školu, môžu
požiadať o vykonanie testu detskej
zrelosti. Budúci žiačik musí spĺňať
predpísané rozumové predpoklady
a preukázať emočnú a sociálnu zre
losť,“ vysvetľuje psychologička PhDr.
Iveta Šramková, ktorú sme zastihli na
zápise v ZŠ Dr. J. Dérera. „Šesťročné
dieťa by malo vedieť potlačiť vlastné
potreby pred spoločenskými, malo by
vedieť vydržať bez rodičov a správne

odhadovať vážnosť situácie. Testujeme
aj zrelosť nervovej sústavy – pozornosť,
koncentráciu, sústredenie a takisto
pracovnú vytrvalosť. Významným
predpokladom nástupu do školy je
schopnosť dokončiť začatú prácu,“ do
dáva odborníčka, no príčiny narasta
júceho počtu odkladov si ani ona ne
trúfa pomenovať.

Ako to dopadlo
Najviac detí (72) sa zapísalo na ZŠ
Dr. J. Dérera, čo je dosť aj na tri triedy.
V ostatných školách budú iba po dve –
ZŠ Záhorácka bude mať 44 prvákov, ZŠ
Štúrova 36 a ZŠ M. Olšovského (cirkev
ná) 46. Medzi nimi je aj 29 detí z okoli
tých obcí a 12 z Kostolišťa, ktoré nemá
vlastnú školu a patrí do školského ob
vodu ZŠ Záhorácka.

Komu patrí hŕba konárov vedľa reštaurácie Zlatá ruža? Môj odhad znie. Asi nejakému
podnikateľovi, pretože, ak má radový vlastník rodinného domu pred domom čo i len hodinu kopu piesku, ktorú si dá priviezť ako stavebný materiál, v tom momente „čierni šerifovia“ upozornia majiteľa domu a hrozia mu pokutou. Hŕba prútia je na Mierovom námestí
už vyše týždňa, chodcom na chodníku prekáža... Kde je teda rovný meter na každého
občana?
A ešte jeden postreh – po pravej strane od Zeleného domu – to otvorené priestranstvo
(letná záhrada) so skladom „všechuti“ v tomto ročnom období je vari pastvou pre oči?
Obzerajme sa hlavne vo svojom zrkadle.				
J. A.
Podnet ohľadom „hŕby konárov” asi patrí skôr na mestskú políciu. Pozemok je v súk
romnom vlastníctve, ale to neznamená, že môže znečisťovať verejné priestranstvo. Vy
čistenie súkromného pozemku od náletov nepodlieha povoleniu na výrub stromov.
Pozemok pri Zelenom dome je vo vlastníctve majiteľa prevádzky Zelený dom, ktorý
tu zrealizoval letnú terasu (na vlastnom pozemku a v súlade s existujúcou prevádzkou.)
Na pozemku je v súčasnosti pri múre uskladnený nábytok z letnej terasy.  
Ing. Gabriela Reháková, vedúca oddelenia územného rozvoja, dopravy a služieb

Druhý februárový týždeň som vlastnou vinou bola na sídlisku Juh pokutovaná za zlé
parkovanie, ktoré trvalo necelých dvadsať minút. Uznávam a oceňujem rýchle konanie
mestskej polície. Ale pýtam sa.... V noci zo soboty na nedeľu (17. – 18. 2.), a potom celé
nedeľné dopoludnie, ako aj popoludnie na tom istom mieste stáli až dve osobné autá.
Nikomu to vôbec neprekážalo? Prečo sa to neriešilo?		
Ružena B.

Text, foto: TATIANA BÚBELOVÁ

PROSBA O POMOC

Záhorská župa
témou dňa?

Boj o financie
Hosťom snemu bol Jozef Mrva, pod
predseda Združenia miest a obcí Slo



venska. Uplynulé obdobie nazval bo
jom o fiškálnu decentralizáciu, ktorý
priniesol aj odliv členskej základne
ZMOS-u. Nie všetci primátori a staros
tovia boli spokojní s dôsledkami de

centralizácie, predovšetkým s finanč
nými: „Ak raz niekto rozbije ZMOS, tak
len kvôli peniazom,“ uviedol J. Mrva.
Účastníci snemu sa zhodli v názore,
že štát potichu odovzdáva samospráve
kompetencie bez peňazí. Podľa analý
zy ZMOS-u až 126 zákonov odobrilo
takýto postup, pritom ústava hovorí,
že kompetencie musia ísť ruka v ruke
s financiami. Obrovským problémom
sú aj nevysporiadané pozemky a mo
dernizačný dlh školských budov. Sta
rostovia očakávajú v nastávajúcom ob
dobí diskusiu o opodstatnenosti duál
neho systému fungovania verejnej
správy. Mnohí už dnes pociťujú tlak
štátu na oblasti, ktoré prednedávnom
„hodil“ samospráve a teraz chce profi
tovať z jej úspechov. Príkladom je avi
zované zrušenie krajských školských
úradov, ktoré sa má podľa posledných
informácií premietnuť do vytvorenia
ešte väčšieho počtu školských úradov
s právnou subjektivitou.

Parkovanie vozidiel na sídlisku Juh kontroluje príslušník, ktorý zodpovedá za dodr
žiavanie verejného poriadku v tejto časti mesta. Jedna 2-členná hliadka v meste ne
môže zabezpečiť sústavný dozor na sídlisku Juh a zo soboty na nedeľu sa zväčša riešia
závažnejšie problémy ako parkovanie vozidiel. Uvítame však spoluprácu s občanmi,
ktorí nám porušenie predpisov oznámia na linku 159 a v rámci plnenia ďalších úloh sa
pousilujeme problém riešiť. Zaslaná fotodokumentácia môže byť použitá ako dôkaz
pri objasňovaní priestupku.			
Mgr. Ivan Jurkovič, náčelník MsP
Sukňa alebo nohavice
Zdá sa, že miestna samospráva je
na Záhorí v chlapských rukách – po
komunálnych voľbách sa samospráv
neho kormidla ujalo 55 starostov – mu
žov a 21 starostiek. Najmenšou obcou
na Záhorí je Koválovec v Skalickom
okrese so 136 obyvateľmi, najväčším
sídlom je okresné mesto Senica, v kto
rom má trvalý pobyt viac ako 21-tisíc
obyvateľov. Problémy, ktoré miestna
samospráva rieši, sú veľmi podobné
a je úplne jedno, či starosta nosí sukňu
alebo nohavice. O tých zásadných otáz
kach fungovania samosprávy budú
starostovia hovoriť aj na XVII. sneme
Združenia miest a obcí Slovenska, kto
rý sa 25. – 26. apríla uskutoční v Brati
slave. Starostovia zo Záhoria sa naň
chystajú v početnom zastúpení.

ZAUJALO VÁS
Milí čitatelia,
ak nám napíšete do 6. marca na adresu redakcie, ktorý príspevok vás za
ujal, budete mať šancu získať nový
historický kalendár. 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 Poctivý betón, Dlhých
osemsto rokov, Priority mesta Malacky pre roky 2007 – 2010, Manželstvo ako úžasný rozmer bytia
a iné.
V tomto čísle odmeníme Petra Prášila
zo Záhoráckej ulice z Malaciek.

✒

Dokončenie z . strany
né obdobie. Novým predsedom Zdru
ženia miest a obcí záhorskej oblasti sa
stal primátor Skalice Ing. Stanislav
Chovanec (na fotografii). Ako vidí čer
stvo zvolený predseda pôsobenie
ZOZO v najbližších dvoch rokoch? „Mr
zí ma, že Záhorie nemôže spoločne
obhajovať svoje záujmy, veď je rozde
lené na tri okresy, ktoré sú v dvoch rôz
nych krajoch. Nechcem byť rozbíja
čom, ale, ak sa Zemplín alebo Šariš hlá
sia k tomu, že sú historickými župami,
potom je určite prirodzenou župou aj
Záhorie.“ Predsednícky post je spravid
la obsadzovaný na základe rotačného
princípu, na post podpredsedov zdru
ženia účastníci snemu zvolili senické
ho primátora Ľ. Parízka a J. Ondrejku
z Malaciek.

V piatok 16. februára krátko po 21. ho
dine zrazil mladého muža na priecho
de pre chodcov v smere k OD LIDL ne
známy vodič, ktorý z miesta nehody
ušiel. Šoféroval menšie vozidlo tmavej
farby. Rodina zraneného mladíka pro
sí o pomoc všetkých občanov, ktorí sa
v tomto čase pohybovali na mieste
činu a mohli sa tak stať svedkami do
pravnej nehody.
Za informácie, ktoré povedú k odha
leniu a potrestaniu vinníka, ponúkajú
odmenu.
Kontakt: 158, dopravná polícia Malac
ky – 0961/51 35 50 alebo Boris Kope
liovič 034/772 35 71, 0907/74 99 67

ZAUJALO MA V ČÍSLE

Ivana Potočňáková
Foto: S. Osuský
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Vyriešil filter problémy?

Anketa

Museli ste pri vybavovaní
navštíviť úrady v Bratislave?
Vítate návrat
okresných inštitúcií do Malaciek?

Podozrivo ticho zostalo okolo Swedwoodu po „vykričanom“ spustení filtra za
72 miliónov Sk, ktorý mal vyriešiť problém s únikom čiastočiek do ovzdušia.
Vedenie firmy sa vtedy dušovalo, že keď budú mať výsledky prvých meraní,
informujú cez mestské médiá aj občanov. Nestalo sa tak! Vyriešil teda filter
problémy?
Pokuta ich neminula
Ing. P. Hanzová, zástupkyňa prednostu
Obvodného úradu životného prostredia
v Malackách, potvrdila, že Swedwood Slo
vakia, s. r. o., OZ Malacky – Drevotrieska
dostal nedávno pokutu vo výške 20-tisíc
Sk. „Porušili zákon v tom, že nás neinfor
movali o poruche, pre ktorú bol filter od
stavený,“ ozrejmila P. Hanzová. Zároveň
však dodala, že limity závod neprekraču
je. Pokiaľ ide o prašnosť, situáciu majú
pod kontrolou a veľký biely dym z komí
na je para zo sušičky. So smradom je to
horšie. Ten žiadny filter neodstráni.

životného prostredia. Podľa Ing. P. Meli
chara, vedúceho odboru inšpekcie ochra
ny ovzdušia, je kontrola zameraná najmä
na zisťovanie súladu medzi technicko-prevádzkovými parametrami uvedený
mi v platnej dokumentácii a skutočnými
hodnotami dosahovanými v prevádzke,
ako aj podmienkami, ktoré pre prevádz
ku zdroja vydal Obvodný úrad životné
ho prostredia v Malackách. Zároveň nám
prostredníctvom Michala Štefáneka, ho
vorcu SIŽP, prisľúbil, že po ukončení kon
troly nám na požiadanie redakcie poskyt
ne výsledky zistení.

Závod kontroluje inšpekcia
V Swedwoode v tomto čase vykonáva
la hĺbkovú kontrolu Slovenská inšpekcia

Text, foto:
LUCIA VIDANOVÁ

Sídlo Okresného súdu na Mierovom námestí.

