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Vesmírne
jubileum

úvodník

Stopy
v snehu

Zima mnohým vnáša do mysle me
lanchóliu a clivosť. Za čím? Ťažko sa to
vysvetľuje. Dlhé večery z nás robia smut
nejších, akými sme zvyčajne. Nemôžeme
proti tomu nič robiť. Útechou nám sú se
verania, ktorí zo „zimnej depresie“ spôso
benej nedostatkom denného svetla prak
ticky nevychádzajú. V konečnom dôsled
ku si aj tak predstavíme voňavú jar a hre
jivé slnko a odovzdane čakáme na prí
chod teplejších dní. Nemôžeme pre urých
lenie nič urobiť, len vyčkávame s istou
mierou fatalizmu. Pesimista by povedal,
že to pripomína čakanie na smrť. Smrť
ale vôbec nie je taká osudová, ako si ju
mnohí z nás predstavujú. Žiadne predtu
chy, žiaden pocit, ktorý by nás nútil tento
svet opustiť. Zrazu nefunguje šiesty zmy
sel. Nepríde okamih, v ktorom si uvedo
míme, že už ďalej nemôžeme žiť. Dokonca
sa nám pred posledným dňom neprisnije
ani sen, ktorý by tomu nasvedčoval. Nikto
a nič nás nevaruje. A nestihneme sa roz
lúčiť ani odpustiť. Možno po nás nezo
stane nič dobré. Iba ak stopy v snehu.
SIMONA ŠÍPOVÁ

www.suzuki.sk

POZVÁNKA
na zasadnutie MsZ vo štvrtok 12. mar
ca o 15.00 h vo veľkej zasadačke MsÚ na
Radlinského ulici v Malackách.
Prerokované budú aj tieto body:
návrh VZN o rozpočtových pravidlách
mesta, o ochrane a prevádzkovom poriadku Zámockého parku, o poskytovaní
prepravnej služby mestom, návrh na doplnenie a rozšírenie zadania Zmien a doplnkov územného plánu mesta Malacky,
návrh koncepcie rozvoja športu, návrh
zmeny organizačnej štruktúry MsP.
Viac na www.malacky.sk v sekcii Mesto
– Samospráva mesta – Mestské zastu
piteľstvo – Plán zasadnutí MsZ, pro
gram.

23. marca uplynie desať rokov,
odkedy sa prvý Slovák vrátil z ves
mírneho výletu. Čestný občan Ma
laciek Ivan Bella v našom meste
síce už nebýva, pyšní sme však
naňho stále.

Uzávierka mosta nad železnicou pri lese Vampíl trvá od 2. marca. Jeho rekonštrukcia by mala trvať do konca júla.
Po tomto dátume zrejme príde na rad diaľničný privádzač v centre mesta.

Dodnes sa Ivan Bella môže ako jediný Slovák pochváliť tým, že videl Zem
z výšky 400 kilometrov. Vtedy 34-ročný
rodák z Brezna strávil osem dní na orbitálnej stanici Mir. Spoločnosť mu
vtedy robil Francúz Jean-Pierre Haignere a Rus Viktor Afanasier. Presne deň po
návrate na Slovensko sa stal za účasti
vtedajšieho ministra obrany Pavla Kanisa, štatutárov mesta, veliteľa Juraja
Baránka a rodiny aj čestným občanom
Malaciek.
Od 24. marca 1999 je zapísaný v Knihe cti a v Záhoráckej knihe rekordov,
v ktorej mu patrí celá dvojstrana.
Text, foto: -sisa-

Nadácia Pro Malacky
podporí 10 projektov
Správna rada nadácie Pro Malacky
26. 2. vyhodnotila žiadosti o finančnú
podporu projektov v III. grantovom kole.
O dotáciu na realizáciu projektov z oblasti kultúry, športu a spoločensko-záujmovej činnosti sa uchádzalo celkom
14 projektov. Správna rada po formálnom i obsahovom posúdení predložených žiadostí rozhodla o dotácii na realizáciu 10 projektov. Deväť projektov pod-

