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úvodník

POZVÁNKA

Zopár PREČO

Veľkonočné obdobie má mnoho sym
bolov. Od kraslíc cez kuriatka, zajačikov
a korbáče, tie mašľami ozdobené, až po
korbáče s guľôčkami na kožených pru
hoch, tŕňovú korunu a kríž.
Veľkonočné obdobie, to je prebúdzajú
ci sa život. Či ide o tie kuriatka, zajačiky,
kozliatka, ovečky alebo o Baránka, ktorý
necúvol ani pred smrťou, aby prvého dňa
po sobote z Božej moci víťazne vystúpil
z hrobu. V Ježišovom počine sa rodí život
po živote a v kráľovstve Boha, ktorý nám
dal aj tie kuriatka a zajačiky, vlastne celú
prírodu s jej plnosťou a nádherou.
Krista možno prijať alebo odmietnuť.
Boh vo svojej veľkorysosti dal každému člo
veku slobodnú vôľu. Môžeme si zvoliť prav
du alebo lož, svetlo alebo tmu, život alebo
smrť. Prečo také ostré medze? Ježišov život,
jeho obeta a zmŕtvychvstanie sú takým po
činom pre ľudí, že uvažujúc o nich nemô
žem pristať len na polopravdu, stáť len
v polotme a byť len trochu živý.
Slobodne môžeme Kristovo zmŕtvych
vstanie, podstatu Veľkej noci aj poprieť. Po
tom poskytujem na rozmýšľanie aspoň nie
koľko PREČO. Prečo sú telá dávno zosnulých
Kristových nasledovníkov, ako napr. Sv. Ka
taríny Labouré, Sv. Bernadetty Soubirous
alebo hoci pápeža Jána XXIII. aj po desiat
kach rokov od ich pochovania stále ako ži
vé? Balzamovaním to nie je. Prečo zástera
mexického Indiána Juana Diega vydržala
od decembra 1531 až dodnes, hoci bežne
sa vlákna agáve po 20 rokoch rozpadnú?
Lebo na nej je obraz Ježišovej Matky, ktorý
nezhotovila ľudská ruka, a použité farby sú
na tejto zemi neznáme? Prečo Gemma di
Giorgio, Sicílčanka, ktorá sa v roku 1939 na
rodila slepá, bez zreničiek, teraz vidí? Lebo
ju požehnal Kristov kňaz, dnes už sv. Padre
Pio? Prečo?
Prečo máme oči a uši? Aby sme nevi
deli a nepočuli pravdu? Porozmýšľajme!
Veľkonočné obdobie je aj na to.
JOZEF BULLA

Pozývame vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky,
ktoré sa uskutoční vo štvrtok 26. apríla o 14.00 h vo veľkej zasadačke Mestského úradu na Radlinského ulici.
V rámci programu budú
prerokované aj tieto body:
návrh VZN o požiarnom poriadku
mesta Malacky, prevody nehnuteľností, návrh novej právnej formy príspevkovej organizácie mesta – Mestské
centrum sociálnych služieb, návrh ďalšieho postupu realizácií zámeru odkúpenia Pálfiovského kaštieľa, návrh rekonštrukcie verejného osvetlenia
a iné.
Všetci ste srdečne vítaní.
OZNAM

Noc s Andersenom
V  piatok 30. marca sa Knižnica
Mestského centra kultúry premenila na dom rozprávok, záhad a
prekvapení. Prvé deti chtivé zážitkov sa začali schádzať po 17. hodine. V  knižnici na ne čakali rozprávkové bytosti – Snehulienka,
chrobák Robčo, vodníčka Petra,
kráľovná Renátka, princezná Spievanka, Biela pani, Peter Pan, ježibaba, škriatok Puk a pani knihovníčka Jarka.
23 detí vo veku 7 – 12 rokov rozdelených v 5 skupinách na súťažných stanoviskách plnilo rôzne úlohy. A po nich
bolo pripravené čítanie: na rozprávkovom strome viseli názvy rozprávok od

známeho dánskeho spisovateľa H. CH.
Andersena. Víťazné družstvo si „odtrhlo“ zo stromu rozprávku, ktorú prečítala
ježibaba Majka.
Po výdatnej večeri sa deti pustili do
ďalšej disciplíny – literárneho kvízu. Po
ňom nasledovala spoločenská hra Deka. Pre deti bola nachystaná aj truhlička
želaní, ktorú spoločne zakopali na kopčeku pred knižnicou.
V ďalšej súťaži Ukáž, čo vieš predviedli svoje tanečné, recitačné a spevácke výkony. Úder polnoci priniesol čítanie úryvku z knihy Charlotina pavučinka. Vzrušujúce zážitky boli príčinou
toho, že zaspávanie malým nočným
návštevníkom knižnice trvalo dlho. Realizáciou tohto projektu sa Knižnica

MCK zapojila do medzinárodného chatovania medzi knižnicami.
Organizátori ďakujú
sponzorom podujatia:
Pekárni Gama z Plaveckého Štvrtka
a Gastru M+M.

Oznamujeme klientom Mestského
úradu v Malackách, že 12. apríla od
9.00 do 14.00 h bude prerušená dodávka elektrickej energie v budove
Mestského úradu na Radlinského
2751/1 v Malackách.
Z tohto dôvodu bude mestský úrad
v tento deň poskytovať svojim klientom služby len v obmedzenom rozsahu.
Rovnako bez dodávky budú aj objekty na uliciach Jilemnického 28, Kláštorné námestie 5, 6, Partizánska, Radlinského, Zámocká 2, Nádražná 8, 10,
15 a 17.
Ďakujeme za pochopenie.

MCK Malacky, foto: S. Osuský

Keď príde máj...

Pri doznievajúcej hudbe Malackej hudobnej jari sa Malacky chystajú na
tradičné celodenné podujatia Prvomájových Malaciek, ktoré budú opäť
situované na rôznych miestach Zámockého parku. Podujatie pri vstupnej
bráne 10.00 h otvorí primátor mesta.

Na hlavnej tribúne
sa vystriedajú hudobné telesá zastupujúce rôzne žánre – dychová muzika
z Veľkých Bílovíc Legrúti o 10.15 h, populárna country skupina Bukasov masív
o 12.00 h, ktorú o 14.00 h na hodinu vymení hudba s prvkami balkánskej a cigánskej muziky Divozel. O 15.30 h vystúpi ALOJZ, alternatíva LOJZA, žiaľ, bez
legendárneho Mariána Kochanského. O 17.00 h zasvieti klenot českej folkovej
scény NEŘEZ. O 18.30 do tanca zahrajú Karpatské horké a od 20.00 do 22.00 h
dychová hudba Záhorienka s imitátorom Liborom Pantúčekom.
Lúka pri kaštieli
ožije Stanom detskej radosti OZ M.L.O.K. a veselými hrami CVeČka. Pred
kaštieľom si návštevníci pripomenú zážitky z Malackého historického dňa, keď
opäť vystúpia umelci z Tovarišstva starých bojových umení a remesiel
v dvoch vstupoch o 12.30 h a 14.15 h. Harmonogram osláv doplnia Vrbovské
vŕby o 13.00 h, TUBABU o 15.00 h a v štýle westernu Old Time band FUNNY FELLOWS o 16.00 h.
Na hádzanárskom ihrisku
bude najmä pre najmladších o 11.00 h koncertovať Mária Podhradská a Richard Čanaky. O 13.00 h je pripravená detská cirkusová pouličná šou plná atrakcií v podobe bábok, chodúľových akrobacií, cirkusantských gagov a skvelých
prevlekov.
Zo škvarového ihriska
sa o 11.00 h budú ozývať hudobné kreácie skupín Centrum Rozbitého Skla,
Strana 156, The Reel, Zóna A a iné. O 18.30 vystúpi MANGO MOLAS so skladbami
vychádzajúcimi z afrokubánskej tradície a priaznivci skupiny POLEMIC si prídu
na svoje od 21.00 do 22.00 h.
Na futbalovom ihrisku
sa môžete tešiť na futbalový zápas. Pripravených je aj množstvo ďalších atrakcií, ako maľovanie na tvár, živé sochy, živé koníčky...
Kompletný program Prvomájových Malaciek prinesieme v nasledujúcom
vydaní MH.
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SPRAVODAJSTVO

Nové športoviská,
ako ďalej?

DO POZORNOSTI

Darovanie krvi už
v centre na 1. mája

Po niekoľkomesačnej prestávke sa
11. 4. (od 8.00 do 11.00 h) po prvý raz
uskutoční odber krvi od dobrovoľných
darcov mimo areálu malackej nemocni
ce. Priestor na výkon odberov  i vhodnú
čakáreň poskytlo Mestské centrum
sociálnych služieb na Ul. 1. mája č. 9
(bývalá škola).
Objekt sa nachádza neďaleko centra,
je prístupný priamo z ulice a vyhovuje
nárokom Národnej transfúznej stanice

a jej mobilnej odberovej jednotky. No
vinkou v organizácii odberov bude
osobná prítomnosť členov mestskej or
ganizácie Slovenského Červeného kríža
a celkové zlepšenie podmienok pre dar
cov krvi. Všetci, ktorí sa rozhodnú daro
vať krv v novom príjemnom prostredí,
budú vítaní! Podmienkou je vek od 18
rokov a dobrý zdravotný stav. So sebou
by mali mať preukaz poistenca a ob
čiansky preukaz.
			
-tabu-

TIK predáva

V turisticko-informačnej kancelárii si môžete zakúpiť novú sadu hrnčekov s mest
skými motívmi v hnedej a pieskovej farbe. Na výber máte tri varianty za cenu od
120 do 170 Sk.
TIK ponúka aj tip na drobný darček. Môžete si tu zakúpiť minimúrik z tehál
s citátom od klasikov, ako sú O. Wilde, Seneca, Tolstoj..., a to len za 143 Sk.
Do predaja sa zároveň dostáva i knižná publikácia od Jozefa Moravčíka Jaku
bovca Hakáčové husle. Túto zbierku záhoráckych básní kúpite za 299 Sk.
TIK Malacky, Bernolákova 1/A (budova inkubátora), 901 01 Malacky,
t. č.: 034/772 20 55, e-mail: info@tikmalacky.sk

Malacky verzus Slovensko
V celoštátnom testovaní vedomostí
deviatakov MONITOR 9 skončili malacké školy tesne pod celoslovenským priemerom (výsledky v zátvorkách).
V matematike dosiahli 17,8 bodov
(18,4), percentuálne vyjadrené boli
úspešní na 59,2 % (61,2 %).
Slovenský jazyk a literatúra skončili
v celoslovenskom meradle s lepšími vý
sledkami.
Malackí žiaci získali v teste v prieme
re 19,2 bodov (20,1), teda 64 % (67,1 %).