Návrat štátnych inštitúcií
do Malaciek?
Dokončenie z . strany
Súd najskôr od 1. 1. 2008
Mgr. Michal Jurči, hovorca Ministerstva
spravodlivosti SR, na otázky redakcie rea
goval slovami: „Bola zriadená komisia, a tá
odporučila ministrovi Harabínovi obnoviť
činnosť Okresného súdu v Malackách,
kde dnes síce sídli iba pobočka so zamest
nancami – sudcami. Predpokladaný ter
mín je od 1. 1. 2008. Existuje teoretická
úvaha, že v prípade OS Malacky by sa re
alizácia konala aj skôr. Veľmi dobré pred
poklady sú samotná budova, záujem mes
ta a v prvom rade záujem sudcov.”
POZVÁNKA
Mesto Malacky vás pozýva na za
sadnutie MsZ vo štvrtok 1. marca
o 14.00 h vo veľkej zasadačke MsÚ na
Radlinského ul. v Malackách.
V  rámci programu budú preroko
vané aj tieto body: návrh novej or
ganizačnej štruktúry MsÚ Malacky, ná
vrh programu rekonštrukcie mest
ských komunikácií na rok 2007, infor
mácie o vzťahoch s verejnosťou a me
diálnej politike v roku 2006, o činnosti
MsP, výsledkoch zápisu do 1. ročníka ZŠ
v Malackách pre školský rok 2007/2008
a iné. Všetci ste srdečne vítaní.

A čo prokuratúra?
Otvorená je aj otázka návratu Okres
nej prokuratúry do Malaciek. Ing. Jana Tö
kölyová, hovorkyňa Generálnej prokura
túry SR, zatiaľ konkrétnosti nevie, no re
dakcii sa podarilo zistiť, že koncom februá
ra sa plánuje pracovné stretnutie zástup
cov prokuratúry s primátorom J. Ondrej
kom o možnosti poskytnutia priestorov.
„O obnovu Okresnej prokuratúry v Malac
kách máme záujem a vítame ju. Nesúhla
sili sme so zrušením ani predtým. Konkrét
ny postup a časový horizont bude závisieť
od návrhu MS SR,” doplnila hovorkyňa.
Policajti o konkrétnych
dátumoch nehovoria
Tatiana Kurucová z oddelenia pre styk
s verejnosťou z Krajského riaditeľstva PZ
v Bratislave vyvrátila domnienku, že od
1. marca opäť zriadia Okresné riaditeľstvo
Policajného zboru v Malackách. „Na vaše
otázky vám odpovieme, ak bude táto té
ma na Krajskom riaditeľstve PZ v Bratisla
ve aktuálna,” dodala vo svojom stručnom
stanovisku. Všeobecne sa však všetky sa
mosprávy usilujú o posilnenie bezpeč
nostného vplyvu štátu, keďže v súčasnos
ti je počet hliadok štátnych policajtov ur
čených pre okres Malacky nepostačujúci.
LUCIA VIDANOVÁ, foto: S. Osuský

ČOSKORO PROBLÉMOM NA STOPE

Podľa vyjadrení Knuta Gullesena, vtedajšieho riaditeľa závodu (MH 17/2005), ide o najmodernejší filter na Slovensku. Je však často odstavený pre poruchy. Kde je problém?

Nastal čas, aby si po úspechu vo voľbách vysúkali poslanci rukávy a popasovali
sa za nás s konkrétnymi problémami, ktoré trápia každý zo šiestich volebných
obvodov Malaciek. PROBLÉMOM NA STOPE je názov novej rubriky, v ktorej sa
budeme venovať aktuálnym otázkam života v meste. To, čo vás znepokojuje,
nielen vypátrame, ale postupne dáme priestor na prezentáciu konkrétnych ná
vrhov riešení všetkým poslancom. Otázky a podnety čakáme aj od vás aktív
nych občanov. Tak neotáľajte a pridajte sa k pátraniu.
Redakcia

Šiesty volebný obvod „pod lupou”
624 respondentov z 1317 distribuo
vaných dotazníkov vo volebnom
obvode 6 odpovedalo od augusta
do októbra 2006 na sedem hlav
ných otázok týkajúcich sa bezpeč
nosti, životného prostredia, býva
nia, sociálnych služieb, dopravy a in
fraštruktúry, vzťahu občana a samo
správy a voľného času v meste. Vy
brané výsledky prieskumu, ktoré
vám prinášame, redakcii poskytol
realizátor zisťovania – dnes už po
slanec za tento obvod Juraj Říha.
(Ne)bezpečnosť a ŽP
32 % občanov uviedlo, že pociťuje ako
problém neprítomnosť policajných hliadok,
28 % výskyt krádeží, vlámaní a vandalizmu,
18 % sa sťažovalo na rušenie nočného pokoja.
MALACKÝ HLAS
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V oblasti životného prostredia sa ako
najvypuklejší objavil problém s hlukom, zápachom a prašnosťou, na ktorý sa sťažovalo 43 % respondentov. 34 % prekážalo celkové znečistenie okolia vrátane skládok odpadu (32 %). 65,2 % uviedlo, že nemá problém s likvidáciou starých a nepotrebných
vecí. Naopak starosti im robí zbavovanie sa
starého oblečenia, olejov, nábytku a starých spotrebičov.
Všeobecne známy nedostatok volebného obvodu je neodkanalizovanie tejto časti
mesta. Upozornilo naň 84 % opýtaných.
33 % kritizovalo prístupnosť a vhodnosť
okolitých miest pre deti a mládež.
Sociálne služby, doprava
a infraštrukúra
Na otázku, ktoré sociálne služby vám
v mieste bydliska najviac chýbajú, oslovení

odpovedali napríklad: vedecké centrum
s knižnicou s internetom, centrum mládeže,
centrum dennej starostlivosti a pomoci imo
bilným ľudom, návštevy sociálnymi sestrami, celodenná škôlka, starostlivosť o opustené matky s deťmi a iné. 49 % občanov
uviedlo, že nikdy nevyužíva linky suplujúce
MHD v meste a 32 % len zriedkavo. Kriticky
sa oslovení očakávane vyjadrovali k doprave a infraštruktúre. 66 % označilo za nedostatočnú údržbu chodníkov a ciest v zime,
nedostatok kvalitných parkovacích miest
v centre (50 %), 62 % sa pozastavilo nad
stavom a kvalitou ciest či chodníkov (59 %).
Milovníci cyklistiky sa dožadovali vybudovania cyklistických trás (61 %).
Občan a samospráva
37 % respondentov by prijalo viac informácií o samospráve, 28 % by radšej vsadilo

na väčšiu schopnosť ovplyvniť rozhodnutia
mesta a 15 % sa vyjadrilo, že má záujem
o osobný kontakt s členmi samosprávy.
Ktorý je pre vás hlavný zdroj informácií
o činnosti samosprávy?
Na položenú otázku odpovedali občania v poradí: 1. miestna tlač – 67 %, 2. televízia – 18 %, 3. rozhlas 6 %, 4. internet – 3 %
a po jednom percente získali možnosti –
osobné stretnutie s poslancom a nemám
záujem o informácie.
Voľný čas a šport
Oblasť voľného času sa delila na športoviská, kultúrne zariadenia a podujatia.
15 % opýtaných je spokojná s ponukou
služieb na športoviskách, naopak chýba im
informovanosť o možnostiach ich využitia
(30 %). S úrovňou a množstvom programov
v lete je spokojných 37 % oslovených, chvália aj informovanosť najviac ako priemernú,
naopak program na zimu označilo 30 %
občanov za nedostatočný.

Petra Madová (21),
administratívna
pracovníčka
Zatiaľ som do Bratislavy kvôli vybavovaniu
cestovať nemusela.
Mám len dvadsaťjeden
rokov, a tak sa ešte väčšinou spolieham
na rodičov. Naposledy som komunikovala
so Sociálnou poisťovňou na Lazaretskej
v Bratislave. Je super, že sa okresné inšti
túcie opäť vrátia k nám. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Pezinku bolo odruky. Pár mesiacov som praxovala u mestskej polície. Sledovala som pohyb v meste
cez kamerový systém. Myslím si, že s prácou mestských môžeme byť spokojní.“
Karol Frühauf (30),
operátor
„Áno, musel som cestovať do Bratislavy do
poisťovne. No napríklad
s políciou, súdom či prokuratúrou som zatiaľ
do činenia nemal. Opätovné sprevádzkovanie úradov v Malackách iste privítam.
Uľahčí sa tým napríklad vybavovanie výpisu z registra trestov, ktorý každý zväčša do
zamestnania potrebuje. Možno sa zvýši aj
koncentrácia štátnych policajtov. Zatiaľ
vidieť v meste len príslušníkov dopravnej
polície.“
Mária Hudečková
(77), seniorka
„Našťastie som žiadne vybavovačky v posledných rokoch nemala. To, že sa inštitúcie načas vysťahovali z mesta,
som teda ani nemala možnosť zaregistrovať. Určite sa ich návratom situácia zlepší.
Minimálne v prípade štátnej polície v oblasti bezpečnosti.“
Ivan Kršek (70),
senior
„Nahnevalo ma, keď
sa úrady presídlili do
Pezinka. Bola to hlúposť.
Aj to, že najskôr boli Malacky okresom, potom
zase nie, teraz našťastie sú. Určite nám tieto zmeny poškodili. Praha mala okres Praha – vidiek, tak zrazu potrebovala aj Bratislava okres Bratislava - vidiek. Zabrzdený
vývoj sa ťažšie doháňa, ale príchod súdu,
prokuratúry a polície do Malaciek samozrejme vrelo uvítam.“
Text, foto: -lucy-

