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Ceny
v šikovných
rukách

Úvodník

Za priateľmi...
Kto je priateľ? Kedysi som to videla veľ
mi jasne. Ľudí som sama pre seba delila na
kamarátov, priateľov a známych. Známy je
každý, koho poznám, s kým sa pozdravím.
Kamarátov mávame veľa, prehodíme s ni
mi slovko, pozhovárame a zabavíme sa
spolu... Kedysi som si s mnohými dokonca
písala. Roky ma tešili listy a pohľadnice od
ľudí, s ktorými som sa poznala možno len
niekoľko dní, ale „sadli sme si“ a páčilo sa
nám vymieňať si svoje vnímanie sveta v lis
toch. Staré zlaté časy!
Spoznávanie niekedy privádzalo k pre
kvapivým, zväčša príjemným spoznaniam
zákutí duše toho druhého. Kamarátov je
vždy dosť, a preto keď sa nejaký načas stra
tí, možno to ani nezaregistrujeme. O to prí
jemnejšie je po čase sa s ním stretnúť.
Priateľ je však ten, komu netreba vy
svetľovať, kto vás pozná často lepšie ako
vlastná rodina, kto vysloví vašu myšlienku
vo chvíli, keď sa vám odliepala od jazyka,
kto myslí a niekedy aj koná za vás. Je to
ten, ktorý nemusí byť blízko a dýcha s va
mi, pomáha vtedy, keď vidí, že je to potreb
né a aj po rokoch s ním viete pokračovať
v začatom rozhovore. Pre mnohých z nás
boli takýmito priateľmi aj dvaja ľudia, ktorí
nás v máji navždy opustili – naša kolegyňa
z MsÚ JUDr. Gabika Žilavá a malacký kráľ
huslí, učiteľ ZUŠ a člen Zboru pre občianske
záležitosti Štefan Daniel. Naladení na ich
vlnu však vždy budú vedieť, ako by v ktorej
chvíli zareagovali. Odišli, no nestratia sa.
Priatelia sa nestrácajú...
T. BÚBELOVÁ

240-tisíc na podporu
projektov
Správna rada nadácie Pro Malacky rozhodla o dotácii pre 9 projektov, ktoré
predložili neziskové organizácie. Podporené projekty predstavíme v nasledujúcom čísle Malackého hlasu.

Malackí výtvarníci od škôlkarov
po stredoškolákov sa stretli 15.
mája v SD MCK na slávnostnom
vyhodnotení II. ročníka súťaže
Malacká paleta.

O matkách, deťoch a nádeji na návrat pôrodnice

Míľa pre mamu naplnila
Zámok detským džavotom
Míľa pre mamu 12. 5. bola krásnym vyvrcholením osláv sviatku Dňa matiek v našom meste a určite prvou masovou
akciou na verejnom priestranstve, ktorá by sa dobre vynímala aj v kalendári happeningových podujatí mesta. Pravda,
nesmie k tomu chýbať vôľa organizátorov, teda Únie materských centier a jedného z jej členov – Detského centra (DC)
Vánok v Malackách.
Kedysi a dnes
Po iné roky mamičky a deti z Malaciek
na Deň matiek prichádzali do Bratislavy,
kde sa schádzali „kočikári“ z celého Slovenska a pri bohatom programe strávili
slávnostné, veselé, ale istotne i náročné
a únavné popoludnie. Starosti však brala
na seba Únia materských centier. Tento

Tému Takí sme my – Malačania zobrazili deti veľmi rôznorodo. Podľa nich
Malačania veľa športujú, chodia do prírody, sú hraví a hlavne – veľa sa usmievajú.
Odborná porota zložená zo skúsených
výtvarných pedagógov v apríli vybrala
najlepšie zo 109 zaslaných výtvarných
prác. Jej predsedom bol Mgr. Milan Hruboš a členmi Mgr. Tatiana Filová a Mgr. art.
Róbert Makar. Na slávnostnom vyhodnotení výsledkov ceny malým umelcom
odovzdávali predseda poroty a zástupca
primátora Ing. Jozef Bulla. „Som nadšený
zo zistenia, koľko obetavých ľudí v našom
meste pracuje s deťmi na zmysluplnom
využití voľného času. Aj táto súťaž je toho
dôkazom,“ povedal Ing. Bulla v príhovore.
Najvyššie ocenenie, Cenu primátora mesta, získala za rozmernú koláž trojica zo ZŠ
M. Olšovského – Lucia Blažíčková, Michaela Besedová a Adam Lonček. Ocenených
bolo 19 detí a na návrh poroty i  štyri učiteľky výtvarnej výchovy za mimoriadne
úspešné vedenie žiakov pri tvorbe výtvarných prác. Na výstave v Knižnici MCK na
Záhoráckej ul. sú vystavené všetky ocenené dielka a výber z ostatných súťažných
prác až do konca letných prázdnin.
ALEXANDRA HRNKOVÁ

rok sa podujatie rozdelilo do 22 slovenských miest a práve u nás sa úlohy hostiteľov a organizátorov po prvý raz ujalo
Detské centrum Vánok. Ľavou časťou Zámockého parku sa 12. mája prechádzali
davy mladých rodičov s deťmi v kočíkoch,
na kolobežkách či detských motorkách.
Niektorí kráčali len tak, držiac sa za ruky.

Dva okruhy spred brány futbalového štadióna smerom ku kaštieľu a po chodníčku
späť boli približne tou míľou, ktorá mala
verejnosti pripomenúť náročnosť materských povinností, pri ktorých zdanlivé
maličkosti a samozrejmosti často vyžadujú najväčšiu námahu. Hoci dnes už asi nik
Pokračovanie na . strane

Výsledková listina
Cena primátora mesta Malacky: Lucia Blažíčková, Michaela Besedová, Adam
Lonček, ZŠ M. Olšovského
I. kat. – predškolský vek: Hlavná cena – E. Jánošová, MŠ Hviezdoslavova; CePokračovanie na . strane

Na Mierovom námestí
vyrastie moderné
obchodné centrum

Odpredaj mestských budov na Mierovom námestí bol horúcou témou poslancov uplynulého volebného obdobia. Po viacerých pokusoch ho napokon
schválili vo februári 2004 v tajnom hlasovaní. Zo 14 ponúk subjektov, ktoré sa
do verejnej súťaže zapojili, vyhral zámer občianskeho združenia Malacky
2004. To ponúklo najvyššiu sumu, ktorá presiahla 10 mil. Sk. Vízia – postaviť
do troch rokov – však ostala nenaplnená. Po dlhoročnom hľadaní kompromisného riešenia stavby, ktoré by vyhovovalo aj majiteľovi susediacej nehnuteľnosti, získal projekt 200-miliónovej investície jasnejšie kontúry. Už zrejme od
jesene budú Malačania počas nasledujúcich rokov svedkami premeny zdevastovanej časti centra v moderný objekt vyššieho štandardu. Viac v rozhovore s predsedom družstva SBD Mierové námestie (niekdajšie OZ Malacky 2004)
RNDr. Hubertom Klčom.

Po vyše dvoch rokoch od odkúpenia
pozemkov s nehnuteľnosťami začínate
prakticky od nuly. Aký je definitívny
výsledok rokovaní so zainteresovanými stranami, ktorý projekt druhýkrát
naštartoval?
S majiteľom rožného objektu (pán
skych odevov, pozn. red.) sme sa napokon
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dohodli na zámene nehnuteľností za naše
priestory na Záhoráckej ulici. Zachová sa
tak kontinuita novej stavby z čelného po
hľadu od Mierového námestia a zároveň
nenarušíme líniu starej zástavby od Záho
ráckej ulice. Ide o kompromisné riešenie a
veríme, že vyhovuje všetkým trom hlav
Pokračovanie na . strane



SPRAVODAJSTVO

Transformáciu
MsCSS neschválili
Na svojom ostatnom rokovaní 10. 5.
sa mestskí poslanci opätovne zaoberali transformáciou Mestského
centra sociálnych služieb, ktoré je
príspevkovou organizáciou mesta,
na neziskovú organizáciu. Tento návrh primátora mesta už raz neschválili na zasadnutí 26. 4.
Po opätovnom predložení hodnotení,
argumentov, čísel a niektorých konkrétnych výhrad týkajúcich sa fungovania cen
tra nasledovala dlhá konfrontačná diskusia. Primátor mesta RNDr. J. Ondrejka
okrem iného dôvodil možnosťami rozšírenia služieb a aj tým, že nový spôsob fungo
vania umožní na rozdiel od príspevkovej
organizácie stabilnejšie viaczdrojové financovanie. Vedeniu MsCSS vytkol napríklad aj to, že nezabezpečuje dostatočnú
informovanosť o poskytovaných službách
a mnohí dôchodcovia nevedia, že majú
dotované obedy, možnosť využívať prá
čovňu či stanicu hygienickej očisty. „Že toto centrum dobre funguje, je mýtus,“ uviedol.
Oponentov a zástancov opačného názoru však bolo veľa. Ich výhrady a obavy
smerovali najmä k tomu, že nezisková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti
BSK by nemala zo zákona garantované
financie na svoje fungovanie. „Možnosť
krytia nového subjektu zo strany BSK je
nulová,“ povedal poslanec MUDr. M. Haramia, ktorý je zároveň poslancom BSK.
Podľa neho BSK má na starosti 86 podobných subjektov, na čo potrebuje 90 mil.
Sk, ktoré v plnej výške nemá. Je teda žela
teľné v Malackách zachovať súčasný stav
– príspevkovú organizáciu.
Primátor poslancov nepresvedčil ani
ubezpečením, že má písomnú garanciu
budúceho financovania neziskovky. Napriek tomu, že využil právo navrhnúť tajné hlasovanie, poslanci návrh uznesenia
neschválili (7 bolo za, 6 proti a 1 sa zdržal).
Druhý návrh uznesenia podporujúci trans
formáciu, ale za upravených podmienok,
v hlasovaní mestského parlamentu, ktoré
však už bolo verejné, takisto nedostal pod
poru (3 hlasovali za, 7 proti a 4 sa zdržali).       
T. BÚBELOVÁ

Podpora návratu
inštitúcií

Prednostu Obvodného úradu v Malackách Ing. L. Ballu i primátora mesta RNDr.
J. Ondrejku navštívila 7. mája poslankyňa
NR SR Katarína Tóthová. Na rokovaniach
sa hovorilo o problémoch v súvislosti so
zrušením krajských úradov a prechodom
niektorých kompetencií na obvodné úrady. Predpokladá sa, že MV SR zruší krajské
úrady a tým sa zmení postavenie a pôsobnosť obvodných úradov k 1. októbru 2007.
Ďalšou témou rokovaní bol plánovaný návrat okresného súdu, prokuratúry a OR PZ
do Malaciek. 		
              -red-

Tretia etapa zatiaľ
na papieri



Na Mierovom námestí vyrastie
moderné obchodné centrum
Dokončenie z . strany
ným stranám – majiteľovi rožného objektu,
mestu aj nám.
V akej fáze sa teda projekt nachádza? Aké sú časové horizonty zástavby?
Sme na bode nula, od ktorého sa začí
na všetko odvíjať. Po vyriešení problému
zastavovanej plochy mohli projektanti ko
nečne dostať konkrétne zadania a pripra
viť definitívnu štúdiu. Po projektovej prí
prave, musia prejsť dokumenty schvaľova
ním. Určite by sme chceli projekt zrealizo
vať čo najskôr, no presné termíny nie sú zá
vislé len od nás. Najneskôr začiatkom bu
dúceho roka by sme radi začali s tech
nickými prácami. A postavili orientačne do
dvoch rokov. Čím náročnejšie však bude
zakladanie stavby, tým dlhšie budeme sta
vať.
Malačania budú iste napäto očakávať, čo na nevábnom námestí vyrastie.

