DO KAŽDEJ DOMÁCNOSTI V MALACKÁCH

1/XIX

13. 1. 2009

DVOJTÝŽDENNÍK • WWW.MALACKY.SK

MALACKYHLAS @MALACKY.SK

ÚVODNÍK

Bez
čiernych
scenárov
Milí čitatelia,
na začiatku nového roka vám chcem
poďakovať za to, že o dianí v našom meste čerpáte poznatky aj z Malackého hlasu, ktorého hlavným poslaním by malo
byť práve poskytovanie pravdivých a užitočných informácií do každej domácnosti.
Len pred niekoľkými dňami sme sa
rozlúčili so starým rokom. Ako ho zhodnotiť? Je mnoho vecí, ktoré sa nám podarili a Malačania na ne môžu byť právom hrdí. Podarila sa historicky najrozsiahlejšia rekonštrukcia komunikácií
(ciest, chodníkov a parkovísk), v polovici
volebného obdobia možno konštatovať,
že tri štvrtiny prioritných úloh sme splnili
alebo sa realizujú, zvýšili sme hodnotu
mestského majetku o viac ako 26 %, teda
o viac ako 12 mil. € (360 mil. Sk)... Mimoriadnym úspechom Malaciek je umiestnenie na 1. mieste v hodnotení všetkých
slovenských miest z pohľadu, kde sa najviac oplatí žiť.
Minulý rok však priniesol aj zlé správy.
Nový rok 2009 dostal do vienka najmä
svetovú finančnú krízu s prvými dôsledkami v podobe prepúšťania zo zamestnania. Ešte sme sa nezbavili obavy, čo
prinesie nová mena a prišla energetická
kríza. Človek si povie: Čo nás to len v tomto roku ešte čaká?
Želal by som si, aby žiaden z takýchto
čiernych scenárov nepatril nikomu z vás.
Aby ste nemuseli mať viac obavy, že to
bude ešte horšie. Práve naopak. Želám
vám, aby ste v skutočnosti pocítili, že vám
je lepšie. Že ste šťastnejší, zdravší a viac
ako kedykoľvek predtým dostávate i rozdávate lásku, úsmev a dobrú náladu.

Novoročná nádielka
potešila
Zatiaľ jediným mimoriadnym opatrením, ktoré uskutočňuje Mesto Malacky v dôsledku zastavenia dodávok
zemného plynu z Ruska, je

zatvorenie plavárne
a sauny Športovej haly Malina. ŠH je jediným veľkoodberateľom plynu z organizácií zriadených Mestom Malacky, ktorý má
zmluvný odber zemného plynu presahujúci 60-tisíc m3 ročne.
Na pondelok 12. januára zvolal primátor Jozef Ondrejka zasadnutie krízového štábu mesta. Podľa Terézie Osuskej, členky
predstavenstva spoločnosti Termming, a. s., ktorá je najväčším
výrobcom a dodávateľom tepla v Malackách, je v súčasnosti
najbezpečnejšia kotolňa na drevnú štiepku. Tá vyrába teplo
pre polovicu malackých domácností a väčšinu škôl. Krízový
štáb nariadil prísne dodržiavanie vyhlášky č. 459/2008 o postupe pri vyhlasovaní stavu núdze.

váš primátor

last minute - výpredaj

-ipo-

cena

Členky občianskeho združenia Viktória na čele s predsedníčkou Máriou Hlaváčovou nečakane navštívili detský domov Macejko. A nie
samy, ale s prekvapením! Za peniaze, ktoré
OZ Viktória počas roka ušetrilo, nakúpili členky hračky a plienky. Deti si darčeky bez šomrania povyťahovali z kufra auta a začali im robiť miesto vo svojich izbách. Môžu sa tak tešiť
nielen z čerstvo napadaného snehu. „Nie je to
prvýkrát, čo sme detskému domovu niečo
darovali. Veríme, že aj toto je cesta, ako môžeme opusteným deťom pomôcť,“ vyjadrila
sa M. Hlaváčová. „Stáva sa častejšie, že k nám
zavíta niekto s nezištnou nádielkou. Boom
zažívame najmä pred Vianocami,“ teší sa zástupkyňa riaditeľky Viktória Skokánková.
Ako však povedala, najväčšiu radosť majú deti nie zo samotných darčekov, ale ak cítia, že
niekto na nich myslí.
Text, foto: -sisa-
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Mestský
rozpočet
v eurách

Nosným bodom ostatného zasadnutia MsZ v minulom roku bol návrh rozpočtu mesta na rok 2009. Návrh odprezentoval primátor Jozef Ondrejka. Vo svojom vystúpení venoval zvláštny dôraz vysvetleniu úverovej politiky mesta a konštatovaniu, že schválením rozpočtu ešte
poslanci neschvaľujú čerpanie ďalšieho
úveru. Prijatie úveru vo výške 1,66 mil. €
(50 mil. Sk) zvažuje mesto v súvislosti s rekonštrukciou verejného osvetlenia a nadstavbou na budovu Materskej školy na
Kollárovej ulici. V diskusii poslanci vyčítali
rozpočtu predovšetkým absenciu zdrojov na spolufinancovanie projektov. Pomerom hlasov 13 za, 0 proti, 1 sa zdržal
hlasovania poslanecký zbor rozpočet
mesta na rok 2009 schválil.
Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový s príjmami 9,8 mil. € (296 mil. Sk)
a výdavkami 5,3 mil. € (160 mil. Sk), kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový s príjmami 33-tis. € (1 mil. Sk) a výdavkami 2, 8 mil. € (86,6 mil. Sk). Finančné
operácie príjmové sú rozpočtované v objeme 2 mil. € (61,2 mil. Sk) a finančné operácie výdavkové 191-tis. € (5,7 mil. Sk). Bežné výdavky do rozpočtu škôl a školských
zariadení sú rozpočtované v objeme 3,4
mil. € (105 mil. Sk). Schodok kapitálového
rozpočtu je krytý prebytkom hospodárenia z roku 2008 a z prebytku bežného rozpočtu. Poslanci schválili aj viacročný rozpočet na roky 2009 – 2011. V kompletnej
podobe je rozpočet publikovaný na internetovej stránke www.malacky.sk v sekcii
Mesto – Samospráva.
-ipo-

SPRAVODAJSTVO
skrátka
• 11. 12. rokoval primátor mesta Jozef On
drejka so zástupcami spoločnosti TEKOS,
s. r. o., o cenotvorbe na rok 2009.
• O deň neskôr v rámci pravidelného kon
trolného dňa zameral primátor J. Ondrej
ka pozornosť na rekonštrukciu chodníkov
na Pezinskej ulici a Ceste mládeže.
• Odborári verejnej správy združení v Zá
kladnej organizácii Odborového zväzu
SLOVES sa zúčastnili 12. 12. na výročnej
členskej schôdzi, ktorá sa konala v MsÚ.
Členská základňa schválila kolektívnu
zmluvu na rok 2009.
• 15. 12. sa uskutočnilo posledné vlaňajšie
zasadnutie Mestskej rady. O deň neskôr
sa konali pravidelné porady primátora
s vedúcimi oddelení MsÚ i riaditeľmi roz
počtových a príspevkových organizácií
mesta.
• 17. 12. sa primátor Jozef Ondrejka stretol
s výkonným riaditeľom Nemocničnej,
a. s., Petrom Kalenčíkom. Témou rozhovo
ru bol návrh verejnej minimálnej siete
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,
ktorý ministerstvo zdravotníctva predkla
dalo na rokovanie vlády.
• 17. 12. zasadla Správna rada nadácie Pro
Malacky, aby vyhlásila III. grantové kolo
na predkladanie žiadostí o dotáciu pro
jektov s verejnoprospešným cieľom.
• Na 7. 1. zvolal Jozef Ondrejka zasadnu
tie užšieho krízového štábu civilnej ochra
ny v súvislosti so zastavením dodávok
plynu na naše územie.
• Ing. Ladislav Balla, prednosta Obvodné
ho úradu v Malackách, navštívil 7.1. primá
tora J. Ondrejku s návrhom koncepcie roz
voja futbalu v meste.
• V ten istý deň prijal primátor mesta sku
pinu sťažovateľov, ktorí sa ponosovali na
nezvyčajný stavebný ruch na Kozej ulici.
-ipo-

Do vojenských
lesov
po novom
Obyvatelia Malaciek a ďalších obcí
susediacich s Vojenským obvodom
Záhorie od 1. januára nemusia cestovať za vybavením povolenia
vstupu na územie vojenského obvodu na Obvodný úrad VO Záhorie. Žiadosti o vydanie povolenia
na vstup vybavujú príslušné obecné úrady. Túto možnosť už pro
stredníctvom klientskeho centra
MsÚ využilo tridsať Malačanov.
Podľa zákona o vojenských obvo
doch sa pre vstup do vojenského obvo
du vyžaduje povolenie, ktoré vydáva Mi
nisterstvo obrany Slovenskej republiky.
Povolenia vydáva pre vojenské obvody
príslušný obvodný úrad vojenského ob
vodu. Po rokovaní zástupcov Klubu sta
rostov Malackého okresu s ministrom
obrany Jaroslavom Baškom v októbri mi
nulého roka sa od januára zjednodušilo
vydávanie povolení pre občanov s trva
lým pobytom v mestách a obciach suse
diacich s VO Záhorie. Po novom sa tlači
vá žiadostí o povolenie na vstup do VO
vydávajú v obecných úradoch. Vyplnené
žiadosti sa hromadne doručia na Ob
vodný úrad Vojenského obvodu Záhorie
vždy k 1. a 15. dňu v mesiaci. Predĺžila sa
aj platnosť povolení – v minulosti boli
vydávané s platnosťou na jeden rok za
správny poplatok 150 Sk, teraz sa povo
lenia na vstup vydávajú s platnosťou na
tri kalendárne roky za správny poplatok
formou kolkovej známky v hodnote 4,5
€ (135,57 Sk).
IVANA POTOČŇÁKOVÁ

ako ste sa za nie
koľko dní platnosti
„slovenského eura“
s jeho používaním
PÝTAME SA zžili a ako novú siZA VÁS
tuáciu zvládate.

Ako vnímate
nástup novej
meny?
Aj takto niektorí malí obchodníci
riešia zmätky s eurom, keď prijíma
jú koruny a vydávajú už len eurá.