V každom predmete mohli žiaci získať
najviac 30 bodov.
102 žiakov zo škôl s vyučovacím ja
zykom slovenským spravilo oba testy
na 100 %.
Zaujímavosťou bolo vyhodnotenie
najpočetnejších mien a priezvisk. Test
vypĺňalo najviac Tomášov (1866) a Ve
roník (1538). Najčastejším priezviskom
bolo Kováč/Kováčová (283).
194 žiakov, ktorí sa testovania zú
častnili, sa narodilo 1. 10. 1991. Oproti
roku 2006 poklesla populácia deviata
kov o 6 %. 		              -mh-

Hádzanári sú ústretoví
Podľa vedúceho hokejbalového klubu
Dušana Janotu sa za najpriechodnejšie
riešenie, ktoré by priaznivcov tohto špor
tu posunulo k vytúženému športovisku,
javí využívanie terajšieho hádzanárskeho
ihriska v Zámockom parku. „Aktívne ro
kujeme s malackými hádzanármi, ktorí
nám radi vyjdú v ústrety. Ich tréningy by
sme zladili s našimi a ihrisko by sme do
času, kým sa opäť osadí ľadová plocha,
mohli využívať. Reálne to vidím až na jar
budúceho roka,“ hovorí. Dovtedy je po
trebné ihrisko upraviť. Hokejbalisti našli
podporu aj u poslancov MsZ M. Valacho
viča a O. Divinského. Tí na niektorom z bu
dúcich zasadnutí MsZ odprezentujú ná
zory zanietených športovcov.
Mantinely, áno aj nie
Hokejbalové ihrisko musí mať rozmery
52 x 26 m. Hádzanárske je menšie. Hokej
balisti nutne potrebujú mantinely. Dali by
sa využiť tie z ľadovej plochy? Podľa Ing.
G. Rehákovej z MsÚ je reálne, aby sa há
dzanárske ihrisko využívalo aj pre hokej
balistov. „Mantinely ľadovej plochy tech
nicky hokejbalovým nevyhovujú. Hľadá
me však ďalšie možnosti ako požiadavku
HBK Malacky uspokojiť,“ dodáva. D. Jano
ta priznáva, že úplne nové ihrisko na nie
ktorom z mestských pozemkov by si vy
žadovalo investíciu až 1,5 milióna Sk.
Úprava jestvujúceho v „Zámku“ by vyšla
podstatne menej. Dokonca sa črtá mož
nosť odkúpiť staršie mantinely od jedné
ho bratislavského klubu.
Viacúčelové ihrisko v CVeČku
Dlhoročnou víziou vedenia CVČ aj
mesta je osadiť v areáli na Rázusovej mul
tifunkčné ihrisko, ktoré je projektované až

na 14 druhov športu. 28. marca Ing. G. Re
háková rokovala so spracovateľom pro
jektovej dokumentácie ihriska. Časový
horizont jeho realizácie v súčasnosti nie je
známy, všetko závisí od možností mest
ského rozpočtu. Ihrisko v CVeČku by moh
lo okrem športových záujmových krúž
kov centra slúžiť aj ostatným. Jeho riadi
teľka Mgr. A. Šurinová nevylučuje mož
nosť, že by ho prenajímali. „Samozrejme
na základe dohody a s plnou právnou zod
povednosťou. Ihrisko by malo byť otvore
né aj pre ľudí, tiež na základe kompromi
su,“ dodáva.
Pod nadjazdom?
Pri riešení problému hokejbalistov sa
opäť objavila myšlienka, či nevyužiť plo
chy medzi supermarketmi Billa a Lidl.
„Priamo pod nadjazdom sú už osadené
prekážky pre cyklistov. Hľadajú sa mož
nosti aj pre milovníkov skateboardu. Pred
metné pozemky sú sčasti mestské, ale aj
súkromné. Ing. F. Klíma z MsÚ prezentoval
možnosť za pozemkom MUDr. Slávika
vybudovať ihrisko so všestrannejším vy
užitím a s osadením prekážok pre skate
boardistov a korčuliarov,“ hovorí G. Rehá
ková. Podľa nej však realizácia tohto zá
meru predpokladá vykúpenie pozemku
od súkromníka. Nápad korešponduje aj
s územným plánom mesta, keďže je tu
navrhnutá oddychová časť so zeleňou
parkového typu aj s ihriskom.
Koncepcia rozvoja športu
a športovísk
Podľa Mgr. A. Pašteku, predsedu ko
misie školstva a sociálnych vecí, bola pri
mátorom zriadená komisia, ktorá má za
úlohu spracovať koncepciu rozvoja špor
tu a správy športových zariadení mesta.
Predsedá jej riaditeľ AD HOC-u V. Mihoč
ko. Komisia požiada všetky športové or
ganizácie mesta a školy mesta o správu
o činnosti a využívaní jednotlivých špor
tovísk za účelom analýzy terajšieho stavu.
Potom vypracuje koncepciu, ktorej súčas
ťou bude podpora športových organizácií
zo strany mesta, správa jestvujúcich mest
ských športových zariadení a na základe
analýz návrh budovania ďalších športo
vísk.
„Medzi takéto zariadenia v súčasnosti
patria športová hala, štadióny v Zámoc
kom parku, stolnotenisová herňa a letné
kúpalisko. Do majetku mesta spadajú aj
športové zariadenia na jednotlivých ško
lách, ako aj športové plochy na detských
ihriskách,“ dodáva A. Pašteka.
LUCIA VIDANOVÁ
Foto: archív redakcie

• O ďalšom postupe v prípravách projektu
na odkanalizovanie Malaciek rokoval pri
mátor mesta J. Ondrejka s predsedom
predstavenstva Bratislavskej vodárenskej
spoločnosti, a. s., D. Gemeranom 20. mar
ca. O podporu výstavby kanalizácie chce
BVS žiadať fondy Európskej únie.
• Posilnenie mestskej hromadnej dopravy
s dotáciou rozpočtu mesta bolo 21. marca
hlavným bodom stretnutia RNDr. Jozefa
Ondrejku s Ing. Petrom Sadovským, gene
rálnym riaditeľom Slovak lines, a. s.
• Skúsenosti Malaciek s výstavbou prie
myselného parku prezentoval 21. marca
primátor J. Ondrejka odbornej verejnosti
na jednom z workshopov veľtrhu CONE
CO v bratislavskej Inchebe.
• 22. marca sa uskutočnila v MsÚ odborná
porada k pripravovanej rekonštrukcii ve
rejného osvetlenia. Jednou z úloh, ktorá
z porady vyplynula, je pripraviť návrh fi
nancovania tohto náročného projektu.
• Nemocničná, a. s., finišuje s rekonštruk
ciou ďalšej časti malackej nemocnice. S cie
ľom oboznámiť sa s postupom rekonštruk
cie navštívil zariadenie 22. marca primátor
mesta. Rekonštruované priestory budú
sprístupnené verejnosti 12. apríla.
• 28. marca navštívili mestský úrad zá
stupcovia Rádu menších bratov františká
nov v súvislosti s pripravovaným odpre
dajom Pálfiovského kaštieľa. Rád vypracu
je písomnú cenovú ponuku, ktorú pred
loží poslancom MsZ v Malackách na naj
bližšom rokovaní 26. apríla.
• Mesto zabezpečí spracovanie technic
kého návrhu a finančného plánu, firmy sa
budú podieľať na spolufinancovaní kana
lizácie. Takéto závery vzišli 28. marca zo
stretnutia primátora mesta Jozefa Ondrej
ku so zástupcami spoločností sídliacich na
Továrenskej ulici.
• 2. apríla zasadala správna rada Inkubá
tora Malacky.		              -ipoZAUJALO VÁS
Milí čitatelia,
ak nám napíšete do 17. apríla na adresu
redakcie, ktorý príspevok vás zaujal, máte šancu získať nový historický kalen
dár. 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 Sloboda prišla pri
východe slnka z východu, Milku zo Su
sedov má Pánbožko rád, Ďalšie prog
ramy až po dokončení hviezdic a iné.
V tomto čísle odmeníme Elenu Sobe
kovú zo Záhoráckej ulice z Malaciek.

✒

Hrnčeky, „múriky”
a Hakáčové husle

V Knihe návštev na webovej stránke mesta www.malacky.sk sa pred
pár týždňami rozpútala horúca diskusia priaznivcov hokejbalu v Malackách, ktorí sa už šesť rokov dožadujú zriadenia hokejbalového ihriska. Členovia HBK Malacky, ktorí
sú organizovaní už tri roky, chodia
trénovať do Bratislavy. Hoci boli
pokusy o spustenie hokejbalovej ligy aj v Malackách, pre rozvoj tohto
športu chýbajú podmienky. Dal by
sa využívať priestor po ľadovej ploche v Zámockom parku? A čo chystajúca príprava výstavby multifunkčného ihriska v areáli Centra
voľného času? Dal by sa využiť prie
stor pod nadjazdom? Prinášame ná
zory kompetentných.

JEDNOU VETOU

ZAUJALO MA V ČÍSLE

7

Vďaka za oslobodenie mesta
4. apríla uplynulo 62 rokov od chvíle, kedy dali
vojská Červenej armády
definitívnu bodku za
zverstvami II. svetovej
vojny.

Hrdinom, ktorí oslobodili
Malacky, vzdali už tradične
hold položením vencov
k Pomníku padlých zástupco
via mesta, politických strán
a ostatných organizácií.
Zhmotnená kvetinová
vďaka za oslobodenie a plá
polajúce vlajky v stožiaroch
v centre budú aj nasledujúce
týždne obyvateľom pripomí
nať hrdinstvo osloboditeľov.
-lucy-,
foto: S. Osuský
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PROBLÉMOM NA STOPE v 1. volebnom obvode

Južanské otázniky

1. Dokončenie pobočky pošty na
Štúrovej ulici.
Pri poslednej návšteve som mal dobrý
pocit, že budova sa onedlho dá do pre
vádzky. Odbremení sa tým činnosť pošty
v meste a pobočka bude konečne slú
žiť celej lokalite sídliska Juh, Štúrovej aj
Stupavskej ul. Samozrejme už boli návrhy
na zabudovanie bankomatu v pobočke.
2. Rozšírenie parkovísk na sídlis
ku Juh.

Nastal čas, aby si po úspechu vo voľbách vysúkali poslanci rukávy a popa
sovali sa za nás s konkrétnymiproblémami, ktoré trápia každý zo šiestich
volebných obvodov Malaciek. Rubrika PROBLÉMOM NA STOPE sa venuje
aktuálnym otázkam života v meste. Pátrame po tom, čo občanov znepokojuje a dávame priestor na prezentáciu konkrétnych návrhov riešení jednotlivým poslancom.
Všetkým trom poslancom sme položili rovnakú prvú otázku. Vyšpecifikujte tri najzávažnejšie problémy vášho volebného obvodu. Aké riešenia na ich odstránenie
budete v tomto volebnom období presadzovať?

Ing. Jozef Mračna
Vzdelanie:
SVŠT – Fakulta počítačov
Terajšie povolanie:
technik, riaditeľ
Štúdia Bratislava
Rodinný stav, deti:
ženatý, tri deti
Záľuby:
rybárstvo, futbal,
slaboprúdová technika

Ladislav Čas
Vzdelanie:
SPŠ strojnícka
Terajšie povolanie:
vedúci expedície
v Tower automotive,
a. s., Malacky
Rodinný stav, deti:
ženatý, dve deti
Záľuby:
šport a hudba
Poslancom je
prvé volebné obdobie.