Priblížite im navrhovaný vizuál objektu?
V záujme vytvorenia urbanisticky uce
leného diela sme na základ požiadaviek
mesta zaviazaní zosúladiť novú budovu
s objektom inkubátora, ktorý je v súčas
nosti jednoznačne dominantným prvkom
námestia. Objekt s ním bude aj výškovo, aj
objemovo zladený s prihliadnutím na zá
stavbu na Záhoráckej ulici – v súčasnosti
realizovanú. Pôjde o reprezentatívnu stav
bu v modernom štýle, ktorá bude určite
hodná centra mesta. Mierové námestie ar
chitektonicky posunieme o niekoľko tried
vyššie. Veď dnes hovoríme o najhoršie vy
zerajúcom mieste v Malackách.
Neobávate sa negatívnej reakcie zo
strany občanov, ktorí s nevôľou hľadeli
aj na zástavbu na Sasinkovej? Podľa
nich vyrastajú v centre budovy bez ladu a skladu.
Všetko pripravujeme s maximálnou zod

Mesto Malacky
podľa § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcií

vedúci oddelenia preventívnych aktivít
a
vedúci oddelenia výkonu služby
a objasňovania priestupkov
Mestskej polície Malacky
Požiadavky:
• SŠ vzdelanie • vzdelanie v študijnom odbore bezpečnostná služba na strednej alebo na vysokej škole, alebo odborná spôsobilosť príslušníka obecnej polície • občianska bezúhonnosť • organizačné a komunikačné schopnosti
Výhodou sú:
• prax príslušníka obecnej polície alebo príslušníka policajného zboru • znalosť cudzieho jazyka slovom i písmom • vodičský preukaz skupiny B
Požadované doklady na výberové konanie:
• žiadosť o účasť na výberovom konaní • overené fotokópie dokladov o vzdelaní
• profesijný životopis (uveďte aj telefonický kontakt) • odpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov
na účely výberového konania
Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s ďalšími požadovanými dokladmi je
potrebné doručiť do 7. júna 2007 na adresu:
Mesto Malacky, sekretariát prednostu MsÚ,
Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky
s označením „Výberové konanie – vedúci oddelenia preventívnych aktivít” alebo s označením „Výberové konanie – vedúci oddelenia výkonu služby a objasňovania priestupkov” a v ľavom hornom rohu „Neotvárať!”.
Termín a miesto výberového konania budú uchádzačom, ktorí splnili podmienky na
účasť na výberovom konaní, oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.
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štandardom poskytovaných služieb čo do
úrovne obchodov, služieb i objektu samot
ného. Umiestnenie stavby totiž už samo o
sebe evokuje k tomu, aby sme tam také
niečo mali.
Achillovou pätou centra mesta je
nedostatok parkovacích miest. Ako túto vec spolu s úpravou okolia budovy
vyriešite?
Pod stavbou budú podzemné parkovis
ká. Mesto trvalo aj na zachovaní pôvodné
ho parkoviska pred ňou. Podľa mňa nie je
vhodné, aby stred tvorili parkoviská. Ten
dencia je skôr opačná. A čo sa týka okolia,
naši architekti sú aj urbanisti, ktorí navrhu
jú celé centrá miest. Určite majú predstavu
o tom, ako tu zakomponovať zeleň, mest
ský mobiliár, vytvoriť oddychové zóny. Títo
odborníci sa vyslovili za to, že by bolo dobré
priestor otvoriť a prevzdušniť. Jednoznačne
skultúrniť po všetkých stránkach.
LUCIA VIDANOVÁ

Malacký primátor
v predsedníctve
ZMOS
Primátor Malaciek RNDr. Jozef Ondrejka sa na ďalšie funkčné obdobie stal členom predsedníctva Združenia miest a ob
cí Slovenska. Rozhodli o tom členovia Rady ZMOS na svojom 2. tohtoročnom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo 15. – 16. mája na Štrbskom Plese.
Predsedníctvo ZMOS má 34 členov:
17 primátorov a 17 starostov.
Rada ZMOS sa na svojom druhom toh
toročnom zasadnutí zaoberala aj závermi
XVII. snemu združenia, zriadením odborných sekcií a návrhom na vytvorenie obchodnej spoločnosti za účelom správy informačných systémov na podporu zhodnocovania komunálneho odpadu.
     -ipo-

Ceny v šikovných
rukách
Dokončenie z . strany
ny – M. Kočalka, MŠ Štúrova, J. Salay, MŠ
Kollárova, A. Opatovský, MŠ Bernolákova;
II. kat. – žiaci 1.– 4. roč.: Hlavná cena
– M. Valentová, ZUŠ Malacky, Ceny – P. Arpášová, ZUŠ Malacky, J. Velebný, ZUŠ Malacky, E. Masárová, ZŠ Štúrova, S. Mackovichová, ZŠ Štúrova, M. Matúšková, ZŠ Štúrova, M. Hasonová, ZŠ Dr. J. Dérera; III.
kat. – žiaci 5. – 9. roč. a prímy – kvarty
gymnázia: Hlavná cena – S. Franzenová,
ZŠ M. Olšovského, Ceny – P. Pálková, ZŠ
M. Olšovského, M. Kalivodová, ZŠ Dr. J.
Dérera, G. Serbák, ZŠ Dr. J. Dérera; IV. kat.
– študenti stred. škôl: Hlavná cena – B.
Kmecová, ZUŠ Malacky.
Ocenení pedagógovia: Mgr. V. Peltz
nerová, ZŠ M. Olšovského, Mgr. D. Borodajkevyčová, ZUŠ, Mgr. S. Adamczaková,
ZŠ Štúrova, Mgr. L. Pálková, Špeciálna ZŠ.

Malacky pod novým svetlom
V tomto roku mesto zrealizuje pro
stredníctvom svojej obchodnej spoločnosti TEKOS, s. r. o., rozsiahlu rekonštrukciu zastaraného verejného
osvetlenia. Reaguje tak na výsledky
vykonaného auditu, z ktorého vyplynula jednoznačná potreba rekonštrukcie osvetlenia na území celého mesta.
Mesto zvýši základné imanie spoločnosti o výšku investície – teda o 15 miliónov Sk, a po ukončení projektu prevedie
verejné osvetlenie do správy TEKOS-u.
Rekonštrukčné práce sa začnú ihneď po

Poslanci zasadali
mimoriadne
V prvej dekáde mája sa uskutočnilo
mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva. Poslanci prerokovali dva body programu. V prvom schválili projekt
Atletická dráha ZŠ Záhorácka a jeho spolufinancovanie zo strany mesta vo výške
2 000 000 Sk. Mestský úrad má za úlohu
zapracovať výdavky na spolufinancovanie do najbližšej zmeny rozpočtu na rok
2007. V druhom bode rokovania poslanci
už po druhý raz neschválili predložený
návrh uznesenia na zrušenie príspevkovej
organizácie mesta Mestského centra sociálnych služieb a založenie neziskovej organizácie mesta s názvom Mestský domov starších. Tentoraz poslanci hlasovali
tajne, za zrušenie bolo 7 z prítomných poslancov, 6 boli proti a jeden sa hlasovania
zdržal. Neprešiel ani ďalší návrh na uznesenie k tomuto bodu, ktorý predložil poslanec Juraj Říha, a tak nebolo uznesenie
ani teraz prijaté.		               -ap-

uzatvorení zmluvných vzťahov. V rámci
nich sa budú vymieňať svietidlá a výbojky. Súčasné ortuťové výbojky nahradia
sodíkové, ktoré sú energeticky menej
náročné. Holé vonkajšie vedenia zase
vystriedajú závesné káble umožňujúce
ľahký prístup a nevyžadujúce výkopové
zemné práce.
Projekt prehodnotí aj umiestnenie
svietidiel na miestach, kde neplnia svoj
účel a, naopak, inštaláciu osvetlenia do
doteraz nepokrytých lokalít.
Na jeseň by už verejné priestranstvo
v Malackách mali osvetľovať nové svie
tidlá.			             -ipoZAUJALO VÁS
Milí čitatelia,
ak nám napíšete do 5. júna na adresu
redakcie, ktorý príspevok vás zaujal, bu
dete mať šancu získať tričko a hrnček
s logom mesta z novej série reklamných predmetov. Tak neváhajte a za
pojte sa! Ak máme 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 naj
mä Na vytrysknutie vlastnej fontá
ny sa díval z onoho sveta, Päťdesiat
miliónov a kaštieľ je náš, Reklamácie
na Záhoráckej, Prvomájové Malacky
2007.
V tomto čísle odmeníme Tatianu
Walterovú zo Štúrovej ulice v Malac
kách. Prosíme výherkyňu, aby sa ohlási
la v redakcii.

✒

Súbežne so záverečnými prácami už
na ukončených etapách rekonštrukcie Záhoráckej ulice vypracovalo mesto projekt
3. etapy, o podporu ktorého sa bude uchá
dzať v programe JPD 2 na MVaRR SR. Zámerom projektu je revitalizovať zostávajúcu časť Záhoráckej ulice od drogérie po
križovatku a vytvoriť pešiu zónu na Ul. J.
Kostku. V tejto „uličke ku kinu“ by podľa
projektu malo vzniknúť 20 parkovacích
miest, bude tu položená zámková dlažba
a vysadená zeleň. Mesto chce záverečnú
etapu rekonštrukcie vykonať v objeme 15
mil Sk. 			              -ipo-

Na leteckej fotografii možno vidieť zasadenie stavby do prostredia. Konečný vizuál
stavby uverejníme až po jeho odsúhlasení všetkými dotknutými orgánmi.

povednosťou. Položme si otázku: je cen
trum Malaciek architektonicky ucelené?
Nemôžeme sa rovnať ani Skalici, ani Pezin
ku. Historické budovy tu už dávno nie sú.
Posledným mohykánom je Tatra. Ťažko tu
teda hovoriť o zachovaní charakteru cen
tra. Mierové námestie dostane jednu serióz
nu budovu, ktorá bude spĺňať vyšší štan
dard. Architekti, ktorí ju navrhujú, vyhrali
zopár slovenských aj európskych súťaží za
dizajn a urbanistiku. Dúfam, že ľudia napo
kon výsledok ich práce ocenia.
Čo v objekte s pracovným názvom
Obchodno-obytné centrum u Severínka nájdeme?
Situácia sa len vyvíja. Určite tu budú
obchody, služby, kaviarne, možno reštau
rácia. V hornej časti byty. Tak ako to vysti
huje sám názov. Pevne veríme, že s vyšším

ZAUJALO MA V ČÍSLE
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PROBLÉMOM NA STOPE v 2. volebnom obvode

Doprava, doprava,
doprava...

Malacky v skratke.
Na jednom zábere
celá Radlinského
ulica takmer od že
lezničnej trate až
po park na Kláštor
nom námestí, Se
verínek, Tatra, no
vá stavba na Zá
horáckej ulici, do
mácimi nazývaná
„kukurica”, i dolný
kostol. Množstvo
áut a aj nejakí ľu
dia.
Text, foto:
M. Macejka

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.

MUDr. Marián Haramia
Vzdelanie:
LF UK Bratislava, FTVŠ
UK Bratislava – DŠT I.KT
Terajšie povolanie:
lekár – chirurg
Rodinný stav, deti:
ženatý, 2 deti
Záľuby:
športová streľba, poľovníctvo, príroda, záhrada
Poslancom v zastupiteľ
stve mesta Malacky aj
Bratislavského samo
správneho kraja je prvé
volebné obdobie.

Ing. Jozef Bulla
Vzdelanie:
VŠ elektro, automatizácia a regulácia
Terajšie povolanie:
verejná funkcia –
zástupca primátora
Rodinný stav, deti:
ženatý, 5 detí
Záľuby:
rodina, vnúčatá; hudba,
zvlášť melodická;
cudzie jazyky – všetky;  
záhradka ovenčená
zeleninou a ovocím.
Poslancom je piate voleb
né obdobie.

Ing. Mária Tedlová
Vzdelanie:
VŠE – fakulta riadenia
Terajšie povolanie:
ekonómka
Rodinný stav, deti:     
vydatá, tri dcéry
Záľuby:
cyklistika, lyžovanie,
hudba, knihy
Poslankyňou je tretie
volebné obdobie.

Ulica gen.
M. R. Štefánika,
zlá dopravná situácia, rozbité komunikácie, zastarané
verejné osvet
lenie...