Návrhy
Občania sa mohli realizovať pri navrhovaní kultúrnych a športových zariadení.
Aké by to boli?
Napríklad vedecké centrum s knižnicou
s internetom, verejne prístupná telocvičňa
s výučbou tanca, trasy pre cyklistov spájajúce mesto s okolitými obcami, „oáza mladých“ – in line areál, skateboard rampa,
cyklotrial, športoviská, amfiteáter a iné.
Ako perlička sa viackrát v dotazníkoch objavila žiadosť o návrat dopravného ihriska
pre deti.
V otvorenej otázke písali, čo považujú za
najzávažnejšie problémy za posledné roky.
Na hrote sa suverénne umiestnila nevybudovaná kanalizácia. Sústavu problémov
dopĺňala zlá kvalita a údržba komunikácií
či verejného osvetlenia, chýbajúca MHD či
napríklad počet zberných nádob.
LUCIA VIDANOVÁ,
spracované podľa podkladov od J. Říhu
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hoci ešte stále sa čaká na samostatné
počítače pre klientov.
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Kalendár podujatí v meste Malacky
7. 3. o 15.00 – 18.00 h – Akadémia III. veku, ČAJ O TRETEJ pri muzike Františka
Růžičku, stretnutie seniorov pri hudbe a tanci v spolupráci s OZ Zlatý vek, SD MCK
9. 3. o 17.00 h – Barbora Jurkovičová a Eva Mrázová – módne návrhárky, verni
sáž výstavy spoločenských dámskych toaliet, galéria MCK
10. 3. o 18.00 h – René de Obaldia: VIETOR V KORUNÁCH SASAFRASU, crazy
western comedy, Divadlo na hambálku, réžia Vlado Zetek
14. 3. o 17.00 h – PRALESMI NOVEJ GUINEY, beseda a premietanie s cestovateľom
Milošom Kuchárekom, galéria MCK
15. 3. o 14.00 h – KRÁĽ DETSKÝCH ČITATEĽOV, vyhlásenie víťaza súťaže za rok
2006, Knižnica MCK
18. 3. o 16.00 h – TEATRO NELLINE: POSTRACH SAMKO, Rozprávková nedeľa, SD
MCK
19. 3. o 10.00 a 14.00 h – TEATRO NELLINE: POSTRACH SAMKO, Stretnutie s Táliou
pre MŠ a ŠK, SD MCK
19. 3. o 10.00 h – „MÓDA NAŠICH STARENEK“, otvorenie výstavy krojov nášho re
giónu, v spolupráci s Klubom dôchodcov a Jednotou dôchodcov v Malackách,
MCK
21. 3. o 9.00 a 11.00 h – Medzinárodný deň detského diváka, Stretnutie s Táliou,
Rad červených nosov: O PSÍČKOVI a MAČIČKE v nemčine a angličtine, SD MCK
21. 3. o 20.00 h – Filmový klub MCK: DOGORA, impresionistický dokument stvo
rený z pôsobivých obrazov vzdialenej Kambodže. Sugestívna filmová koláž emo
tívnych obrazov podmaľovaných skvelými hudobnými motívmi zo symfonickej
suity Ettiena Perruchona.
25. 3. o 16.30 h – 42. MALACKÁ HUDOBNÁ JAR, venovaná 70. výročiu úmrtia ma
lackého rodáka, skladateľa Jozefa Vendelína Kučeru, v úvodnej časti spevácky zbor
Vox humana Malacky, františkánsky kostol NPPM
I. koncert MHJ – Gitarové duo: TEREZA BALÁŽOVÁ a EVA KAVULJAKOVÁ
26. – 31. 3 – TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC, týždeň bez pokút, exkurzie do kniž
nice, oboznámenie sa s literatúrou a činnosťou knižnice, zápisné bez poplatku pre
žiakov 1. ročníka základných škôl, výstava kníh v anglickom jazyku, vydavateľstvo
Oxford University Press, seniori a internet, základy používania internetu pre senio
rov denne od 10.00 – 12.00 h
26. 3. o 11. 00 h – Stretnutie s knihou pre ZŠ, nové knihy Alenka v krajine bod
liakov a Hakáčové husle, predstaví sám autor Jozef Moravčík Jakubovec
26. 3. o 17. 00 h – Stretnutie so spisovateľom Jožkom Moravčíkom a jeho pria
teľmi, Jozef Moravčík Jakubovec predstaví čitateľom svoju novú knihu napísanú
v záhoráčtine Hakáčové husle, ktorá je pokračovaním knihy Hakáčové víno
27. 3. o 10.00 h – Milionársky vedomostný kvíz, súťaž pre žiakov 6. ročníkov
malackých základných škôl ... ale nie o milióny
28. 3. o 17.00 h – Babinec so spisovateľkou Petrou Nagyovou-Džerengovou,
beseda s autorkou kníh Chcem len tvoje dobro, Za to mi zaplatíš, Pozri sa na seba
29. 3. o 10.00 h – Vyhlásenie čestného čitateľa knižnice za rok 2006
30. 3. od 17.00 h do 31. 3. do 10.00 h – Noc s Andersenom, pre deti, ktoré chcú
stráviť v spoločnosti rozprávkových bytostí zaujímavú noc v knižnici
Výstavy
BARBORA JURKOVIČOVÁ a EVA MRÁZOVÁ – výstava spoločenských dámskych
toaliet, otvorená od 10. 3. do 4. 4. Po – Pia 9.00 – 17.00, So – Ne 14.00 – 17.00, galéria
MCK
II. SLOVAKIA – BRITISH ISLAND TOUR 2006 – 80 days/ 8000 km 19. 6. – 8. 9. 2006,
Slovenský cykloklub Záhorák Malacky, Peter Patsch, Ľuboš Horňák, Jozef Bočko,
Braňo Sýkora – členovia expedície, otvorená do 31. marca, Knižnica MCK
Po – Pia 10.00 – 18.00 h, So 10.00 – 13.00 h
Knižnica MCK
Otvorené: Po – Pia 10.00 – 18.00 h, So 10.00 – 13.00 h
Múzeum Michala Tillnera
Otvorené: Po – Pia 9.00 – 17.00 h, So – Ne 14.00 – 17.00 h
Krypty pod františkánskym kostolom
Otvorené na požiadanie na t. č. 034/772 2110
Divadlo na hambálku na cestách
17. 3. Jozef Moravčík: Rajda Majda, Jablonica
24. 3. Jozef Moravčík: Rajda Majda, Moravský Svätý Ján
31. 3. Jozef Moravčík: Rajda Majda, Rohožník
Pravidelné aktivity
Pondelok: Detské divadelné štúdio, Divadlo na hambálku, Tanečné štúdio Saltatrix
Utorok: Tanečné štúdio Saltatrix, anglický jazyk, Pilates, hudobná rytmika
Streda: Detské divadelné štúdio, anglický jazyk
Štvrtok: hudobná rytmika, Pilates
Piatok: Tanečné štúdio Saltatrix, Divadlo na hambálku
Organizátor:
Mestské centrum kultúry, Záhorácka 1919, 901 01 Malacky
Garant podujatí:
Mgr. Jana Zetková, riaditeľ MCK
Kontakty MCK:
riaditeľ – tel./fax: 034/772 21 55, 0903/80 12 14, riadkulturama@airwave.sk,
ekonóm, múzeum, programové odd. – t. č. 034/772 2110, 0915/ 77 42 85,
0910/903 359, kulturama@airwave.sk, muzeumma@airwave.sk,
knižnica – 034/772 20 91, kniznicama@airwave.sk
Predpredaj vstupeniek na kultúrne podujatia:
MCK – t. č. 772 21 10, 772 21 55, TIK (budova inkubátora) – t. č. 772 20 55



Malacké úrady nie sú „strašiakmi“
Vďaka ústretovému prístupu pracov
níkov Úradu práce, sociálnych vecí a ro
diny v Malackách, ako aj zamestnancov
Mestského úradu v Malackách sa v klien
toch búrajú predsudky a „strach z úra
dov“. Mesto Malacky okrem toho, že po
skytlo Betánii priestor bývalej materskej
školy, finančne prispieva na polievku pre
klientov cez Mestské centrum sociálnych
služieb. Bolesťou pri prevádzke Betánie je
prístup pracovníkov Bratislavského sa
mosprávneho kraja. Práve tento by mal
v rámci fiškálnej decentralizácie prispie
vať na prevádzku centra. Doposiaľ však
BSK neposkytol ani korunu.

Ako sa pracuje
s bezdomovcami
v Betánii
Azylové centrum Betánia, určené
ľuďom bez domova, je v súčasnosti
vyťažené a stalo sa miestom plným
života. A ako v každom dome klien
tom a zamestnancom prinášajú jed
notlivé dni mnoho radostných aj
bolestných skúseností.

Radosťou je, že od februára sa za
čalo s prestavbou druhej – ženskej čas
ti centra. A to vďaka neúnavnej sta
rostlivosti riaditeľky Danice Sedláčko
vej, ale aj zásluhou prof. MUDr. Vladi
míra Krčméryho, ktorý do projektov
podporovaných Vysokou školou zdra
votníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
zaradil aj malacké azylové centrum.
Betánia odborne spolupracuje aj s Fa

kultou zdravotníctva a sociálnej práce
Trnavskej univerzity. Je jej školiacim
pracoviskom, kde praxujú doktorandi
a študenti sociálnej práce.

Pokroky v resocializácii klientov
Okrem základnej sociálnej starostli
vosti, akými sú poskytovanie ubytova
nia, stravy, možnosti osobnej hygieny,
prania a ošatenia, sociálni pracovníci
vedú s každým klientom osobné pora
denské rozhovory a hľadajú konkrétne
kroky, ktoré ich posunú vpred. Cieľom
je ich opätovné zaradenie do plnohod
notného spoločenského života. Klienti,
ktorí nemali žiadny príjem, sa prihlásia
na Úrade práce a hľadajú si zamestna
nie. K tomu im v dome slúži aj internet,

Vďaka patrí aj občanom
Pozitívny je prístup mnohých obča
nov mesta. Niektorí pomáhajú vecný
mi darmi, iní kúpou časopisu Nota Be
ne, ďalší svojím povzbudením. Pracov
níkov Betánie veľmi mrzelo, že museli
ukončiť pobyt niektorým klientom
kvôli sústavnému porušovaniu domá
ceho poriadku. Ak sa niekto rozhodne
riešiť svoje problémy alkoholom, vie,
že dôsledkom tohto rozhodnutia si na
určitý čas sám zatarasí cestu do priesto
rov Betánie. V prípadoch závislosti ma
jú klienti povinné konzultácie s odbor
níkmi. Žiaľ, veľmi ťažko pomôcť člove
ku, ktorý sám nechce alebo popiera
svoj reálny stav. O trpezlivosť pri rieše
ní „pohnutých životov“ sa musíme usi
lovať všetci. Ak v tomto zápase zvíťazí
me, aspoň pre niekoľkých bude pobyt
v Betánii skutočnou životnou križovat
kou. Hoci zriaďovateľom a prevádzko
vateľom tohto azylového centra nie je
samospráva ani štát, ale nezisková or
ganizácia Križovatky, veríme, že sa ten
to útulok úspešne integruje do života
a sociálnej siete Malaciek a tunajšieho
regiónu.
Andrej Mátel
Foto: L. Vidanová

Zážitkové učenie otvára srdcia
Agresívne deti, hyperaktívni fafrn
kovia, bezočiví nespratníci – všeli
jaké prívlastky by mohli dostať tzv.
problémové deti. Neraz pochádza
jú z detských domovov, z neúpl
ných či náhradných rodín, neraz sú
v adoptívnej starostlivosti.
Kto vlastne sú? Majú vôbec dušu,
keď vedia byť také zlé a surové?
Môže ich mať niekto rád? Ale čo ak
práve pre nedôveru v lásku okolia
sa maskujú zdanlivo nepreniknu
teľnou pózou siláckeho správania?
Tieto deti potrebujú pomoc, no
najskôr pochopenie.