MUDr. Eva Savinová
Vzdelanie:
Volgogradský št. lek. inštitút
Terajšie povolanie:
lekárka
Rodinný stav, deti:
vydatá, dvaja synovia,
jedna dcéra
Záľuby:
knihy, krížovky, filmy,
alternatívna medicína
Poslankyňou je
druhé volebné obdobie.

Ladislav Čas (SDKÚ – DS)
Medzi najvážnejšie problémy patria tie,
na ktoré poukazuje väčšina občanov. Ide
MALACKÝ HLAS

7/2007

na zasadnutí komisie kultúry s jej predse
dom Mgr. V. Zetekom a jednoznačne toto
masové podujatie podporujeme.
MUDr. Eva Savinová (nezávislá)
Ako prvý vidím určite problém s parko
vaním na sídlisku Juh. Aj keď sa to máličko
zlepšilo vybudovaním parkoviska na Ulici
F. Malovaného a pri lekárni, naďalej sú
obyvatelia sídliska nútení parkovať na tráv
nikoch, samozrejme, s rizikom pokuty, ale
každý človek, ktorý má obavy o svoj maje
tok, ho chce mať pod dohľadom. Keď sa
za socializmu budovalo sídlisko, nemysle
lo sa na to, že takmer každá rodina bude

Parkovanie,
ihriská, čistota,
pobočka pošty,
stredná škola,
oprava komuni
kácií, ochrana
ovzdušia
Ing. Csaba Urbán, riaditeľ Regionálneho poštového centra Slovenskej pošty, a. s., v Dunajskej Strede prezradil, že pobočku otvoria na prelome mesiacov máj a jún. Bude univerzálna a občania v nej budú mať prístup k poštovým službám doobeda aj poobede,
určite niekedy aj do 17.00 h. Presné prevádzkové hodiny však zatiaľ nestanovili.

Všetci vieme, že toto sídlisko je premo
torizované a zaparkovať je niekedy
nemožné. Preto tak často vídame auto
mobily na trávnatých plochách, kde po votného prostredia, na ktorý tvrdo pouka
tom zasahuje mestská polícia a občania   zujú občania v našej lokalite, je znečis
ťovanie ovzdušia závodom Swedwood. Pri
východnom vetre je celé sídlisko doslova
zamorené a znečistené pilinami z drevo
triesky, ktoré sa dostávajú do príbytkov, by
tov. Čo je však najhoršie, dýchame to všet
ci, dospelí i deti, čo teda na zdravotnom
stave určite nikomu nepridá. Starší občania
zase poukazujú na nedostatočné autobu
sové spojenie do centra mesta. Je to aj
otázka komerčná a jej vyriešenie bude
komplikovanou záležitosťou. Otázka čisto
ty je tiež zjavná. Apeloval by som na všet
kých, aby sme sa pozreli, ako si úplne zby
točne znečisťujeme naše chodníky, cesty,
zelené plochy, okolie kontajnerov, čím
priamo devastujeme prácu iných a ničíme
pekný kolorit našej lokality.
Aký je váš názor ako člena komisie
kultúry na rozvoj tejto oblasti za minuAko vojaci v rade stoja autá na každučkom voľnom mieste. Pri parkovaní sa treba pred- lé roky. Uvítali by ste tradíciu Malacháňať, pretože voľakedy bol Juh dimenzovaný na niekoľkonásobne menší počet vozi- kých historických dní?
Myslím si, a nakoniec to všetci vidíme,
diel, ako majú ľudia dnes.
že sa urobil a aj robí kus peknej práce.
najmä o také, ktoré im komplikujú život sú zo všetkého maximálne znechutení. Je Nebudem vypisovať chronológiu a po
a znevýhodňujú ich oproti občanom býva to však problém i finančný, preto sa táto čet kultúrnych akcií, ale občan má mož
júcim v centre mesta. Našťastie sa podľa činnosť robí postupne, hoci aj na úkor ze nosť výberu a dokončením  multifunkčnej
mňa tie najdôležitejšie riešia. Sú tu však lene. Výsledky vidno a občania ich vítajú.
budovy kina sa rozšíri možnosť kultúrnych
3. Oprava cestných komunikácií na akcií pre všetky vekové skupiny. A Malac
i ďalšie, preto by som dal akcent i na tie
„menšie”, ktoré treba postupne odstrániť.
kým historickým dňom sme sa venovali
sídlisku Juh.

1. volebný obvod tvoria tieto ulice:
Stupavská, F. Malovaného, Štúrova 2491, 2801, 2492, Ľ. Fullu, D. Skuteckého,
Pri Maline, Štúrova – južná časť po Boreckého.
Ing. Jozef Mračna (nezávislý)
Problémové oblasti lokalít, ako aj 1. vo
lebného obvodu, sú problémovými ob
lasťami Malaciek. Z tohto pohľadu pri rie
šení konkrétnych požiadaviek nášho či
iného obvodu mesta sa budeme vždy
snažiť nájsť vhodný kompromis vo vzťahu
k dôležitosti, teda priorite.
V obvode, ktorý zastupujem, však za
najdôležitejšie považujem:
1. Dobudovanie kanalizácie na Stupav
skej. Mesto v spolupráci s BVS, a. s, ako
vlastníkom kanalizačnej siete.
2. Ochranu životného prostredia –
hlavne ovzdušia. Dôležitý je pravidelný
monitoring, komunikácia a spolupráca
so spoločnosťami v priemyselnej zóne.
3. Dobudovanie parkovísk, chodníkov
a estetické oplotenie detských ihrísk (za
brániť vstupu mačkám a psom), podporiť
rozvoj ďalších služieb v celom 1. voleb
nom obvode.
Zriadenie pobočky Slovenskej pošty
na sídlisku Juh vnímam ako doriešenú vec.
Ste členom komisie finančnej, majetkovej a právnej. Aký je váš názor na
rozvoj Priemyselno-technologického
parku Eurovalley?
Podporoval som jeho vznik a podpo
rím i jeho rozvoj. Len by sme nemali za
búdať na nadväznosti v našom meste.

Je to tiež otázka financií. Na mestskom
zastupiteľstve sme o tom rokovali, bola ur
čená chronológia, resp. poradie dôležitosti
opráv ciest.
Ďalej budem presadzovať „skultúrne
nie”  detských ihrísk, preliezačiek, piesko
vísk, ktoré nie sú práve v najlepšom stave.
Problém vidím i na stupavskej ceste pri
záhradnom centre, kde zaparkovať, resp.
vyjsť z parkoviska predvída nehodu. Je
tam veľký pohyb áut, ľudí hlavne v tomto
období a parkovisko je absolútne nedosta
čujúce. Vyriešenie tohto problému však
bude veľmi komplikované.
Jeden z veľkých problémov v oblasti ži

Občania bývajúci v 1. volebnom obvode, volajte, píšte, mailujte na adresu
redakcie svoje názory, pripomienky, námety. V budúcom čísle dáme
priestor práve vašim hlasom. Nepremárnite šancu a ozvite sa!

mať nielen jedno auto. Budovanie parko
vísk by sa mohlo zmierniť výsadbou stro
mov. Ak by sme všetkých občanov ce
loplošne zaťažili poplatkami za parkova
cie miesta, práve z nich by sa mohlo finan
covať ich vybudovanie. S vybudovaním
parkovísk ráta aj rozpočet mesta. Nakoľko
bude ich počet vyhovujúci, ukáže čas.
Druhým problémom pre obyvateľov
sídliska bola pošta. S otvorením pobočky
pošty by mohol byť schodnejší aj problém
bankomatu. Znovu sa oslovia bankové
subjekty.
Tretím problémom je určite doprava
do mesta, a hlavne do nemocnice. Obča
nia, ktorí nemajú auto, sú osamotení, me
nej mobilní, alebo sa príbuzní nemôžu
uvoľniť zo zamestnania, majú problém sa
dostať na vyšetrenie i ošetrenie. Ideálna
by bola služba sociálneho taxíka. Bolo by
potrebné lepšie informovať cestou médií
občanov o  autobusových spojoch, ktorý
mi sa dá najlepšie dostať do nemocnice.
Ste členka a bývalá predsedníčka
komisie školstva a sociálnych vecí. Akú
stratégiu by malo mesto zvoliť v súvislosti s presadzovaním vzniku ďalšej
strednej školy?
V súvislosti s rozvojom a výstavbou  
priemyselného parku si myslím, že stred
ná škola je potrebná. Nehovoriac o tom,
že v prípade presídlenia Slovenskej tech
nickej univerzity na Záhorie, bude škola
tohto typu v regióne chýbať. Stratégia?
Treba presvedčiť ministersvo školstva.
Stranu pripravila LUCIA VIDANOVÁ
Fotot: S. Osuský
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Psy a ľudia v Malackách
Ak chceš vedieť, čo je láska, kúp si
psa, vraví sa. Pes ťa nikdy nezradí,
príde ťa privítať, aj keď sa vrátiš neskoro a nechal si ho bez večere. Keď
na dlhší čas odídeš, čaká ťa pri dverách, smúti... Bez zábran prvý dáva
najavo svoju priazeň. Je však jeho
vernosť vždy opätovaná? Na druhej
strane sú aj agresívne a neľútostné
zvery, ktoré nepoznajú pravidlá
slušného psieho správania. Zväčša
sú vizitkou svojich majiteľov. Aký je
vzťah ľudí a psov v Malackách? Aké
je ich spolužitie? Uvedomujú si psičkári svoju zodpovednosť pred susedmi a spoluobčanmi, pred mestom? Myslia na to, že pes je živý
tvor, ktorý má svoje potreby? Túto
tému sme preskúmali z rozličných
pohľadov a zistili sme, že okrem
obojstrannej lásky sa v súvislosti so
psami vynára množstvo problémov,
ktoré neraz väčšmi ako ich majiteľov trápia a zaťažujú samosprávu.
Na 18 262 obyvateľov 1247 psov
V Malackách žije (k 29. 3. 2007) 18 262
obyvateľov. Na tento počet ľudí mestský
úrad registruje 1193 osôb, ktoré svojich
štvornohých miláčikov prihlásili do evi
dencie psov, a teda za nich platia poplat
ky. Niektorí z nich však majú aj dvoch či
viac psov, a tak môžeme konštatovať, že
dovedna je v našom meste prihlásených
1247 štvornohých priateľov človeka.
„Už len podľa počtu psov v uliciach
odhadujeme, že v skutočnosti ich tu má
me oveľa viac a mnohí si ohlasovaciu po
vinnosť neplnia,“ povedala pracovníčka
MsÚ zodpovedná za evidenciu psov Eva
Kašubová.
„Majitelia prihlásených psov však au
tomaticky dostávajú známku, ktorú by ich
pes mal nosiť, aby bolo zjavné, že je riad
ne zaregistrovaný. Psy z bytových domov
majú nosiť žlté známky a psy z rodinných
domov zasa modré. Na každom takomto
medailóniku je číslo, ktoré pes pri eviden
cii dostane, aby bol ľahko identifikovateľ
ný on i jeho majiteľ,“ rozhovorila sa. Podľa
nej sa však táto povinnosť zanedbáva,
a tak nemožno hneď zistiť, či je alebo nie
je pes evidovaný, resp. či sú zaň odvede
né poplatky.