2. volebný obvod tvoria ulice:
Štúrova, od Boreckého, gen. M. R. Štefánika, Boreckého, A. Veselého, arm.
gen. L. Svobodu, K. Orgoňa, Kukorelliho, V. Clementisa, kpt. Š. Uhra, J. Gabčíka, Ľ. Zúbka, J. Murgaša, Jilemnického, P. Blahu, L. Novomeského, Š. Čulena, Nádražná, Nám. SNP, Radlinského, Mierové nám., Kláštorné nám., J. Kostku, Jánošíkova, J. Hollého, M. Nešpora, Slovenská, Budovateľská, Vlastenecká, Robotnícka, Rastislavova, Mojmírova, Svätoplukova
MUDr. Marián Haramia
(SDKÚ – DS)
1. Aké problémy trápia občanov váš
ho volebného obvodu? Ako budete
v priebehu štyroch rokov presadzovať
ich riešenie?
Veľkým problémom je Ul. gen. M. R. Šte
fánika. Keďže bývam v jej blízkosti, veľmi
dobre poznám aktuálny nežiaduci stav
a potreby tejto ulice. Citujúc z môjho pred
volebného letáku sa budem zasadzovať
o rekonštrukciu miestnych ciest a chod
níkov – zavedenie max. rýchlosti na komu
nikáciách na 40 km/h a dobudovanie prie
chodov pre chodcov na Ulici gen. M. R. Šte
fánika. Ulica sa už ocitla na zozname kritic
kých komunikácií, ktoré sa budú postupne
rekonštruovať.
Občania sa dožadujú priechodu v mieste
ich prirodzenej trasy zo stanice smerom na
Štúrovu ulicu. Veľmi nebezpečnou časťou sa
stáva časť komunikácie pri Raguze a proti
ľahlom záhradkárstve, kde by mal byť ďalší
priechod a jednoznačne znížená rýchlosť na
40km/h. Začal som tu podnikať prvé kroky.
Tento problém plánujem predniesť na naj
bližšom zasadnutí MsZ a požiadať poslan
cov a vedenie mesta o spoluprácu.
V poslednom období registrujem aj veľ
mi vážne námietky ku kompletným výru
bom zalesnených plôch, ktoré súvisia s vý
stavbou priemyselného parku. Chápem ich
názory, lebo viem, že tieto územia boli a aj
sú občanom veľmi blízke. Pri súčasnom uza
tváraní prístupových ciest a oplocovaní Vo
jenských lesov je tento ich problém pocho
piteľný. Občanov rovnako znepokojujú ex
haláty z blízkych priemyselných závodov.
Ďalším problémom, ktorý však presahu
je hranice volebného obvodu, je vzhľad
mesta. Najväčšie výhrady smerujú k necitli
vo vedenej zástavbe najmä v centre mesta,
jej architektonike, už k nenávratne zbúranej
starej zástavbe pri synagóge a okolo Lidlu.
Občanov trápi aj stav zelených plôch, ich
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10/2007

čistota a málo rekreačno-športových zaria
dení, najmä pre deti.
Mnohé veci sú už nezvratné, mnohé sú
nevyhnutnou daňou inému progresu, ktorý
prichádza do Malaciek. Treba sa poučiť
z chýb minulosti a veľmi citlivo a zodpoved
ne pristupovať k takým rozhodnutiam, kto
ré dlhodobo menia vzhľad mesta a zasahu
jú do každodenného života našich spolu
občanov.
2. Nezastávate len funkciu mestské
ho poslanca, ale pôsobíte aj v zastupi
teľstve Bratislavského samosprávneho
kraja. Onoho času ste pri oslovovaní vo
ličov operovali aj s myšlienkou prina
vrátenia pôrodnice do Malaciek. Ako to
chcete z pozície roly „dvojposlanca“ do
siahnuť?
Nikdy som nesľuboval návrat pôrodnice
do Malaciek, aj keď som vnútorne presved
čený, že tento segment zdravotnej starostli
vosti do našej nemocnice patrí. V čase zru
šenia pôrodnice, novorodeneckého a det
ského oddelenia, ako aj mnohých ďalších
pracovísk išlo vtedy v nemocnici o transfor
mačný systémový zásah zo strany minister
stva zdravotníctva, ktorý som nemal šancu
nijako ovplyvniť. V tejto súvislosti však tre
ba riešiť iné problémy. Opakovane som sa
stretol so sťažnosťami občanov, ktoré pou
kazovali na neochotu a nie celkom slušné
správanie zdravotníckych pracovníkov
v bratislavských zariadeniach, kde naši ob
čania hľadali pomoc. Išlo najmä o niektoré
gynekologicko-pôrodnícke a detsko-chirur
gické pracoviská. Komisia zdravotníctva
BSK, ktorej som sa stal predsedom, práve na
jej poslednom zasadnutí 4. apríla na môj
podnet začala tento problém riešiť.

Ing. Jozef Bulla (KDH)
1. Aké problémy trápia občanov váš
ho volebného obvodu?
Z vlastného pozorovania i z pripomie
nok občanov nášho obvodu vnímam, že je
to najmä stav miestnych komunikácií, chod
níkov, bezohľadnosť sprejerov, ťažká dopra
va presúvajúca sa nielen po štátnej ceste
I/2, ale často aj bočnými ulicami, čistota
ovzdušia, zvlášť ak fúka východný či juho
východný vietor, stav verejného osvetlenia
– často dochádza ku skratu na vzdušnom
vedení a výpadku osvetlenia na niektorých
uliciach, slabšie vybavenie odpadovými
košmi na frekventovaných chodníkoch, na
pr. na Štefánikovej ul. a iné.
2. V komunálnej politike pôsobíte dl
ho. Ktoré riešenia problémov vo vašom
volebnom obvode za toto obdobie si ce
níte najviac? A ako budete presadzovať
odstránenie ďalších?
Myslím, že najsmelším krokom bolo vy
budovanie inkubátora, úprava ulíc a par
kovacích plôch v jeho okolí, návrat sochy
gen. M. R. Štefánika na jej historicky pôvod
né miesto. Veľmi si tiež cením nový povrch
na Jánošíkovej ul., nové parkovisko pri ZŠ
Dr. J. Dérera, úpravu parkoviska pri „Srdieč
ku“ či  rekonštrukciu semaforov na hlavnej
križovatke. Akútnym problémom je verejné
osvetlenie. Najvyšší čas pustiť sa do jeho
rekonštrukcie. Myslím si, že na ostatnom
zasadnutí MsZ sme rozumné riešenie tohto
projektu našli.
3. Ako zástupca primátora mesta ste
sa zúčastňovali rokovaní s františkánmi
o odkúpení Pálfiovského kaštieľa. Bolo
mesto v rokovaniach úspešné? Podľa
názoru mnohých boli zdĺhavé, nepruž
né a suma 50 miliónov je pre samosprá
vu privysoká.

Nebol
som na všetkých
rokovaniach, ale myslím
si, že zo znaleckých 54 miliónov
stiahnuť na 50 miliónov, plus
úspora na úrokoch, keď uva
žujeme o klasickom úvere, je
dobrá práca primátora a aj
prejav ústretovosti františká
nov voči mestu. Rokovania boli
zdĺhavé a nepružné? Myslím, že
to nie je spravodlivé hodnotenie
situácie. Okrem nás dobiedzali
do františkánov aj realitné kancelá
rie a iní záujemcovia. Každý z nich si
vyžiadal určitý „exkluzívny“ čas, čiže –
teraz sme na rade my, s nikým nerokujte.
Ing. Mária Tedlová (KDH)
1. Aké problémy trápia občanov váš
ho volebného obvodu? Ako budete
v priebehu štyroch rokov presadzovať
ich riešenie?
Náš obvod zasahuje do centra mesta, je
ho problémy sa teda týkajú väčšiny Malača
nov. Prechádza ním štátna cesta, je v ňom
autobusové nádražie, železničná stanica,
škola, obchodné prevádzky.
Prvým vážnym problémom je dopravná
situácia hlavne na Štefánikovej ulici. Vzni
kajú tu nebezpečné dopravné situácie v ra
ňajších hodinách v pracovných dňoch pred
školou Dr. J. Dérera. Členovia MsP riadia do
pravu na priechode, veľa áut však zastavuje
mimo parkovacích plôch a veľa detí pre
chádza mimo priechod. Doprava sa tak
komplikuje a stáva sa nebezpečnou.
Kritické miesto na ulici je v sobotu – v jar
ných a letných mesiacoch pri obchodnej
prevádzke záhradného centra, kde nie sú
dostatočné parkovacie kapacity. Nebezpeč
né situácie tu zažívajú motoristi, ale i obča
nia bývajúci v tejto lokalite. Riešením je do
budovanie parkovacích miest, ako aj zvýše
ná disciplína a ohľaduplnosť vodičov, kon
trola dodržovania obmedzenej rýchlosti
a dobudovanie priechodov pre chodcov.
Závažným problémom je stav cestných
komunikácií a chodníkov. Podľa poradia
dôležitosti systému opráv komunikácií
schváleného poslancami v našom obvode
by mali byť zrekonštruované ulice Nádraž
ná, P. Blahu, K. Orgoňa, A. Veselého, J. Mur
gaša, Budovateľská, Robotnícka, Kukorelli
ho, arm. gen. L. Svobodu, Mojmírova, Rasti
slavova, Svätoplukova a chodníky na Nám.
SNP a Ul. gen. M. R. Štefánika.
Verejné osvetlenie je tiež celomestským
problémom. Veterné počasie často spôsobí
výpadok osvetlenia a kráčať po ulici v tme
nie je príjemné. Ak k tomu pridáme nie prá

Občania bývajúci v 2. volebnom obvode, volajte, píšte, mailujte na adresu redakcie svoje
názory, pripomienky, námety. V budúcom čísle dáme priestor práve vám. Nepremárnite
šancu a ozvite sa! Zoberte si príklad z „Južanov“!

ve priaznivý stav chodníkov, ide o zdravie.
Riešenie tohto problému je v celkovej re
konštrukcii.
2. Už druhé volebné obdobie ste člen
kou finančnej, majetkovej a právnej ko
misie MsZ. Aké boli názory komisie ako
celku na odkúpenie Pálfiovského kaštie
ľa z pohľadu financovania aj budúceho
využitia objektu? Čo by malo v kaštieli
sídliť podľa vás?
Dve volebné obdobia som bola členkou
právnej komisie. V tomto volebnom období
bola finančná a majetková komisia spoje
ná s právnou komisiou.
Komisia bola za odkúpenie Pálfiovského
kaštieľa bez vyhlásenia miestneho referen
da. Predchádzala tomu diskusia, ktorá sa
týkala otázok financovania a dopadu na
rozpočet nielen tohto volebného obdobia,
ale aj otázok jeho využitia, ktorý zatiaľ nie
je presne stanovený. Riaditeľ Inkubátora
Malacky Ing. arch. V. Magdolen vypracoval
rámcové možnosti jeho využitia. Spektrum
možností je pomerne široké, od komerč
ných aktivít až po nekomerčné, kultúrno-spoločenské využitie. A keďže podstatnou
otázkou sú financie, nazeranie na jeho vyu
žitie musíme preniesť do tejto roviny a do
roviny možnosti využitia nenávratných fi
nančných prostriedkov zo štrukturálnych
fondov EÚ alebo štátneho rozpočtu. Situo
vanie vedecko-, technologicko-, inovačno-výskumných centier do takýchto objektov
podporuje podľa vedeckých výskumov kre
atívnu duševnú prácu a možno práve tento
aspekt zohrá úlohu pri jeho využití. Disku
sia na túto tému bude určite živá a preberie
z letargie i tých, čo sa málo zaujímajú o ži
vot v meste. Verím, že nás Malačanov ne
rozdelí. Hoci – koľko ľudí, toľko chutí. Je to
náš kaštieľ, je symbolom Malaciek, je to kul
túrna pamiatka a srdce nám všetkým určite
napovie: chceme ho zachrániť nielen pre
nás, ale i pre ďalšie generácie. Je to veľká vý
zva. A teda, ak chceme kaštieľ zachrániť
a mať dosah na jeho využitie, musíme byť
jeho vlastníkmi. Inak nemôžeme čerpať ani
nenávratnú finančnú výpomoc, ani použiť
prostriedky z nášho rozpočtu.
DOVETOK REDAKCIE NA TÉMU
„KAŠTIEĽ”:
Na rokovaní o podmienkach a termíne uzatvorenia kúpno-predajnej
zmluvy medzi Mestom Malacky a Rádom menších bratov františkánov, ktoré sa uskutočnilo 10. 5., provinciálny
minister J. A. Mihály oznámil primátorovi J. Ondrejkovi zmenu postoja k odpredaju kaštieľa. Rád vedie rokovania
o odpredaji kaštieľa aj s iným subjektom a do konca mája padne definitívne
rozhodnutie, komu františkáni objekt
odpredajú.
Stranu pripravila: LUCIA VIDANOVÁ
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Temná stránka osláv
„Bol to najlepší Prvý máj, aký sme
kedy zažili. Najmä Polemic,“ citujeme
z reakcie dvojice v diskusii na mestskom webe. V Knihe návštev však iná
čitateľka upozorňuje na temnú odvrátenú stránku osláv. Píše: Veľmi ma
trápi konštatovanie môjho 17-ročného syna, ktorý bol na večerných koncertoch. Hovoril, že tam bolo veľa bitiek, ktoré vyvolávali tí, ktorí neprišli
na koncerty za kultúrou, ale pre to,
aby niekoho dobili. Iba tak. A to je
práve to hrozné, že dnes ani neviete
prečo a niekto vám zbije syna, kope
ho do hlavy a nik mu nepomôže. Kde
sa berie toľká agresivita? A hlavne,
kde boli policajti, ktorí by pri takýchto akciách mali dozerať na bezpečnosť našich detí?“
„Z pozície organizátora sme oslovili
štátnu políciu, zvýšenú službu mala aj
mestská polícia. To, že ich príslušníci počas incidentu v blízkosti tribúny na škvarovom ihrisku nezakročili, naozaj nie je
chybou organizátorov,“ uviedol Ing. Dušan Vavrinec, prednosta mestského úradu.
V Zámku hliadkovali
mestskí spolu so štátnymi
„Počas Prvomájových Malaciek boli
celý deň v službe dve dvojčlenné hliadky mestskej polície (bežne je len jedna,
pozn. red.), ktoré dohliadali na dodržiavanie verejného poriadku. Jedna priamo v Zámku a druhá v meste,“ povedal
náčelník MsP Mgr. I. Jurkovič. V rovnakom zložení hliadkovali aj štátni policajti a o súčinnosť mesto požiadalo aj železničnú políciu. Tá strážila priechod
pod nadjazdom. Ani jedna zo zložiek
žiadne vážne potýčky v priebehu dňa
neriešila. S každou pribúdajúcou hodinou však stúpal u niektorých účastníkov