Tvoja chýbajúca
poloviÏka

porí v rámci III. grantového kola a jeden
mimoriadnym príspevkom. Celková čiast
ka, ktorú nadácia rozdelila v III. grantovom kole, je 11.065 € (333.344 Sk).
Správna rada sa ďalej uzniesla na rozšírení oblastí podpory – v IV. grantovom
kole sa o dotáciu môžu uchádzať aj projekty zamerané na ochranu a zlepšovanie životného prostredia, pomoc zdravot
ne postihnutým a vzdelávanie. Termín na
predkladanie žiadostí v rámci IV. granto
vého kola je 31. marec. Informácie nájde
te aj na www.malacky.sk.
-ipoViacinformácií nájdete na 3. strane

je vysoká,
bohatá a nebojí sa
zísħ z cesty

Tvoja Suzuki SX4
1,6 GLX 4x4 ABS AC
teraz v limitovanej ponuke
s cenovým zvýhodnením
a bohatou výbavou:
˴ inteligentný systém 4x4
˴ klimatizácia
˴ ABS a EBD a 6x airbag
˴ el. ovládané predné okná
a zrkadlá
˴ rádio s MP3 a ovládaním
na volante
˴ centrálne uzamykanie s DO
˴ vyhrievanie predných sedadiel
˴ oplastovanie
˴ 16-palcové zliatinové disky
˴ predné hmlové svetlá

MALACKY: AUTO TEAM 4x4, s.r.o., Stupavská 2961, tel.: 034/773 1493

za jedineÏných

Ku každému modelu od SUZUKI získate 3-roÏnú záruku a asistenÏné služby zdarma.
Emisie CO2 173 g/km, kombinovaná spotreba paliva 7,1 l na 100 km.
FinanÏné hodnoty boli prepoÏítané konverzným kurzom 30,1260 SKK / EUR.

436 525,74 Sk

MH 09 F1

10. 3. 2009

infolinka: 02/5363 3306
Akcia platí do vypredania zásob.

14 490 €

Modelári si na svojich dielkach dali skutočne záležať. Peugeot barbecue Huga Nágela
získal 2. miesto v kategórii diorámy bez rozdielu mierky.

Návštevníkov netradičnej súťaže
prekvapila zručnosť vystavovateľov

Diela šikovných
rúk upútali

Malačania si mohli prezrieť modely na netradičnej súťaži Plastick Shock 09
Malacky, ktorá sa konala v priestoroch Posádkovej ubytovne Ozbrojených
síl SR. Na nezvyčajnom podujatí sa stretli špičkoví modelári zo štátov Vi
šegrádskej štvorky.

Výstavno-súťažné stretnutie sa koná
každoročne posledný februárový víkend. Tento rok otvorilo modelársku sezónu už po deviatykrát. Organizátorom

stretnutia je skupina plastikových modelárov združených v Klube plastikových
modelárov Malacky (KPM). Od roku 1999
Pokračovanie na . strane

Od 2. marca do 31. júla z dôvodu úplnej uzávierky cesty I/2 budú autobusové
zastávky Malacky, SAD a Malacky, Unigal zrušené bez náhrady. Zastávka
Malacky, zberné suroviny pre oba smery bude umiestnená v smere do mesta.

SPRAVODAJSTVO
skrátka
• Hľadanie riešení na zmiernenie dopadu
hospodárskej krízy na mestá a obce je dô
vodom zasadnutí komisií na rôznych sa
mosprávnych a štátnych úrovniach. Pri
mátor Malaciek J. Ondrejka sa na nich zú
častňuje z pozície člena Rady a Predsed
níctva ZMOS. 24. 2. k tejto téme zasadal
výbor NR SR pre verejnú správu.
• 25. 2. sa J. Ondrejka zúčastnil na zasad
nutí Predsedníctva ZMOS, ktoré sa zaobe
ralo návrhom opatrení riešenia krízy a prí
pravou XIX. snemu združenia.
• V ten istý deň zasadalo Zastupiteľstvo
BSK. Poslanci schválili tarifný a informačný
systém Bratislavskej integrovanej dopra
vy, Koncepciu rozvoja práce s mládežou i
Koncepciu a program rozvoja telesnej kul
túry. Zastupiteľstvo zobralo na vedomie
správu o stave a vývoji vzdelávania v stred
ných školách s výhľadom do r. 2015.
• Klub starostov Malackého okresu zasa
dal 26. 2. Hľadal riešenie na spravovanie
cenných papierov obcí v Centrálnom de
pozitári cenných papierov SR. Zaoberal sa
aj dopravnou situáciou v okrese a odpo
rúčaním zrušiť dopravné značky obme
dzujúce rýchlosť na 40 km/h.
• 27. 2. odovzdali zástupcovia správy fi
nančnej kontroly primátorovi mesta vý
sledky kontroly projektu ostatnej rekon
štrukcie Zámockého parku. Zisteným ne
dostatkom bolo len oneskorené zaslanie
monitorovacích správ.
• Súčasťou kontrolného dňa, ktorý vyko
nal primátor J. Ondrejka 27. 2., bolo zmo
nitorovanie stavu zámockého múra v sú
vislosti s odpratávaním snehu na priľah
lých uliciach.
• Príprava návrhu na úsporné opatrenia
mesta, ktorým sa budú poslanci MsZ za
oberať 12. 3., bola predmetom niekoľkých
porád v MsÚ v 9. a 10. týždni.
• O podpore mesta podujatiu Kontakt
Streetfest 2009 rokoval jeho organizátor
B. Orth s primátorom J. Ondrejkom 3. 3.
• Noví majitelia bývalého sídla SAD na
Stupavskej ul. predstavili 3. 3. primátorovi
mesta zámer ďalšieho využitia objektu.
• V inkubátore sa 4. 3. uskutočnilo pra
covné rokovanie zástupcov ZMOS a Mi
nisterstva financií SR k problematike fi
nancovania obcí v období hospodárskej
krízy. Na programe bola aj implementá
cia programového rozpočtovania
v územnej samospráve, vyhodnotenie fi
nancovania neštátnych škôl a školských
zariadení, zákon o sociálnych službách
i novela zákona o rozpočtových pra
vidlách územnej samosprávy.
-ipo-