Meštek nových mincí
Tohtoročné oslavy Nového roka
boli skutočne výnimočné. Nielenže sme sa plynule presunuli do ďalšieho roka plní rôznych očakávaní,
ale polnočný ohňostroj žiaril aj pre
oslavu niečoho iného – definitívne
sme sa zbavili koruny.

Novinky v peňaženkách
Niektorí to vnímame melancholicky
a za menou, ktorá nám štrngala v peňa
ženkách 16 rokov, je nám smutno. Iní sa
zo vstupu do eurozóny tešia. Vzdali sme
sa síce jedného zo svojich symbolov, no
vynorili sa pred nami aj mnohé výhody.
Ak cestujeme do zahraničia, nemusíme
strácať čas zamieňaním peňazí.
Naopak, nemilým prekvapením je
množstvo drobných, na ktoré sme ne
boli zvyknutí. Obchodníci však mysleli aj
na to. Trh zaplavili rôzne druhy europe

ňaženiek, triedičiek mincí a euroteste
rov.

Jela Vlková, 65 r.,
dôchodkyňa
S eurom nemám prob
lém. Platím síce ešte stá
le korunami, ale na euro
som zvyknutá z náku
pov v Rakúsku. Človek si
časom zvykne na všetko. Ale v peňaženke
mám veľa drobných. Slovenské koruny boli
lepšie v tom, že sme sa zbavili halierov.
Alexander Matejkovič, 19 r., technik
S eurom je všetko v po
hode, nemám k tomu
výhrady. Platím aj eu
rami, ale mám aj koru
ny, ktoré musím minúť.

Prechod bez problémov
Banky v týchto dňoch zažívajú nápor
klientov, ktorý začal už pred koncom mi
nulého roka. Tí si väčšinou zamieňajú
posledné slovenské koruny za eurá. Veľ
ké hypermarkety sa s nástupom novej
meny vyrovnali relatívne rýchlo a dobre.
Ako to ale vnímajú drobní obchodníci?
„My sme s prechodom tiež nemali prob
lémy. Keby nás medzi sviatkami nevy
kradli a nevzali nám počítač, programá
tor by v ňom menu prehodil a išlo by sa
ďalej,“ vysvetľuje Jana Gajdárová, maji
teľka pizzerie. Zatiaľ sa v súvislosti so
zmenou meny nevyskytli veľké kompli
kácie. Je však na každom z nás, aby sme
si na nové mince a bankovky zvykli.

Štefan Makyta, 60 r.,
skladník
Na Slovensku som eu
rami ešte neplatil, ale
som na ne zvyknutý zo
zahraničia. Keďže som
za hranicami roky pra
coval, s používaním eura nebudem mať
problém. Za korunami mi smutno nebude,
dá sa na to zvyknúť. Ale mince aj menšie
bankovky si nechávam na pamiatku.

Text, foto: -sisa-

Text, foto: -sisa-

O čom rokovali poslanci MsZ na zasadnutí 18. decembra?
MsZ schválilo
• kontrolu plnenia uznesení mestské
ho zastupiteľstva s tým, že vypustilo zo
sledovania tri uznesenia ako úlohy spl
nené a pri dvoch uzneseniach upravilo
termíny ich plnenia;
• prenechanie splaškovej kanalizácie
označenej ako „SO C 502 Zónový rozvod
splaškovej vody“ v dĺžke 1928,52 m a vy
ústneho objektu SO, nachádzajúceho sa
v PTPZ Eurovalley – Malacky, zóna C, kto
rej vlastníkom je mesto, do užívania ob
chodnej spoločnosti Eurovalley, a. s., za
zmluvne dohodnutých podmienok na
dobu určitú, a to 5 rokov, počínajúc
dňom 1. 1. s pripomienkou;
• dodatok č. 4 k Protokolu o odovzda
ní a prevzatí majetku, na základe ktorého
sa zvyšuje hodnota dlhodobého hmot
ného majetku, odovzdaného do správy
rozpočtovej organizácie ZŠ na Ul. gen.
M. R. Štefánika 7 v Malackách, o 5 334 710,
80 Sk/177 079,96 € ku dňu 1. 1.;
• dodatok č. 5 k Protokolu o odovzda
ní a prevzatí majetku, na základe ktorého
sa zvyšuje hodnota dlhodobého hmot
ného majetku, odovzdaného do správy
rozpočtovej organizácie ZŠ na Záhorác
kej ul. 95 v Malackách, o 13 240 429,80 Sk/
439 501,75 € ku dňu 1. 1.;
• dodatok č. 5 k Protokolu o odovzda
ní a prevzatí majetku, na základe ktorého
sa zvyšuje hodnota dlhodobého hmot
ného majetku, odovzdaného do správy
rozpočtovej organizácie CVČ na Ul.
M. Rázusa 30 v Malackách, o 2 314 681
Sk/76 833,33 € ku dňu 1. 1.;
• VZN o zbere, preprave a zneškodňo
vaní komunálneho odpadu v meste Ma
lacky s pripomienkami;
• prenájom mamografického prístroja
Planmed Sophie s príslušenstvom v pro
spech doterajšieho nájomcu – Nemoc
ničná, a. s., so sídlom v Pezinku, Ul. 1. má
ja 41, pričom výška ročného nájmu od



1. 1. bude 1 €/rok s podmienkou, že spo
mínaný prístrojový komplet sa bude aj
naďalej využívať pre potreby Nemocnice
s poliklinikou v Malackách, Duklianskych
hrdinov 34 za účelom diagnostickej
a screeningovej mamografie pre pa
cientky spádového územia Nemocnice
v Malackách;
• odplatný prevod nehnuteľnosti –
parc. č. 77, zast. plocha o výmere 151 m²,
k. ú. Malacky, v prospech – vlastníci by
tov v bytovom dome súp. č. 2325 na Ces
te mládeže v Malackách, zapísaní na LV
č. 3663, za cenu 3 Sk/m², čo pri celkovej
výmere 151 m² predstavuje celkovú kúp
nu cenu 453 Sk/15,04 € vo výmere od
povedajúcej podielu jednotlivých vlast
níkov bytov podľa LV č. 3663, ako aj za
úhradu nákladov, súvisiacich s návrhom
na vklad do katastra nehnuteľností
v hodnote 2000 Sk/66,39 € kolkových
známok (jedna kúpna zmluva);
• odplatný prevod nehnuteľností vo
vlastníctve mesta, čo deklaruje LV
č. 2414, a to časť z parc. č. 5875, trvalý
trávny porast o celkovej výmere 2680 m²,
časť parc. č. 5878/1, trvalý trávny porast
o celkovej výmere 1320 m², z ktorých
boli GP č. 125/2008 odčlenené: výmera
200 m² a začlenená do vytvorenej parce
ly č. 3632 – zastavaná plocha, výmera
201 m² a začlenená do vytvorenej parce
ly č. 3633 – zastavaná plocha, výmera
201 m² a začlenená do vytvorenej parce
ly č. 3634 – zastavaná plocha, výmera
201 m² a začlenená do vytvorenej parce
ly č. 3635 – zastavaná plocha, výmera
202 m² a začlenená do vytvorenej parce
ly č. 3636 – zastavaná plocha v k. ú. Ma
lacky v prospech – vlastníci bytov v by
tovom dome súp. č. 2491, zapísaní na LV
č. 4016 za cenu 3 Sk/0,09 €/m² čo pred
stavuje pri celkovej výmere 1005 m² cel
kovú kúpnu cenu 3 015 Sk/100,08 € vo
výmere odpovedajúcej podielu jednotli

vých vlastníkov bytov podľa LV č. 2414,
pričom náklady súvisiace s podaním ná
vrhu na vklad do katastra nehnuteľností
v hodnote kolkových známok si hradia
kupujúci (na 5 kúpnych zmlúv podľa
vchodov);
• odplatný prevod nehnuteľností
v prospech 83 vlastníkov stavieb – gará
ží, podľa GP č. 119/2008, ktorým boli
z parcely č. 5557/3, orná pôda o celkovej
výmere 757 m² odčlenená výmera 50 m²,
z parcely č. 5887/1, trvalý trávnatý porast
o celkovej výmere 320m² odčlenená vý
mera 1m², z parcely 5886/3, záhrada o cel
kovej výmere 1007 m² odčlenená plocha
o výmere 377 m², z parcely č. 5889/1, or
ná pôda o celkovej výmere 1549 m², od
členená výmera 1019 m², celková výme
ra pod garážami je 1447 m², čo pri cene
200 Sk/6,64 €/m² predstavuje celkovú
kúpnu cenu 289 400 Sk/9606,32 € a za
úhradu nákladov, spojených s vyhotove
ním GP č. 119/2008 vo výške 175 200 Sk/
5815,57 €, ako aj nákladov spojených
s návrhom na vklad do katastra nehnu
teľností v hodnote kolkových známok
2000 Sk/66,39 € každý vlastník;
• odplatný prevod nehnuteľnosti, parc.
č. 4096/53, zastavaná plocha a o výmere
41 m² v k. ú. Malacky, za cenu 400 Sk/ m²,
v prospech Blanky Hladkej, trvale bytom
v Malackách, Ul. A. Veselého 2 do výluč
ného vlastníctva v celku, čo pri výmere 41
m² predstavuje celkovú kúpnu cenu
16 400 Sk/544,38 € a za úhradu nákladov
spojených s návrhom na vklad vlastníc
keho práva do katastra nehnuteľností
v hodnote kolkov 2000/66,39 € Sk;
• odplatný prevod nehnuteľnosti –
parc. č. 2151, záhrada o výmere 563 m²
v k. ú. Malacky za celkovú kúpnu cenu 1 €
do výlučného vlastníctva Juliany Kovaro
vičovej, bytom Malacky, Lesná ul. č. 105/4
v celku a za úhradu nákladov spojených
s vyhotovením znaleckého posudku vo

výške 2800 Sk/92,94 € a nákladov spoje
ných s návrhom na vklad vlastníckeho
práva do katastra nehnuteľností v hod
note kolkov 2000 Sk/66,39 €;
• projekt Mínus 3 %, spolufinancova
nie projektu z rozpočtu mesta vo výške
25 % z celkových nákladov projektu,
čo predstavuje sumu 221 207,70 Sk/
7342,75 € a zabezpečenie udržateľnosti
projektu zo strany mesta v zmysle EÚ
smernice č. 2006/32/EC;
• zmenu rozpočtu na rok 2008, pričom
bežný rozpočet je zostavený ako prebyt
kový s príjmami 289 037 000 Sk/9 594 271
€ a výdavkami 162 261 000 Sk/5 386 078 €,
kapitálový rozpočet je zostavený ako
schodkový s príjmami 78 573 000 Sk/
2 608 146 € a výdavkami 112 577 000 Sk/
3 768 872 €, finančné operácie príjmové
sú rozpočtované v objeme 18 928 000 Sk/
628 294 € a finančné operácie výdavkové
sú rozpočtované v objeme 4 860 000 Sk/