Vážená redakcia,
chcela by som sa opätovne vyjadriť na
tému Južanské otázniky, ktorej sa venoval
Malacký hlas. Je veľa podnetov a návrhov,
niektoré sú naozaj reálne, ale veľa je ich
len o tom, že „mohlo by sa”. Veľká skupina
občanov nerada prikladá ruku k dielu. Sú
však aj výnimky a pravda je taká, že to, čo
urobíme sami, si aj viac vážime. Príkladom
by mohla byť aj snaha vlastníkov v istom
vchode v činžiaku práve na sídlisku Juh.
V sobotu 12. mája sme si zorganizovali
brigádu a spoločnými silami sme si vylepšili bývanie. Samotná myšlienka vznikla
úplnou náhodou, horšie však bolo celé to
zorganizovať a vyzvať vlastníkov k spo
lupráci, predovšetkým k vyzbieraniu peňazí na materiál. Nakoniec sa to podarilo
a všetci ochotne prispeli. Výsledok nášho
snaženia bol naozaj úžasný. Porekadlo:
ako si ustelieš, tak si aj ľahneš, stále platí!

osláv alkohol v krvi. K hromadnej bitke
prišlo pred koncertom Polemicu.
Namiesto koncertu v nemocnici
„Asi o 20.15 h nás na škvarové ihrisko
privolal kolega v civile s tým, že sa skupinka 30 až 40 ľudí začala biť,“ povedal
príslušník MsP, ktorý bol v ten večer
v službe. Na pomoc prišla aj hliadka
z mesta a štátni policajti. Hromadný
konflikt na mieste riešilo osem policajtov. Dav spacifikovali. K jednému zbitému privolali záchranku a ďalšieho sami
odviezli do nemocnice. „Ak niektorý
z účastníkov bitky podal trestné oznámenie, určite sa to klasifikuje ako trestný čin. Môže ísť o ublíženie na zdraví aj
výtržníctvo. A prípadom sa bude ďalej
zaoberať štátna polícia,“ dodáva náčelník MsP. Policajti potom dohliadali na
bezpečnosť ľudí na mieste až do skončenia koncertu.
Zmlátený bejzbalkou
Ďalší incident zaznamenali mestskí
policajti v meste pred pol jedenástou
večer. „Do kancelárie pribehol zbitý mladík. Z hlavy sa mu rinula krv, bol v šoku
a rozprával o tom, že naňho pri OD Stred
zaútočili asi piati skíni a zbili ho bejzbalkou. Hneď som volal záchranku. Upovedomil som aj hliadku v meste, ktorá prečesala okolie obchodného domu, Nádražnú ulicu aj stanicu. Avízo o podozrivých osobách dostala aj železničná polícia,“ opisuje situáciu policajt. „Mladíka
som vyzval, aby na druhý deň po ošetrení prišiel podať oznámenie. Už sa neukázal.“ Policajti nám však potvrdili, že
napadnutého mladíka už poznajú
z iných prípadov, kedy bol obeťou, ale aj
násilníkom. Či teda išlo o vybavovanie
účtov alebo nešťastnú náhodu, nevie
nik.

Ružena Beňová

Mesto Malacky
podľa § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie

vedúci oddelenia
projektového riadenia
Mestského úradu Malacky

Požiadavky:
• VŠ vzdelanie • prax v samospráve minimálne 5 rokov • skúsenosť s prácou v tíme a jeho riadením • organizačné a komunikačné schopnosti • občianska bezúhonnosť
Výhodou sú:
• skúsenosť s vypracovaním projektov • znalosť anglického,
resp. nemeckého jazyka • vodičský preukaz skupiny B

Požadované doklady na výberové konanie:
• žiadosť o účasť na výberovom konaní • overené fotokópie
dokladov o vzdelaní • profesijný životopis (uveďte aj telefonický kontakt) • odpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace
• písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných
údajov na účely výberového konania
Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s ďalšími poža
dovanými dokladmi je potrebné doručiť do 8. júna 2007
na adresu:
Mesto Malacky, sekretariát prednostu MsÚ,
Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky
s označením „Výberové konanie – vedúci oddelenia projektového riadenia” a v ľavom hornom rohu „Neotvárať!”.
Termín a miesto výberového konania budú uchádzačom, ktorí
splnili podmienky na účasť na výberovom konaní, oznámené
najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.
RNDr. Jozef Ondrejka, primátor mesta
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LUCIA VIDANOVÁ

RIEŠIME PODNETY Z WEBU
Z 9. 4.
Musím pohoršene a s nechuťou reagovať na udalosti, ktorých som bol svedkom. Bol by som za, aby sa ATRIUM DISKOTEKA BAR zavrel. Dosť tu bolo krvi, bitiek a rôznych agresívnych udalostí. Aj
mne, nekonfliktnému typu sa stalo, že
ma začal provokovať nejaký chlapec. Veľa nechýbalo a bez príčiny by som „schytal“. Kamarát teda išiel za biletármi, že
tam niekto vyvoláva konflikty. Jediné, čo
ich trápilo, bolo, či sa už strhla bitka. A ak
nie, tak im to je jedno. Aj tomuto by sa
mali regionálne médiá venovať. Teda
opakujem – dosť bolo krvi, bitiek, vyfučaných pneumatík. PRIAMO POD OČAMI
MESTSKEJ POLÍCIE! Je to jedna z vecí,
ktorá sa v Malackách vôbec nerieši. S Atriom Barom by sa mal urobiť poriadok.
Slušný človek sa nemá v okolí ani kde zabaviť.
Vyjadrenie MsP
Podľa zákona o verejných kultúrnych
podujatiach za dodržiavanie poriadku
a predpisov na podujatiach zodpovedá
usporiadateľ. Bez toho, aby prišlo ku konkrétnemu porušeniu verejného poriadku alebo ak nie je vykonávaná cielená
akcia, MsP kontroly zariadení, kde sa konajú diskotéky, nerobí. V spomínanom
bare však v minulosti hliadka MsP po
oznámení občana zasahovala. A pred
prevádzkou naposledy riešila situáciu
24. februára.
Vonkajšie priestory sú síce v blízkosti
sídla MsP, na dodržiavanie verejného
poriadku však hliadka dohliada väčšinou
v uliciach.
Pokiaľ príslušník vykonávajúci službu
na pracovisku zabezpečuje plnenie úloh



pracoviska vypočúvaním osôb, prijímaním telefonických hovorov, zabezpečovaním prevádzky rádiovej siete, kamerového systému, pultu centrálnej ochrany,
atď., nemôže sledovať situáciu v blízkosti pracoviska pozorovaním z okna.
Ak je občan svedkom porušenia verejného poriadku (nemusí sa ešte ani
„strhnúť bitka”), môže sa obrátiť na MsP.
Najlepšie na t. č. 159, kde sa prijaté oznámenia zaznamenávajú. Ak bude o niektorom zariadení známe, že tam dochádza k porušovaniu verejného poriadku,
mesto môže pristúpiť i k úprave prevádzkového času.
Mgr. Ivan Jurkovič,
náčelník mestskej polície

Prevádzkovateľ
platí ochranku
V súvislosti s bezpečnosťou návštevníkov diskoték sme oslovili aj prevádzkovateľku diskoték v hoteli Atrium Elenu
Ježkovú. Tu je jej odpoveď na otázku,
akým spôsobom zabezpečuje poriadok
na nočných podujatiach:
„Diskotéky prevádzkujem necelé dva
mesiace, platím dvojčlennú ochranku.
Za toto obdobie sme žiaden incident ani
zásah nezaznamenali.“
Návštevníkom diskoték teda zostáva veriť, že každý, kto sa na nočných
podujatiach zúčastňuje, tu hľadá zábavu a nie konflikty. Pre každý prípad
je dobré uložiť si do adresára mobilného telefónu číslo 159. Podľa náčelníka
mestskej polície je práve zavolanie na
toto číslo zárukou rýchleho kontaktu
a v prípade potreby aj zásahu.
		
             -mh-

V súčasnosti prevláda vo svete trend stavať sa k životnému prostrediu pozitívne a podieľať sa na jeho zlepšovaní.
Podľa Organizácie Spojených národov bude v najbližších
rokoch problém s vodou svetovým problémom číslo jeden.
Voda síce tvorí osemdesiat percent povrchu zeme, ale iba
zanedbateľná časť z toho je pitná a jej objem sa neustále
zmenšuje.
I keď v našej oblasti je zatiaľ pitnej vody dostatok,
nemali by sme ju znehodnocovať a ničiť.
Hlavnou príčinou, prečo sú naše zdroje pitnej vody
tak často znečistené, je voľné vypúšťanie splaškov
a hnojenie minerálnymi hnojivami.
Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a ve
rejných kanalizáciách určuje všeobecné podmienky pripojenia sa na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu. Tento zákon
výslovne stanovuje povinnosť vlastníka nehnuteľnosti, na
ktorej vznikajú odpadové vody, pripojiť nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu, ak je v príslušnej obci vybudovaná a vlastník nemá povolenie orgánu štátnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami. Ak sa kanalizácia v obci nenachádza, producent odpadových vôd je povinný ich likvidovať iným legálnym spôsobom, ktorým je žumpa (jej obsah by
mal skončiť výhradne v čistiarni odpadových vôd) a domáca
čistiareň odpadových vôd (v zmysle platnej legislatívy).

V prípade, že odpadové vody zo žumpy neskončia
v čistiarni odpadových vôd, ktorá je na ich zneškodnenie
určená, ale kdekoľvek inde (napríklad na poli, v záhrade...),
vrátia sa k nám iným spôsobom:
– zvýši sa výskyt dusičnanov v pôde, čo znehodnocuje
pôdu a rastliny,
– agresívne látky kontaminujú podzemné i povrchové
vodné toky,
– zvýši sa riziko šírenia infekcií,
– šíri sa veľmi nepríjemný zápach.
Navyše, v zmysle Zákona o vodách č. 364/2004 Zb., je vypúšťanie obsahu zo žúmp do povrchových a do podzemných vôd zakázané. Orgán štátnej vodnej správy môže za
porušenie tohto ustanovenia uložiť pokutu do 3.000 Sk
(u právnických osôb od 30.000 Sk až do 5.000.000 Sk).
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., vám ponúka riešenie, ako zastaviť proces ďalšieho znehodnocovania životného prostredia a kvality vody, a tým aj vášho
zdravia. BVS, a. s., je partner so stopercentnou garanciou, že odpad zo žumpy bude riadne, profesionálne
zneškodnený v čistiarni odpadových vôd, ktorá je na tento účel určená.

Službu si môžete objednať na tel. čísle:
Cena pre všetkých zákazníkov je

0850 123 122
550,– Sk

Cena je bez DPH, s účinnosťou od 1. 6. 2007 a platí
pre vyvezenie žumpy v meste Malacky (vrátane dokladu o vyvezení na ČOV Malacky).