učil byť citlivejšími, otvoriť srdcia,“ zhod
notila prínos 9-dňového náročného
kurzu. Zamestnanci školy, ale aj peda
gogickí a výchovní pracovníci z okoli
tých škôl či detského domova vďaka
programu PRIDE urobili krok k sebapo
znávaniu, aby dokázali počuť aj nemé
volanie o pomoc.
Kniha života
„Každý frekventant kurzu si vytvára
vlastnú knihu života,“ rozhovorila sa
školiteľka Ľ. Hanková, no nedovolila
do nijakej nazrieť. „Je to intímna záleži
tosť. Mnohí až teraz pochopia, že sami

boli doteraz zaťažení nejakým neprí
jemným pocitom, zážitkom či stratou
z detstva. Až keď si to pripustia a nau
čia sa o svojej traume otvorene hovo
riť, nastane čas na lepšie vnímanie po
trieb krehkých detských duší,“ osvetlila
princíp zážitkového učenia.
Riaditeľka ZŠ v Rohožníku Mgr. M.
Pfeilerová jej slová potvrdila: „Kurz mi
veľmi pomohol. Nestačí deti len pocho
piť, ale im aj pomôcť. Rozprávať sa s ni
mi, získať si ich dôveru. Nie sú zlé. Treba
odhaliť príčinu ich správania, pomôcť im
prijať stratu a ísť ďalej.“
Text, foto: Tatiana Búbelová

Špecifiká programu PRIDE
V oblasti práce s deťmi, ktoré sa vy
rovnávajú so stratou vlastných rodičov
už 30 rokov funguje medzinárodne
uznávaný výcvikový program PRIDE.
Spoločnosť priateľov detí z detských
domovov Úsmev ako dar naň získala li
cenciu a vďaka svojim trénerom poda
la pomocnú ruku už stovkám ľudí pra
cujúcich s opustenými deťmi, náhrad
ným rodičom, vychovávateľom, riadi
teľom detských domovov a dobro
voľníkom, ktorí sa venujú deťom s na
riadenou ústavnou výchovou.
... aby počuli aj nemé
volanie o pomoc
Riaditeľka Špeciálnej ZŠ v Malackách
Mgr. M. Míznerová pozvala školiteľov
na ich pôdu. „Aj u nás máme opustené
deti. Iné je vnímať ich a iné prežiť si ich
pocity na vlastnej koži. Program nás na
MALACKÝ HLAS
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Primátorský ples
nesklamal
Nefalšovaná chuť baviť sa
Čím sa ten náš líšil od iných
veľkých plesov, na ktorých sa ob
javujú či hostiteľmi sú starostovia
alebo primátori? Napriek tomu,
že išlo o ples zo všetkých najplesovatejší, nedá sa
povedať, že by na ňom „kysla smotana“. Tá naša ma
lá jemnosladká mestská smotánka sa prišla, azda aj
vďaka veselej záhoráckej náture, najmä schuti zaba
viť. Pravdaže, možno sa našli i takí, čo investovali do
účesov a rób iba preto, lebo na spoločenskej uda
losti roka nemohli chýbať. Nad zvyčajným veľko
panským pretŕčaním v malackom hoteli Atrium pre
vládala srdečnosť a nefalšované potešenie z mest
ského plesu, ktorý sa na radosť mnohých po vla
ňajšku znovu zopakoval.

rovali mu však aj iné hodnotné
ceny. Mnohí dúfali, že vyhrajú
reproduktory pre domáce kino
či zájazd. Potešili i zľavy na ná
kupy, tokajské vínko, stropná
lampa či 3-tisícový vklad v ban
ke. Polnočnou tombolou sa pia
tok prehupol do soboty a zábava neúnavne po
kračovala. Tí najvytrvalejší odchádzali domov, až
keď sa už takmer zobúdzal nový deň.
Text, foto: TATIANA BÚBELOVÁ

Lákadlá nesklamali
Hoci na prvý pohľad by sa zdalo nešikovné, že
za programom bolo treba zo všetkých častí hotela
chodiť do átria, všetko plynulo hladko. Zhromaž
dených plesajúcich privítali moderátori večera V.
Zetek a P. Vančíková-Kolevská, ktorí zakrátko odo
vzdali slovo hostiteľovi.
Nasledovalo predtancovanie párov z Klubu
spoločenského tanca a úvodný valčík. Hostia sa
nedali núkať a parket bol okamžite plný.
Kto mal chuť, v prestávkach si mohol vychutnať
spev K. Danihelovej, slovenského Elvisa Presleyho
či vystúpenie mrštných tanečníc zo Saltatrixu.
K zlatým klincom programu patrilo žrebovanie
tomboly. Uvádzania tejto časti plesu sa ujal vždy
šarmantný M. Dočolomanský. Hlavnou cenou, te
da cenou primátora, bol farebný televízor. Konku

Prekonanie hanblivosti
prináša odmenu
Ľudia neradi hovoria o svojich intímnych problémoch.
Ženy často najmä v chladnejšom období trpia infektmi
močových ciest, muži zas problémami s prostatou. Čo je
ich príčinou a ako sa tieto problémy liečia? O odpovede
sme požiadali MUDr. Milana Šobeka, lekára urologickej
ambulancie Nemocničnej, a. s.
Čo je to urológia a čím sa zaoberá?
Urológia je medicínsky odbor zaoberajúci sa prevenciou, diagnostikou a liečbou
ochorení močového ústrojenstva u žien
i mužov a pohlavného ústrojenstva
�

�
Geriatrická ambulancia

Zmena lekára a ordinačných hodín:
MUDr. Anna Beláčková
pondelok – piatok 8.00 – 15.00
�
Magnetická rezonancia

Od februára 2007 bolo rádiologické
oddelenie Nemocničnej, a. s., rozšírené o magnetickú rezonanciu.
Predstavuje systém zobrazovania
pomocou silného magnetického
poľa, bez záťaže ionizujúceho žiarenia. Ide o modernú a neinvazívnu
rádiodiagnostickú metódu, dominantnú v rozlišovacej schopnosti
tzv. mäkkých tkanív.

u mužov. Do tejto kategórie patria ochorenia orgánov, akými sú obličky, močovody, močový mechúr, močová rúra,
ako aj ochorenia mužských pohlavných
orgánov (prostata, semenné mechúriky,
semenovody, semenníky, nadsemenníky a penis).
� S akými najčastejšími problémami sa
stretávate vo vašej ambulancii?
Dôvodov na návštevu urologickej ambulancie je naozaj veľa. Samotné ochorenia by sa mohli rozdeliť do dvoch skupín. Prvú veľkú skupinu tvoria ochorenia,
ktoré sú špeciﬁcké pre mužov. U mužov
sa najčastejšie stretávame napr. so zväčšenou prostatou, s nádormi prostaty, semenníka či s poruchami mužskej sexuálnej funkcie. Druhú skupinu tvoria ochorenia, ktoré sú spoločné pre mužov aj pre
ženy. Do tejto skupiny patria napr. infekcie močových ciest, močové kamene, nádory močového mechúra alebo obličiek.

Primátorský ples
podporili:

Na plese zaspieval aj
sám „Elvis Presley“ a hoci primátor J. Ondrejka
uprednostňuje skôr
Queen, Elvisov spev tiež
pozorne počúval.

Ohnivá čača v podaní tanečníkov z Klubu spoločenského tanca v Malackách rozpálila v každom
chuť zatancovať si.

� Je zväčšenie prostaty u mužov
nebezpečné?
Zväčšovanie prostaty sa začína už od
35. roku života. Vo vyššom veku má až
75 % mužov zväčšenú prostatu, z toho
40 % má aj problémy pri močení. Hlavnými problémami sú slabý prúd moču,
časté močenie, a to hlavne v noci, pocit
nevyprázdneného močového mechúra
a iné. V pokročilom štádiu tohto inak nezhubného ochorenia prostaty môže dôjsť
k úplnému zastaveniu močenia, zlyhaniu
obličiek a k „otrave krvi“.
Návštevu našej ambulancie preto odporúčame všetkým mužom od 45. roku života aj v prípade, že nemajú žiadne ťažkosti (pri problémoch s močením i mužom mladším). Širokou paletou u nás
poskytovaných vyšetrení vieme zachytiť
už počiatočné štádium ochorenia, pričom ide o nebolestivé vyšetrenia, napr.
ultrazvuk a meranie prietoku moču.
Liečba je možná buď liekmi vo forme tabletiek, alebo operáciou s prístupom cez
močovú rúru. Vo väčšine prípadov nie je
potrebný prístup „otvorenou cestou cez
stenu brušnú“.
Vážnym a, žiaľ, nie zriedkavým ochorením je nádor prostaty. Práve tento nádor
je u mužov nad 50 rokov najčastejšou príčinou úmrtia na zhubné ochorenie. V súčasnosti postihuje toto ochorenie priemerne každého desiateho muža.

Sú infekcie močových ciest častým
ochorením?
Áno, ide o jedno z najčastejších ochorení, ktoré sa prejavuje častejšie u žien ako
u mužov. Hlavným príznakom je pálenie
�

pri močení a časté močenie. Problém
tohto ochorenia spočíva predovšetkým
v jeho častom podceňovaní. Neliečené
infekcie či samotné zápaly môžu byť neskôr dôvodom neplodnosti alebo iných
závažnejších ochorení.
Ďalším problémom pri tomto ochorení
sú rôzne dezinformácie. Pacienti vedia,
že pri týchto komplikáciách treba veľa
piť, a práve tu vzniká spomínaný problém. Piť treba, ale predovšetkým bylinkové čaje, minerálne vody, ale pri akútnom
zápale nie čaje s močopudným účinkom
(napr. urologický čaj). Močopudné čaje sa
neodporúčajú, pretože ešte viac dráždia
už aj tak veľmi rozdráždené a bolestivé
močové cesty.
� Je vaša urologická ambulancia
niečím špeciﬁcká?
Prednosť našej ambulancie je v jej prístrojovom vybavení, v individuálnom
prístupe ku každému pacientovi a v poskytovaní komplexnej urologickej starostlivosti. Okrem klinického vyšetrenia
každému pacientovi urobíme aj ultrazvukové vyšetrenie či prípadne bioptické
vyšetrenie (punkcia pod USG kontrolou)
a následné operačné riešenie formou
jednodňovej zdravotnej starostlivosti.

Zaoberáte sa vo vašej ambulancii aj
operatívou?
Áno, súčasťou našej ambulancie je aj tzv.
jednodňová zdravotná starostlivosť (JZS).
V rámci nej vykonávame menšie operačné výkony, ktorých hospitalizácia si nevyžaduje viac ako 24 hodín.

Špeciálna ponuka
z lekárne NEMOCNIČNÁ
� Multivitamín Calibrum

s Activinom
Súbor vitamínov a minerálov obohatených o Activin, ktorý chráni pred stresom, pred rizikom infarktu a pred usadzovaním cholesterolu.
166,30 Sk + Celaskon zdarma,
čím ušetríte 52 Sk

Najčastejšie operačné výkony sú na močovej rúre, močovom mechúre, prostate
a na semenníkoch, robíme tiež diagnostiku a liečbu močových kameňov vrátane
ich odstraňovania (endoskopicky).
Operatívu vykonávame predovšetkým
endoskopickou technikou, ktorá využíva
prirodzené cesty operačného prístupu,
čím sa zachováva miniivazivita, uľahčuje
sa operačný priebeh aj rekonvalescencia.
�

Dokončenie z . strany

Urologická
ambulancia
MUDr. Milan Šobek

�

Bližšie informácie nájdete na: www.nemocnicna.sk, www.medirexgoup.sk alebo sa informujte na tel.: 034/ 28 29 111.