V údajoch a číslach
• povinnosť platiť daň za psa vzniká od
pol roka dovŕšenia veku psa;
• v rodinných domoch je ročný popla
tok 200 Sk/1 pes, 500 Sk/2 psy;
• v bytových domoch je ročný popla
tok 1100 Sk/1 pes, 2750 Sk/ 2 psy;
• 50 % zľavu z dane za psa platia dôchodcovia po dovŕšení 62. roku veku a členovia kynologického klubu;
• daň za psa neplatia majitelia psov
na vedecké a výskumné účely, maji
telia psov so špeciálnym výcvikom
(vodiaci pes) ani organizácie, ktoré
chovajú a cvičia záchranárske psy.
Počet evidovaných psov v Malackách z roka na rok narastá:
• v r. 2005 bolo evidovaných 946 psov
(prínos z dane za psa: 310 000 Sk)
• vr. 2006 bolo evidovaných 1150 psov
(prínos z dane za psa: 343 000 Sk)
Sumu získanú z daní za psov mesto
zužitkuje na prevádzku karantény pre tú
lavé zvieratá, na ich stravu a starostlivosť,
na zabezpečenie disciplíny v odstraňova
ní exkrementov poskytovaním vrecúšok
a ostatné činnosti súvisiace s našimi psími
spoločníkmi.
O čo všetko sa mesto stará
Mesto vykonáva evidenciu psov, pla
tobnými výmermi upozorňuje občanov
na povinnosť platiť za ne daň, pretože na
priek povinnosti zo zákona disciplína ob
čanov v tomto smere nie je uspokojivá.
Na základe registrácie raz ročne vyberá
dane za psy a prostredníctvom mestskej
polície zabezpečuje kontrolu disciplíny
psičkárov v súvislosti s nezabezpečeným
pohybom ich miláčikov či ignorovaním
zbierania exkrementov. Mesto zabezpe
čuje aj igelitové ekovrecúška na psie ex
krementy, ktoré si chovatelia zdarma mô
žu vyzdvihnúť v klientskom centre MsÚ.
Príslušníci MsP podľa potreby vykonávajú
aj odchyt túlavých a voľne sa pohybujú
cich zvierat. Všetky tieto činnosti vyplýva
jú z platných zákonov a Všeobecne plat
ného nariadenia mesta (VZN) o chove
zvierat na území mesta Malacky č. 4/2002
a jeho Dodatok č. 1 z roku 2003 a Doda
tok č. 2 z roku 2005, ktoré upravujú pod
mienky chovu všetkých zvierat.
Psičkári by mali dokonale poznať usta
novenia predpisov o právach a povinnos
tiach chovateľov, o zodpovednosti cho
vateľa a o všetkom, čo je zakázané a čo po
volené. Neobstojí, ak sa niekto ohradí ne
znalosťou, pretože všetky VZN mesta sú
trvale prístupné napríklad na internetovej
stránke mesta   www.malacky.sk v sekcii
Samospráva.

nikdy nepremýšľali, no vedeli by ste de
ťom odoprieť vysnívaného maznáčika?
A keď malú rozkošnú huňatú guľôčku
zbadáte, hneď viete, že musí byť váš. Ale
pes v byte??? Nič to, že zo začiatku urobí
v kuchyni mláčku či v behu zhodí kveti
náč. To sa dá vydržať a časom sa naučí –
vycvičíme si ho. Len keby sme mali viac
času... Prvým šokom je pravidelné ranné
„venčenie“. Tak skoro vstávať ešte aj v so
botu a v nedeľu? Chvíľu sa premáhate,
no keď vás to hlúpe psisko niekoľkokrát
denne nazlostí a nedá si povedať, aby
okolo vás neposkakovalo, keď práve
v telke ide hokej, stáva sa z neho trpená
otrava! Čo keby tak večernú vychádzku
skúsil zdolať sám? Veď cestu pozná,
zdvihne nohu pod kríkom a prikrčí sa
v tráve pred domom a hotovo. Domov
určite trafí – je to predsa pes! „Super ná
pad,“ poviete si a keď sa váš havkáč šťast
ne vráti, premôže vás hrdosť na seba
i naňho. Prečo to neskúsiť častejšie?
Čo na to mestská polícia?
„Majiteľ psa sa dopúšťa priestupku, ak
nezabezpečí psa proti voľnému pohybu
a za porušenie VZN mesta ho môže stih
núť bloková pokuta do výšky 1000 Sk,“
uviedol náčelník MsP v Malackách Mgr.
Ivan Jurkovič. Voľný pohyb psov podľa
neho patrí k najčastejším priestupkom,
ktoré príslušníci MsP v súvislosti so psami
riešia. Dohovormi alebo blokovou poku
tou zasahujú aj v prípadoch vodenia psov
bez vôdzky a pri zistení neodstránenia
psích exkrementov. Od januára príslušníci
MsP priamo odchytili 12 túlavých psov.
Za celý vlaňajší rok ich odovzdali do ka
rantény 69. „Príslušníci, ktorí vykonávajú

Vyhladované a utýrané zviera trpelo niekoľko dní. Vinníkovi hrozí trestné stíhanie.

Najhorší prípad týrania
ešte nemá vinníka
V januári okolité krajiny zasiahla víchri
ca, ktorá len o vlások minula Slovensko.
Vetrisko však skučal poriadne a nedal ľu
ďom spať. A stále bolo počuť psie zavýja
nie. Žeby sa bál vetra? Skuvíňal celú noc.
Cez deň sa na to zabudlo, no nasledujúcu
noc sa situácia zopakovala. Po troch preb
dených nociach sa obyvateľka mesta pus
tila za hlasom psa. Našla ho na odľahlom
mieste priviazaného o stĺp len na 10 cm
dlhom špagáte tak hrozne, že psík si po
celý čas svojho trápenia o hlade a smäde
nemohol sadnúť ani ľahnúť. Tip na jeho
majiteľa nebol pravý a dokazovanie býva
zložité. Preto v podobných prípadoch je
vhodné oznámiť akékoľvek informácie,
ktoré vedú k majiteľovi a jeho usvedčeniu
z týrania na stálu službu MsP. Páchateľovi
tohto činu stále hrozí trestné stíhanie. Ne

ténu na Hlbokej ulici v areáli odpadového
dvora,“ vysvetlil situáciu v našom meste
Ing. F. Klíma, vedúci oddelenia životného
prostredia MsÚ. „Jej súčasťou je 10 zastre
šených kotercov. V každom z nich je psia
búda. Veľkosť kotercov (cca 4 x 4 m) je do
statočná pre pohyb psa. Ak je počet psov
v karanténe veľký, alebo sú zvieratá malé,
je ich spolu aj viac. Zriadiť takéto zariade
nie je povinnosťou samosprávy, pretože
zatúlané či nechcené psy, čo voľne pobe
hujú po uliciach, treba odchytiť a niekam
umiestniť,“ uvádza nás hlbšie do proble
matiky Ing. F. Klíma. Čakanie na prihláse
nie pôvodného majiteľa sa v karanténe
po mesiaci zmení na čakanie na nového
majiteľa. Ak o psíka nie je záujem za čas –
dlhší či kratší – čaká ho už len uspávacia
tabletka a smrtiaca injekcia od veterinár
neho lekára, ktorý ako jediný je oprávne
ný vykonávať eutanáziu psov.

Pes nie je hračka
„Mama, kúp mi šteniatko!“ Aj takto sa
to neraz začína. Vlastne ste nad psom
Nechcete nás? Smutné psie oči v koterci na Hlbokej ulici prosia o záchranu.

Nedávno sa v centre „producíroval” nemecký ovčiak bez majiteľa. Odchyt takéhoto psa
nie je vôbec jednoduchý.



odchyt, musia byť špeciálne preškolení.
U nás ich je 7 a spôsobilosť na odchyt
psov získali na Inštitúte vzdelávania vete
rinárnych lekárov v Košiciach. Používajú
pritom mechanickú tyč so slučkou a nar
kotizačnú zbraň,“ rozhovoril sa. „Tá sa nám
však pred časom pokazila a oznámili nám,
že sa už nedá opraviť. Teraz čakáme na
dodávku novej. Už je objednaná,“ dodáva.
Na prevoz psov sa využíva vozidlo, ktoré
sa bežne využíva na výkon služby, no zad
ný priestor pre psy je mechanicky oddele
ný plexisklovou priehradkou.
V roku 2007 za priestupky súvisiace so
psami MsP udelila 9 pokút a 16 prípadov
vyriešila dohováraním. „Ak sa však preu
káže skutok týrania zvierat, majiteľ sa už
nedopúšťa priestupku, ale trestného činu
podľa platných ustanovení trestného zá
kona,“ upozorňuje náčelník MsP.

šťastný psík putoval s príslušníkmi MsP do
karantény. Údajne bol vďačný, prítulný
a do auta im naskočil doslova sám.

   

Rozdiel medzi útulkom
a karanténou
Podľa našich zistení útulkom sa myslí
špecializované zariadenie, ktoré slúži na
ochranu nechcených, odložených a zatú
laných zvierat.
Útulky typu Slobody zvierat zväčša
zriaďujú občianske združenia so vzťahom
k prírode a k živým tvorom. Takéto zaria
denia aktívne zapájajú verejnosť do sta
rostlivosti o chovancov útulku (deti môžu
chodiť von so psami, dospelí prispievajú
na ich stravu a pod.). Útulky sa sústreďujú
aj na aktívne vyhľadávanie náhradných
chovateľov pre zvieratká v ich opatere.
„V Malackách máme zriadenú karan

Chcete ich zachrániť?
Je to celkom jednoduché. Kedykoľvek
počas otváracích hodín si možno na od
padovom dvore na Hlbokej ulici prezrieť
psíky, ktoré tam čakajú možno práve na
vás. Administratívny postup má svoje pra
vidlá, ktorých súčasťou je, že psíka treba
riadne zaevidovať na MsÚ a zaplatiť zaň
daň. Z karantény ho však nový majiteľ do
stane bezplatne na rozdiel od prípadu,
keď si príde zatúlaného psa vyzdvihnúť
pôvodný majiteľ. Ten musí zaplatiť 50 Sk
za každý deň pobytu psa v útulku a prav
depodobne i pokutu, ak pes niekoho po
hrýzol, alebo bol iným spôsobom nebez
pečný. Prinajmenšom však za jeho neza
bezpečenie proti voľnému pohybu.
TATIANA BÚBELOVÁ,
foto: MsP, S. Osuský
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Keď dieťa potrebuje
pomocnú ruku

v Malackách. Reprezentantky oboch organizácií – psychologička PhDr. M. Chaloupková a riaditeľka CVČ Mgr. A. Šurinová s kolegami z Turecka, Grécka, Veľkej Británie, Talianska a hosťujúceho Írska hodnotili prvú fázu projektu a pripravovali plán ďalších etáp a stretnutí,
na ktorých už nemajú chýbať ani zástupcovia tých, ktorí sa v projekte „učia“.   