Na jedenkrát vyvezieme až

11 m3
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Míľa pre mamu naplnila
Zámok detským džavotom
Z pocitov jednej mamičky
„Ani sme sa nenazdali a 1. ročník Míle pre mamu je za nami. Niekoľkomesačné úsilie je zavŕšené…“ píše nám
členka DC Vánok J. Králová. „Mamičky sa
stretli v Zámockom parku skôr, aby dokončili všetko potrebné, nachystali
atrakcie pre deti – tvorivé dielne, hrad
na skákanie, označili trasu a pripravili
registráciu. Vtom prišla skúška matky
Prírody – búrka a prudký lejak. Nič nás
však nezaskočilo a slávnostné otvorenie
o 16.00 h sme stihli. Atraktívnym spestrením akcie bol svadobný obrad na lúke pred kaštieľom. Húfy mladých ľudí
s deťmi, krúžiacich okolo svadobčanov,
snáď zostanú milou spomienkou a aj inšpiráciou pre mladomanželov,“ vyznala
sa zo svojich dojmov J. Králová.
Vánok má za sebou
už päť rokov práce
Pred mesiacom sa stretli veľkí i malí
vankári, členovia, sympatizanti, predstavitelia mesta i krstná mama Andy
Timková, aby sa spolu obzreli a oslávili
päťročnicu svojho pôsobenia v meste.
A bolo na čo spomínať. Pozitívne vo Ván
ku je, že členovia si odovzdávajú skúsenosti a s odchodom štatutárnych zástupkýň činnosť centra nekončí. Potrebovali by sme veľa priestoru, aby sme
vymenovali všetko, o čo sa mamičky –
aktivistky pričinili. Dnes už je históriou
napríklad ich voľakedajšia petícia za za-

chovanie pôrodnice v Malackách. Iniciatíva však nezabrala a dnes mamičky
z mesta i okresu chodia rodiť zväčša do
Bratislavy. Ich skúsenosti sú pestré –
dobré i zlé. A tak v kútiku srdca nestrácajú nádej, že príde čas, keď sa pôrodnica do Malaciek vráti.

Čo na to Nemocničná, a. s.
PR manažérka Ing. J. Martanovičová
reaguje: „Nemocničná, a. s., prevzala
Nemocnicu v Malackách bez pôrodnice. O jej zrušení rozhodlo ministerstvo
zdravotníctva ešte počas predchádzajúceho vedenia. Celosvetovým trendom je sústreďovať rodičky do veľkých
centier – u nás do fakultných nemocníc
s počtom pôrodov 3000 – 4000 ročne.
Cena za vybavenie jedného intenzívneho novorodeneckého lôžka totiž môže
dosiahnuť aj niekoľko mil. Sk. Možnosť
otvorenia pôrodnice v malackej nemocnici je z tohto pohľadu nereálna,
pretože pri predpokladanom počte 400
– 600 pôrodov ročne by sa zdravotná
starostlivosť nedala financovať zo zdrojov zdravotného poistenia, čo je cca 16
000 Sk za ukončenú hospitalizáciu matky a novorodenca. Dnes je tendencia
ministerstva racionalizovať zdravotnú
starostlivosť a redukovať neefektívne
odbory, a tak nepovažujeme za reálne,
že by sme získali povolenie a výkony u
zdravotných poisťovní zmluvne zabezpečili. Pôrodnícka starostlivosť v malackej nemocnici by sa dala prevádzkovať
iba na báze nadštandardnej starostlivosti za cenu finančnej spoluúčasti rodičiek, resp. priamej platby. Cena za hos

pitalizáciu by však bola pre väčšinu žien
neakceptovateľná, keďže možnosť zdravotného pripoistenia na takéto služby u
nás neexistuje.“ Odpoveď Nemocničnej,
a. s., je logicky pochopiteľná. Mamičky
však nepoteší. Bezpochyby zaujme komunálnych politikov z Malaciek, z ktorých niektorí návrat pôrodnice prijali
ako vlastnú výzvu. Na to by už totiž Vánok bol dnes naozaj prikrátky.
TATIANA BÚBELOVÁ

„Vo všeobecnosti sú na infekcie močových
ciest náchylnejšie ženy ako muži, predoZmeny ordinačných hodín

Kardiologická
ambulancia
Pondelok: 8. 00 – 15.00
MUDr. ďubica Hrabinská
Utorok: 9.00 – 15.00
MUDr. Enikö Havránková
Streda: 8.00 – 15.00
MUDr. ďubica Hrabinská
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Za všetkých Jozef Bulla
MH 07F22

Pálenie pri močení. Časté močenie. Krv v moči. Tieto, ako
aj ďalšie príznaky sú typické pre jedno z najčastejších
ochorení žien, ale aj mužov – infekcie močových ciest.
Nikto z nás nehovorí rád o svojich intímnych problémoch,
ale niekedy sa tomu jednoducho nevyhneme. Čo je príčinou týchto ochorení a ako sa tieto problémy liečia?

V 80 – 90 % je príčinou vzostupná infekcia, t. j. prienik mikróbov do močovej rúry,
močového mechúra a v horšom prípade
do horných močových ciest a obličiek.

Tel.: 0903/85 19 45.

Sú ľudia, popri ktorých
prechádzame aj celé roky
a nijakým zvláštnym spô
sobom na nás nezapôso
bia. Sú však aj takí, ktorí
si nás svojou bezprostred
nosťou, úprimnosťou,
ochotou pomôcť, láskavým prístupom, jed
noducho akýmsi zvláštnym vyžarovaním zís
kajú už od prvého stretnutia. Naša zosnulá
kolegyňa Gabika Žilavá patrila, viem to iste,
u drvivej väčšiny pracovníkov MsÚ v Malac
kách, k tej druhej skupine ľudí. Stretávali sme
sa tu a spolupracovali až do chvíle, keď mla
dá žena odišla – ani nie tak dávno – „na ma
ródku“ s chrípkou. Zrazu však udalosti nabra
li spád, aký nikto z nás nečakal.
Milá Gabika, úprimná vďaka za každú chvíľu,
ktorú si strávila medzi nami. Pán života a smr
ti, ktorý si Ťa povolal k sebe, nech odmení Tvo
je skutky. Verím, že tento Tvoj nečakaný od
chod do sveta, kde už niet plaču a bolesti, bu
de pre nás mementom. Mementom o kreh
kosti ľudského života a o možnosti či skôr
povinnosti konať dobro. Pokoj Tvojej duši.

Bez obalu o zápaloch
močových ciest

Pod zápalom močových ciest rozumieme súhrn príznakov, ktoré sú odpoveďou
ľudského organizmu na inváziu mikroorganizmov do močového traktu (hlavne
baktérií, ale aj kvasiniek a vírusov).

Môže byť aj v pôvodnom stave. Nie
som RK. Najlepšie bez RK. Platba v hotovosti. Právny servis zabezpečený.

Milý Štefan, odišiel si ne
čakane a, žiaľ, navždy. Ve
del si darovať radosť pro
stredníctvom hudby i za
baviť svojským humo
rom. Dokázal si kedy
koľvek poradiť i povzbu
diť, učil si hrať a spievať, ale i spravodlivo
a čestne žiť. Tvojou charizmou boli úsmev,
priateľstvo a pokoj. I keď si Ťa smrť vybrala,
nikdy na Teba nezabudnem.
Vážení čitatelia, opustil nás dobrý a nesmier
ne skromný človek. Uctime si tichou spo
mienkou pána Štefana Daniela a vzdajme
česť jeho pamiatke.             Jozef Ondrejka

všetkým vzhľadom na prirodzenú anatómiu ženy. Ženská močová rúra je krátka
(len 4 cm) a v tesnej blízkosti je pošva a konečník. To uľahčuje prienik mikroorganizmov, ktoré túto oblasť osídľujú, do močovej rúry a do ďalších častí močového traktu, hlavne pri všetkých formách pohlavného styku,“ vysvetľuje urológ Nemocničnej, a. s., MUDr. Milan Šobek.
Ďalšie podporné faktory vzniku infekcie
močových ciest sú:
�tehotenstvo,
�cukrovka,
�poruchy odtoku moču (ochorenia nervového systému, zúženiny močovej
rúry, kamene v močových cestách),
�aktuálny stav obranyschopnosti (imunity),
�stres,
�prechladnutie.
Rozlišujeme zápaly horných a dolných
močových ciest.

Príznaky zápalu dolných močových ciest
(zápal močového mechúra, cystitída):
� časté, urgentné močenie,
� pálenie pri močení, hlavne na konci
močenia,
� mnohokrát krvavý moč.
Príznaky zápalu horných močových ciest
(zápal obličiek, pyelonefritída):
� horúčka, triaška.
� bolesti v boku,
� nevoľnosť, pocit na vracanie, vracanie,
neurčité bolesti brucha,
� na začiatku často príznaky zápalu močového mechúra.
Zápal horných močových ciest môže
byť životu nebezpečný (urosepsa, „otrava krvi“).
„Pri objavení sa príznakov zápalu dolných
močových ciest v domácom prostredí pomáha aplikácia tepla (termofor), zvýšený príjem tekutín a sexuálna zdržanlivosť.
Vhodný je napr. šípkový čaj, ktorý zvyšuje
odolnosť výstelky močových ciest, prípadne čaj z prasličky, petržlenu a brezových
listov. Veľmi dobre pôsobia tiež plody brusnice v akejkoľvek forme. Na začiatku ochorenia sa treba vyvarovať pitiu silných močopudných čajov (napr. klasický urologický
čaj), ktoré zvýšením frekvencie močenia
zhoršia príznaky ochorenia. Vhodnejšia je
pitná voda (izbovej teploty, bez bubliniek).
Priaznivo pôsobí nedráždivá diéta (bez korenín, alkoholu a kávy) s dostatkom vitamínov (napr. strúhaná mrkva s medom),“ radí
MUDr. Milan Šobek.
Pokiaľ sa zápalové ochorenia neliečia,
hrozí, že prejdú do chronickej formy

a ohrozia funkciu obličiek. Neliečené urologické infekcie u žien v kombinácii s gynekologickými infekciami sa môžu končiť
až neplodnosťou. Odporúčame preto neodkladať návštevu urológa, ak príznaky
zápalu močového mechúra po niekoľkých hodinách „liečby po domácky“ neustupujú, prípadne sa zhoršujú.
Urológia sa zaoberá prevenciou, diagnostikou a liečbou chorôb a porúch urogenitálneho systému u mužov a práve močového systému u žien. U mužov patria
k urologickým ochoreniam zmeny na obličkách, močovode, močovom mechúre,
močovej rúre, ako aj na semenníkoch,
nadsemenníkoch, prostate a penise. Takisto u mužov urológ lieči aj ochorenia pohlavných orgánov. Naproti tomu u žien
patria k ochoreniam, ktoré lieči urológ,
všetky poruchy obličiek, močovodu, močového mechúra, ako aj močovej rúry.
Liečba pohlavných orgánov žien spadá
spravidla do oblasti gynekológa.
Urologická ambulancia Nemocničnej, a. s., úzko spolupracuje najmä s odborom vnútorného lekárstva, chirurgie
a gynekológie. Prednosťou urologickej
ambulancie Nemocničnej, a. s., je jej prístrojové vybavenie. Okrem klinického
vyšetrenia vykonáva urológ MUDr. Milan Šobek každému pacientovi ultrazvukové vyšetrenie a v prípadne potreby aj
bioptické vyšetrenie (punkcia pod USG
kontrolou).
„Pri chronických zápalových ochoreniach
močových ciest sa vykonáva „bezbolestná“

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

Špeciálna ponuka
z lekárne NEMOCNIČNÁ
UROVAL manosa – tabletky
Pomáha pri urologických ťažkostiach
a zápaloch močových ciest.
� bezpečný pri dlhodobom užívaní
� pôsobí obvykle už v priebehu 24 hodín
� pomáha brániť výskytu nežiaducich

baktérií
255,50 Sk

212,90 Sk

cystoskopia s ﬂexibilným inštrumentom. Je
to vyšetrovacia metóda, ktorá umožňuje
pozrieť sa do vnútra močového mechúra,“
hovorí MUDr. Šobek.
Súčasťou urologickej ambulancie Nemocničnej, a. s., je aj tzv. jednodňová
zdravotná starostlivosť. V rámci nej sa
vykonávajú menšie operačné výkony,
ktorých hospitalizácia si nevyžaduje viac
ako 24 hodín.
Vykonáva sa tiež diagnostika a liečba močových kameňov vrátane ich odstraňovania (endoskopicky).
�

Dokončenie z . strany
nepochybuje, že materstvo si zaslúži
úctu – a to nielen raz v roku.

Pracujúca mamička kúpi 2–3 -iz
bový byt v Malackách alebo bližšie
k Bratislave za ľudskú cenu.