Ordinaþné hodiny

Pondelok

8.00 – 15.00

Utorok

operácie

Streda

8.00 – 15.00

Štvrtok

—

Piatok

—

Objednajte sa na vyšetrenie

034/28 29 700
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Snívam o tom,

... že budem vodičom autobusu, budem
mať psíka, koňa, leviu farmu, nájdem kostru
dinosaura, pôjdem s rodičmi do prírody, vojaci nikdy nebudú strieľať na ľudí...

Takéto a ešte mnohé iné zaujímavé
„sny“ vznikli v hlávkach detí zo školských
klubov pri základných školách v Malac
kách. Centrum voľného času práve pre ne
zorganizovalo súťaž tvorivosti, ktorá po
zostávala z výtvarnej a literárnej časti. Do
súťaže sa zapojili deti zo ŠKD pri ZŠ na Zá
horáckej, Štúrovej ul., Ul. gen. M. R. Štefáni
ka a špeciálnej ZŠ so svojimi 103 prácami.
Výstava „Snívam o tom, že...“ sa ko
ná v Centre voľného času od 15. 2.
do 28. 2. v pracovných dňoch od
14.00 do 18.00 h.
Výsledková listina
Výtvarná časť: 97 prác
1. Martin Kunštek – ZŠ Štúrova ul.
(práca bude uverejnená v časopise Bo
bík), 2. Dušan Uhrinec – ZŠ Štúrova ul.,
Sára Urvová – ZŠ Štúrova ul., 3. Jakub
Hitmar – ZŠ Záhorácka ul., Agátka Hla
venková – ZŠ Štúrova ul.
Čestné uznanie: Sabínka Vrbovská,
Richard Nguyen, Lukáš Gajdár – všetci
zo ZŠ Dr. J. Dérera
Literárna časť: 6 prác
Ocenené práce: Jakub Hitmar, Tatia
na Tančeková, Zuzana Mravíková, Ro
mana Zálesňáková, Katarína Tomovi
čová – všetci zo ZŠ Záhorácka ul.
Špeciálna cena riaditeľky CVČ – Agát
ka Hlavenková – ZŠ Štúrova (práca bude
uverejnená v časopise Bobík)
-cvč-

Snívam o vernej
kamarátke
Chcem mať vernú kamarátku,
Sašku, Radku ba aj Katku.
Na mene mi nezáleží,
ani či nerada beží.
Ja chcem, aby navždy
bola ako každý.
Lenže milá, dobrá, verná,
a hlavne aj nezákerná.
Nech sa s každým kamaráti,
to, čo berie, to nech vráti.
Nech večne chlapcov nemláti
a dlhé časy nám kráti.
Ja snívam iba o nej,
a to je viac než menej.
Dúfam, že sa splní aspoň málo.
Dozviem sa to už hneď zajtra ráno.
Agátka Hlavenková, 8 rokov

Hľadáte serióznu, zodpovednú a dobre platenú prácu?
Prácu, ktorá by vás bavila a v ktorej by ste sa mohli realizovať?
Ponúkame vám miesto

O najkrajšie
veľkonočné vajíčko
Blížiace sa veľkonočné sviatky sú aj
na Záhorí odjakživa spojené so sta
rostlivou prípravou nielen bohaté
ho stola a pohostenia pre šibáčov,
ale najmä so zdobením veľkonoč
ných vajíčok – kraslíc. Mestské kul
túrne a informačné centrum v Stu
pave pri tejto príležitosti vyhlasuje
súťaž pre celé Záhorie o najkrajšie
veľkonočné vajíčko.

TECHNICKÉHO PRACOVNÍKA

(servisný technik, technický pracovník, technik PC)
MIESTO PRÁCE:
Inkubátor Malacky a v teréne na Záhorí, kde má Airwave pokrytie.
PRACOVNÁ NÁPLŇ:

Inštalácia a servis koncových rádiových zariadení u klienta – zahŕňa montážne práce
(anténové zariadenia na strechách budov), štruktúrované kabeláže v rámci budov, základnú konfiguráciu rádiových zariadení a PC u zákazníka. Po zaškolení aj servis rozličných sieťových, rádiových zariadení a PC).   
POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA:

Požadované vzdelanie – zameranie, odbor: technické, elektrotechnické
Jazykové znalosti: anglický alebo nemecký jazyk – mierne pokročilý (je vítané, nie je
však podmienkou).
POČÍTAČOVÉ ZNALOSTI – používateľ:

Microsoft Outlook – pokročilý, Používateľ MS Windows – pokročilý, Internet (e-mail, www)
– pokročilý, počítačové znalosti – administrátor: Administrácia LAN/WAN – základy
DOPLŇUJÚCE POŽIADAVKY:

vodičský preukaz skupiny B, manuálna technická zručnosť a základné znalosti práce s
PC a sieťovými zariadeniami. Prax vítaná.  
PONÚKANÝ PLAT: 12 000 – 13 000 Sk, záleží od skúseností, praxe a výkonu.   
Informácie pre uchádzača:
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 30. 3. 2007.

Životopisy prosíme zaslať na e-mail: office@airwave.sk. Podrobne popíšte svoje vedomosti, skúsenosti a iné zručnosti. Kontaktovať budeme telefonicky len vybraných uchádzačov do 30. 3. 2007, ktorých pozveme na pohovor.
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Čítajte a vyhrajte

Povesti, rozprávky a príbehy z Krupin
skej planiny Kamenná žena od Petra
Urbana predstavujú kraj zabudnutých
krás na juhu stredného Slo
venska. Aj tento božský flia
čik zeme je opradený jem
nou pavučinou mýtov a ču
desných príbehov z dáv
nej minulosti – o tajom
stvách starodávnych hra
dov, krupinskej vartovky,
o záhadách čebovských
vínnych pivníc i o zázrač
nom dudinskom nápoji
pre cisárovnú, o tesár
skych dúpenciach,
o miestnych beťároch
i strašidelných bytos
tiach, zbojníkoch,
strigách, kamennej
žene, trúbiacom kame
ni a mnohých ďalších neuveriteľných
záhadách...
Knihu Konfucius Rozhovory a vý
roky (Lun Jü) v preklade Mariny Čarno

gurskej vyhráva Magdaléna Matejo
váová z Ul. P. Blahu v Malackách.
Prosíme výherkyňu, aby sa ohlásila v re
dakcii na Radlinského ul. 2751/1 na
3. poschodí, č. d. 407. Ak
chcete súťažiť
o Kamennú že
nu, pošlite do 5.
marca nalepený
kupón a možno
práve na vás sa
usmeje šťastie.

tvoria rôznorodú a malebnú krajinu, v ktorej sa v dokonalej súhre striedajú lesy, lúky
a polia. Lesy sú väčšinou listnaté, prevládajúcou drevinou je buk, v menšej miere
sa vyskytuje dub, jaseň, javor, breza a lipa.
V kopcoch Bielych Karpát pramení
množstvo prítokov Váhu a darí sa tu rastlinám, ktoré nerastú nikde inde na Slovensku – najmä vzácnym druhom (tajnička
č. 3).
Oblasť Bielych Karpát ponúka veľmi
dobré podmienky na zimné i letné športy.
Nachádza sa tu veľa bežkárskych dráh
a na Starej Myjave alebo Lopeníku si môžete aj zalyžovať.
V lete máte k dispozícii viacero dobre
značených turistických trás – najzaujímavejšou je hlavná hrebeňová trasa vedúca
takmer celým hrebeňom Bielych Karpát.
V oblasti sú tiež vhodné podmienky na
cykloturistiku a vodné športy.

polomery; tajnička č. 1; rádio – televízia
C zmyslový ústroj; časové obdobie; ŠPZ
Martina; rímskych 50; hlas holuba; omotaj;
kosil D bývalý juhoslovanský prezident;
tajnička č. 2; zvieracia noha E čiernomorský prístav; planéta; spojka; kryha po česky;
obyvateľ Záhorskej Vsi po záhorácky F ŠPZ
Senice; vrkoče; nástupište; syn môjho otca;
spoluhlásky v slove nite G pociťuj obrátene;
úzka doska; starec; životný vzor; značka
elektrospotrebičov.

Sponzorom súťaže je najväčší produ
cent hydiny a vajec na Záhorí – spoloč
nosť Hydinár, a. s., Gbely.
Vyzdobené vajíčka odovzdajte v niek
torej z firemných predajní Hydinár, a. s.,
Gbely, v Kútoch, Malackách, Stupave,
Gbeloch, Holíči, Skalici, Šaštíne-Strážach,
drobná inzercia

Náš tip na nákup

• Kúpim 2-i (3-i) byt v Malackách a okolí
(smer Ba) s balkónom a výťahom, respek
tíve zamením za 2-i byt v Ba – Dlhé Diely
(krásny výhľad) + doplatok, nová kúpeľ
ňa, WC, KL + vydláždená lodžia, pivničný
priestor, dobré spoje do centra. Kontakt:
0903/85 19 45 – len do 18.30 h denne.
• Dám do prenájmu čiastočne zariadený
3-i byt na prízemí nájomného domu v cen
tre Malaciek. Kontakt: 0903/46 57 39.
• Opravy a úpravy odevov – expresne rých
lo. Kontakt: 0903/40 95 47, 0908/32 01 69.
• Predám PC Pentium 400 Hz, HDD 8 GB,
64 MB RAM, sieťová karta, CD-ROM, mo
nitor, farebná tlačiareň HP 820 C, Win 98,
jednoduché účtovníctvo. Cena 3 800 Sk.
Kontakt: 0905/38 92 68.
• Absolventka VŠ doučí AJ, NJ, matema
tiku, chémiu 100 Sk/h, Malacky + hľadám
brigádu v MA. Kontakt: 0908/37 33 05.

BUSINESS
CORPORATE
:pomenujme veci správnym menom
RUJDQL]XMHVHPLQ¾UH

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

v supermarkete

TÝŽDEŇ  od 26. 2. do 4. 3. 2007
Pečeňový syr, 100 g za 7,90 Sk • Risto
rante, pizza mrazená, 1 ks 54,90 Sk •
Kuracie pečienky chl., 1 kg za 59,90 Sk
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Opravujem chladničky
a mrazničky,
MONTUJEM KLIMATIZÁCIE
Pavol Šišolák, Závod 663
tel.: 034/779 94 35, 0903/75 06 12
MH 07 F10

Cukráreň Hviezda

Ul. 1. mája 87, 901 01 Malacky
Otvorené denne od 9.00 do 19.30 h.