161 322 €, schodok kapitálového rozpoč
tu je krytý prebytkom hospodárenia z ro
ku 2007 a z prebytku bežného rozpočtu
na rok 2008;
• rozpočet Mesta Malacky na rok 2009,
pričom bežný rozpočet je zostavený ako
prebytkový s príjmami 296 000 000 Sk/
9 825 400 € a výdavkami 160 710 000 Sk
/5 334 595 €, kapitálový rozpočet je zo
stavený ako schodkový s príjmami
1 000 000 Sk/33 194 € a výdavkami
86 617 000 Sk/2 875 158 €, finančné ope
rácie príjmové sú rozpočtované v obje
me 61 240 000 Sk/2 032 796 € a finančné
operácie výdavkové sú rozpočtované
v objeme 5 777 000 Sk/191 761 €, bežné
výdavky do rozpočtu škôl a školských za
riadení sú rozpočtované v objeme
105 136 000 Sk/3 489 876 €, schodok ka
pitálového rozpočtu je krytý prebytkom
hospodárenia z roku 2008 a z prebytku
bežného rozpočtu;

Prednosta mestského úradu Dušan Vavrinec (zľava) a primátor Jozef Ondrejka ne
skrývali radosť nad jednomyseľným schválením rozpočtu.
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SAMOSPRÁVA

Poslanci majú nové
e-mailové adresy

Poslanci v diskusii:

„Územný
plán nie je
dogma”

V záujme uľahčenia komunikácie s poslancami mestského zastupiteľstva majú po novom ich e-mailové adresy jednotnú podobu. Aby ste nemuseli stále
nosiť v hlave zložité názvy, stačí, ak si zapamätáte, že adresa je v tvare krstné
meno.priezvisko@malacky.sk. Ponúkame vám stručný prehľad poslancov, ich
telefónnych kontaktov a e-mailových adries podľa vášho volebného obvodu.
V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte obrátiť na svojho poslanca.

Na ostatnom zasadnutí MsZ bola
najobsažnejšia diskusia práve
k návrhu rozšírenia zadania zmien
a doplnkov územného plánu.
Platný územný plán charakterizuje
pozemky v tejto lokalite ako výhľadové.
Mestská rada na základe požiadaviek od
borných komisií navrhla MsZ schváliť ná
vrh s pripomienkami, ktoré by boli zahr
nuté do záväzných regulatívov Zmien
a doplnkov ÚPD. Pripomienky sa dotýka
li predovšetkým riešenia dopravy, od
hlučnenia od diaľnice D2, akceptovania
biokoridorov, obmedzenia podlažnosti
bytovej výstavby i koeficientu zastava
nosti.
V diskusii rezonovala požiadavka po
slancov na kompletné a systémové, nie
čiastkové riešenie zmien a doplnkov
v územnom pláne. Za obyvateľov obvo
du vystúpil Dušan Dobrovodský, ktorý tl
močil stanovisko, že občania sa cítia byť
ohrození najmä prehustenou dopravou.
V hlasovaní, ktoré nasledovalo po dlhej
diskusii, poslanci neschválili uznesenie
navrhnuté Mestskou radou. Pomerom
hlasov 7 za, 4 proti (2 nehlasovali) pod
porili návrh poslanca J. Říhu. Prijaté uzne
senie odporúča primátorovi mesta inici
ovať rokovanie s majiteľom pozemkov
o možnom využití územia v súlade s plat
ným územným plánom.
-ipo• rozpočty príspevkových organizácií
mesta na rok 2009, a to: MsCSS ako vy
rovnaný s bežnými príjmami a výdav
kami 27 192 000 Sk/894 310 € a kapitálo
vými príjmami a výdavkami 250 000 Sk/
8 298 €, AD HOC ako vyrovnaný s bežný
mi príjmami a výdavkami 10 181 000 Sk/
337 947 € a kapitálovými príjmami a vý
davkami 100 000 Sk/3319 €, MCK ako
vyrovnaný s príjmami a výdavkami
7 785 000 Sk/258 415 €;
• rozpočty rozpočtových organizácií
mesta na rok 2009, a to: ZŠ Dr. J. Dérera
ako vyrovnaný s príjmami a výdavkami
na prenesené kompetencie 17 096 000
Sk/567 483 €, na originálne kompetencie
4 125 000 Sk/136 924 €, z toho na ŠJ
1 708 000 Sk/56 695 €, na ŠKD 2 417 000
Sk/80 229 €, ZŠ Štúrova ulica ako vyrov
naný s príjmami a výdavkami na prenese
né kompetencie 11 226 000 Sk/372 636 €,
na originálne kompetencie 2 908 000 Sk/
96 528 €, z toho na ŠJ 1 533 000 Sk/
50 886 €, na ŠKD 1 375 000 Sk/45 642 €,
ZŠ Záhorácka ulica ako vyrovnaný s príj
mami a výdavkami na prenesené kom
petencie 22 479 000 Sk/746 636 €, na ori
ginálne kompetencie 4 302 000 Sk/
142 801 €, z toho na ŠJ 2 416 000 Sk/
80 197 € a na ŠKD 1 886 000 Sk/62 604 €,
ZUŠ ako vyrovnaný s príjmami a výdav
kami 8 750 000 Sk/284 472 €, CVČ ako
vyrovnaný s príjmami a výdavkami
4 957 000 Sk/164 500 €, MŠ Kollárova
ulica 27 974 000 Sk/928 576 €;
• plán kontrolnej činnosti Útvaru hlav
ného kontrolóra na l. polrok 2009;
• rámcový plán práce mestského za
stupiteľstva na l. polrok 2009 s pripo
mienkami
• správy o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti za škol
ský rok 2007/2008 ZŠ Dr. J. Dérera,
Ul. gen. M. R. Štefánika 7, ZŠ Štúrova ul.
142/A, ZŠ Záhorácka ul. 95, MŠ Kollárova
ul. 896, CVČ, Ul. Martina Rázusa 30, ZUŠ,
Záhorácka ul. 1918;
• prenájom bufetu na letnom kúpalis
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Volebný obvod č. 1:
Stupavská, F. Malovaného, Štúrova 2491, 2801, 2492, Ľ. Fullu, D. Skuteckého, Pri
Maline, Štúrova – južná časť po Boreckého

Poslanci súhlasili
s občanmi
Mlynský náhon, okolo ktorého mali podľa plánov stupavskej spoločnosti vyrásť ro
dinné domy.

Ešte v predvianočnom čase zorgani
zoval poslanec 6. volebného obvodu Ju
raj Říha stretnutie s občanmi, ktorého
cieľom bolo vysvetliť obyvateľom obvo
du pripravovaný návrh na rozšírenie za
dania zmien a doplnkov územného plá
nu mesta (ÚPD) v časti Zámocký park –
Sadová – Dubovského – Záhradná ulica
– diaľnica. Spoločnosť MAX-ART, s. r. o.,
na žiadosť spoločnosti Minervasis, s. r. o.,
vypracovala štúdiu, podľa ktorej by na
13-hektárovom území, ktorým preteká
mlynský náhon, malo vyrásť 73 rodin
ných domov.

Ide o oblasť za záhradkárskou oblas
ťou Olšiny až k diaľnici. Obyvatelia spo
mínanej časti mesta v otvorenej diskusii
vyjadrili svoj nesúhlas s akýmkoľvek zá
sahom do prírody. Priamo priznali svoj
strach z rozhodnutia poslancov a z toho,
že ich názor nikoho nezaujíma. Keďže
15. decembra mestská rada odporučila
MsZ návrh s pripomienkami schváliť,
obavy obyvateľov sa len stupňovali.
18. decembra bol návrh na rozšírenie
zadania ÚPD predložený v MsZ zastupi
teľstve a napriek obavám obyvateľov ob
vodu nebol schválený. Text, foto: -sisa-

ku v Malackách terajšiemu nájomcovi na
5 rokov, t. j. od 1. 1. 2009 do 31. 12.2013
a zníženie nájmu na 1500 Sk/49,79 €/m²/
rok a započítanie preukázateľného zhod
notenia majetku Mesta Malacky v ná
jomnom do maximálnej výšky 700 Sk/
23,23 €/m²/rok;
• prenájom parciel č. 2796/2, 2796/3
v k. ú. Malacky o celkovej výmere 5044
m² na dobu určitú od 1. 1. do 31. 12. za
cenu 1 €/m²/rok v prospech Špeciálnej
ZŠ a Praktickej školy na Pribinovej ul.
16/1 v Malackách:

k diaľnici podľa súčasného platného ÚPN
mesta Malacky;

MsZ zrušilo
• uznesenie č. 30/2002 zo dňa 25. 4.
2002, ktorým boli schválené Zásady o vy
beraní správnych poplatkov Mestom Ma
lacky;
• uznesenie č. 85/2008 zo dňa 25. 9.
2008, ktorým sa schválila výška prenáj
mu pozemku pre Špeciálnu ZŠ a Praktic
kú školu v Malackách;
MsZ neschválilo
• rozšírenie zadania zmien a doplnkov
ÚPD mesta Malacky o lokalitu za ZO
Olšiny smerom k diaľnici;
MsZ zobralo na vedomie
• predložené dôvodové správy k jed
notlivým bodom rokovania,
• správu o čerpaní rozpočtu Mesta
Malacky za prvých desať mesiacov roka
2008,
• viacročný rozpočet mesta na roky
2009–2011 vrátane viacročného rozpoč
tu príspevkových a rozpočtových organi
zácií mesta;
• stanoviská hlavnej kontrolórky mes
ta Ľubice Čikošovej k  návrhu rozpočtu
mesta na rok 2009 a k návrhu viacročné
ho rozpočtu mesta na roky 2009–2011;
MsZ odporučilo primátorovi mesta
iniciovať rokovanie s dotknutým in
vestorom o možnostiach riešenia a vyu
žívania územia za ZO Olšiny smerom