Urologická
ambulancia
MUDr. Milan Šobek
Ordinaþné hodiny

Pondelok

8.00 – 14.00

Utorok

operácie

Streda

10.00 – 16.00

Objednajte sa na vyšetrenie

034/28 29 700

MH 07 F5

MALACKÝ HLAS

10/2007



SERVIS ČITATEĽOM • INZERCIA

Rýchlorastúca
vŕba ako
palivo
Takúto myšlienku ako možný
podnikateľský zámer predstavili výskumníci i odborníci
z praxe účastníkom odbor
ného seminára o výhodách
pestovania energetickej vŕby
v malackom hoteli ATRIUM.
Prezentáciu pre starostov obcí
Záhoria, primátorov a podnikateľov
v oblasti poľnohospodárstva zor
ganizovala spoločnosť Termming,
s. r. o., ktorej miestna pobočka je
dodávateľom tepla v Malackách.
Spoločnosť má za sebou prvú vykurovaciu sezónu so zábehom kotolne K8 zrekonštruovanej tak, že
dva zo štyroch kotlov využívajú ako
palivo biomasu – drevnú štiepku.
Záujem o využitie energetickej vŕby
na Záhorí je teda pochopiteľný.
Pestovanie vŕbových porastov,
ktoré vyrastú za 2 – 3 roky až do výš
ky 7 m, je pre nás novinkou, no v zahraničí už ničím výnimočným. Takéto podnikanie údajne nie je náročné na financie ani na odborné
znalosti. Kultivary sú certifikované
pre celú Európu, nie sú chúlostivé
a k rastu im postačuje dostatok

TATIANA BÚBELOVÁ

 email: ﬁllova@chello.sk
 www.kurzanglictiny.sk

náš Tip

Opravujem
chladničky
a mrazničky,
MONTUJEM
KLIMATIZÁCIE

Ako sa vám
vyhnú kliešte...
Vyskúšajte recept, ktorý pomáha v bo
ji proti kliešťom.

Pavol Šišolák
Závod 663
tel.: 034/779 94 35,
0903/75 06 12

Potrebujeme:
1 vrecúško rozmarínu (dostať v obchode ako prísadu do jedla), 1 liter vody, 1 lyžica bieleho vínneho octu
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Štatistické zisťovanie aj v Malackách

Štatistický úrad Slovenskej republiky realizuje na základe zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a  v súlade s vyhláškou
Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 482/2005 Z. z, ktorou
sa vydáva  Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2006
až 2008 štatistické zisťovanie o informačných a komunikačných technológiách v domácnostiach (IKT D 1-99).
Zisťovanie sa bude realizovať v 515 náhodne vybraných do-

DROBNÁ INZERCIA
spodnej vody. Podľa prezentácie
najdôležitejším predpokladom je
• Predám výhodne kvalitné 3-pedálopred sadením pole chemicky odbu- vé pianíno zn. Petrof. Ako nové. Z rodinriniť a ustriehnuť, aby sa buriny ne- ných dôvodov. Kontakt: 0903/60 32 95.
množili prvé dva mesiace po vysa• Predám Favorit 135 L, model 1991.
dení sadeníc. Tým sa veľká práca Kontakt: 0907/48 35 73.
v prvej fáze končí. Vŕba sa nehnojí
a je odolná aj voči mrazu. Prínosom
KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA
zelených vŕbových porastov pre
S KANADSKÝMI LEKTORMI
krajinu je aj skutočnosť, že v nich
NA KAMENOM MLYNE
s obľubou hniezdia vtáky, vyhľadáva ich divá zver a v ich húštinách  4 skúsení pedagógovia
možno napríklad chovať bažanty.
z Kanady
Podľa predstaviteľov spoločnos 10 hodín konverzácie s “native
ti Ternmming, s. r. o., v Malackách
odbyt drevnej štiepky získanej pes- speakers” denne
tovaním rýchlorastúcej vŕby by bol  7 až 10 študentov v skupine na
garantovaný. Spoločnosť plánuje jedného učiteľa
do piatich rokov ročnú spotrebu asi  tel./fax. :02/48294329
50 000 ton biomasy.
 Orange: 0905/753104

mácnostiach Bratislavského kraja, a teda aj na území Malaciek,
v období od 10. 5. do 15. 6. prostredníctvom pracovníkov Štatistického úradu SR - Krajskej správy v Bratislave, ktorí sú povinní
sa pri zisťovaní preukázať poverením na toto zisťovanie a dokladom totožnosti. Bližšie informácie môžete získať na telefónnom
čísle 02/69 25 05 00, 69 25 05 10.
Magdaléna Šipková, riaditeľka KS

Dáme variť 1 liter vody, keď sa voda
varí, odstavíme ju a dáme do nej lúhovať
jedno vrecko rozmarínu až do vychladnu
tia. Odvar scedíme a pridáme jednu lyžicu
bieleho vínneho octu.
Odvar prelejeme do fľaštičiek s rozpra
šovačom a potom uchovávame v chlad
ničke. Pred výletom do prírody si naspre
jujeme časti tela.
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RÝCHLA PÔŽIČKA

Teraz získate o 1 500 Sk viac
Ϣ
Ϣ
Ϣ
Ϣ
Ϣ

od 6 000 do 160 000 Sk
bez ručiteľa
rýchlo a na čokoľvek
bezplatný odklad splátky
aj bez dokladovania príjmu

0908 606 947
0911 606 947

Hľadáme spolupracovníkov – 0902 701 348
MH 07 F19

Krížovka
Západné Tatry sú prekrásne pohorie
na západ od Vysokých Tatier. Oravská
časť Západných Tatier sa nazýva (tajnička č. 1) a turista tu nájde všetko – mohutné skalnaté vrcholy, ostré bralá, hlboké lesy, vodopády alebo plesá, malebné doliny kontra vysoké štíty.
Pokiaľ nemáte náladu alebo fyzickú
kondíciu na vysokohorskú turistiku, Západné Tatry vám poskytnú množstvo
ľahších túr v podhorí lesov. Je tu veľké
množstvo štátnych prírodných rezervácií, chránených prírodných nálezísk alebo prírodných výtvorov. Toto nádherné
pohorie tvorí severnú hranicu liptovského regiónu. Rozlieha sa na území dvoch
štátov - Slovenska a Poľska. Hlavný hrebeň je asi 40 km dlhý a jeho dve tretiny
tvoria hranicu medzi týmito dvoma štátmi. Celé ich územie, cca 380 km2, patrí
do Tatranského národného parku (TANAP). Jeho južnú časť môžeme pozorovať už z Liptovského Mikuláša.
Na hrebeňovú túru možno nastúpiť
z ktorejkoľvek doliny: Suchá, Jalovecká,
Bobrovecká, Žiarska, Jamnícka či (tajnička č. 2), alebo miest a obcí Zuberec, Suchá Hora, Žiar alebo Pribylina. Často nav



števovaný je Sivý vrch v západnej časti
Roháčov. Vystúpiť naň sa dá z obce Huty
po červenej značke približne za 4 hodiny.
Cestou sa nám naskytá nádherný výhľad
na celý Liptov a Oravu naraz na Bielej
skale. Skalné útvary pripomínajúce mes
tečko nám cestou hore tiež neujdú. Zo
Sivého vrchu je možné pokračovať v zdolávaní hrebeňa cez sedlo Pálenica, Brestovú, Salatín, Baníkov, (tajnička č. 4) sed
lo, Plačlivé, (tajnička č. 3), Bystrú až nakoniec zísť Bystrou, prípadne Račkovou
dolinou.
Turistika v tomto pohorí sa líši od tej
vo Vysokých Tatrách najmä tým, že tunajšie trasy ešte nie sú tak poznačené
masovým turizmom, aj keď kamzíka či
svišťa tu stretnete už iba zriedka, zatiaľ
čo kedysi tu boli úplnou samozrejmosťou. Zdolávať Západné Tatry sa podujímajú väčšinou ľudia, ktorým ide o zážitok ďaleko od civilizácie a sú odkázaní
sami na seba uprostred živelnej prírody,
túžia po horolezeckých výkonoch a atmosfére skalnatých hôr. Turistika si vyžaduje fyzickú zdatnosť a skúsenosť, preto
je možné zabezpečiť si skúseného sprievodcu.

VODOROVNE
A praobyvateľ Mongolska; nie do
vnútra; dusík; otec v Budapešti; milovník
zlatého moku s penou B síra; román K.
Čapka; ponáraj; naše osoby; steblo trávy; dedina v Čechách; MPZ Španielska
C klamstvo; brána po nemecky; filmový
časopis; predpona súvisiaca s letectvom;
časť slova kmotor  D povzdych; tajnič
ka č. 2; teraz E starší český básnik (Máj);
Európania; vyznanie lásky v latinčine;
časť tenisovej hry; vojenská technicko-taktická inštruktáž F orgánmi zraku;
tajnička č. 3; zariadenie na obmedzenie svetla G okopanina; mestečko na
1
A
B
C
D

2

3

4

5

6

7

8

Kysuciach; obchodník s cennými pa
piermi.
ZVISLE
1 Nová scéna; huriavk 2 kyslík; tajnička č. 1 3 chlap; macher v Brne obrátene 4 plošná miera; tam; označenie
Američanov 5 rímskych 500; vrtí; dvojhláska 6 plť na Vltave; najvzácnejšia tekutina; draslík 7 opica; samohlásky v slove „neboli“; rieka na Sibíri 8 dusík; nezávislý kontrolný výbor; vedecký názov
krídla 9 šperk 10 spojka; ovocná záhrada; výrobok na farbenie vajíčok 11 plným titulom; časť tváre; evidenčná skrat
9

ka 12 papagáj; poľský karikaturista a humorista; rímskych 1000 13 práca vo fyzike; jas; vápnik 14 rímska 4; nemecká
predložka v, vo; dravec 15 dĺžka života;
koralový ostrov 16 dlhá samohláska; (taj
nička č. 4) 17 kartársky výraz; osvieť.
Na pomoc 12 Lec
Pripravil: JUDr. Marián Polakovič

Ak nám do 5. júna pošlete správne vy
lúštenie tajničky krížovky spolu s nale
peným kupónom, budete mať šancu zí
skať sadu troch hudobných CD a ako bo
nus knižku Najlepšie koktaily z knižnice
Ženského magazínu.

10 11 12 13 14 15 16 17

Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali
správne vylúštenie tajničky –
1. Zázrivú, 2. Bobot, 3. rys, 4. vydra
– sme vyžrebovali Júliu Spustovú
z Mierového nám. v Malackách, ktorá
vyhrala sadu hudobných CD.

E
F
G

MALACKÝ
HLAS
MALACKÝ HLAS

KUPÓN
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ŽiLI medzi nami

Spomienky cez závoj času
Rozprávanie o Malačanovi – už 12 rokov nežijúcom akad. sochárovi Ing.
Alexandrovi Bilkovičovi, autorovi monumentálnej bronzovej fontány pred
novostavbou SND, ale aj sochy tzv. plameňov pre budovou MsÚ v Malackách,
pokračuje. Prečo? Dôvod vystihuje nasledujúci výrok:
Dobrého a šľachetného človeka, ktorý s nami žil, nemôžeme stratiť a nemôžu
nám ho ani vziať. Tento zanechal po sebe svetlé stopy práve tak ako vyhasnu
té hviezdy, ktorých svetlo vidia pozemšťania ešte niekoľko desaťročí po ich
zániku. 						
Carlyle

kách, človek by plakal, čo všetko skončilo
v koši. Majitelia vedeli, že sme sa priatelili,
tak nás zavolali, či si niečo nechceme odniesť – inak by to pozahadzovali. Sme im za
to vďační. Bolo to smutné. Nezostal tam po
ňom kameň na kameni. Na holej stene sa
vynímala len plastika Panny Márie, čo som
mu raz darovala. Akoby tam zostal jeho
duch...“
Pohltilo ho Gabčíkovo
„Ali skončil dizajn v období, keď sa mnohí sťažovali, že sa nemôžu realizovať. Nikdy

„Nemohli sme dopustiť,
aby to skončilo v koši,“
hovorí keramikárka L.
Čtveráková, keď sa pre
hŕňa v kufríku plnom fo
tografií diel A. Bilkovi
ča.
Diaľničné odpočívadlo
Triblavina hrá veselými
farbami. Malo byť jed
ným zo série viacerých
relaxačných areálov.

nerobil pre peniaze. Nevedel oddychovať.
Hoci nevyrábal nijakých Gottwaldov, vždy
mal práce vyše hlavy. Venoval sa aj úžitkovej grafike. Jeho farebné nádoby na odpadky boli po celom centre Bratislavy, robil
masívne lavičky, kvetináče, oblúkovité zábradlie je na nábreží Dunaja dodnes. Jeho
mobiliár dodával miestam osobitý punc.
Som rada, že nedávno natreli aj relaxačný
areál Triblavina na diaľnici v smere do Bratislavy. Tieto gigantické kusy betónu sa vyrábali práve v Malackách, rovnako ako vlnolamy do Gabčíkova. Odtiaľ sa odvážali a chla-

Ten tiež už nežije. Zomrel dva roky po
mojom manželovi.“

Pri Malackách chcel
postaviť kostolík
Libuša Čtveráková (keramikárka a priateľka A. Bilkoviča): „My sme ho mali neskutočne radi a aj on nás rád navštevoval. Neviete si predstaviť, ako sa teším, že sa naňho
nezabudlo. Hoci od študentských čias býMALACKÝ HLAS
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TATIANA BÚBELOVÁ
Foto: archív

BLAHOŽELANIE
Krásneho životného ju
bilea 65 rokov sa doži
la 18. mája Helenka
Dobrovodská.
Do ďalších rokov života
medzi nami, v kruhu ro
diny a vnúčat a k tomu
pevné zdravie, veľa šťastia, lásky, sily do
každodenného života praje susedka An
delka Siváková.