Čo spôsobuje syndróm ADHD a čo ADD v správaní dieťaťa? Ako možno pomôcť prekonávať ťažkosti citlivým a úzkostlivým deťom? Odpovede na
otázky sme hľadali v zariadení, ktoré sídli v priestoroch Centra voľného
času na Ul. M. Rázusa v Malackách v Pedagogicko-psychologickej poradni
s Centrom výchovnej a psychologickej prevencie. Získali sme ich najmä od
PaedDr. Dany Kovárovej (na fotografii).
Nebojte sa vstúpiť
„Poradňa je určená pre deti od 3 do
15 rokov. Do zariadenia prichádzajú rodičia s deťmi s rôznymi problémami,
počnúc od oneskoreného vývinu reči,
neprospievaním v školských výkonoch,
psychosomatickými ťažkosťami, záško-

Hypoaktívne deti
a ich svet
Na vývoj detí má podľa odborníkov
veľký vplyv uponáhľaná doba. „Všetko
sa začína už pred pôrodom, pri a po pôrode. Akýkoľvek stres, úzkosť, nesprávne užívanie liekov, žiarenie či genetické
Vpravo známa psychologička Mária Chaloupková zo Združenia žien Slovenska.

Hendikepovaní nacvičujú muzikál
„Projekt je veľmi živý a dnes ešte sami nemôžeme tušiť, čo všetko sa nám
počas jeho trvania podarí dokázať,“ nadšene konštatovala Mgr. A. Šurinová.
„V týchto dňoch u nás 12 hendikepovaných detí z Malaciek a okolia pod vedením Mgr. A. Z. Maďarovej nacvičuje muzikál Strašidelný zámok. Schádzajú sa
vždy v sobotu a nás teší, že chodievajú
veľmi rady. Herci svoje roly prežívajú
a odovzdávajú im všetko,“ konštatuje

Aktivita podporuje chuť do života!

Medzinárodný projekt učí vzdať sa
beznádeje a nachádzať cesty
Začiatkom marca sa v írskom Wexforde konalo už druhé stretnutie
zástupcov siedmich krajín, ktoré
participujú na medzinárodnom
projekte s názvom Učenie sa ľudí
pre aktívne občianstvo v Európe.
Myšlienkou a cieľom je pomôcť ľuďom (dlhodobo nezamestnaným,
ženám po materskej dovolenke, telesne postihnutým, drogovo závislým či akokoľvek inak vylúčeným
zo spoločnosti) včleniť sa do života.
láctvom, nesústredenosťou na vyučovacom procese, asociálnym správaním
spojeným so skúsenosťami s fajčením,
požívaním alkoholu, prípadne drogou,”
vymenúva D. Kovárová. Rodičia pritom
vyhľadávajú pomoc odborníkov na základe odporúčania pedagógov, detských lekárov alebo z vlastnej iniciatívy.
Najčastejšími problémami, s ktorými sa
stretávame, sú vývinové poruchy učenia alebo pozornosti a aktivity ADHD
(hyperaktivita) či ADD (hypoaktivita).
Poruchy správania môžu byť
aj vrodené
„U hyper- alebo hypoaktívnych detí
sa môže zhoršovať prospech v škole,
ťažkosti so sústredením sa na vyučovací
proces, hoci ich intelektový potenciál
môže byť veľmi dobrý,“ tvrdí riaditeľka.
„S takýmito deťmi naši odborníci indi
viduálne pracujú a usmerňujú rodičov,
učiteľov, ktorým poskytujú odborné
odporúčania na odstraňovanie prípadne zmierňovanie vyskytnutých problémov,” dodáva.
„Nevyhnutná je vzájomná kooperácia odborníkov poradne, rodičov, učiteľov a odborných lekárov (pedopsychiater a neurológ).“ Nepodchytené ADHD
sa môže podľa odborníčky prejaviť nechuťou chodiť do školy. Takéto deti sú
okolím považované za nedisciplinované, nevychované, môžu byť citovo labilnejšie. Ľahšie skĺznu k záškoláctvu, siahajú po drogách, sú agresívne, dokonca
môžu šikanovať ostatných,“ dodáva. Pritom môže ísť o povahovú vlastnosť, ale
aj zanedbanú výchovu.
Negatívny vplyv na správanie má aj
televízia a preberanie rôznych nezdravých vzorov správania. Ak ide o organicky podmienenú poruchu je nevyhnutná
lekárska starostlivosť. Pri terapeutických
postupoch je dôležitá spolupráca a trpezlivosť zo strany rodičov. Výsledky sa
môžu dostaviť rýchlejšie, inokedy aj neskôr.
MALACKÝ HLAS
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Zameranie na telesne
postihnutú mládež
Nejde len o uplatnenie na trhu práce,
ale najmä o pestovanie aktívneho vzťahu k životu. Slovensko v pracovnej skupine zastupuje projekt, ktorý je ako jediný zo všetkých národných projektov
orientovaný na telesne postihnutých
mladých ľudí. Úspešným žiadateľom oň
bolo Združenie žien Slovenska. Partnerom a realizátorom sú Centrum voľného
času a Klub Združenia žien Slovenska

riaditeľka CVČ. Vzápätí dodáva, že verejnosť sa o tom môže presvedčiť na predstavení, ktoré chystajú 18. mája v Spoločenskom dome MCK. Pozvali aj skupinu detí s Downovým syndrómom z Bratislavy. Výstupom pre projekt bude nahrávka predstavenia, ktorá poputuje do
koordinačného centra projektu ako svedectvo o odvedenej práci.
     
TATIANA BÚBELOVÁ
Foto: archív A. Šurinovej

dispozície negatívne vplývajú na vývin
dieťaťa.
Hypoaktívne deti sú pomalé. Nestíhajú. Žijú vo vlastnom svete. Opäť sa pri
liečbe dajú dosiahnuť výborné výsledky. Dôležitá je trpezlivosť nielen rodičov,
ale aj učiteľov. Takéto sa môžu stať obeťou šikanovania. Začiatočné problémy
so šikanovaním zvládajú pomerne dobre pedagógovia v školách. Pravidelne sa
robia preventívne sedenia. Medzi deťmi
prevládajú skôr formy psychického šika
novania, ponižovanie a verbálna agresia. S telesnou šikanou sme sa ani nestretli,“ konštatujú v poradni. Ak však
problémy s dieťaťom prerastú cez hlavu, podajte mu pomocnú ruku a neváhajte sa obrátiť na odborníkov, ktorých
v Malackách máme. Bližšie informácie:
t. č. 034/ 772 42 93.
Text, foto:
LUCIA VIDANOVÁ

Kráľovné
čitateliek

V polovici marca
vyhodnotili
v mestskej knižnici súťaž Kráľ
detských čitateľov za rok 2006.
Kráľovnou detských čitateliek
sa stala M. Bre
čányová, ktorá
navštívila knižnicu 12-krát a vy
požičala si 67
kníh.
Druhá skončila J.
Binčíková so 65
prečítanými kni
hami a tretia P.
Vrablicová (na
fotografii), ktorá
si vypožičala do
vedna 63 kníh.
Text, foto: -lucy-

Babinec
v knižnici

Netradične v priestoroch knižnice sa 21. 3. uskutočnil ďalší cyklus stretnutí s osobnosťami – Babinec. Jeho hosťom bola v Mesiaci knihy mladá spisovateľka, žijúca v Bratislave, Petra Nagyová-Džerengová (35).
Temperamentná východniarka sa pohodlne usadila
v kresle pre hosťa a so šarmom odpovedala na otázky čitateliek týkajúcich sa jej troch románov. „Vždy ma zaujímali hraničné situácie a rovnako rada čítam napínavé príbehy,“ odpovedala na otázku, prečo v dielach až naturalisticky vykresľuje domáce násilie. Prezradila, že keď vy
pne počítač, tak sa oslobodí aj od rozpísaného príbehu.
Najradšej relaxuje s troma deťmi a vzorným manželom, často na cyklotúrach. Televíziu nepozerá, radšej siaha po hodnotných knihách, po ktorých pátra aj v anti
kvariátoch. Petra vyštudovala ekonomiku, pracovala ako
letuška a neskôr sa zamestnala v televízii. Dnes ju napĺňa
okrem rodiny najmä písanie, v zálohe má pripravené ďalšie romány. 			   Text, foto: -lucy-
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Jarná
deratizácia

Cena Holcim –
miliónová šanca pomôcť
svojmu regiónu
Spoločnosť Holcim (Slovensko), a. s., vyhlásila tretí ročník Ceny Holcim pre
rozvoj regiónu Záhorie. Celkovo jeden milión korún tak môžu získať neziskové projekty realizované v obciach Pernek, Kuchyňa, Sološnica, Rohožník, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, Plavecký Peter a meste Malacky. V porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi prišlo k zdvojnásobeniu celkovej dotácie
a možnosť uchádzať sa o podporu dostali aj projekty z ďalších štyroch obcí.
Vedenie Holcim Slovensko sa tak roz
hodlo na základe dobrých skúseností, ako
aj názorov z regiónu. Holcim Slovensko je
vedúci dodávateľ stavebných materiálov
na Slovensku, ktorý prostredníctvom svo
jej cementárne v Rohožníku patrí medzi
najvýznamnejšie podniky na Záhorí.
„Cena Holcim pre rozvoj regiónu Zá
horie je jednou z mnohých iniciatív, kto
rými Holcim prispieva ku skvalitneniu ži
vota obyvateľov Záhoria. Jej cieľom je
podporiť najlepšie neziskové projekty
v oblasti ochrany životného prostredia,
práce s mládežou a so sociálne slabšími
skupinami obyvateľstva, obnovy a tvorby
verejne využívaných priestorov a iných
aktivít podporujúcich rozvoj občianskych
komunít,“ hovorí Marián Tkáč, riaditeľ
závodu Holcim (Slovensko), a. s., v Rohož
níku. O Cenu Holcim pre rozvoj regiónu
Záhorie sa môžu uchádzať mimovládne
organizácie a občianske združenia, verej
né inštitúcie, školy, skupiny občanov a jed
notlivci.
Maximálna výška podpory na jeden
projekt bola zvýšená na 70 000 Sk.
Uzávierka prihlášok je 30. apríla!
Vypracované materiály treba zaslať
elektronicky na e-mailovú adresu peter.
robl@holcim.com najneskôr do 30. apríla
2007. Projekty treba zase predložiť vo for
me vyplneného formulára, ktorý je prí
stupný na webovej stránke spoločnosti
Holcim (Slovensko), a. s., www.holcim.sk.
Víťazi tretieho ročníka Ceny Holcim pre
rozvoj regiónu Záhorie budú vyhlásení
koncom mája.
Recept pani Vozárovej

Slané tyčinky
Spotreba

350 g Palmarínu, ½ kg hladkej múky,
2 žĺtky, 20 g droždia, soľ, mlieko, rasca
Postup

Múku, Palmarín, žĺtky a droždie s mlie
kom spracujeme na tuhšie cesto. Nechá
me asi hodinu stáť, rozvaľkáme na hrúb
ku 1 cm, potrieme rozšľahaným vajcom,
nakrájame na tyčinky, posypeme soľou
a rascou a pečieme v mierne teplej rúre.