MsZ splnomocnilo primátora mesta
• podpísať dodatky k Protokolom
o odovzdaní a prevzatí majetku mesta
do správy rozpočtových organizácií mes
ta tak, ako boli schválené;
• podpísať zmluvu na odplatný pre
nájom pozemku, ktorý je vo vlastníctve
Mesta Malacky v prospech Špeciálnej ZŠ
a Praktickej školy na Pribinovej ulici 16/1
v Malackách podľa znenia schváleného
uznesenia;
• podpísať kúpne zmluvy podľa schvá
lených uznesení;
Uložilo riaditeľom dotknutých
rozpočtových organizácií mesta
• upraviť účtovný stav dlhodobého
hmotného majetku svojich r. o. m. k 1. 1.
2009 tak, aby tento odzrkadľoval stav
po schválení dodatkov k Protokolom
o odovzdaní a prevzatí majetku do sprá
vy rozpočtových organizácií mesta;
MsZ uložilo MsÚ
• zapracovať plánované príjmy a vý
davky vyplývajúce z projektu Mínus 3 %
po jeho schválení do rozpočtu Mesta
Malacky pri najbližšej zmene rozpočtu;
• zabezpečiť plynulý priebeh imple
mentácie projektu Mínus 3 % a sprístup
nenie všetkých potrebných údajov zo
strany pracovníkov MsÚ, ako aj zo strany
ostatných zamestnancov mesta, ktorí
spravujú mestské budovy, poskytnúť
podporu manažérom projektu, ako aj
pracovníkom ECB Bratislava pri získavaní
podkladových a hodnotiacich materiá
lov a účasť pracovníkov mesta na škole
niach organizovaných v rámci tohto pro
jektu;
• vybaviť písomne predložené inter
pelácie a podnety poslancov Milana Va
lachoviča, Jozefa Bullu a Jozefa Mračnu
v zmysle zákona.
ANTON PAŠTEKA, foto: S. Osuský

Poslankyňa/poslanec

Telefónne číslo

E-mailová adresa

Jozef Mračna

773 74 67
0905 616 338

jozef.mracna@malacky.sk

Eva Savinová

0908 195 794

eva.savinova@malacky.sk

Ladislav Čas

773 13 36
0905 643 372

ladislav.cas@malacky.sk

Volebný obvod č. 2:
Štúrova, od Boreckého, gen. Štefánika, Boreckého, A. Veselého, gen. L. Svobodu,
K. Orgoňa, Kukorelliho, V. Clementisa, kpt. Š. Uhra, J. Gabčíka, Ľ. Zúbka, J. Murgaša, Ji
lemnického, P. Blahu, L. Novomeského, Š. Čulena, Nádražná, Nám. SNP, Radlinského,
Mierové nám., Kláštorné námestie, J. Kostku, Jánošíkova, J. Hollého, M. Nešpora, Slo
venská, Budovateľská, Vlastenecká, Robotnícka, Rastislavova, Mojmírova, Svätoplu
kova
Poslankyňa/poslanec

Telefónne číslo

E-mailová adresa

Marián Haramia

772 23 11
0903 730 525

marian.haramia@malacky.sk

Jozef Bulla

772 36 00
0903 432 010

jozef.bulla@malacky.sk

Mária Tedlová

772 36 49
0905 968 080

maria.tedlova@malacky.sk

Volebný obvod č. 3:
Záhorácka 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1940, 1945,
1896, 1900, 1898, 55, Záhorácka 4, 5, 8, 9, Břeclavská, Brnianska, Poľná, Pribinova
Poslankyňa/poslanec

Telefónne číslo

E-mailová adresa

Pavel Spusta

772 64 80
0905 262 870

pavel.spusta@malacky.sk

Milan Valachovič

0907 660 010

milan.valachovic@malacky.sk
milan.valachovic@savba.sk

Jozef Hoffmann

772 28 61
0902 460 179

jozef.hoffmann@malacky.sk

Volebný obvod č. 4:
Veľkomoravská 2410 až 2416, 2420, Bernolákova, Veľkomoravská – rodinné do
my, V. J. Kučeru, Cesta mládeže, Vinohrádok, Hviezdoslavova, M. Benku, V. Gajdoša,
Kozia, Družstevná, Záhorácka – rodinné domy
Poslankyňa/poslanec

Telefónne číslo

E-mailová adresa

Anton Pašteka

772 36 16
0903 247 226

anton.pasteka@malacky.sk

Alžbeta Dubajová

772 24 05

alzbeta.dubajova@malacky.sk

Miroslav Fruš

772 27 26
0903 464 829

miroslav.frus@malacky.sk

Volebný obvod č. 5:
Na brehu, Sasinkova, Kollárova, Sládkovičova, J. Kubinu, Kukučínova, Olšovského,
Vajanského, Legionárska, Oslobodenia, Nová, Zámocká, Malé námestie, Nad výho
nom, 1. mája, M. Rázusa 2383/30
Poslankyňa/poslanec

Telefónne číslo

E-mailová adresa

Vladimír Pullmann

0905 548 240

vladimir.pullmann@malacky.sk

Branislav Orth

0907 798 633

branislav.orth@malacky.sk

Vladimír Moravčík

0905 628 850

vladimir.moravcik@malacky.sk

Volebný obvod č. 6:
Partizánska, Pezinská, Záhradná, Dielenská, Jesenského, Dubovského, Sadová,
Továrenská, Ota Kožucha, R. Dilonga, B. Němcovej, J. Kráľa, Hurbanova, Lesná, Raká
renská, Duklianskych hrdinov, Písniky, Hlboká, Vysoká, Táborisko, Džbankáreň, NsP
Poslankyňa/poslanec

Telefónne číslo

E-mailová adresa

Juraj Říha

0904 454 050

juraj.riha@malacky.sk,
juraj.riha@gmail.com

Vladimír Zetek

772 65 52
0905 339 683

vladimir.zetek@malacky.sk

Dušan Galovič

772 25 93
0915 428 548

dusan.galovic@malacky.sk
–red–
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O životnom štýle v najväčšom austrálskom meste,
jeho obyvateľoch a nedávnych sviatkoch

Raz sa určite vrátim!

Zatiaľ čo my v Malackách mrzneme a tešíme sa z čerstvo napadaného snehu, niekto surfuje na slaných vlnách
a opaľuje sa na rozpálenom piesku. Jedným takým je aj dvadsaťštyriročný Michal Polák, ktorý už rok trávi v austrálskom Sydney.

V decembri
na dobrovoľnú
zbierku na kaštieľ
prispeli:
EUROPLYN, s. r. o., 1000 Sk; Vít Lon
gauer, 500 Sk; Emília Gašparovýcho
vá, 600 Sk; Klub dôchodcov, 500 Sk;
ZO Jednota dôchodcov na Sloven
sku, 500 Sk; Marta Havlíková, 500 Sk;
Irena Gašparová, 200 Sk; Marta Saja
nová, 300 Sk; Klub dôchodcov Nafta
Gas Malacky, 1000 Sk; Alena Kmeco
vá, 500 Sk.
Stav konta k 31. 12. 2008:

2.464,16  (74.235,38 Sk)
Za NÁŠ kaštieľ Vám ďakujeme.

Spomedzi
prispievateľov sme sa
niektorých spýtali,

čo ich viedlo
k finančnému
daru?
„Na kaštieľ som sa rozhodla prispieť
pre dobrý pocit. Teší ma, ak môžem ako
koľvek podporiť tých, ktorí si sami pomôcť
nedokážu. To sa týka aj nášho kaštieľa,“
zdôverila sa Zuzana Danišíková.
„V našom meste chýba pamiatka, kto
rú by si turisti a rôzni návštevníci mohli
prezrieť. Je to škoda, pretože sme okresné
mesto. Som presvedčený, ze všetci Mala
čania majú k tomuto objektu kladný
vzťah. Podľa mňa si kaštieľ zaslúži viac,
ako sa mu od nás dostalo. Prispel som,
lebo som bol presvedčený, že robím správ
nu vec. Chcem, aby aj v Malackách bola
pamiatka, na ktorú sú obyvatelia pyšní.
Tak, ako je to aj v iných mestách,“ priznal
Marián Tínes.

Michal, alias Gusto, si denne užíva pohodu na pláži.

Čo ťa priviedlo do Austrálie?
Išiel som sem pre poznanie novej kraji
ny, kultúry a ako všetci študenti aj za zdo
konalením sa v angličtine.
V čom je tu život iný
ako na Slovensku?
Životný štýl je tu každopádne rýchlejší.
Doma som dostával výplatu raz mesačne,
tu ľudia dostávajú mzdu každý týždeň, čo
znamená rýchlejšie utrácanie peňazí ako

u nás. Pracujem v reštaurácii neďaleko
opery v oblasti Darling Harbor. Je to prak
ticky najzaneprázdnenejšia reštaurácia
v Harbore, asi preto vždy zatvárame ako
poslední. Ale vec, ktorú som chcel povedať,
je, že vidím veľa ľudí utrácať peniaze v reš
tauráciách. Austrálčania, teda Ausies, veľ
mi radi trávia čas s priateľmi pri dobrom
jedle a pití. Takže myslím, že v tomto ohľa
de je austrálsky život iný ako slovenský.