Nadjazd v zlom stave
Diaľničný privádzač kolaudovaný
v roku 1975 je v zlom stave. Na
nadjazde, ktorý spája centrum
mesta s diaľnicou D II, sa v pravom
jazdnom pruhu v smere z mesta
vytvorila asi tridsaťcentimetrová
diera vo vozovke.
Podľa hovorkyne Bratislavského sa
mosprávneho kraja Kataríny Krapkovej
je oprava nevyhnutná a k rekonštrukcii
by malo prísť ešte v priebehu tohto roka.
V tlačovej správe uviedla, že BSK, Regio
nálne cesty Bratislava, Obvodný úrad pre
cestnú dopravu a pozemné komuniká
cie v Malackách, polícia a odborníci na
statiku mostných subjektov jednoznač
ne odporúčajú úplnú opravu mosta.
Tridsať rokov bez rekonštrukcie
Zarážajúce je, že most od sedemde
siatych rokov neprešiel ani čiastočnou re
konštrukciou. „Bežná údržba a odstraňo
vanie drobných porúch – premazávanie
ložísk, nastavovanie odvodňovačov

ANKETA
V súvislosti s aktuálnou témou pripravovaných rekonštrukcií dvoch
mostov sme vám položili otázku, či si
myslíte, že sa dalo súčasnej situácii
predísť.

Hrozí Malackám
dopravný kolaps?
Vidieť, že údržbe mosta sa roky nevenovala dostatočná pozornosť.

Reklamovaná rekonštrukcia
Kino, ktoré už desaťročia neodmysliteľne patrí ku koloritu mesta,
bolo pod novým názvom Kultúrní
domeček uvedené do prevádzky
28. júna 2007. Neubehli ani dva roky a rekonštrukčné práce na budove museli byť reklamované.

nálny odpad), ale aj správne poplatky,
platby za inzerciu v mestských médiách,
za rybárske lístky, nájom hrobového
miesta a iné. Výhodou je aj to, že bezho
tovostný platobný styk je pre obe strany
bezpečnejší.
Text, foto: -tabu-

Budova kina má za sebou nielen rekonštrukciu, ale aj reklamácie.

a bufetu, ktoré bolo riešené odvodne
ním na jeseň minulého roka. Ostatné
úpravy je potrebné riešiť samostatne.
Reklamácia sa na ne nevzťahuje, pretože
koberec aj dlážka boli navrhnuté v súla
de s projektovou dokumentáciou. Tá sa
už meniť nemôže.
O niečo novšie
Rekonštrukcia, ktorou budova z roku
1927 prešla, bola financovaná z grantu
udeleného v rámci eurofondov. Týkala
sa nielen exteriéru a interiéru, ale aj tech

nického vybavenia. V súčasnosti sú všet
ky reklamované chyby okrem problémov
s elektroinštaláciou odstránené. 11. feb
ruára sa uskutočnilo pracovné stretnutie
medzi Mestom Malacky a zhotoviteľom
projektu HANT–BA, na ktorom sa mali
navrhnúť ďalšie riešenia problémov po
výstavbe. „Vyriešili sme len javiskové
osvetlenie, s ktorým sú ale opäť problé
my,“ informovala riaditeľka Mestského
centra kultúry Jana Zetková. V tomto ob
dobí prechádza interiér kina ďalšími
úpravami.
SIMONA ŠÍPOVÁ

...dlhy si plaťme
Najmä v období finančnej krízy si dávame väčší pozor na peniaze. Rozmýšľame, čo kupovať, za koľko a v pamäti hľadáme dlžníkov. Na neplatičov si
dáva pozor aj mesto. Na otázky o nedoplatkoch odpovedal vedúci oddelenia ekonomiky mestského úradu Ladislav Adamovič.