Koncom marca sa CVeČko premenilo na rušnú tržnicu. Deti si tu na burze detských
hračiek a kníh navzájom predávali prebytočné drobnôstky, ktoré tak teraz robia
radosť iným deťom. 					
Foto: -cvc-

Dávajte si pozor
na podomových predajcov
29. marca sa stal 81-ročný pán
z okresu Malacky obeťou lúpežného prepadnutia vo vlastnom dome.
Dve neznáme ženy ho oslovili pod zá
mienkou predaja podomových výrobkov
a hneď nato ho požiadali o rozmenenie
bankovky v hodnote 5 000 Sk. Pán v dob
rej viere bankovku vzal a pobral sa do
spálne, kde mal odložené svoje úspory.
Keď sa chcel s peniazmi vrátiť, jedna z pá
chateliek ho sotila, načo starý pán spadol
na posteľ. Druhá na neho hodila perinu,
spod ktorej starému pánovi peniaze zo
brala. Páchateľky z miesta činu ušli na
aute šedej farby, nezisteného typu a evi
denčného čísla vozidla na doposiaľ ne
známe miesto. Do domu sa ženy dostali
cez otvorenú bráničku a neuzamknuté
vchodové dvere. V tomto prípade na
šťastie bez zranení starý pán doplatil na

Hľadáme svedkov nehody

V súvislosti s vyšetrovaním dopravnej nehody žiada Policajný zbor SR o spoluprá
cu pri zisťovaní svedkov. K dopravnej nehode – zrážke babety vedenej mužom a ne
zisteného (osobného) motorového vozidla, pravdepodobne vedeného ženou, došlo
v nedeľu 1. 4. približne v čase od 20.00 do 20.30 h na presne nezistenom mieste
v Malackách. Nehoda sa stala pred predajňou Železiarstvo Vrablec na Ulici Ľ. Zúbka,
resp. pri križovatke s Radlinského ul., pričom vodič motorového vozidla z miesta ne
hody ušiel. Prosíme svedkov nehody o akékoľvek informácie, ktoré povedú k iden
tifikácii motorového vozidla a jeho vodiča či vodičky. Informácie oznámte na tel. č.
0961/51 36 38 alebo 0961/51 33 30 (odkazovač), osobne na oddelení vyšetrovania
alebo na stálej službe OO PZ v Malackách.		
	 kpt. Mgr. Marek Haberland, vyšetrovateľ PZ

svoju dôverčivosť. Vo veci zločinu lúpeže
začal vyšetrovateľ trestné stíhanie a po
páchateľkách polícia pátra.
Odporúčania polície občanom
k podomovým predajcom:
Občania každého veku, nielen seniori,
by si mali chrániť svoj majetok v prvom
rade tým, že vstupné brány, dvere do ich
obydlí nenechávajú neuzamknuté, a to
vo dne, v noci. Podomoví predajcovia,
i keď sú to ženy, nedávajú záruku serióz
nosti. Takíto podvodníci si zväčša vybera
jú svoje ,,obete“ z radov starších ľudí, žijú
cich osamote. Veľkou chybou je ukladať si
peniaze doma na ľahko dostupných mies
tach (v posteli, poličke pod bielizňou, šál
ke atď.). Všetko, čo potrebujete, dostanete
kúpiť v obchode či lekárni a o to, čo vám
neznámi ľudia prídu domov ponúknuť
ako výhodnú kúpu, radšej vôbec nepre
javte ani najmenší záujem. Ak už niekoho
na vlastné riziko vpustíte domov, snažte
sa zapamätať, ako vyzeral, čo mal obleče
né, či nemal nejakú rečovú poruchu, prí
padne iný prízvuk, aké mal auto. Takéto
informácie môžu pomôcť polícii v pátraní
po podvodníkoch.		                 -ts-

MsÚ Malacky určilo termín na vyko
nanie jarnej preventívnej celoplošnej de
ratizácie na území mesta od 1. apríla do
1. mája. Povinné subjekty na vykonanie preventívnej deratizácie prostred
níctvom firiem sú najmä vlastníci či
správcovia zariadení spoločného stra
vovania, zdravotníckych zariadení, ob
chodných a podnikateľských prevádzok,
školských a predškolských zariadení, pre
vádzkových a administratívnych budov,
obytných domov, rodinných domov, v prí
pade chovu hospodárskych zvierat, kana
lizačnej siete, výrobných a prevádzkových
objektov, vojenských objektov na území
mesta Malacky.
Po vykonaní deratizácie treba obra
tom zaslať pracovný list alebo iný viero
hodný doklad o výkone prác na MsÚ Ma
lacky, oddelenie životného prostredia.
Nedodržanie povinností sa bude postiho
vať v zmysle platných právnych pred
pisov.
oddelenie ŽP MsÚ

DROBNÁ INZERCIA
• Prenajmem obchodné priestory na
Duklianskych hrdinov 23 v Malackách.
Kontakt: 0905/61 40 17.
• Predám výborné a pekné trojpedálo
vé pianíno PETROF, cena dohodou. Kon
takt: 0910/38 27 53, 0915/92 67 30.
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Aprílové číslo Modernej ženy vám prináša:
z Zúfalo krásne manželky, ktoré dobyli svet! A čo slovenské ženy?
z Zdravá výživa pre budúce mamičky
z Priehrštie veľkonočných nápadov

Opravujem chladničky
a mrazničky,
MONTUJEM KLIMATIZÁCIE
Pavol Šišolák, Závod 663
tel.: 034/779 94 35, 0903/75 06 12

z Rozumiete detskej reči?
z Priznanie muža, ktorému sexuálna vášeň obrátila život naruby
z Hrajte s nami o exkluzívne parfumy a vyhrajte!

Mesačník Moderná žena – veľký zážitok na
malom formáte!

www.modernazena.sk, e-mail: marketing@metromedia.sk
Tel.: 02/49 207 430
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Krížovka
Pohorie Vtáčnik patrí do celku Sloven
ského stredohoria. Na západe, severe a se
verovýchode je ohraničený Hornonitrian
skou kotlinou, na východe Kremnickými
vrchmi a Žiarskou kotlinou, na juhu Po
hronským Inovcom a Tribečom. Pôvodná
sopečná podoba horstva bola tektonický
mi pohybmi a eróziou rozdelená na štyri
podcelky – Vysoký Vtáčnik, Nízky Vtáčnik,
Župkovskú brázdu a Raj. Prvenstvo vo výš
ke si drží (tajnička č. 1) so svojimi 1345,8  
m n. m. Mohutné bralo najvyššieho vrchu
pokrýva ihličnato-listnatý les, samotný vr
chol je čiastočne obnažený a ponúka
možnosť širokého výhľadu do okolia. Skal
né povrchové tvary (kotly, kužele, skalné
stupne) bohato zastúpené v celom poho
rí vznikli činnosťou mrazu v priľadovco
vých oblastiach alebo rozpadom andezi
tových prúdov, ktorým ku kráse pomohlo
aj zvetrávanie (steny, skalné veže).
V pohorí sa vyskytuje okrem bežných
zvieracích obyvateľov – srny hôrnej, muf
lóna, divej svine aj mačka divá a veľmi



vzácny medzi všetkými šelmami našich ze
mepisných šírok (tajnička č. 2). Na jar sa
mi v týchto výškových polohách podarilo
naraziť na čerstvé medvedie šľapaje. Zaují
mavosťou pohoria je relatívny nedostatok
stredovekých pamiatok. Z hradov sa na
západnej strane pri obci Podhradie na
chádza Sivý Kameň z 2. polovice 13. sto
ročia. Východná strana sa pýši svojou no
vovekou povstaleckou históriou. Obce
ako (tajnička č. 3) a Ostrý Grúň jednotky
Edelweiss na sklonku II. svetovej vojny vy
pálili. A najmä severná oblasť má svoje
priemyselné monumenty svedčiace o utí
chajúcej baníckej činnosti.

po maďarsky; rímskych 899; tajnička č. 3
F malá Nina; nečistota; kyslík; ovocná
záhrada; fínsky výraz pre vodstvo G hlav
né mesto republiky Mali obrátene; špor
tová loď; chorobný ničiteľ.

VODOROVNE – A hádka; krčma po
česky; prístavné mesto na severe Talian
ska B vyrobí na tkáčskom stave; najvzác
nejšia tekutina; severské zviera; nedopla
tok; strčí C laky; druh vetra; chemický pr
vok D skratka pre druh pracovného voľna;
tajnička č. 2; Krajský pedagogický ústav
E fúzy v Brne; infekčná choroba; hodina

C

ZVISLE – 1 hlas basy; otvor v stene
2 tajnička č. 1 3 čin; odkvap po záhorácky
4 daruje; on po nemecky; rada komuni
kačných médií 5 spojka; polostrov v Čier
nom mori; ad acta 6 zábavy; súper; prvá
1
A
B

D
E
F
G

2

3

4

5

6

7

8
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spoluhláska v abecede 7 koncovka rus
kých priezvisk; požiarna ochrana; kôrovec
8 síra; povraz so slučkou na konci; pope
vok 9 nevyhnutný pre furmana 10 nič;
časť čižmy; zvratné zámeno 11 dve rímske
päťstovky; ukazovacie zámeno; olejnina
12 odporovacia spojka; gramatická veliči
na; rímskych 5 13 čas vo fyzike; slovenský
herec; tu máš! 14 tón „e“ znížený o poltón;
spoluhlásky v slove bude; Klub angažova
ných nestraníkov 15 Rómska iniciatíva;
9
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pokoj 16 mestečko na Záhorí 17 kolektív
so spoločným cieľom; úloha po česky.
Na pomoc: F nauvo

Pripravil: JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

Ak nám do 17. apríla pošlete správne vy
lúštenie tajničky krížovky spolu s nalepe
ným kupónom, budete mať šancu získať
sadu troch hudobných CD a ako bonus
knižku Najlepšie koktaily z knižnice Žen
ského magazínu.

10 11 12 13 14 15 16 17

Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali správne vylúštenie tajničky –
1. Veľký Tríbeč, 2. Raticovej, 3. Forgáč, 4. Gýmeš – sme vyžrebovali Jaroslava Žáka z Ul. L. Novomeského
z Malaciek, ktorý vyhral sadu hudobných CD.

MALACKÝ
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Ocenení pedagógovia

POĎAKOVANIE ZA UČITEĽOV

Pri príležitosti Dňa učiteľov sa
uskutočnilo mnoho podujatí ve
novaných práve vyzdvihnutiu po
volania pedagóga a poďakova
niu tým, ktorí sa aj napriek malé
mu finančnému ohodnoteniu tej
to práci životne upísali. Počas dní
okolo 28. marca, kedy sme si uc
tili pamiatku učiteľa, filozofa, ja
zykovedca, kazateľa a spisovate
ľa J. A. Komenského, si na úrovni
kraja i štátu všimli zásluhy via
cerých malackých pedagógov.