Rýchle zarobené peniaze sa aj rýchlo
minú.
Akí sú na opačnej pologuli
ľudia?
Ľudia sú z celého sveta, teda špeciálne
Sydney je plné ľudí z Ázie, ale aj z Južnej
Ameriky a, samozrejme, Európy a nemô
žem opomenúť všadeprítomných americ
kých turistov. Ja osobne mám najradšej
zábavu s ľuďmi z Južnej Ameriky. Sú zá

bavní, utancovaní, vedia sa baviť a ich zá
bava nemá ďaleko od našej.
Čo by si rád zo Sydney
preniesol do Malaciek?
Bol by som rád, keby aj ľudia u nás do
ma poznali iné kultúry, ľudí z iných kútov
sveta. Človeku to spraví oveľa lepší nad
hľad nad svetom. A zo Sydney by som ne
preniesol asi nič, lebo nie je možné porov
nať veľkomesto s malým mestom.
Čo ti v Austrálii chýba
a s čím si sa naopak rád rozlúčil?
V prvom rade mi najviac chýba rodina,
priatelia a môj pes. Doma som sa s ničím
nerozlúčil, lebo viem, že sa raz vrátim.
Ako vyzerajú austrálske Vianoce?
Vianoce som strávil s kamarátom Pet
rom, s ktorým som sem prišiel, u jeho rodi
ny, ktorá nás pozvala na štedrovečernú ve
čeru. Pozvanie sme radi prijali. Ausies trá
via sviatky jednoducho na pláži s basou
piva, slnkom nad hlavou a vianočnými ča
picami a kostýmami. Osobne si myslím, že
Vianoce u nás doma sú lepšie ako tu.
Zaujali ťa nejaké zvyky a tradície?
Nie, nič ma nechytilo. Možno len Santa
Claus, ktorý je všade, v každom supermar
kete a deti s radosťou chodia a zverujú sa
mu so želaniami, čo by chceli pod strom
ček.
A čo vianočná výzdoba?
U nás k nej patria vločky
a snehuliaky, čo ale v Austrálii?
Všade bolo veľa vianočných stromče
kov, aj kde byť nemali. Ale výzdoba sa mi
páčila, len čo je to za vianočnú výzdobu
bez trhov a vareného vína.
A ako vyzerajú novoročné oslavy?
Koľko bolo na Silvestra stupňov?
Ešte som nezažil taký Silvester ako tu.
Síce som pracoval celú noc, ale manaž
ment nás zásoboval silvestrovskou nála
dou celý večer a po polnoci a úžasnom oh
ňostroji bola atmosféra ešte lepšia. Ľudí
bolo všade veľa, hlava na hlave, ale všetko
sa konalo v rámci slušnej zábavy.
Čo by si chcel odkázať
čitateľom Malackého hlasu?
Všetkým prajem šťastný nový rok a naj
mä pevné zdravie, lebo bez toho sa cesto
vať nedá.
Zhovárala sa SIMONA ŠÍPOVÁ
Foto: M. Polák

www.kia.sk

Ak máte chuť prezradiť dôvody poskytnutia vášho príspevku, radi vás
vypočujeme!
Napíšte na adresu redakcie, navštívte nás alebo zatelefonujte.

Národná 1961, 900 02 Modra 2

prijme dvoch
autožeriavnikov
pre stredisko Rohožník.
Nástup – január 2009.
Kontakty: 033/642 13 67, 0903 23 77 70
MH 09 F11
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KULTÚRA  •  INZERCIA

V roku 2009
Vám prajeme,
aby Vás mali
všade rovnako radi
a všade sa Vám
snažili rovnako
vyhovieť a pomôcť,
ako sa o to snažíme
MY.
Ani tento rok nechýbala pod stromčekom tribúna s množstvom hudobných vystúpení.

Sviatky sú už za nami...
...a celý rok pred nami

Každý decembrový predvianočný víkend patril v meste prípravám na najkrajšie sviatky. Vianočnej atmosféry sa
mohli Malačania nadýchať na koncertoch v kostole aj na vianočných trhoch, ktoré sa už tradične konali pri vianočnom stromčeku na Malom námestí. A ako to všetko vyzeralo nám sprostredkoval Stano Osuský.

Všetko, čo potrebujete
vedieť o

autodieloch

je naša adresa

Kukučínova 31, Malacky, tel.: 034 772 4862,
mobil: 0910 966 026, 0915 736 141, e-mail: info@akusat.sk
MH 09 F2

Máme za sebou vianočné sviatky.
Ako ich Malačania hodnotia? Je niečo, čo ich zaujalo pri príprave mesta
na Vianoce? Páčilo sa im niečo, alebo
ich naopak nahnevalo? Aké boli
sviatky v ich očiach?

K vianočným trhom patria okrem rozžiarených svetielok na stromčeku aj prskavky
v rukách detí, pre ktoré je toto obdobie obzvlášť výnimočné.

Okrem množstva sladkostí si Malačania
na trhoch najradšej pochutnávali na pečienkach, ktorých vôňa sa šírila po celom
námestí.

Jana Houndjo, 29 r.
Vianoce boli krásne.
Myslím v rodine, ale aj
v meste, hoci tam to až
tak veľmi nevnímam.
Mám 2,5-ročného synčeka a doma sa tešíme
najmä z toho, ako to teraz vníma on. Boli
sme s ním na Mikuláša, bál sa, ale mne
sa to páčilo. Výzdoba v meste je však stále
taká istá – tam sa roky nič nemení.
Karol Hlavenka, 48 r.
Cez Vianoce bolo všetko
v poriadku. Kvitoval som
najmä to, že nebúchali
delobuchy, ako to kedysi
bývalo zvykom. Inak
som si v prípravách mesta na sviatky nevšimol nič, čo by bolo iné
ako doteraz. Normálka, všade bolo veľa
ľudí, plné obchody, ruch.
Martin Kadlíček, 52 r.
Podľa mňa boli Vianoce
v Malackách fajn. Pred
sviatkami sme navštívili
vianočné trhy a boli sme
spokojní aj s programom
Adventných Malaciek.
Nič nás nevyrušovalo, len cez sviatky neporiadok okolo smetných košov u nás na Záhoráckej. Ale to robia bezdomovci, čo vyberajú smetiaky. Ak je viac smetí, bežne ich
ľudia kladú vedľa kontajnerov. Boli porozhadzované, ako keď sa tam niekto hrabe.
Text: T. Búbelová, foto: S. Šípová

Počas nedieľ strážili adventný veniec herci Divadla na hambálku.
MALACKÝ HLAS
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Mesto
bolo
pokojné
Bez výtržníkov
Podľa dostupných informácií v Ma
lackách počas sviatkov vládol pokoj
a mestská polícia ani počas Silvestra
a osláv nového roka nezaznamenala
zvýšenú mieru výtržníctva.
„Na Vianoce išlo len o podnapité
osoby, ktoré rušili nočný pokoj a mu
seli sme ich „umravňovať,“ vyjadril sa
vedúci oddelenia výkonu služby a ob
jasňovania priestupkov Tomáš Chme
la.
Pády a zlomeniny
Pomerne pokojné Vianoce zazna
menali aj lekári.
„Vo vianočnom období sme na
chirurgickej pohotovosti Nemocnič
nej, a. s., ošetrovali najmä úrazy za
príčinené nadmernou konzumáciou
alkoholu,“ informovala Renáta Stu
dená, manažérka marketingu a PR
Nemocničnej, a. s. Boli to napríklad
zlomeniny po páde z bicykla, otrasy
mozgu po páde a rôzne poranenia
spôsobené fyzickými potýčkami.
Požiare v okolí
Príslušníci Okresného riaditeľstva
Hasičského a požiarneho zboru v Ma
lackách hasili požiar auta vo Vysokej
pri Morave, požiar komína chyteného
od sadzí v Závode a senník opäť vo
Vysokej pri Morave. Na Nový rok za
sahovali pri dopravných nehodách,
silvestrovské oslavy boli však z ich
hľadiska bezproblémové.
-tabu/sisa-



SERVIS ČITATEĽOM • INZERCIA

Nadácia

http://www.pracadoma.sk/jarus
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http://www.pracadoma.sk/bimbo
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ČASOPIS DO KAŽDEJ KABELKY
ŠTEDRÁ
ZIMNÁ
HRA

vyhlasuje

III. GRANTOVÉ KOLO

Kto je zvedavý,

NESTARNE!

• kultúra,
• športová a spoločensko-záujmová činnosť,
• cezhraničná spolupráca,
• cestovný ruch.

Ryšavý kocúr sa v zime rád vyhrieva
na rozpálených kapotách áut aj pod
nimi. Pohľad na jeho svetlú srsť za
špinenú čiernym motorovým olejom
rozosmieva obyvateľov Pribinovej
ulice.
Text, foto: -sisa-

Uzávierka predkladania projektov je 30. januára 2009.
O dotáciu môžu požiadať neziskové organizácie (nadácie, združenia, neinvestič
né fondy) a fyzické osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo sídlo v meste Malacky.
Projekty v jednom origináli a kópii zasielajte výlučne poštou, rozhodujúci je dá
tum poštovej pečiatky.
Formulár žiadosti v elektronickej podobe sa nachádza na internetovej stránke
mesta www.malacky.sk v sekcii Nadácia Pro Malacky. Možno si ho vyzdvihnúť aj
v turisticko-informačnej kancelárii v budove inkubátora denne v čase od 9.00 h
do 16.00 h, v sobotu od 10.00 do 14.00 h.
Maximálna výška podpory pre jeden projekt je 2 000 € (60 252 Sk). O udelení do
tácie na projekty rozhodne po vyhodnotení všetkých podaných žiadostí Správna
rada nadácie Pro Malacky. Zúčtovanie finančného príspevku je do 31. 5. 2009.
Výsledky grantového kola budú zverejnené v dvojtýždenníku Malacký hlas a na
internetovej stránke www.malacky.sk.
Adresa na zasielanie projektov:
		
Nadácia Pro Malacky, Radlinského 1, 901 01 Malacky
Bližšie informácie o nadácii a grantovom kole:
		
www.malacky.sk, promalacky@malacky.sk, 034/79 66 100
Partnerom grantového kola je NAFTA, a. s., a nadácia SPP.

v Malackách

areál

s výrobnou halou.
Celková plocha 861 m2,
cena 3000 € mesačne.