Srdcom zostal Záhorákom
„Zo začiatku to pre mňa niekedy bolo
nepochopiteľné,“ povedala jeho manželka Ing. Ľudmila Bilkovičová. „Rodina Bilkovičovcov odišla z Malaciek do Bratislavy už v roku 1965, no aj tak sa doma navždy rozprávali iba po záhorácky. Bolo to
pekné. A keď sme sa s Alim vzali, cez víkendy ma vždy ťahal na Záhorie – Pajštún, Marianka, Malacky. Tam sa cítil najlepšie. Keby žil, viem si predstaviť, koľko
nápadov by mal pre svoje mesto. Nič by
ho neudržalo. Túžil sa tu etablovať – práve tu sa cítil doma. V Malackách mal veľkú rodinu – veľa bratancov, sesterníc, kamarátov z detstva a mladosti, keď sa venoval orientačnému behu a turistike.
Najlepšie si rozumel s Jožkom Mikšíkom.

Obaja sa narodili 13. januára
Vlasta Jančiová (učiteľka, sesternica A.
Bilkoviča): „Jožko Mikšík bol môj brat a Ali
môj bratanec. Obaja sa narodili 13. januára,
len môj brat o 1 rok neskôr. Veľmi dobre si
rozumeli. Vedľa rodičovského domu na Jánošíkovej mali dom Bilkovičovci. Boli sme
veľká a súdržná rodina. V stodole za domami sme ako deti hrávali divadlo. Ali bol veľký herec. A pre mňa ako druhý brat. Manuálnu zručnosť, predstavivosť a grif zrejme
zdedil po predkoch. Dedka by ste večne
našli v garáži. Z ničoho vedel urobiť všetko.
Zostrojil chlapcom funkčné auto – a to vtedy bolo čosi! Mojej mame vyrobil prvú
práčku, keď ešte práčky vôbec neboli. Aliho
otec zasa nádherne kreslil. Jedným ťahom
chrlil karikatúry na počkanie. Chlapec bol
k umeniu i k práci vedený, tak sa netreba
čudovať, že ho to ťahalo k „sochárčine“. Ako
človek bol veľký ľudomil a dobrák. Navyše
veľmi pozorný. Nikdy sa nestalo, že by sa aspoň na chvíľočku nezastavil, keď bol v Malackách. Vždy priniesol mame kvetinku alebo malú pozornosť. Pamätám sa naňho ako
na úžasného pedanta, ktorý všetko vnímal
okom umelca. Mal rád čistotu – čistotu tela,
okolia, prírody. Bol poriadkumilovný detailista. A ešte sympatická zaujímavosť – vždy
keď mal narodeniny, nosil kvety svojej mame a ďakoval jej, že ho priviedla na svet. Za
otcom chodieval ešte aj na hrob. Také boli
jeho narodeniny.

je tu. Dvanásť rokov po jeho smrti! Očiam
ľudí ho však vystavili tak, ako vyšlo zo zlievarenskej dielne. Nevybrúsené, nevyhladené, s patinou času, postavené na štyroch bielych surových betónových kockách a s hadičkami v podloží, vystavenými ako nahé telo na nevhodnom mieste.
„Takto som to nechcel, ale som medzi vami,“ odkázal nám A. Bilkovič. A my sa tešíme, hoci na pochopenie odkazu sme potrebovali tlmočníka – jeho ženu.

Počas slávnostného otvorenia novostavby SND z fontány A. Bilkoviča po rokoch koneč
ne vytryskla voda!

val v Bratislave, bol to „Echtmalačan“. Poznali sme sa od detstva. Chcel mi splniť tajný sen, ale nestihol to. Fascinovali ho kostoly, cintoríny a náhrobky a vždy hovoril, že
raz by chcel v prírode pri Malackách postaviť kostolík a ja by som ho vyzdobila. Po niečom takom som vždy túžila. A verím, že on
by to splnil. Dokázal aj neskutočné – taký
pracovitý a húževnatý bol. Krásne mu to
myslelo, inšpiroval sa životom a pracoval
do úmoru. Miloval tvorbu. Vrcholom umeleckej dokonalosti boli jeho miniatúrne
modely. Kto vie, kam sa podeli, či existujú.
Vždy s nimi robil tajnosti. Nechcel ich nikomu ukázať. Vravel, že raz z nich spraví výstavu. On však nevytváral len návrhy, ale robil aj remeslo a tvrdú drinu. Bol geniálny.
Kto to nepozná, nevie si ani predstaviť, čo
znamená preniesť tvary a krivky do takých
obrovských diel, na akých pracoval. Všetko
si dokončoval sám.“ Počas rozprávania L.
Čtveráková (na fotofrafii) otvorila starý kufor plný fotografií: „Ešte sme ich nikdy takto
neprezerali. Keď rušili Aliho ateliér v Malac-

pi z Aliho firmy ich aj osadili. Takých odpočívadiel bolo plánovaných viac. Najviac síl
nechal v Gabčíkove. Bol fanúšikom vodného diela a oddal sa výzve postaviť monument jemu a jeho tvorcom. Všetko mal pripravené, formy boli hotové – dnes je na
tom mieste galéria Danubiana. Ali vyriešil
technický problém, ktorý trápil tvorcov hrádze. Keď neraz aj 8 m vysoké vlny narážali
na hrádzu, voda sa odrážala a padala za ňu
na jedno miesto. Hrozilo vymývanie pôdy
a neskôr zaplavenie Gabčíkova. Ali navrhol
a potom aj vyrobil vlnolamy, ktoré v podobe žľabu na vrchole hrádze vracajú vodu
späť tam, odkiaľ prichádza.“
Nemý odkaz zhora
Keď po prvý raz vytryskla fontána A.
Bilkoviča pred novostavbou SND, bol dôvod na radosť i na smútok. Víťazné dielo
z medzinárodnej anonymnej súťaže, ktoré ešte štyri roky po smrti autora stálo
v Malackách pod prístreškom na dvore a
ktoré stihol odliať do bronzu až jeho syn,

Keď ti slnečný lúčik po
šteklí noštek a ty pocítiš
jeho jemný božtek,
usmej sa do neba a ne
zabudni, že myslíme na
teba. Všetko najlepšie
k 2. narodeninám ti z ce
lého srdca prajú maminka, tatko, babka,
dedko, Jojo a Radka s Robkom.

Spoločenská kronika
PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:
80 – Juliána Beňková; Juliána
Halmová; Genovéva Hofferová; Helena Šimunová; 85 – Július Sikula; Albert Ščasný; 94 – Jana Jurkovičová.
POVEDALI SI ÁNO:
Jana Havlíková a Peter Novo
sádek; Alena Viktorínová a Peter Prokop; Katarína Mihályová a Stranislav
Orth; Katarína Bilkovičová a Miroslav
Vaniš; Ing. Katarína Klímová a Mgr. Rastislav Janko, Katarína Eglová a Radovan
Franko, Beáta Hajduchová a Peter Piešťanský, Michaela Jablonovská a Michal
Sopko, Lucia Osuská a Ľubomír Sušila

†

NIE SÚ MEDZI NAMI:

Margareta Kaiserová, 1933, Se
kule; Alojz Valla, 1932, Lakšárska N. Ves; Ladislav Hollý, 1943, V. Leváre; Cecília Fúseková, 1929, Záhorská
Ves; Anna Dúšková, 1934, Závod; Daniela Kimličková, 1936, Pl. Štvrtok;
JUDr. Gabriela Žilavá, 1959, Studienka; Alžbeta Dvoráková, 1924, Borský
Sv. Jur; Anna Hurbanová, Gajary, 1921;
Václav Sáblík, 1935, Záhorská Ves; Ľud
mila Vláčilíková, 1913, Sološnica; Róbert Chrupka, 1942, Malacky; Anežka
Zámečníková, 1938, Láb; Anna Matúšková, 1920, Malacky
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Kalendár podujatí v meste Malacky
2. 6. o 10.00 h Deň detskej radosti, súťaže pre deti, vystúpenie hud. skupiny Tonic,
Divadlo pre deti: O pyšnej Margarétke, diskotéka s DJ Palom, vystúpenie tan. skupiny Saltatrix, koncert skupiny No perfect a Kataríny Danihelovej, org. Mesto Malacky
a politické strany, LK Malacky
3. 6. o 9.00 h Cyklovýlet do Viedne, trasa: MA – Záhorská Ves – Angern – Strasshof
– Deutsch Wagram – Viedeň a späť; kratšia trasa: MA – Záhorská Ves – po cyklochodníku cez Gajary na štrkovisko do M. Levár – Gajary – MA, zraz pred synagógou, SCK
Záhorák
7. 6. o 21.00 h Nočné predstavenie, René de Obaldia: Vietor v korunách sasafrasu,
ukončenie divadelnej sezóny pred spoločenským domom, Divadlo na hambálku
8. 6. o 17.00 h Vernisáž výstavy Jána Hladíka, galéria MCK Záhorácka ul.
10. 6. o 16.00 h Rozprávková nedeľa: Vyhodnotenie súťaže o najlepšieho detského diváka, divadelné predstavenie KOZA ROHATÁ, hrajú žiaci literárno-dramatického odboru ZUŠ, réžia Katarína Trenčanská, SD MCK
10. 6. o 9.00 h Cyklovýlet k zrúcanine hradu Korlátka, trasa: MA – Rohožník – Pl.
Mikuláš – Prievaly – Cerová – Lieskové – Rozbehy a späť; kratšia trasa: MA – Rohožník – Pl. Mikuláš – vodná nádrž Buková a späť, zraz pred synagógou, SCK Záhorák
12. 6. od 14.00 – 17.00 h Deň krivých zrkadiel, akcia na podporu ľudí s mentálnym postihnutím, org. OZ SVITANIE, Malé námestie
16. 6. o 15.00 h XII. ročník medzinárodného turnaja o pohár Záhoria v boxe kadetov a juniorov, Letný ring (Ul. 1. mája)
17. 6. o 9.00 h XII. ročník medzinárodného turnaja o pohár Záhoria v boxe kadetov a juniorov, Letný ring (Ul. 1. mája)
17. 6. o 9.00 h Deň letného slnovratu a bocianov, trasa: Malacky – Jakubov – Záhorská Ves – Angern – Marchegg a späť, zraz pred synagógou, SCK Záhorák
22. 6. o 15.00 h Letný koncert, koncert a výstava žiakov ZUŠ, pred SD MCK
24. 6. o 9.00 h Karpaty tour, cyklistické vítanie leta, trasa: MA – Pernek, Baba –
Modra – Červený Kameň – Smolenice – Buková – Pl. Mikuláš – Rohožník – MA
(110km); kratšia trasa: MA – Pernek – Jablonové – Lozorno (vodné nádrže) – Kamennný mlyn – MA (40km), zraz pred synagógou, SCK Záhorák
Výstavy:
I – Galéria MCK Záhorácka ul. – do 3. júna Eva Černohorská a Otakar Jakubčík
od 8. júna Ján Hladík – fotografie
II. – Knižnica MCK, Malacká paleta, výstava výtvarných prác žiakov ZŠ
III. Krypty pod františkánskym kostolom
Významné osobnosti pochované na malackom cintoríne, fotografie Peter Blažíček
Krypty pod františkánskym kostolom NPPM
Otvorené: Ut – Pia 9.00 – 12.00 h, 13.00 – 17.00 h, So – Ne 14.00 – 17.00 h
Výstavy:
I. Stála expozícia – II. Významné osobnosti pochované na malackom cintoríne, fotografie Peter Blažíček
MCK pripravuje: Kultúrne leto 2007
Malé koncerty vážnej hudby vo františkánskom kostole – vždy v pondelok o 16.30
h, Leto v kine – premietanie filmov – utorok, streda, piatok, sobota o 20.00 h
Koncertíky na terase – vždy vo štvrtok o 20.00 h
Kultúrne leto v Zámockom parku – vždy v nedeľu o 17.00 h, stretnutie s rozprávočkou, posedenie pri hudbe
Prázdniny v múzeu
5 x 5 s kultúrou – tanečné, výtvarné, divadelné, jazykové kurzy pre deti a dospelých
KONTAKT: TIK Malacky, tel. 034/772 20 55, info@tikmalacky.sk