23. 3. sa v SD MCK stretli učitelia zo všetkých malackých škôl a ich bývalí kolegovia – dôchodcovia. Na podujatie ku Dňu učiteľov ich pozval primátor J. Ondrejka, tiež pôvodne
učiteľ. V príhovore všetkým poprial, aby sa im splnili predstavy o tom, kam chcú v práci
s deťmi dospieť a aby sa im žiaci i po rokoch s úsmevom a radi prihovárali. Potom už
zaznela írečitá záhoráčtina v hre Rajda Majda v podaní Divadla na hambálku.
-sh-, foto: S. Osuský

Jak sme oslávili náš deň
Víte, ludé v temto mjesce, že též uákat
vím? Šak sem aj já Záhoráčka a Mauac
kám za tý roky, co tu žijem, už patrím. Na
začátek by stačiuo, teda k vjeci, aby moje
vyprávjaní nenudziuo, nech to šecko až
do konca prečítate šeci.
Byuo to tot pred pár dňama, ket sem
v schránce vyhrabaua bíuý kobert s razít
kem: MESTSKÝ ÚRAD – MESTO MALACKY.
Hnet mi vrták vraziu do huavy. Propána
jána, co ode mja scú?
Jejdanenky, to Ondrejka, náš pán rich
tár, píšu, že si spomjeli na mauackých pe
dagógú ke Dňu učitelú. Na šeckých. Mu
NA PRAVÚ MIERU
Na fotografii uverejnenej v MH 6/2007
k príspevku Sloboda prišla pri východe
slnka z východu bolo pod fotografiou
nedopatrením uverejnené „generálmajor
S. Beljajev“.

Správne má byť poručík S. V. Soko
lov. Za chybu sa čitateľom ospravedlňu
jeme.			     Redakcia

adých, starších, ba aj tých, co už pred la
vicama nestojá, dzetom nevykuádajú,
ale doma enem sem-tam neco šuchcú,
drímú, stonú a na zašué čase vše o škole
spomínajú.
V lisce byuo pozvání na divadelní pred
stavení. No to už je inačí vjec! Hnet sa mi
ulahčiuo. Do divadla išua sem, byua sem,
vidzeua sem, pookríua sem, a proto píšem
sem.
O Divadle na hambálku čut samé pjek
né reči. Mauačané, kerí ste hry, co hrajú,
nevidzeli, dzite, uvidzíte šeci, jak to našim
hercom – amatérom na tých deskách
svječčí.
A v hledzišči? Obecenstvo rehúňa sa,
tléska a nezíva, ale od radosci – veseuosci
s ňima si aj zaspíva.
Bratrú Moravčíkú hra Rajda Majda
sa ludom lúbi, smíchem šeci vycerujú
zuby.
Aj my učitelé sme sa dopopuku smíli,
lebo hercom na javišči išuo šecko, jak mje
uo ít, proto sme sa neprestali ani chvílu
smít. Jazyky fest nabrúsené mjeli, nic ne
sfušovali, špásovali, skrátka na jednošku
veseuí a miuí byli.
Dzekujeme, dzekujeme stokrát za ten
výkon hraný, nech sa šeckým ne enem her
com, ale aj ostatným predstaveňá tvor
com v zdraví dycky darí. A Záhorím aj ce
uým svjetem nech sa dálej nesú o nich
enem samé chvály a dobré chýry.
Dzekujeme za pozvaní, pagáčky, kávič
ky a hrebíčky pánu richtárovi a veškerým,
co nám oslávit náš svátek pririchtovali.
Ze srdca vás zdravíme, vinšujeme, aby
sa vám v živoce šecko podarilo, aby sa
nám v Mauackách furt zdravo, veseuo
a dobre žiuo.
Nakonec něco spisovného – precca
moje méno!

Minister ocenil Pavla Škrabáka
27. 3. sa na Zvolenskom zámku
uskutočnilo celoslovenské slávnostné
stretnutie pedagógov, ktorých prácu
ocenil minister školstva SR J. Mikolaj.
Medzi nimi bol aj dlhoročný, dnes už
bývalý riaditeľ malackej ZŠ na Záhorác
kej ulici Pavel Škrabák. Tradíciu odo
vzdávania medailí sv. Gorazda tým, čo
sa výrazne podieľali na rozvoji školstva
doma a v zahraničí, obnovilo minister
stvo pred desiatimi rokmi. Z rúk J. Mi
kolaja si tento rok ocenenie prevzalo
52 učiteľov – 13 z nich získalo Veľké
medaily sv. Gorazda. Troch učiteľov mi
nister poctil vyznamenaním in memo
riam, udelil 20 Malých medailí sv. Go
razda a 19 ďakovných listov.
Viera Mojžišová
28. marca boli v rokovacej sále Úra
du BSK ocenení 20 pedagógovia zo
škôl Bratislavského kraja. Medzi nimi
bola i zástupkyňa riaditeľky Gymnázia

na Ul. 1. mája v Malackách RNDr. Viera
Mojžišová. Komisia ju vybrala na zákla
de nominácie školy, a to najmä za kva
litnú prípravu študentov na vysoké
školy v odboroch biológia a chémia, za
aktívne projektové vyučovanie so za
meraním na ochranu životného pro
stredia, za podiel na organizácii vedec
kých konferencií i za mimoškolskú čin
nosť sústredenú na rozširovanie vedo
mostí v oblasti ekológie.
Ocenená je držiteľkou Bronzovej
medaily Prírodovedeckej fakulty UK
Bratislava za kvalitnú prípravu študen
tov.
Amos zostal na východe
29. marca vyvrcholila v Košiciach
slávnostným galavečerom celosloven
ská súťaž o najobľúbenejšieho učiteľa
Zlatý Amos. Malacky a Bratislavský kraj
tu zastupoval učiteľ zo ZŠ Záhorácka
Miroslav Partl. Aplauz publika zožal
s krátkou etudou na motívy piesne Išeu
Macek, ktorú si za asistencie režiséra
Divadla na hambálku V. Zeteka pripra
vil so svojimi žiačkami. Porota M. Partla
posunula po vydarenom predstavení
do prvej šestky spomedzi šestnástich
súťažiacich. Historicky prvý titul Zlatý
Amos si však napokon odniesol D. Kar
pinský z gymnázia v Spišskej Novej Vsi.
Cenu Amos sympaťák získala J. Olexo
vá zo súkromného gymnázia v Koši
ciach a cenu novinárov Amos Press M.
Zolotová zo ZŠ v Michalovciach.
-lucy-, -tabuFoto: -lucy-

Spomienka

†

9. apríla uplynul rok, čo navždy
dotĺklo statočné srdce drahého
manžela, otca a deda
Ing. Milana Valachoviča.
	Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
Spoločenská kronika
PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:
Apríl 2007:
80 – Mária Bilkovičová; Jozef
Feranec; Mária Jurkovičová;
Dr. Juraj Kadlec; Anna Králová; Mária
Linderová; Mária Matúšková; Cecília
Slobodová; Štefan Stanek; 85 – Mária
Greifová; 91 – Júlia Uhrincová; 92 –
Berta Kucková; 93 – Antónia Oslejová;
99 – Alžbeta Slobodová

†

NIE SÚ MEDZI NAMI:

Od 20. 3. 2007 do 31. 3. 2007:
Anna Morvayová, 1924, Mar
tin; Jozef Dešť, 1922, Plavecký Miku
láš; Mária Kršková, 1914, Malacky;
Stanislav Vaček, 1930, Malacky; Emí
lia Jánošová, 1923, Jablonové; Jozef
Sýkora, 1912, Plavecký Peter; Jozef
Osuský, 1945, Plavecký Štvrtok
ANNAMÁRIA HORVÁTHOVÁ,
matrikárka

Spoločenské
tance
bodujú
1. apríla sa v Pezinku uskutočnila
súťaž v spoločenskom tanci Pohár
domu kultúry.

Na úlohu „roztlieskavačov“ počas galavečera v Košiciach sa malackí žiaci zodpovedne
pripravili. Spolu s pani učiteľkou Partlovou (manželkou M. Partla) si vyrobili transparenty, húkačky a nechýbal im ani obrovský rapkáč

Malacky tam mali zastúpenie v dvoch
kategóriách – neregistrovaní juniori –
4 páry: Martin a Michaela Maškovci, Da
niel Ondruš a Laura Olexová, Matúš Iszer
a Lucia Mašková, Šimon Čutka a Kristína
Dobrocká, a neregistrovaná mládež –
3 páry: Róbert Szabó a Nina Nováková,
Michal Polák a Emília Mecháčková, Jozef
Knotek a Monika Ondrisková.
Naši juniori ešte len zbierajú skúse
nosti. Z mládežníckych párov sa najlepšie
v súťaži darilo páru Szabó -  Nováková,
ktorý skončil na 2. mieste. Gratulujeme
a držíme palce – najbližšie to bude 15. 4.
medzinárodná súťaž Grand Prix Tyrnavia
v Trnave.			             -cvc-

Ľudmila Kršiaková

Vážení Malačania,

Pevne dúfam, že už sa vám všetkým dostala do rúk kniha Malacky 1206 – 2006
a splnila svoju úlohu, s ktorou sme ju poslali do života – hlásať, že jedno z najrýchlejšie
rozvíjajúcich sa miest Slovenska má bohatú a jedinečnú históriu. Dejiny nám však
zanechali i mnoho záhad. Pravdepodobne najslávnejšou malackou legendou sú
tajné podzemné chodby
pod mestom. Z podnetu primátora mesta vznikol akýsi malý „prípravný výbor
na rozlúsknutie záhady“. Netušíme, aký bude výsledok, ale rozhodli sme sa pátrať po
pravde. Sami to ale nedokážeme. Prosíme vás všetkých, ktorí máte
akékoľvek informácie
akokoľvek neuveriteľné a nepodložené, podeľte sa s nami. Všetky sú pre nás rovnako
dôležité. Vaše poznatky, svedectvá, nákresy, mapky či fotografie spolu s kontaktom na
vás v redakcii netrpezlivo očakávame. O priebehu pátrania vás budeme informovať.
Verím, že spoločne objasníme ďalší kúsok našej spoločnej histórie.
Za všetkých vopred ďakuje
Stano Bellan, stanob@internet.sk

MALACKÝ HLAS
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Tohtoročná Malacká hudobná jar je venovaná Malačanovi Vendelínovi Jozefovi Kučerovi. Nájdete ho obklopeného detvákmi, ktoré sa vy
fotografovali pri príležitosti prijatia sviatosti Prvého prijímania. Nájdete sa na fotografii? Alebo svojich starých rodičov či iných známych?
Napíšte nám do redakcie svoje spomienky na františkána, ktorý miloval hudbu a aktívne sa jej celý život venoval.		
Redakcia



ŠPORT
Koncom marca volej
balisti Strojára zdo
lali vo Zvolene do
máce družstvo MVK
Lokomotíva 2:3. Svo
jím víťazstvom tak
potvrdili, že ich vý
borné výkony v sérii
proti VKP neboli ná
hodné a vypracovali
si skvelú pozíciu pred
domácim zápasom.
Ten odohrali pred
domácim publikom
v stredu 4. 4. Víťazný
výsledok im zrejme
pomôže vylepšiť mi
nuloročné 6. miesto.
V súbojoch o 5. mies
to sa stretnú prav
depodobne s Nitrou,
ktorá vedie nad Pú
chovom taktiež 1:0
na zápasy.
-dr-