Kontakt: 0905 368 098
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Montáž sadrokartónov
Maliarske práce

0907 42 86 12
MH 09 F4

NÁVRAT
KRÁSNYCH
LEGIEND

158 KÍL!
SCHUDLI

F9>9x>r

250 000,- SK
PRE VAŠE BÝVANIE

TERI HATCHER

DECEMBER 2008
METRO MEDIA 22,– Sk / 0,73 €

9 771336 991003
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www.modernazena.sk

ŠŤASTNÁ

ZÚFALÁ MANŽELKA

ª Teri Hatcher: V skutočnosti vôbec
nie som zúfalá!
ª Zázračná premena - schudli 158 kíl!
ª Božské chute Vianoc na tanieri.
ª Štedrá Zimná hra o 66 skvelých
darčekov.
ª Vianočné príbehy našich čitateľov.
ª Cenné tipy pre zdravie.
ª Predplaťte si výhodne Modernú ženu
a vyhrajte ceny
v hodnote 300 000,- Sk.
Moderná žena, Račianska 66, 831 02 Bratislava
Tel.: 02/49 20 74 36, fax: 02/49 20 74 38
e-mail: marketing@modernazena.sk
www.modernazena.sk
MH 09B1

Do pozornosti

Rybári!
Úlovkové lístky za rok 2008 s vyplne
ným sumárom treba odovzdať do 15. 1.
hospodárovi (Štefan Pomšár, Záhorácka
1931/41, Malacky) alebo tajomníkovi
(Rudolf Hacaj, Veľkomoravská 2410/7,
Malacky).		
ObO SRZ, Malacky

Ďalšie požiadavky na uchádzača:
•	k prihláške predložiť v písomnej podobe Koncepciu efektívne
ho riadenia DSS
Predseda Bratislavského samosprávneho kraja vypisuje •	znalosť zákonov týkajúcich sa oblasti sociálnej pomoci, verejnej
správy a samosprávy
•	organizačné amanažérske zručnosti
•	schopnosť viesť tím amotivovať podriadených
na obsadenie pracovnej pozície:
•	negociačné aargumentačné zručnosti
Zoznam požadovaných dokladov:
•	doklad odosiahnutom vzdelaní
•	profesijný životopis
Domova dôchodcov a domova
•	výpis zregistra trestov – nie starší ako tri mesiace
sociálnych služieb pre dospelých
Osobitné ustanovenie:
s nasledovnými kritériami:
Uchádzač vybraný vo výberovom konaní bude navrhnutý na vyme
novanie za riaditeľa zariadenia Zastupiteľstvu Bratislavského samo
Miesto výkonu práce: Kaštieľ, Hlavná 13, Stupava
Náplň práce: riadiť, organizovať a kontrolovať činnosť zariadenia správneho kraja v zmysle Zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samosprá
ve vyšších územných celkov.
Ponúkaný plat: podľa Zákona NR SR č. 553/2003 Z. z.
Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do poda
Termín nástupu: dohodou
teľne alebo zaslať v termíne do 26.1.2009 na adresu:
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer
Vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa
Bratislavský samosprávny kraj, P. O. BOX 106,
Jazykové znalosti: základy NJ a AJ
Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25. Obálku označiť:
Počítačové znalosti: Excel, Word, Outlook – pokročilý
„Výberové konanie – DD a DSS KAŠTIEĽ“ Neotvárať!
Na osobný pohovor budú pozvaní len uchádzači spĺňajúci uvedené
Vodičský preukaz: B
Požadovaná prax: 3 roky praxe v riadení
kritériá.

Táto fotografia nepotrebuje komentár. Osud predchádzajúceho kontajnera
skončil horšie – podpálili ho! Pravdepodobne je to práca tých istých mladíkov
z Juhu alebo zo Štúrovej ulice.		
Text, foto: Jozef Matúšek

Prenajmem

PREDPLATNÉ 2009

na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre projekty
s trvalým prínosom pre mesto Malacky v oblastiach:

Ak máte zaujímavé
fotografie, alebo viete o mieste, ktoré stojí
za to vyfotiť, pošlite
svoj námet do redakOKOM
OBJEKTÍVU cie!

KOLÁČIKY
OD BABIČKY

BOŽSKÉ
CHUTE
VIANOC

výberové konanie

Drobná inzercia
• Predám 3-izbový byt v centre Mala
ciek. Kontakt: 0908 166 967.

1. riaditeľa/riaditeľky

Krytá plaváreň
bude od 9. 1. z dôvodu
nedostatku plynu až
do odvolania

zatvorená.

AD HOC Malacky, p.o.m.

http://www.pracazdomova.eu
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http://www.chudnete.sk/jarus
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unisono	- jednohlasne;
univerzum 	- vesmír, kozmos;
tajnička č. 3 - jednotka užitočnosti veci;
urbanizmus - časť územného plánova
nia;
urbi et orbi - mestu a svetu;

ZVISLE
1 nedokonči prácu 2 jedno z mien Ko
menského, meno speváka Hellera 3 ni
kto, český hokejista 4 časť slova olej; zem
po nemecky; predložka 5 síra; oznámi
úradom; časť tváre 6 iniciály mien hercov
Brzobohatého, Studénkovej a Jariabka;
používaj pero; vodík 7 odborné učilište;
jestvoval; učiteľská rada 8 vyhrával, rím
skych 2001 9 ohraničia plotom 10 čas po

Krížovka
Cudzie slová začínajúce
písmenom U:
úzus	- zvyk, obvyklá prax;
unitárny - jednotný;
tajnička č. 1 - násilné uchvátenie; 		
ungelt	- stredoveký trhový popla
tok;
utópia
- neuskutočniteľná predsta
va;
undina
- vodná víla v gréckej myto
lógii;
unikum
- jedinečná vzácna vec;
urgencia	- upomienka;
ustašovec 	- chorvátsky fašista;
ultimátum - výzva s hrozbou následku;
urna
- popolnica;			
ucha
- ruská rybia polievka;
urolit
- močový kameň;
tajnička č. 2 - kožený indiánsky čln;
upas
- malajský jedovatý strom;
unca
- anglická jednotka hmot
nosti;
univerzálny	- všeobecný;		



VODOROVNE
A naplavenina; bývalá odborárska
organizácia; kyslík; hlas hodín; vojenská
forma krytu B meno Zátopka; tajnička
č. 1; strategická surovina C lodenica;
Eduard; pripravoval sa na cestu; umenie
po latinsky; vánok D symetrála; hazar
duje; polovica priemeru; rozprávkový
pán s čarovným klobúkom; EČV Košíc
E nádoby na varenie; africký veľtok; ma
teriálno-technické zabezpečenie; zeleni
na; nesedel F obvodná volebná komisia;
malý parazit; tajnička č. 2; elektronické
zariadenie; nie táto G sibírske kožušino
vé zviera - obrátene; topinka; kožný pre
vis pod bradou.

1
A
B
C
D
E
F
G

2

3

4

5

6

7

8

anglicky; stred slova rezance 11 označe
nie špeciálnych osobných vlakov; jednot
ka albánskej meny; EČV Kežmarku 12 vý
robca automobilov pri Žiline; schopnosť
hovoriť; spojka 13 predložka; predpona
súvisiaca s umením; lial po česky 14 ploš
ná miera; obyvateľ Nemecka; detský po
zdrav 15 kujný nerast; tajnička č. 3 16 rub;
súhlas 17 obytný dom 2. pol. 20. storočia.
NA POMOC: 3 Hakl
9

10 11 12 13 14 15 16 17

Pripravil: JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

Ak chcete vyhrať najpredávanejšiu knižku
vydavateľstva Metromedia Detoxikácia
organizmu od Kataríny Horákovej, pošlite
nám spolu s nalepeným kupónom do
21. januára správne vylúštenie tajničky.

Napriek tomu, že sme v redakcii použi
li zlý raster krížovky, čím sme vám ne
zámerne sťažili jej vylúštenie, dostali
sme množstvo správnych odpovedí.
Ako napísala výherkyňa predplatného
magazína Žena Eva Škutová z Ulice
1. mája, „bol to hlavolam, ale zábav
ný“. Správne znenie tajničky je: stene
zlaté prasiatko. Za chybu sa osprave
dlňujeme autorovi krížovky Mariánovi
Polakovičovi aj všetkým lúštiteľom.

MALACKÝ
HLAS
MALACKÝ HLAS

KUPÓN

1
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KULTÚRA • SPOLOČENSKÁ KRONIKA • OZNAMY
JANUÁR 2009

Kalendár podujatí
4. 1. o 9.45 h Halová futbalová liga, dorast, žiaci, prípravky, ŠH
Malina, ŠK Žolík
6. 1. o 17.00 h Trojkráľový koncert, františkánsky kostol, vstup
voľný MCK
11. 1. o 9.00 h Halová futbalová liga, dorast, žiaci, prípravky,
ŠH Malina, ŠK Žolík
13. 1. Klub orientálneho tanca, otvorenie kurzov, SD MCK,
MCK
15. 1. o 17.00 h Veronika Cabadajová, vernisáž výstavy, Galé
ria MCK
17. 1. o 19.00 h 16. reprezentačný ples ZO OZ PŠaV a zamest
nanci, ZŠ Záhorácka
17. 1. o 19.00 h Quantum of solace, James Bond, akčný, dob
rodr., 109 min, vstupné 2,30 €, KD, MCK
18. 1. o 16.00 h Theatro Neline: Uštrikovaná rozprávka, vstup
né 1,30 € , KD, MCK
18. 1.o 19.00 h Quantum of solace, James Bond, akčný, dob
rodr., 109 min, vstupné 2,30 €, KD, MCK
19. 1. o 9.00 h, o 14.00 h Theatro Neline: Uštrikovaná rozpráv
ka, vstupné 1,30 €, KD, MCK
21. 1. o 14.00 h Novoročné stretnutie s primátorom, Akadé
mia III. veku, SD, MCK
21. 1. o 20.00 h Karamazovci, dráma, ČR, PL, 2008, 110 min,
réžia: P. Zelenka, vstupné členovia 1,30 €, ostatní 2 €, KD, MCK
22. 1. o 19.00 h Rally smrti, triler, USA 105 min, vstupné 2,30 €,
KD, MCK
23. 1. o 19.00 h Rally smrti, triler, USA 105 min, vstupné 2,30 €,
KD, MCK
24. 1. o 15.00 h Atlét roka, vyhodnotenie najlepších atlétov
AC Malacky, AC Malacky
24. 1. o 16.00 h Noci v Rodanthe, dráma, romantický, 97 min,
vstupné 2,30 €, KD, MCK
24. 1. o 19.00 h René de Obaldia: Vietor v korunách sasafrasu,
vstupné 2,30 €, KD, MCK
25. 1. o 10.00 h Halová futbalová liga, dorast, žiaci, prípravky,
ŠH Malina, ŠK Žolík
25. 1. Pošta pre teba, Viktória
25. 1. o 19.00 h Noci v Rodanthe, dráma, romantický, 97 min,
vstupné 2,30 €, KD, MCK
26. 1. o 10.00 h Čarovný svet, Tanečné štúdio MCK Saltatrix,
KD, MCK
26. 1. o 18.00 h IN DA Malacky, Tanečné štúdio MCK Saltatrix,
vstupné 1,50 €, KD, MCK
27. 1. o 10.00 h IN DA Malacky, Tanečné štúdio MCK Saltatrix,
vstupné 1,50 €, KD, MCK
27. a 28. 1. o 18.00 h IN DA Malacky, Tanečné štúdio MCK Sal
tatrix, vstupné 1,50 €, KD, MCK
28. 1. o 17.00 h. Nešťastné 20. storočie, prednáška a beseda.
vdp. Anton Srholec, rímskokatolícky kňaz, publicista, Galéria
MCK
28. 1. o 20.00 h Ztracená dovolená, dokumentárny, ČR, 2006,
85 min, réžia: L. Králová, vstupné členovia 1,30 €, ostatní 2 €,
KD, MCK
29. 1. o 19.00 h Zrkadlá, horor, 110 min, vstupné 2,30 €, KD,
MCK
30.1. o 16.00 h Madagaskar 2: Útek do Afriky, animovaná ko
média, 89 min, vstupné 2,30 €, KD, MCK
30. 1. o 19.00 h 55. reprezentačný ples basketbalistov, hotel
Atrium, TJ Strojár