ŠPORT

Najkvalitnejší
výkon Štukovej
na Mítingu
olympijských
nádejí 2007

Dr. J. Dérera, 1:21,8 min., 2. D. Michálek, ZŠ
Záhorácka, 3. T. Novota, ZŠ Dr. J. Dérera;
mladšie žiačky I. 3. a 4.roč. 1. D. Ferienčíková, ZŠ Záhorácka, 1:29,3 min. 2. K. Kučerová, ZŠ Záhorácka, 3. K. Zváčová, ZŠ Záhorácka; mladší žiaci 5. – 7. roč. 1. M.
Koch, ZŠ Záhorácka, 1:01,3 min., 2. M. A.
Drozda, ZŠ Záhorácka, 3. D. Školek, ZŠ Záhorácka; mladšie žiačky 5. – 7. roč. 1. R.
Sekáčová, ZŠ Záhorácka, 1:10,8 min., 2. V.
Hruščová, ZŠ Záhorácka, 3. M. Baňovičová,
ZŠ Záhorácka; starší žiaci 8. a 9. roč. 1. L.
Andrla, ZŠ Závod, 2:31,2 min., 2. A. Hál,
RDDM Sološnica, 3. L. Mráz, ZŠ Záhorácka;
staršie žiačky 8. a 9. roč. 1. A. Mackovichová, ZŠ Záhorácka, 1:59, 3 min., 2. M. Jurkovičová, ZŠ Závod, 3. M. Galicová, ZŠ Gajary; dorastenci 1. D. Šimek, AC Malacky,
7:02,7 min., 2. J. Kružliak, RDDM Sološnica,
3. J. Beňa, AC Malacky; dorastenky neštar-

Medzinárodných atletických pretekov – Mítingu olympijských nádejí
sa 8. mája v Novom Meste nad Váhom zúčastnilo viac ako 300 mladých športovcov vo veku od 15 do
19 rokov z Česka, Maďarska, Poľska
a Slovenska.
Malacká atletika tu mala svoje zastúpenie. Strednotratiarov Anetu Hollú a Jána Beňu dopĺňala šprintérka Alexandra
Štuková. Beňa si v behu na 800 m udržal
pozíciu lídra slovenských juniorských tabuliek, keď ho prekonal len český pretekár P. Javúrek. Beňa si opäť vylepšil svoje
tohtoročné maximum, potvrdil účastnícky limit IAAF na MS v atletike do 17 rokov.
Druhé miesto si na tej istej vzdialenosti
vybojovala Hollá pred pretekárkou ČR K.
Jahelkovou. Medailové ťaženie Malačanov zavŕšila Štuková triumfom v behoch
na 100 a 200 m. Ani na jednej z týchto
šprintérskych tratí nenašla premožiteľku,
hoci sa špecializuje na 400 m.
ZOLTÁN BARSKI

Nový pohár v rukách obhajcu
Jubilejný 35. ročník Behu oslobodenia sa uskutočnil 8. mája. Tradičná
súťaž škôl o Memoriál Antona Šveca, zakladateľa tohto podujatia, zaznamenala zmenu. Po prvý raz školy súťažili o Putovný pohár Centra
voľného času v Malackách.
Bežci a ich rodičia či starí rodičia prispeli k výbornej atmosfére, hoci účasť súťažiacich bola tentoraz nižšia ako minulý
rok. Najväčší záujem o beh prejavili chlapci, ktorí navštevujú piaty až siedmy ročník
ZŠ. Malou účasťou sklamali hlavne doras-

tenky, ale aj muži či ženy. Možno k zvýšeniu atraktivity behu prispeje úmysel zvýšenia regionálnej propagácie behu či pripravované prenesenie tratí do priestorov
upraveného Zámockého parku.         –ap–
XXXV. ročník BEHU OSLOBODENIA
Najmladší žiaci 1. a 2. roč. 1. M. Sirota,
ZŠ Štúrova, 1:29,7 min., 2. L. Ďuriš, ZŠ Dr. J.
Dérera, 3. J. Černý, ZŠ Záhorácka; najmladšie žiačky 1. a 2. roč. 1. S. Stupňanová, ZŠ
Záhorácka, 1:26,7 min., 2. D. Dvoranová, ZŠ
M. Olšovského, 3. V. Antálková, ZŠ Záhorácka; mladší žiaci I. 3. a 4. roč. 1. D. Jursa, ZŠ

tovali; ženy 1. M. Pašteková, Malacky,
6:38,2 min.; muži 1. J. Valachovič, AC Malacky, 9:25,4 min., 2. P. Woltemar, Malacky;
najmladší účastník T. Vasaráb, MŠ Kostolište, nar. 3. 10. 2002; najstarší účastník
Marta Pašteková, Malacky, nar. 31. 12. 1953.
Celkovo štartovalo 119 účastníkov.

žiarila najmä
Štuková,
ktorá v kategórii dorasteniek zvíťazila
v šprintoch na 60 a 100 m. Na najvyššie
priečky dosiahli aj vekom už žena Barbora
Šimková (60 m – 1. m., 100 m – 2. m.), junior
ka Aneta Hollá (60 m – 3. m., 800 m – 2. m.),
dorastenci Daniel Šimek (60 m – 3. m., 100
m – 3. m.) a Ján Beňa (1 500 m – 2. m.), ale aj
žiačka Alica Mackovichová (60 m – 3. m.,
100 m – 2. m.). V kategórii mladší žiaci Monika Kunšteková (800 m) a Marco Adrien
Drozda (1500 m) obsadili 5., resp. 6. miesto,
ale ich výkony sú podľa slov trénera Petra
Filipa veľkým prísľubom do budúcnosti.
ZOLTÁN BARSKI

I. ročník POHÁRA CVČ MALACKY
1. ZŠ Záhorácka, 70 b, 2. ZŠ Dr. J. Dérera, 12 b, 3. – 4. ZŠ Závod, 9 b, ZŠ Štúrova,
9 b, 5. RDDM Sološnica, 6 b, 6. ZŠ M. Olšovského, 4 b, 7. ZŠ Gajary, 3 b, 8. - 9. ZŠ
Veľké Leváre, 2 b, ZŠ Láb, 2 b.

Pasovali sa s traťou
Hoci temné mraky nad malackým
futbalovým štadiónom neveštili
nič dobré, prilákali 8. mája viac než
tucet detí a juniorov na 5. ročník
okresného kola Národnej cyklistickej súťaže.

V rámci Svetového dňa atletiky, vyhláseného Medzinárodnou atletickou federáciou (IAAF), sa 3. a 11.
mája zúčastnili atléti z Malaciek
pretekov v Brne a Bratislave. Na štadióne Pod Palackého vrchem

a vecných cien je aj účasť na celoštátnom
kole Národnej cyklistickej súťaže, ktoré sa
uskutoční 17. 6. v Kremnici.	              -sck-

Foto zľava: Peter Filip (tréner), Daniel Ši
mek, Alexandra Štuková, Aneta Hollá,
Marco Adrien Drozda, Monika Kunšteko
vá, Milan Mackovich (asistent trénera),
dole: Alica Mackovichová, Barbora Šim
ková.

Na trati, ktorej časť tvoril ovál okolo
futbalového ihriska a zvyšok náročnejší
terénny úsek v Zámockom parku, si zmerali sily mladí cyklisti rozdelení do viacerých kategórií podľa dátumu narodenia. S traťou sa nebojácne popasovali tak
najmenší účastníci v kategórii mikro vo
veku 5 – 6 rokov, ktorí absolvovali 600-metrový okruh, ako aj dorastenci vo veku
15 – 16 rokov, na ktorých čakalo 6 600 m.
Odmenou pre víťazov okrem diplomu
Jedno z najmladších družstiev basketbalového oddielu TJ Strojár Malacky, ročník na
rodenia 1997, sa zúčastnilo na 16. medzinárodnom turnaji v Žiline. Uskutočnil sa pod
názvom BADEM Festival detí a mládeže 2007 v dňoch 11. – 13. 5. za účasti 38 družstiev
z 8 krajín sveta. Malačianky obsadili 8. miesto z 10 účastníkov v ročníku, čo je skvelý
úspech, keďže išlo o turnajovú premiéru družstva. Prípravka dievčat sa preukázala dob
rými výkonmi s výsledkami: UFK Nitra – Strojár Malacky 25:10, Strojár Malacky – ŽBK
Poprad 10:9, BALNEA Piešťany – Strojár Malacky 23: 2, Strojár Malacky – MBK Stará
Turá 49:10, Strojár Malacky – Sosnoviec (Poľsko) 2:21. Malacky na turnaji reprezento
vali: S. Škodová, M. Potočňáková, D. Chmelová, M. Martincová, K. Baumgartnerová, L.
Hlavenková, T. Podobová, R. Demjaničová, N. Huňarová, K. Paíčková, N. Vokáčová, L.
–ki–
Dulanská; tréner družstva: K. Ivančík, asistent trénera: Ľ. Ivančík.

VSTUPENKY
na StreetFest už
V PREDPREDAJI

22. – 24. jún sa v Malackách ponesie
v znamení troch dní neviazanej zábavy. Aj tak prezentujú organizátori 10. ročník podujatia StreetFest.
Po minuloročnej skúsenosti sa osvedčil Zámocký park a tento priestor bude
opäť k dispozícii jeho priaznivcom. Tohtoročný StreetFest Malacky 2007 opäť sľubuje dodržanie tradície posúvať sa o kúsok vpred. V piatok 22. júna budú brány
návštevníkom otvorené už o 14.00 h a bude možné „ubytovať sa v stanovom mes
tečku“. Čo prinesie tohtoročný festival?
Čítajte v nasledujúcich vydaniach Malackého hlasu.		               -pr-



OKOLO RINGU
19. 5. sa Malačania zúčastnili v Prostě
jove na Moravskej lige boxu. Zúčastnených bolo 12 oddielov z Moravy a náš oddiel BC RTJ Malacky. Malacky reprezentovali v hmotnosti do 54 kg kadet D. Klíma,
60 kg kadet I. Bakan a v kategórii seniorov
mali Malacky zastúpenie v hmotnosti do
69 kg nováčikom A. Petríkom. Malačanom
sa na Morave nedarilo. Všetci traja borci
prehrali, hoci práve A. Petrík mal duel
s borcom z Mistřína Z. Čierňavom takmer
vyhratý. Ďalšie kolo Moravskej ligy boxu
nás čaká  2. 6. o 14.00 h v Temiciach, 12 km
od Kyjova.                              Ali Reisenauer
Boxing Club RTJ Malacky
pozýva svojich fanúšikov
a priaznivcov boxu na

Chcete jablko
alebo citrón?

Dopravno-preventívna akcia, ktorú organizuje Generali Poisťovňa, a. s., a Prezídium PZ SR, sa v Malackách uskutoční 30.
a 31. mája. Stanovisko hliadky bude 30. 5.
dopoludnia na ceste v smere na Rohožník
a 31. 5. popoludní na Brnianskej ulici.

XII. ročník medzinárodného
turnaja o pohár Záhoria
Turnaj sa uskutoční 16. – 17. júna
v Letnom ringu A. Reisenauera (dvor
BC RTJ) na Ul. 1. mája. Začiatok v sobotu o 15.00 h, v nedeľu o 9.00 h.
Na bojoch v ringu sa zúčastnia reprezentanti SR, ČR, Maďarska a Poľska,
farby Slovenska budú reprezentovať
domáci boxeri Dávid Klíma a Igor
Bakan. Vstup je voľný.

HĽADÁTE NOVÚ PRÁCU?
Skúste to u nás!

Dňa 6. júna od 10.00 do 15.00 h organizujeme pre záujemcov o prácu v spoločnosti SHERLOCK Deň otvorených pracovných príležitostí vo výrobnom
závode v Malackách na Továrenskej 15.
Spoločnosť SHERLOCK, s. r. o., je slovenská rodinná firma s takmer 15-ročnou tradíciou
na slovenskom trhu. Zaoberáme sa výrobou a montážou bezpečnostných protipožiarnych dverí, bezpečnostných zárubní, predajom a inštaláciou trezorovej techniky.
V súčasnosti hľadáme najmä výrobných zamestnancov na pozície: pracovník dielne
tvarovania kovov, zámočník, pracovník povrchovej úpravy dverí, lakovač a stolár. Privítame však aj šikovných, ambicióznych a remeselne zdatných ľudí s inými pracovnými
skúsenosťami z výrobného podniku.
Ak vás niektorá z pracovných pozícií zaujala, neváhajte nás kontaktovať alebo osobne
navštíviť 6. 6. priamo v závode. O pripravovanej akcii a náplni pracovných pozícií u nás
sa viac dočítate aj v Malacku, ktoré vyjde 1. 6.
Kontakt:

 	

SHERLOCK, s. r. o.
personálne oddelenie
Továrenská 15
901 01 Malacky

tel.: 034/773 32 27
mobil: 0905/98 85 79
e-mail: personalne@sherlock.sk
www.sherlock.sk
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