Oslaďte si život s HVIEZDOU!
MH 07 B3

Náš tip na nákup

PDUHF
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v supermarkete
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CUKRÁREŇ HVIEZDA

Borskom Mikuláši, Senici, Myjave a v Bre
zovej pod Bradlom v termíne od 12. do
22. marca. Kraslice môžete poslať aj na
adresu: Mestské kultúrne a informačné
centrum, Agátová 16, 900 31 Stupava,
uzávierka pre prijímanie kraslíc poštou je
20. marca.
Odborná porota vyhodnotí 3 najkraj
šie kraslice, a to v troch súťažných kategó
riách do 10 rokov, do 18 rokov a v kategó
rii dospelí od 18 rokov. Vyhlásenie výsled
kov sa uskutoční dňa 30. marca v MKIC
v Stupave. Výstava kraslíc bude vo výstav
nej sieni MKIC v Stupave od 31. 3. do 7. 4.
Pre víťazov sú pripravené zaujímavé ceny,
ktoré venuje sponzor súťaže firma Hydi
nár, a. s., Gbely.
Info: e-mail: info@msks-stupava.sk,
tel: 02/65 93 43 12

ZZZEXVLQHVVFRUSRUDWHHX
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TÝŽDEŇ OD 23. 2. DO  8. 3. 2007
Rex spring flower, prací prášok, 6 kg
vedro, 369,60 Sk • Heliol, rastlinný olej,
1 l za 39,90 Sk • Coca-Cola, Coca-Cola
light, 2x2 l plus pohár za 74,90 Sk

MH 07 B1

Krížovka
Biele Karpaty sa nachádzajú na západe Slovenska a tvoria štátnu hranicu s Českou republikou v dĺžke 60 kilometrov. Sú
vyhlásené za chránenú krajinnú oblasť
a majú mnoho prírodných krás. Nachádzame tu viacero štátnych prírodných rezervácií (napr. Turecký vrch, Javorina, Luh
pri obci Horní Němčí, Háj u Lipova a Vlčnovský háj), množstvo chránených prírodných výtvorov, chránených nálezísk a prírodných pamiatok, z ktorých najznámejšie
sú (tajnička č. 1) tiesňava, Krasín nad
Dolnou Súčou, Vršatecké bradlá a ďalšie.
Ťažiskom ochrany prírody sú hlavne neopakovateľné, vzácne krásy bielokarpatských lúk. Na území Bielych Karpát dokázali lesy, lúky, políčka a typické roztrúsené
kopaničiarske osídlenie s prvkami pôvodnej ľudovej architektúry vytvoriť dokonalý
malebný celok.
K najvyšším vrcholom patrí (tajnička
č. 2) s výškou (970 m), Veľký Lopeník (912
m), Chmelová (925 m), Kobylinec (911 m),
Čupec (819 m), Dúžnik (807 m), Machnáč
(771 m) a Kykula (746 m). Biele Karpaty



VODOROVNE
A nevyhnutná potreba lode; štát v USA;
ortodoxné náboženské zoskupenie B dva
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ZVISLE
1 bezcitnosť 2 tajnička č. 3; 3 televízia;
jeden z rodičov; rímskych 100 4 dôveruj; somár 5 nezalesnený vrch obrátene; otec po
maďarsky 6 podmienková spojka; vada;
časť slova kryt 7 prelamuj; lepidlo; spojka
8 tiež; na tomto mieste; produkt včiel 9 modelárske drevo; kartársky výraz 10 abvolt;
pleť; tajná šifra 11 infekčná choroba; citoslovce zvonenia; spojka 12 plošná miera;
sibírska rieka; iniciálky mien hercov Turzonovovej a Jamricha 13 šedá; bývalý najvyš9

ší odborový orgán 14 stred slova penil; plakal básnicky 15 pojem duše u starých Egypťanov; vtip; MPZ Španielska 16 osobný automobil, pýcha bývalej NDR 17 hlavné
mesto štátu Georgia v USA.
Pripravil: JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

Ak nám do 6. marca pošlete správne vylúštenie tajničky krížovky spolu s nalepeným kupónom, budete mať šancu získať
balík reklamných predmetov mesta.

10 11 12 13 14 15 16 17

Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali
správne vylúštenie tajničky – 1. Ostre
dok, 2. Veľký Kriváň, 3. Stolica – sme
vyžrebovali Evu Kollovú z Ul. 1. mája
z Malaciek, ktorá vyhráva knihu od Ka
rola Virsíka Odchádzam s Hippokra
tom.
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KULTÚRA • SPOLOČENSKÁ KRONIKA • OZNAMY
Písané našú rečú

alebo

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

Napíšem vám príbjeh, kerý mi vyprávjala moja mama. Stauo sa to ešče, ket ona biua muadá a biou tu
ochotnícke divadlo. Hrávali tam suobodní aj ženatí. Ňekeré vydaté mjeli
dzeci, a to biu potom problém, aby
ňegdo s nima zavarovau. V divadle
mjeli takého pomocníka, kerí biu poskok pro šecko. Tak mu aj pripadaua
úloha varovčíka. Jedna herečka též
mjeua mauého chuapca a tento biu
velice uvreščaný. Aj teho varovau. Hra
biua v plném prúdze, ked sa otevreuo
kulisové okénko a strýc Jan zakričali:
„Ančo, tam pod dat chuapcovi ceckat,
reve jak pavián, já si s ním nevím rady
a ty sa tu predvádzaš.“ Možete si predstavit ten hurónsky rehot, jaký sa strheu, báraj hráli drámu. Anča chudera
nevjedzeua od hanby, kam by sa pichua. Aj takého príbjehy sa stali.
IRENA HEFKOVÁ

Irenu Hefkovú, podobne ako každého,
kto nám napíše svoj príbeh v záhoráčtine,
odmeníme poukážkou na nákup v pre
dajniach Billa.

VYSYPANÉ Z OBÁLKY

Vážená redakcia,

keďže sa nikde nemôžeme dozvedieť, kam smerujú linky MHD, obraciame sa na vás so žiadosťou o zverejnenie informácií v Malackom hlase. Nemohli by sa rovnako vylepiť cestovné poriadky na zastávky a aké sú ceny cestovného pre občanov? Ďakujeme.
Malačan

Na základe opakovaných žiadostí občanov sa redakcia obrátila
na Ing. J. Martinoviča zo SAD Bratislava, a. s.
„V rámci celoštátnych zmien cestovných poriadkov pre obdobie platnosti 2006/2007, ktoré boli k 10. 12. 2006,
nedošlo k žiadnemu obmedzeniu premávania medzimestských spojov, ktoré suplujú v Malackách MHD. Pri niekto
rých boli vykonané úpravy súvisiace s časovými posunmi z dôvodu zabezpečenia prípojov k vlakom, k autobusom
do Bratislavy, ako i úpravy súvisiace s pripomienkami Mestského úradu v Malackách. Tu bola napríklad doplnená
nová autobusová zastávka na Ul. gen. M. R. Štefánika 1400. Rovnako sa prelepili všetky cestovné poriadky novými.
Evidujeme aj neustále problémy s ich poškodzovaním a zistené závady sa snažíme priebežne odstraňovať.“
Harmonogramy spojov:
Mestská doprava v Malackách je v rámci mesta
začlenená do prímestských liniek Malacky – Plavec
ký Peter a Malacky – Láb – Jablonové – Turecký
vrch.
Malacky – Láb – Jablonové – Turecký vrch. V tejto
linke je zahrnutá doprava v rámci mesta Malacky zo
ŽST v smere na Juh a späť
MA ŽST
5.45
Sasinkova
5.47
Pezinská – MŠ
5.49
Schafy
5.51
Strojárne
5.53
Kablex
5.55
MA ŽST
6.10
Spoje premávajú v pracovných dňoch.

6.25
6.27
6.29
6.31
6.33
6.35
6.45

Recept pani Vozárovej

Pomarančové
srdiečka
SPOTREBA:
250 g hladkej múky
150 g práškového cukru
štipku soli
1 vanilkový cukor
1 vajce
150 g zmäknutého masla
Na plnku a zdobenie:
100 g pomarančového lekváru
100 g tmavej čokoládovej polevy
50 g vlašských orechov
PRÍPRAVA:
Všetky ingrediencie potrebné do
cesta spracujeme a necháme v chla
de hodinu odpočinúť. Cesto ešte raz
prepracujeme, aby bolo vláčne. Na
pomúčenej doske ho vyvaľkáme na
hrúbku stebla a vykrojíme cca 60 sr
diečok. Upečieme ich na vymaste
nom plechu. Ešte teplé ich pomocou
nožíka vyberáme. Pomarančovým
lekvárom srdiečka po dvoch zlepí
me. Rozpustíme čokoládovú polevu,
do ktorej povrch srdiečok namáča
me. Ozdobíme ich polovicou ore
cha.

Malacky – Láb – Jablonové – Turecký vrch
1.
2.
3.
4.
MA ŽST	-	
7.30 12.30 13.10
Okresný súd	-	
7.35 12.35 13.15
Zberné suroviny	-	
7.39 12.39 13.19
Zabáva nás pán Baklík
– Čovječe, Gusto, ty si ale porádňe
opitý ! Do ťa núcí tak sa zrichtovat?
– Ňigdo, strýčku, já sem dobrovolňík!
– Zdenku, vidzeus, jak sa tá slečinka
na mja usmívaua?
– Ňic si z teho, kamaráde, nerob, aj já
sem sa moseu usmít, ked sem ťa prvňí vidzeu!
– Čua sem, Aneško, že ten tvúj syn sa
po maturice hned dostau do banky. A jak
sa mu darí?
– Ale, aňi sa nepýtaj! Je v maléru!
– Nepovjedz, a proč?
– Ale, somár jeden, on tam zanechau
odtlačky prstú!
– Predstav si, moja žena má meňiny
a narodzeniny v jeden den, a to presňe
na Vánoce!
– Neuvjeritelné, jaká náhoda!
– Žádná náhoda! Víš, co sem sa nachodziu, než sem takú našeu?!

V priebehu dvoch hodín sme sa do
zvedeli mnohé zaujímavosti. To, že nie
kedy sedlo bicykla muselo uniesť aj
200 kg, že v Belgicku bývajú v nedeľu
obchody striktne zatvorené a baterky
si najradšej cyklisti dobíjali pri pive. Ich
MALACKÝ HLAS
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Malacky – Plavecký Peter
MA ŽST
7.20
Vinohrádok
7.26
Bytovky VÚ
7.31
Cesta mládeže
7.33
Záhorácka – ZUŠ
7.36
Okresný súd
7.39
ZŠ Štúrova
7.45
MA ŽST
7.50
Spoj premáva len v dňoch školského vyučovania.
Malacky – Plavecký Peter
MA ŽST
7.15
Sídlisko Juh
7.19
Servis Kubina
7.21

7.15
7.19
7.21

9.20
9.24
9.26

Malacky – Plavecký Peter
MA ŽST
8.00
8.40
Sasinkova
8.02
8.42
Štadión
8.03
8.44
Nemocnica 1
8.06
8.46
Nemocnica 2
8.08
8.48
Písniky
8.10
8.50
Písniky 2
8.12
8.52
Písniky 1
8.13
8.53
Hurbanova
8.14
8.54
R. Dilonga
8.15
8.55
Štadión
8.17
8.57
Sporiteľňa
8.19
8.59
MA ŽST
8.20
9.00
Všetky spoje premávajú v pracovných dňoch.