30. 1. o 19.00 h Zrkadlá, horor, 110 min, vstupné 2,30 €, KD,
MCK
31. 1. o 16.00 h Madagaskar 2: Útek do Afriky, animovaná ko
média, 89 min, vstupné 2,30 €, KD, MCK
31. 1. o 18.00 h Metal koncert, vstupné 2 €, SD, MCK
31. 1. o 19.00 h Malé oslavy, dráma, SR, ČR, 94 min, vstupné
2,30 €, KD, MCK
1. 2. o 16.00 h Madagaskar 2: Útek do Afriky, animovaná ko
média, 89 min, vstupné 2,30 €, KD, MCK
1. 2. o 19.00 h Malé oslavy, dráma, SR, ČR, 94 min, vstupné
2,30 €, KD, MCK
4. 2. o 20.00 h Sladký život, dráma, Tal., Fr. 1960, 167 min, ré
žia: F. Fellini, vstupné členovia 1,30 €, ostatní 2 €, KD, MCK
Knižnica MCK
Otvorená:
Po – Pia 10.00 – 12.00 h, 13.00 – 18.00 h, So 10.00 – 13.00 h
Výstava absolventských prác žiakov výtvarného odboru ZUŠ
Malacky
Galéria MCK
Otvorené: Ut – Pia 9.00 – 17.00 h, So – Ne 14.00 – 17.00 h
Od 16. 11. do 8. 2. – Z tvorby Veroniky Cabadajovej
Vstup voľný
Múzeum Michala Tillnera
Ut – Pia 9.00 – 12.00 h, 13.00 – 17.00 h; So – Ne 14.00 – 17.00 h
Vstupné: dospelí 0,60 € Sk, deti 0,30 € Sk
Výstava: Tlače a archiválie v Múzeu Michala Tillnera
Stála expozícia – minulosť Malaciek, habánska keramika,
lampy, bohaté národopisné zbierky
Krypty pod františkánskym kostolom
Otvorené na požiadanie, tel. č.: 034/772 2110
Vstupné: 0,30 €
I. Stála expozícia – história kostola, františkánov, Pálfiovcov,
krypty, lapidárium
II. výstava fotografií – Významné osobnosti pochované na
malackom cintoríne, fotografie P. Blažíček
Mestské centrum kultúry Malacky je poberateľom kut
lúrnych poukazov!
Do 16. januára sú pracovné strediská Mestského centra kul
túry Malacky (kino, Múzeum Michala Tillnera, galéria, knižni
ca) z dôvodu údržby technických zariadení, interiéru budov
a školenia pracovníkov knižnice pre verejnosť zatvorené.
Klubová a krúžková činnosť MCK sa koná podľa rozvrhu.
Vysvetlivky:
KD – Kultúrní domeček, MCK –Mestské centrum kultúry,
FK – filmový klub, VO TJ – volejbalový oddiel Telovýchovnej
jednoty, SCK – Slovenský cykloklub, ŠH – športová hala
Kalendár podujatí spracovala Turisticko-informačná
kancelária mesta Malacky (TIK)
Prosíme usporiadateľov akýchkoľvek podujatí, ktorí chcú
mať svoje podujatie zverejnené v nasledujúcich kalendá
roch, aby dodávali informácie na nasledujúci mesiac vždy
do 10. dňa práve prebiehajúceho mesiaca.
KONTAKT: TIK Malacky, tel. 034/772 20 55, tik@malacky.sk

Mestské komunikácie
soliť nebudeme
Podľa Jozefa Bátoryho z MsÚ Ma
lacky päť ľudí drží zimnú pohoto
vosť od novembra do polovice
marca. Stroje s inertným materiá
lom sú pripravené a vyrazia, ako
náhle sa na vozovke vyskytne as
poň päťcentimetrová vrstva sne
hu. Mesto však udržiava len mest
ské komunikácie. Na posyp má pri
chystaných 30 ton piesku a 50 ton
drviny.
Neslané cesty
„Cesty v meste sa nesolia, lebo ich to
ničí a je to aj drahšie,“ vysvetlil J. Bátory.
O ostatné cesty v smeroch od centra
na Bratislavu, Kostolište, Veľké Leváre,
Studienku, Rohožník a Pernek sa starajú
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
Údržbu chodníkov v zime mesto za
bezpečuje strojovo. V terénoch, kde to
nie je možné, nastupujú pracovníci na
MALACKÝ HLAS
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ručnú údržbu vždy ráno, aby napadaný
sneh odhrnuli či posypali.
Povinnosť udržiavať chodníky
má každý
Prednostne sa kontroluje stav nad
chodu nad železnicou a lávky nad Mali
nou na Stupavskej v oboch smeroch.
„Majitelia a nájomcovia nehnuteľností
sú však v zmysle cestného zákona sami
povinní udržiavať chodník pri nehnuteľ
nosti v stave, ktorý neohrozuje bezpeč
nosť chodcov,“ upozornil J. Bátory.
Okrem iného pripomenul vodičom, aby
boli ohľaduplní a parkovali tak, že zosta
ne zachovaná prejazdnosť cesty pre vo
zidlá zimnej údržby.
Text, foto: T. Búbelová

Majitelia nehnuteľností sú povinní sami
udržiavať chodníky.

Kamenný mlyn – Vajarský
vás pozýva na tanečnú zábavu

Pochovávanie
basy
Kedy:
Hudba:
Večera:
Cena:

24. februára
Zajačkovci
fašiangové menu
12 € (361,50 Sk)

V deň zábavy má pár pri preukázaní
2 vstupeniek 50 % zľavu na ubyto
vanie v 2-posteľovej izbe v hoteli Ro
zália.
Predpredaj vstupeniek:
034/779 32 79, e-mail:
kamennymlyn@kamennymlyn.sk
Chcete vyhrať dve vstupenky na
tanečnú zábavu? Pošlite nám do
1. februára najmenej tromi vetami,
na čom ste sa najviac zabavili počas
minulých fašiangov.
MH 09 B2

recept pani vozárovej

Tvarohová
torta

Spoločenská kronika
PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:
Januároví jubilanti:
80 – Agnesa Bilková; Va
léria Holešová; Helena Ma
saryková; Alexander Viola; 85 – An
na Ďuríková; Anna Štanglerová;
Anna Zmeková; 90 – Irena Tichá;
95 – Štefánia Uhrincová

†

NIE SÚ MEDZI NAMI:
Od 30. 12. 2008 do 5. 1. 2009

Jozef Schwandtner, Plav. Pod
hradie, *1943; Helena Diviaková, Se
kule, *1920; Arnošt Sedláček, Stu
dienka, *1931; Eva Ficelová, Malac
ky, *1945; Ing. Stanislav Lapšo, Ma
lacky, *1942
SpomienkY
30. 12. sme si pripo
menuli 10. výročie
úmrtia nášho drahé
ho manžela, otca
a starého otca
MVDr. Jána Ortha.
S láskou v srdci spo
mínajú manželka Jozefína, deti Da
nica, Ján a Marianna s rodinami. Kto
ste ho poznali, venujte mu tichú spo
mienku.

CESTO

60 g masla, 60 g práškového cuk
ru, 1 vajce, 160 g múky, 1/4 vrecka
prášku do pečiva, tuk a múka na po
mastenie a posypanie formy, 1 žĺtok
na potretie mriežky
PLNKA

4 vajcia, 40 g masla, 150 g práško
vého cukru, 1 vanilkový cukor, 50 g
hrozienok, 500 g tvarohu, 1 PL múky,
asi 100 g smotany
POSTUP

Z múky, prášku do pečiva, masla,
cukru a vajca vypracujeme cesto. Roz
delíme ho na dve polovice. Jednu vy
vaľkáme a uložíme do pomastenej
a múkou vysypanej formy. Z vajec ur
čených na plnku oddelíme žĺtky, vy
miešame ich spolu s maslom, práško
vým a vanilkovým cukrom. Pridáme
cez sito pretlačený tvaroh a za lyžicu
múky. Ak by bola hmota hustá, pri
dáme trochu smotany. Primiešame
umyté a osušené hrozienka a tuhý
sneh z bielkov. Tvarohovú hmotu na
vrstvíme na cesto uložené vo forme.
Z druhej polovice cesta ušúľame dlhé
valčeky a z nich na povrchu urobíme
mriežku. Potrieme ju žĺtkom. Koláč
upečieme v predhriatej rúre.

Odchod Tvoj bol
rýchly, nečakaný, niet
Ťa už medzi nami.
V neznámy svet
odišiel si spať,
zaplakal každý,
kto Ťa mal rád.
26. 12. uplynulo 5 rokov, čo nás na
vždy opustil krstný otec a brat Rudolf
Oslej. S láskou spomínajú krstné deti
Gabika, Iveta, Marián s rodinami a ses
tra Eva s manželom. Kto ste ho pozna
li, venujte mu tichú spomienku.