Športovci bilancovali
Marcové valné zhromaždenie hod
notilo činnosť najväčšej športovej
organizácie v našom meste TJ Stro
jár Malacky. Zo správy predsedu
TJ Ing. P. Oreského vyplynulo, že
strojári mali minulý rok 7 oddielov
a 2 odbory.
Basketbalisti mali 98 členov v sied
mich družstvách.
Najvyšší úspech dosiahli žiaci r. 1993
pod vedením Mgr. B. Ortha, keď vyhrali
oblastnú súťaž Západ a na majstrov
stvách Slovenska obsadili celkové piate
miesto. Boli vyhodnotení ako jeden
z dvoch najlepších kolektívov TJ za rok
2006. Najlepším jednotlivcom sa stal P.
Ondruš, hráč družstva mužov. Usporia
dali už svoj 52. reprezentačný ples, 34.
ročník memoriálu Karola Oreského a 7.
ročník turnaja v streetbale.
Hádzanári evidovali 76 členov.
Najviac sa v roku 2006 darilo mužom,
ktorí víťazstvom v dlhodobej časti prvej
ligy obsadili prvé miesto a zúčastnili sa
i baráže o postup do extraligy, čo bolo
v histórii družstva mužov najvyššie
umiestnenie. Po zásluhe i tento kolektív
bol ocenený ako najlepší v TJ za uplynulý
rok a za najlepšieho hádzanára vyhod
notili R. Ofčaroviča. Dobré výsledky do
sahovalo i družstvo starých pánov.
Kulturisti zaznamenali 57 členov.
Najlepším športovcom oddielu sa stal
D. Tangelmayer. V kategórii do 90 kg ob
sadil celkové 10. miesto na ME juniorov,
ale získal bronzovú medailu v tlaku. Dob
ré výsledky tiež dosahovali Roman Kraj
čír, Richard Krajčír a V. Vaniš.
V odbore rekreačnej telesnej výchovy
a športu za najlepšiu členku vyhodnotili
M. Písečnú. Odbor tvorili oddiely jogy
a rekreačného volejbalu.
Tenisti evidovali v minulom roku 91
členov.
V súťažiach družstiev štartovalo 6 ko
lektívov. Najvyššie sa umiestnili muži
a dorastenky a obsadili v I. triede 6. mies
ta. Najvyššie umiestnenie v slovenských
rebríčkoch mala A. Gelingerová –73.
miesto, u starších hráčov je to L. Petrival
ský, ktorý bol v dvojhre nad 55 rokov
štvrtý v rámci Slovenska. Za najlepšieho
tenistu oddiel vyhodnotil R. Korbela, kto
rý na turnajoch Grand Salus Bratislava
a TK Spoje bojoval v semifinále a okrem
toho na ďalších turnajoch získal dve
štvrťfinálové umiestnenia. Tenisti zorga
nizovali 7. ročník turnaja Artemis Cup.
Oddiel karate má 36 členov.
Najlepším karatistom sa stal Š. Polák,
ktorý okrem vlastnej športovej prípravy
a účasti na súťažiach venuje pozornosť



celoročnej príprave pretekárov oddielu
na jednotlivé súťaže.
Turisti mali 49 členov.
Okrem významných turistických akcií
organizovali pravidelné víkendové pod
ujatia v oblasti Záhoria a Malých Karpát.
Najlepší turista za rok 2006 V. Gembeš sa
zúčastnil expedície Himaláje 2006, kde
spolu s ďalšími dvomi turistami ako prví
Slováci vystúpili na štít Tilicho Peack, kto
rý má vyše 7000 m n. m. Ing. M. Kuchárek
sa zasa zúčastnil expedície v Novej Gui
nei. Najväčší záujem bol o Silvestrovský
výstup na Vysokú.

Oddiel džuda mal 31 členov, počas
roka získali 31 prvých, 38 druhých a 35
tretích miest na rôznych súťažiach na
Slovensku i v zahraničí. Za najlepšieho

bol vyhodnotený O. Papiernik so svojím
titulom majstra Slovenska.
Volejbalisti s 81 členmi mali svoje
družstvá v najvyšších slovenských súťa
žiach extraligy. Muži pod vedením tréne
ra P. Novotu skončili v sezóne 2005/06
na 6. mieste, čo je historicky najúspeš
nejšie umiestnenie malackého volejbalu.
Ženy pod vedením M. Klecheňovej-Cibu
lovej skončili na 9. mieste. Z tohto celku
bola vyhodnotená i najlepšia hráčka od
dielu L. Michalovičová. Volejbalisti v mi
nulom roku usporiadali 9. ročník turnaja
v plážovom volejbale v rámci majstrov
stiev SR, 10. ročník mixvolejbalového tur
naja a 48. ročník Pohára SNP vo volejbale
mužov v Zámockom parku.
Na záver poďakoval predseda TJ nie
len aktívnym športovcom, ale aj tréne
rom, rozhodcom, funkcionárom a spon
zorom, bez ktorých by bohatá činnosť
a dobré výsledky Strojára určite neboli
možné. S tými najlepšími zo Strojára sa
určite stretneme i v piatok 13. 4. pri vy
hlasovaní najlepších športovcov nášho
mesta za rok 2006.
ANTON PAŠTEKA, foto: S. Osuský

Všetkých milovníkov športu srdečne pozývame na slávnostný galave
čer pri príležitosti odovzdávania ocenení

Najlepší športový kolektív
a športovec pre rok 2006.
Podujatie sa uskutoční v piatok 13. apríla o 18.00 h v Spoločenskom dome Mest
ského centra kultúry na Mierovom námestí.
Počas predelov pri vyhlásení víťazov v jednotlivých kategóriách je pod taktovkou
CVeČka pripravený atraktívny kultúrny program. Vystúpi tanečná skupina Live, čle
novia Klubu spoločenského tanca, odznejú ukážky piesní z pripravovaného muzi
kálu Anjeli a ťahúňom večera bude slovenský Elvis.
V závere podujatia budú vyhlásené aj výsledky ankety Malackého hlasu o najobľú
benejšieho športovca a kolektív mesta. Nebude chýbať ani žrebovanie víťazov de
siatich vecných cien spomedzi tých, ktorí sa do ankety mestských novín zapojili.
Podujatie uzatvorí recepcia. Všetci ste srdečne vítaní.

Víťazstvo odišlo
na Moravu
a priateľstvo zostalo
Vo výbornej atmosfére sa pod tak
tovkou organizátorov za vedenia
Jozefa Krasňanského uskutočnilo
24. marca hádzanárske podujatie
s jednoduchým názvom Stretnutie
starých pánov. Na palubovke v špor
tovej hale Malina svoju výkonnosť
dokazovalo šesť družstiev, na kto
rých výkon sa dalo i po rokoch po
zerať. Vďaka systému, ktorý si or
ganizátori zvolili, si zmerali všetky
družstvá sily navzájom, hoci v krat
šom hracom čase. Pätnásť stretnutí
viedli rozhodcovia Ľudovít Oslej
a Anton Pašteka, pre ktorých to bo
la príprava na mládežnícky turnaj
v Prahe.
Po zaujímavých a veľakrát dramatic
kých súbojoch sa víťazom turnaja stali
hráči z Uničova, ktorí získali 8 bodov.
Druhé miesto patrilo tiež celku spoza
Moravy, a to hráčom Újezdu u Brna za

zisk siedmich bodov. Tretí skončili do
máci hráči so ziskom 6 bodov. Tí porazili
Holíč 10:3, Jablonicu 14:5, Bojnice 11:6,
no podľahli Uničovu 5:8 a Újezdu 7:8.
Štrvrté miesto patrilo hráčom z Holíča,
ktorí ako jediní porazili v poslednom
stretnutí turnaja víťazov 10:8. Na pia
tom mieste bolo družstvo z Bojníc a šies
te patrilo hráčom Jablonice.
Za najlepšieho brankára účastníci
určili Malačana Vladimíra Krajčíra a naj
lepším strelcom turnaja sa stal Marián
Šupík z Holíča.
Významné osobnosti malackej há
dzanej Stanislav Osuský a Jozef Kras
ňanský sa rozlúčili s dlhoročným pôso
bením na hádzanárskych ihriskách. Po
sedenie pri občerstvení priviedlo účast
níkov k spomienkam na majstrovské
stretnutia v dresoch svojich družstiev.
Športovci asi nestarnú a športové pria
teľstvá nezanikajú.
Anton Pašteka

Boje na šachovnici

Mladí šachisti z Malaciek a okolia
absolvovali posledný marcový týž
deň Predveľkonočný turnaj vo Veľ
kých Levároch, ktorý organizoval
tamojší kultúrny dom v spolupráci
s CVČ v Malackách.
Za šachovnice si zasadlo 27 chlapcov
a 9 dievčat zo siedmich základných škôl
nášho okresu a ako hostia štartovali žiaci
zo ZŠ v Štefanove. Medzi chlapcami si ví
ťazstvo vybojoval bez straty bodu Štefan
Júza zo ZŠ M. Olšovského v Malackách
pred Tomášom Chabadom z malackej ZŠ

Dr. J. Dérera. Tretí bol Jakub Dufek zo ZŠ
Láb. Dievčenský turnaj bez straty bodu
vyhrala Kristína Očenášová zo ZŠ Dr. J. Dé
rera v Malackách pred Luciou Klimešovou
a Gabrielou Klimešovou zo Štefanova.
Z domácich sa najviac darilo Marcele Li
sej, ktorá skončila na štvrtom mieste.
Organizátori na čele s Milanom Hru
bošom pripravili pre mladých záujemcov
o šach veľmi hodnotné podujatie a všetci
účastníci sa už tešia na Putovný pohár
MDD, ktorý sa uskutoční 29. mája v Ma
lackách.
-ap-, foto: archív

DO POZORNOSTI ZBERATEĽOM

Klub malackých filatelistov v spolupráci s Mestským centrom kultú
ry a Centrom voľného času pripravili pre zberateľov

Jarnú zberateľskú burzu,
ktorá sa uskutoční v sobotu 21. apríla v priestoroch Spoločenského domu
MCK na Mierovom námestí od 8.00 do 12.00 h. Dospelí platia symbolické
vstupné 10 Sk a deti majú vstup zdarma.  
Stretnúť by sa mali zberatelia pohľadníc, známok, mincí, bankoviek, sta
rožitností, rôznych kartičiek a figúrok, nálepiek ap. Burza si už získala svoju
tradíciu medzi zberateľmi a usporiadatelia veria, že i záujem z radov Mala
čanov.
Ak máte záujem stať sa členom Klubu filatelistov v Malackách, informujte
sa každý posledný štvrtok v mesiaci v klubovni (v prístavbe mestského úra
du, vchod od mestskej polície) v čase od 17.00 do 18.00 h – okrem prázdnin
a mesiaca december. Krúžok mladých filatelistov pracuje pri Základnej škole
Dr. J. Dérera na Ul. gen. M. R. Štefánika.				
-ap-
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