OSPRAVEDLNENIE

Vážení čitatelia,
rád by som sa v nasledujúcich riadkoch v mene autorov knihy Malacky 1206–2006
ospravedlnil a pokiaľ možno napravil pocit krivdy zo skreslených faktov, i keď viem,
akú silu má vypustené slovo.
Úprimne sa ospravedlňujeme RNDr. Jozefovi Königsteinovi, CSc., PhD., za uverej
nenie nesprávnych informácií o rode a otcovi Ing. Ernestovi Königsteinovi:
• Ing. Ernest Königstein bol rímskokatolíckeho vyznania a do koncentračného tá
bora bol deportovaný ako účastník národného odboja za oslobodenie.
• V rozpore s tvrdením na str. 61 pravdou je, že Ing. Ernest Königstein bol v koncentračnom tábore z rodiny sám a v tábore zahynul.
• Ing. Ernest Königstein bol generálnym riaditeľom a majoritným akcionárom firmy
Slovenský liehový priemysel.
• Ospravedlňujeme sa za zlé uvedenie mena na str. 53.
V dotlači, resp. v ďalšom vydaní, budú nesprávne údaje opravené. Ďakujeme RNDr.
Jozefovi Königsteinovi, CSc., PhD., za pochopenie a prijatie nášho ospravedlnenia.
Nepravda vyzerá často ako skutočnosť len preto, že pozeráme z uhla zlých informácií
a informácie nám zanechal niekto, kto patril do iného obdobia a kto ich zaznamenal
z určitých dôvodov. Práve uvádzať veci na správnu mieru je jedným z poslaní historických kníh, pretože ani omyly nezmenšujú význam a nutnosť poznania našej spoločnej
histórie.
				
Za kolektív autorov Stano Bellan

10.10
10.12
10.14
10.16
10.18
10.20
10.22
10.23
10.20
10.25
10.27
10.29
10.30

Kniha o meste
aj na predaj
Publikácia, ktorú Malačania s trvalým
pobytom v meste dostávajú zdarma do
každej domácnosti, je veľmi žiadaná a ra
di by ju získali aj iní záujemcovia. Môže
me ich potešiť správou, že od 1. marca
budú predajné výtlačky knihy k dispozícii
v TIK-u a v klientskej kancelárii MsÚ za
výrobnú cenu 790 Sk.
-redSpomienka
8. marca uplynie 5 ro
kov, čo nás navždy
opustil náš drahý
manžel, otec a ded
ko Štefan Čanky.
S láskou spomínajú
manželka, syn, dcéra a vnúčatá. Kto ste
ho poznali, spomínajte s nami.
Spoločenská kronika
POVEDALI SI ÁNO:
Od 12. do 19. 2. 2007:
Jana Žáčková a Michal Trenčanský;
Mária Violová a Martin Chrupka

Osemtisícová túra
za dve hodiny
Galéria MCK sa 12. februára preme
nila na provizórne „kino“, kde účast
níci cykloexpedície Slovakia – Bri
tish Islands tour 2006 (19. 6. – 8. 9.)
Peter Patsch, Jozef Bocko a Ľubomír
Horňák besedovali pri premietaní
fotografií o nástrahách viac ako 8tisíc kilometrov dlhej ceste trinásti
mi krajinami.

ZŠ Štúrova
7.24
7.42 12.42 13.22
Zberné suroviny	-	
7.49 12.59 13.39
ZŠ Dr. J. Dérera
7.26
7.52 13.02 13.42
Pomník padlých 7.28
7.53 13.03 13.43
MA ŽST
7.30
7.55 13.05 13.45
Spoj č. 1 má príchod v smere od Plaveckého Štvrtka.

Veľkomoravská
7.22
7.22
9.27
Cesta mládeže
7.23
7.23
9.28
Kozia – ZŠ Záhorácka
7.24
7.24
9.29
Záhorácka – ZUŠ
7.26
7.26
9.31
Sasinkova
7.28
7.28
9.33
Nemocnica
7.32
7.32
9.37
Písniky
7.33
7.33
9.38
Písniky 2
7.34
7.34
9.39
Písniky 1
7.36
7.36
9.41
Hurbanova
7.38
7.38
9.43
R. Dilonga
7.40
7.40
9.45
Štadión
7.43
7.43
9.48
Slovakia
7.45	-	
9.50
Kozia – ZŠ Záhorácka
7.47	-	
9.52
Cesta mládeže
7.48	-	
9.53
Veľkomoravská
7.49	-	
9.54
ZŠ Štúrova
7.55	10.00
Pomník padlých	-	
7.47	MA ŽST	-	
7.50
10.05
Spoj č. 1 premáva len v dňoch školského vyučovania.
Spoj č. 2 premáva iba v pracovných dňoch počas prázdnin.
Spoj č. 3 premáva v pracovných dňoch.

†

NIE SÚ MEDZI NAMI:

jedálniček tvorila ryža, cestoviny, ryby,
no najmä sladkosti. Život im zneprí
jemnili malé mušky tzv. meggies
a energiu odoberali mestá plné turis
tov. Naopak, zdrojom elánu boli stret
nutia s pohostinnými ľuďmi či prírod
né a kultúrne pamiatky na ceste staro
bylou krajinou.
Vo vestibule MCK môžete do začiat
ku marca obdivovať bicykle s desaťti
sícami najazdených km či stany, ktoré
boli 80 dní provizórnym domovom
„cyklodobrodruhov“. Steny knižnice
zase zdobí vyše 450 fotografií mapujú
cich život na dvoch kolesách.

Od 5. do 19. 2. 2007:
František Chrust, 1943, Malac
ky; Miroslav Krajčír, 1954, Malacky;
František Čirka, 1939, Malacky; Peter
Šarközy, 1959, Rohožník; Anastázia
Dašková, 1928, Malacky; Anna Štu
ková, 1934, Gajary; Mária Kunáková,
1938, Malé Leváre; Blažej Hurban,
1925, Gajary; Angela Ščasná, 1924,
Zohor; Helena Andilová, 1927, Malac
ky; Tomáš Rozbora, 1925, Gajary; Ce
cília Ulehlová, 1924, Lozorno; Rozália
Kučerová, 1923, Veľké Leváre; Alžbe
ta Krivdová, 1928, Malacky; Alžbeta
Dvoranová, 1923, Devínska Nová Ves
...

Text, foto: -lucy-

ANNAMÁRIA HORVÁTHOVÁ
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Bronzový lesk našej atletiky
V bratislavskej atletickej hale Elán
odštartoval v sobotu 10. februára
seriál pretekov spadajúcich do
Majstrovstiev Slovenska v ľahkej
atletike. Ako prví si atmosféru
šampionátu pod strechou vyskú
šali dorastenci. Do Bratislavy me
rali cestu i piati atléti z Malaciek.
Trojica chlapcov šprintérov – Ru
dolf Rusňák, Jakub Vilímek a Da
niel Šimek, strednotratiar Ján Be
ňa a šprintérka Alexandra Štuko
vá. Na medailu si zuby celkom jed
noznačne brúsila „Sandra” a Jano.
Predurčovali ich na to výsledky
z predchádzajúcich pretekov.
Ťažký program Sandry Štukovej
Sandra Štuková zápasila pred majstrov
stvami Slovenska s vlečúcim sa nachlad
nutím a stratila mnoho času na prípravu.
Naposledy sa v tomto roku predstavila na
medzinárodnom halovom Elán mítingu,
kde však výkonmi príliš nezažiarila. Potom
sa opäť ozvala nevyliečená choroba a do
štartových blokov zakľakla až na doraste
neckom šampionáte. Čakal ju ťažký
program. Na začiatku bol cieľ prebojovať
sa do finále v behu na 60 metrov. Potom
sa musela koncentrovať na jej najdôleži
tejšie disciplíny, 200 metrov a 400 metrov.
V nich figurovala ako jasná favoritka. No a
v závere ešte finále šesťdesiatky, z posled
ných síl skúsiť vybojovať tretiu medailu,
najlepšie opäť zlatú. Žiadna zábava.
Sklamanie z inej strany
Trénera Štukovej Petra Filipa sklamal
najmä nízky záujem malackých priazniv
cov o atletiku. „Neprišli sa pozrieť ani niek
torí rodičia pretekárov, ktorí mali
v sobotu svoj veľký deň! Nehovoriac
o ostatných pretekároch, ktorí v skupine s

tými, čo pretekali, pravidelne trénujú,“ ci
tujeme z Filipovho vyjadrenia na serveri
AC Malacky. Napokon, mohli zrejme jedi
ne ľutovať. V hale nebola o pekné výkony
núdza. Najmä Sandra Štuková sa chce vrá
tiť do starej formy, ktorá ju katapultovala
na minuloročné Majstrovstvá sveta ju
niorov v Pekingu.
Triumfálna cesta k zlatu
Rozbeh šesťdesiatky zvládla a podľa
predpokladov postupovala do finále. Sil
nejšia je však na dlhšie disciplíny. 200 met
rov predstavuje v hale jeden okruh, 400
metrov potom zákonite dva. Obe disciplí
ny vyžadujú výbušnosť, rýchlosť i nutnú
dávku vytrvalosti. Sandra si na týchto
dvoch tratiach vydláždila cestu do repre
zentácie, hoci skvele vie zabehnúť i osem
stovku. V behu na 200 metrov nenašla
premožiteľku. Podľa očakávaní, i keď ča
som zaostala za výkonmi z minulého ro
ka. Sandra však získala prvú medailu, a to
hneď zlatú. Tú druhú si vybojovala na
štvorstovke. Táto trať našej pretekárke vy
hovuje najviac, v súčasnosti v nej dominu
je i medzi ženami. Sandra potvrdila papie
rové predpoklady solídnym časom 57, 40
sekúnd. Hon na medaily ukončila ziskom
bronzu vo finále šesťdesiatky. Sandra Štu
ková už dlho nezažila pocit odísť z prete
kov bez medaily. Tento trend by nemala
porušiť ani na pretekoch v najsilnejšej slo
venskej konkurencii medzi ženami.
Zlato i z osemstovky
Ján Beňa tiež potvrdil prognózy tréne
rov na zisk zlata z osemstovky. Jano nie je
takým suverénom ako jeho kolegyňa San
dra. Na rozdiel od nej bol jeho vrchol sku
točne v sobotu. V takticky rozbehnutom
behu na 800 metrov zvládol záverečný fi
niš lepšie ako jeho veľký súper Ranuša

z Dubnice. Víťazstvom na 800 metrov uza
vrel skvelú bilanciu malackej atletiky na
majstrovstvách. Druhý tréner AC Vladimír
Handl po pretekoch priniesol výbornú
správu, že náš klub skončil v celkovom
hodnotení družstiev na šampionáte tretí.
Tento úspech vybojovali dvaja pretekári.
Trapas malackej štafety
Zvyšní traja malackí šprintéri mohli je
dine prekvapiť. Vlastne nie tak úplne, šan
cu na medailu (možno i na najcenejšiu)
mali v štafetovom behu na 4 x 200 met
rov. K trojici šprintérov Šimek, Vilímek
a Rusňák sa pridal i Jano Beňa. Spolu už
získali striebro na minuloročnom halo
vom šampionáte dorastencov. Tentoraz
sa veci vyvinuli nepriaznivo. Dano Šimek
sa pri preberaní kolíka príliš ponáhľal
a „ušiel“ svojmu kolegovi Vilímkovi z po
voleného odovzdávkového priestoru.
V takomto prípade sú atletické pravidlá
nekompromisné. Pre nejaký dôvod tam
tie čiary namaľované sú a ich prešliapnu
tie bez kolíka sa trestá diskvalifikáciou.
Malačania si boli vedomí svojej chyby,
najmä chyby konkrétneho pretekára.
Škoda, unikla nám medaila.