21. februára o 9.00 h
sa v Kultúrnom dome v Kútoch
uskutoční

Stretnutie
rybárov a ich
priaznivcov
s prednáškami.
Účinkujú kaprári Ivan Fabian, Marek
Kvaltín, Miroslova Ešpandr, Lojza
Fiala, sumčiari Silurus team Senica,
prívlač David Koloušek, Peter Hájik,
Sebastian Pikarski a feeder Milan
Tychler.
Žrebovateľné vstupné 2 €.
Ženy a deti do 15 rokov – vstup voľný.
O občerstvenie je postarané.
Bližšie info: www.sigetkuty.sk,
sigetkuty@sigetkuty.sk

Bodka za
Vianocami
Za Vianocami dal definitívnu bodku
Trojkráľový koncert v kostole, na ktorom
divákom zaspievali Zuzana Maďarová-Vychodilová, Alexander Maďar a Peter
Kozel. Trojicu okrem pochvalného po
tlesku sprevádzal aj klavirista. Divákov
potešili nielen slovenskými, ale aj čes
kými, talianskymi či nemeckými piesňa
mi. Príjemné zimomriavky, ktoré svojimi
výkonmi vyvolali, im zabezpečili neutí
chajúci aplauz. Za ten prítomných po
tešili prídavkom.
		
-sisa-
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Škôlkari a šach

„Viete, kto mi volal? Princ Fritz. A spytoval sa, či už máte vyhraté tie poháre
v rozprávke. Dopočul sa, že tu máme šachový turnaj, a tak nám jeden z po
hárov poslal. Ako? Že vraj sa mám pozrieť pod čarovnú šatku, pod ktorou
nám zmiznú figúrky, keď hráme muchu. A naozaj bol tam.” Týmito slovami
sa začal prvý medziškôlkarský šachový turnaj o Pohár princa Fritza v MŠ
Bernolákova.

Vybraní šachisti zo štyroch MŠ súťažili
v štvorčlenných družstvách systémom
hry každá škôlka s každou. Partie sa hra
li do zisku troch bodov, napríklad
zisk troch pešiakov
alebo jednej figúrky.
Mladí šachisti po trojmesačnej
príprave mohli konečne ukázať, čo sa
naučili. Videli sme radosť z výhier, ale aj
slzy po prehrách. Niektorí si podali ruky,
lebo ich partia sa skončila remízou.
Po súbojoch prišlo k vyhlasovaniu
výsledkov. Na 1. mieste skončila MŠ Štú
rova, 2. miesto získala MŠ Kollárova,
3. priečku obsadila MŠ Hviezdoslavova
a na 4. mieste sa umiestnila MŠ Berno
lákova. Víťazi dostali pohár, prvé tri druž
stvá medaily a poslednému družstvu sa
ušli cukríky útechy.

vé tréningy v škôlkach budú pokračovať
druhou a treťou časťou rozprávky Fritz
a Šachlík, nauč sa hrať šachy. Mladé ša
chové talenty a, samozrejme, aj iní mladí
záujemcovia o šach (budúci prváčikovia)
sa môžu 16. januára prihlásiť do prvej
šachovej triedy v Malackách, ktorá bude
založená v ZŠ Dr. J. Dérera v Malackách.
Majster okresu
Záhorácky šachový klub usporiadal
4. ročník trojkráľového šachového tur
naja hraného zároveň aj ako Majstrovst
vá okresu v rapid šachu. Turnaj sa hral
švajčiarskym systémom na 9 kôl tem
pom 2 x 15 minút. Turnaja sa zúčastnilo
60 šachistov. Po 9 kolách sa na prvých
troch miestach umiestnili:
1. Martin Jánoš (ELO 2261, ŠK Do
prastav Bratislava), 7,5 b,
Malackí volejbalisti reprezentovali Slovensko vo finále medzinárodného turnaja v Chorvátsku.

V kadetskej reprezentácii
traja Malačania

Kuchárik, Halaj, Kováčik, Mrázik, Lízala,
Hovorka, libero Tokár

Slovenská reprezentácia kadetov
prehrala vo finále medzinárodné
ho turnaja v chorvátskej Pule s Ma
ďarskom 0:3. Nedarilo sa ani slo
venským kadetkám, ktoré v boji
o celkové prvenstvo prehrali so Slo
vinskom takisto 0:3.

Šachová trieda
V novom roku 2009 sa o pohár budú
môcť znovu uchádzať šachisti z MŠ, strie
davo v súťaži jednotlivcov alebo opäť
družstiev. Začneme súťažou jednotliv
cov, a tak čoskoro budeme vedieť meno
najlepších šachistov – škôlkarov. Šacho

2. Juraj Šošovička (ELO 2075, ŠK Stre
lec Devínska Nová Ves), 7 b,
3. Jozef Jánoš (ELO 2260, TJ DPB), 7 b.
Majstrom okresu sa stal Eduard Šim
kovič.

Tréner kadetov Ivan Hiadlovský po
turnaji v Pule vyradil z kádra na kvalifi
káciu o postup na ME v Bardejove blo
kára Simona Kováčika a libero Tibora To
kára. To znamená, že v 12-člennom kádri

zostali traja odchovanci Strojára Malac
ky – okrem stabilnej opory Milana Lízalu
sa tam dostal na poslednú chvíľu za zra
neného Palguta nahrávač Igor Holka
a prekvapujúco aj Marek Mrázik, ktorý
ešte v minulej sezóne hral za starších žia
kov Strojára a teraz je v prvom ročníku
športového gymnázia v Trenčíne.
Finále turnaja v Pule:
Slovensko – Maďarsko 0:3 (–20, –23,
–9), 70 minút, rozhodovali: Novak (Slo
vinsko), Hranič (Chorvátsko), zostava SR:

Tlak v ľahu na lavičke
Pretekár

150 kg

1,76

3. OSUSKÝ Tomáš

94,6

135 kg

1,43

4. KADLÍČEK Dano

55,1

75 kg

1,36

5. RUSŇÁK Rudolf ml.

68

85 kg

1,25

6. MARTINEC Roman

79,9

95 kg

1,18

7. SKÚPY Stanislav

72,7

85 kg

1,17

8. JOHANES Martin

110,5

90 kg

0,81

O víťazovi nerozhoduje absolútny výkon, ale
jeho relatívna sila, teda koľkokrát svojím výko
nom prekoná svoju osobnú hmotnosť. Výhodu
majú ľahkí, ale aj silní pretekári. Turnaja sa zú
častnilo 8 pretekárov v tlaku v ľahu na lavičke a 6
pretekárov v silovom trojboji. Prví traja získali fi
nančnú odmenu a víťazi aj vecné dary.
Denis Tangelmayer (uprostred) žne jeden úspech za druhým.

Naši
siláci
Súťažná sezóna malackých trojbo
járov vyvrcholila 26. decembra, tra
dične na Štefana, keď sa v posilňov
ni oddielu kulturistiky a silového
trojboja TJ Strojár Malacky konal
už 27. ročník vianočného turnaja
v silovom trojboji a v tlaku na lavič
ke – otvorená súťaž bez rozdielu
hmotnosti pretekárov.

Text, foto: ZDENKO KRAJČÍR

Trojboj
Body

130 400 Sk

Nákup notebookov do špeciálnych učební,
softvérov na vyučovanie s interaktívnou ta
buľou, učebných pomôcok a prispeli na pre
liezačky a na ročenku školy

85

Trojboj

Kúpili preliezačky na školský dvor

1,80

Mŕtvy
ťah

Rodičovské združenie
pri ZŠ, Štúrova ulica

cca
50 000 Sk

150 kg

Tlak

Rodičovské združenie
pri MŠ, Štúrova 139

83,5

Drep

V poslednom minuloročnom čísle Malackého hlasu sme uverejnili prehľadnú
tabuľku neziskových organizácií a občianskych združení, ktoré v marci žiadali
o poskytnutie 2 % dane z príjmu. Pri občianskom združení Rodičovské združenie
pri ZŠ, Štúrova ulica sme uviedli údaje týkajúce sa Rodičovského združenia pri
MŠ, Štúrova 139, Malacky. Správne údaje sú:

Body

Váha

Na správnu mieru

Výkon

2. VACÍK Ján

Dotácie na šport

ANTON PAŠTEKA

Váha

1. HÁLA Martin

Text, foto: TOMÁŠ CHABADA

Komisia školstva a sociálnych vecí mestského zastupiteľstva žiada športové
kluby a telovýchovné jednoty, aby do 30. januára poslali písomne na adresu
Mestský úrad, klientske centrum, Marie Jurdáková,
Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky
žiadosť o dotácie na športovú činnosť v tomto roku, prípadne ju osobne
odovzdali. Súčasne treba navrhnúť najlepších športovcov mesta za rok 2008
v kategóriách jednotlivci – mládež, dospelí a družstvo bez ohľadu na vek. K žia
dosti je potrebné priložiť vyhodnotenie činnosti za rok 2008 a plán aktivít na
rok 2009. Pri rozdeľovaní dotácií mesta na športovú činnosť sa bude zohľadňo
vať členská základňa, úroveň súťaží, starostlivosť o mládež a reprezentácia mes
ta. Nezabudnite napísať kontaktnú osobu, adresu, kontakt, IČO organizácie
a číslo účtu. Treba použiť nové tabuľky uverejnené na www.malacky.sk.

Zápasy v skupine:
Slovensko – Chorvátsko 2:1 (–21, 20,
19), 68 minút, rozhodovali Tilman (Ma
ďarsko), Kuplenk (Slovinsko), zostava SR:
Halaj, Kucharík, Hovorka, Lízala, Mlynar
čík, Prieložný, libero Hlubocký
Slovensko – Maďarsko 2:1 (22, –15,
22), 75 minút, rozhodovali: Novak, Žu
pančičová (obaja Slovinsko), zostava SR:
Halaj, Kuchárik, Mrázik, Mlynarčík, Lízala,
Hovorka, libero Hlubocký
Na turnaji štartovali družstvá Sloven
ska, Maďarska, Slovinska, Izraela a do
máceho Chorvátska.
Zdroj: svf.sk

1. TANGELMAYER Denis

98,9

250

200

240

690

6,98

2. KRAJČÍR Richard

86,5

210

130

200

540

6,24

3. KRAJČÍR Lukáš

84,5

190

110

200

500

5,92

4. KRAJČÍR Roman

82,1

170

105

185

460

5,6

82

130

95

170

395

4,82

101,5

110

82,5

120

312,5

3,08

Pretekár

5. POLÁK Viliam
6. KRAJČÍR Dávid
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