v tejto istej hale dobehol štvrtý, tentoraz
dobehol ako posledný z finalistov. Siedme
miesto na majstrovstvách je však uspoko
jivé, podobne ako šiesta priečka Šimka.
Mimochodom Rusňák skončil na dvoj
stovke až jedenásty. Ešte slabšie si počínal
Jakub Vilímek, ktorý do novej atletickej
sezóny nevstúpil príliš úspešne. Trend po
tvrdil i v sobotu. Štrnáste miesto na šesť
desiatke a dvadsiate na dvojstovke neosl
nili, rovnako ako výsledné časy.

JAKUB VALACHOVIČ

Vydarený ples
františkánskeho gymnázia
Tretia februárová sobota patrila aj Gymnáziu sv. Františka Assiského. V Kul
túrnom dome v Rohožníku sa konal 8. reprezentačný gymnaziálny ples.
Po otvorení plesu riaditeľkou školy Mgr. Martou Šimkovou a príhovore vdp. Michala
Pokopca nasledovalo tradičné predtancovanie, ktoré pripravili študentky a študenti
gymnázia. Zábava potom trvala do skorých ranných hodín. Úspešne sa o ňu starala
hudobná skupina D-kvintet. Prestávky vyplnili okrem tomboly aj ukážky spoločen
ských tancov v podaní dvojíc Nina Nováková – Róbert Szabó, Monika Ondrisková – Jo
zef Knotek. Ples vysokou úrovňou potvrdil svoju povesť a zároveň bol odpoveďou na
otázku, prečo záujem oň každý rok rastie.
Text, foto: MARTIN MACEJKA

... a trapas Dana Šimka
Dano Šimek v rozbehu na 60 metrov
pokazil štart. Priskoro vybehol z blokov,
čo sa stáva i profesionálom. Lenže on po
kazil štart i po druhýkrát. Vtedy sú pravid
lá neúprosné, Šimek opäť letel. Táto chy
ba ho možno motivovala v behu na 200
metrov. V ňom finišoval na 6. mieste a čias
točne si napravil reputáciu, hoci vtedy
ešte nikto netušil, čo vyvedie v štafete.
Spokojnosť i rozčarovanie
Rudolf Rusňák zopakoval minuloročnú
účasť vo finále. Na obdobnom šampionáte

K úspechu niekedy stačí obyčajná pochvala

Špeciálna základná škola
a Praktická škola, ktorá
sídli na Pribinovej ulici,
pred dvoma rokmi na se
ba upozornila sprevádz
kovaním futbalového ih
riska v spolupráci so Slo
venským futbalovým zvä
zom, kedy nepomerne
zlepšila podmienky pre
telesnú aktivitu svojich
žiakov. Keď prekročíte
prah budovy, zistíte, že
vnútri to „žije“. Veď školu
dnes navštevuje 108 žia
kov z celého okresu, kto
rým sa venuje tím 21 pe
dagógov. Viac o poslaní
školy aj o stále nepreko
nanom probléme s integ
ráciou hendikepovaných
detí sme sa porozprávali
s riaditeľkou zariadenia
Mgr. Máriou Míznerovou.

práce sa presadia veľmi ťažko. „Niektorí
našli uplatnenie v Centre sociálnych
a podporných aktivít OZ Svitania na Ul. 1.
mája. Vo všeobecnosti máme dobrú spo
luprácu so všetkými inštitúciami, ktoré

neval. „Peniažky na mnohé aktivity si zhá
ňame sami. Uchádzame sa o granty, 2 %
z daní, z ktorých sme napríklad kúpili vy
paľovaciu pec, hrnčiarsky kruh či suchý
bazén. Najbližšie sa chystáme zrekonštru

v budove Malého kaštieľa Na brehu, na
malé posedenie k môjmu profesijnému ju
bileu. „Všetci si tu rozumieme, snažíme sa
pomáhať jeden druhému. V podstate všet
ko je o pozitívnej spolupráci a komuniká
cii. A tú máme aj s mestom – konkrétne
s Mgr. A. Hrnkovou zo školského úradu.
Hoci je naším zriaďovateľom krajský škol
ský úrad, sme tu v Malackách a pre Malača
nov, a to je podstatné.“
Text, foto: LUCIA VIDANOVÁ

VYSYPANÉ Z OBÁLKY

Vážená redakcia,

Hodina rodičovskej výchovy v praktickom prevedení.
Ako figurant slúži zatiaľ len bábika.

Hyperaktivita si nevyžaduje
zmenu v systéme vzdelávania
„Naša škola je určená pre deti, ktoré sa
nemôžu vzdelávať v bežnej ZŠ, no iba pre
tie, u ktorých bolo diagnostikované men
tálne postihnutie,“ rozhovorí sa na začia
tok riaditeľka. Väčšinou už v škôlke po
strehnú, že dieťa zaostáva za rovesníkmi,
neskôr to potvrdí odborník. Stáva sa i to,
že signál vyšle bežná ZŠ, ktorú žiak navšte
vuje. „Neznamená to však, že ak je dieťa
hyperaktívne či dys- (dyslektik, dysgrafik
a pod., pozn. red.), patrí do našej školy. Pre
tieto prípady sú vypracované špeciálne
metodické pokyny a vyžaduje si špeciálny



Aké to bude o dva týždne?
Už o týždeň sa v atletickej hale Elán (je
dinej atletickej hale na Slovensku, ktorá
spĺňa medzinárodné parametre, čo je bie
da), uskutočnia Majstrovstvá Slovenska
juniorov a dospelých. Vzhľadom na počet
účastníkov je to halový vrchol pre AC Ma
lacky. Medaily sa očakávajú opäť od Štu
kovej a Beňu, ale i od ďalších opôr malac
kej atletiky, ktoré sú už staršie. Patria k nim
šprintérka Barbora Šimková a trojskokan
ka Katarína Ďuricová. Držíme palce!

prístup pedagóga,“ dodáva M. Míznerová.
Nie každému pedagógovi to však podľa
nej vyhovuje, každú zmenu v systéme vzde
lávania dieťaťa však treba citlivo zvážiť.

Zamestnať absolventov je problém
Zo školy vychádzajú absolventi z troch
stupňov A, B, C – od ľahších foriem postih
nutia po ťažšie až viacnásobné. „Žiaci po
absolvovaní školy odchádzajú do odbor
ných učilíšť, alebo majú možnosť pokra
čovať v trojročnom štúdiu priamo u nás
v praktickej škole, kde nadobúdajú nové
zručnosti potrebné pre život,“ ozrejmuje
riaditeľka. Zároveň priznáva, že na trhu

Chlapci sa v praktickej škole učia pracovať s hlinou. Zachytili sme ich pri glazúrovaní vypálených výrobkov. Najnovšie do ich dielne pribudol hrnčiarsky kruh.

sa v našom okrese venujú postihnutým.“
Nezriedka sa stáva, že špeciálnu školu
navštevujú deti absolventov. „Učebné
osnovy prispôsobujeme schopnostiam
a možnostiam žiakov. Je dôležité, aby
okúsili chuť úspechu. Máme tu aj prípad,
keď nám žiaka posunie ZŠ až v deviatom
ročníku, lebo ho nezvláda. Takéto dieťa sa
tu spravidla upokojí, lebo je viac sledova
né,“ priznáva M. Míznerová. Tajomstvo
úspechu však tkvie aj v mimoškolských
aktivitách. V škole funguje 12 krúžkov. De
ti boli s učiteľmi aj na SuperStar, Labuťom
jazere či na muzikáli Neberte nám prin
ceznú. 23. februára mali veľký školský kar

ovať a sprevádzkovať detské ihrisko v ne
využitej časti pozemku vedľa futbalového
ihriska,“ vymenúva.
Trpezlivosť pramení v obetavosti
Neodmysliteľná je dobrá spolupráca
s rodičmi, ale v prvom rade najdôležitejší
je súdržný kolektív pedagógov. „Práca uči
teľa v špeciálnej škole je veľmi náročná. Je
to o osobnosti každého človeka, no ja by
som na obyčajnú školu učiť nešla,“ dodáva
M. Míznerová, ktorá sa tejto profesii venuje
už 25 rokov, z toho 10 rokov vo vedúcej
funkcii. Práve 1. marca pozývam kolegov
ešte zo „starého“ kolektívu, keď škola sídlila

čírou náhodou som sa ocitla v Špeciálnej
základnej škole v Malackách. Čo som tu cítila v prvých chvíľach, cítim aj teraz. Pokojnú
atmosféru. Všetkým, čo tam pracujú, treba
vyjadriť poďakovanie za vytváranie atmosféry, ktorá tam vládne. Z učiteliek sálala trpezlivosť, žiadna nervozita. Sedela som na
chodbe a každá pani učiteľka, ktorá okolo
mňa prešla, ma pekne pozdravila. Verte mi,
bola som milo prekvapená. Bola by som rada, ak by ste niečo o tejto škole napísali. Niečo, čo Malačania možno nevedia. Nechcem
sa vás dotknúť, ale akoby noviny strácali
„šťavu” a nemajú o čom písať.
Ďalší môj tip by bol na reportáž z Mestského centra sociálnych služieb na Ul. 1. mája v Malackách. Poriadok, čistota, ochota
opatrovateliek, dobré kuchárky... To všetko
je tam a o tom tiež treba napísať. Dobré veci
si chváľme a nechoďme vedľa nich, akoby to
bola samozrejmosť. Obe inštitúcie niekto
vedie, a preto všetkým ďakujem za ich poctivo odvedenú prácu.
Vaša čitateľka
Pani, ktorá sa, žiaľ, nepodpísala, ďakujeme za tipy a tešíme sa na ďalšie. Napíšte
nám do redakcie svoje námety, postrehy,
tipy na zaujímavých ľudí... Nech majú vaše
– naše noviny tú správnu „šťavu“.
Redakcia
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