Už aj Malačania majú možnosť platiť v mestskom úrade bezhotovostne.



Juraj Kimlička, 27 r.,
vodič
Myslím, že sa dalo oča
kávať zhoršenie stavu
mosta. Má vyše tridsať
rokov a určite nebol sta
vaný na takú zaťaž, aká
je naň dnes...
Martina Elšíková,
34 r., technička kvality vstupnej kontroly
Hovorilo sa, že sa budú
robiť obchvaty a nič z to
ho. V meste sa nedá hý
bať, veď to všetci dobre
poznáme. Štatistiky hovoria, že na jednu
rodinu pripadajú tri autá, čo je podľa mňa
hrozné zistenie. Na to, že sme okresné
mesto, je tu hrozná dopravná situácia.
A oprava mostu je naliehavá.

„Išlo sčasti o oprávnené chyby, ktoré
vznikli počas prevádzky napríklad poru
chou materiálu, a sčasti o chyby neopráv
nené. Tie boli v rozpore s projektovou
dokumentáciou,“ vysvetlila vedúca od
delenia projektového riadenia MsÚ Eva
Sokolová. Neoprávnenými chybami bolo
aj vytápanie vestibulu počas dažďa či
vlhnutie stien budovy. Naopak oprávne
nou a odstránenou poruchou bolo pre
padávanie sa podlahy v častiach javiska.
Neodbytná vlhkosť
Reklamácie prác boli od odovzdania,
ktoré sa uskutočnilo 18. mája 2007, za
tiaľ tri. V poslednej s dátumom 15. októ
ber 2008 sa tak ako v dvoch predchádza
júcich opakuje neudržiavateľnosť po
dlahy vo vestibule, trhajúci sa koberec
na javisku a vlhnutie priestorov chodby

Mierne obmedzenia
pre vodičov
Začiatok rekonštrukčných prác závisí
nielen od priaznivosti počasia, ale aj od
stavu rekonštrukcie mosta pri Vampíli
(smer Plavecký Štvrtok), ktorá sa začala
2. marca a potrvá do konca júla. Podľa
K. Krapkovej sa však oba mosty súčasne
opravovať nebudú. „BSK bude s Mestom
Malacky spolupracovať tak, aby dopady
obmedzenia počas prác boli pre vodičov
a obyvateľov Malaciek a okolia čo naj
miernejšie,“ uviedla v tlačovej správe.
V súčasnosti je nadjazd prejazdný
v oboch pruhoch.
-red-, foto: S. Osuský

Kultúrní domeček prešiel viacerými zmenami

Na úrade zaplatíte aj kartou
Od 2. marca je pokladnica MsÚ v Ma
lackách vybavená platobným terminá
lom. Týmto mestská samospráva vychá
dza v ústrety klientom, ktorí môžu bez
hotovostne zaplatiť väčšie i menšie po
platky na bežný účet mesta. Ide najmä
o dane (z nehnuteľností, za psa, za komu

a úpravy a opravy vozovky a zábradlia –
boli vykonávané pravidelne,“ informova
la Mária Rajtová z tlačového oddelenia

Regionálnej správy ciest. Malačania majú
obavy, čo bude s mostom ďalej. „Vlastná
nosná konštrukcia ani zaťažiteľnosť mos
ta vzniknutou poruchou nie je ohrozená,“
upokojila M. Rajtová. V súčasnosti je diera
prekrytá oceľovými platňami.

Ako vznikajú mestu nedoplatky?
Nedoplatky (pohľadávky) predstavujú
finančné prostriedky, ktoré sú mestu dlžné
právnické a fyzické osoby. Pohľadávky
vznikli neuhradením záväzkov právnic
kých a fyzických osôb voči mestu na zá
klade zákonných povinností alebo zmluv
ných vzťahov medzi mestom a právnický
mi či fyzickými osobami.
Ako sa mesto postaví k vymáhaniu
nedoplatkov?
Existuje niekoľko spôsobov vymáhania
pohľadávok. Prvým krokom k uspokojeniu
pohľadávky je zaslanie písomnej upo
mienky jednotlivým dlžníkom. V prípade,
že dlžník nereaguje na toto upozornenie,

príde na samotné vymáhanie dlžnej čiast
ky. Pohľadávku je možné vymáhať súdnou
cestou podaním návrhu na vydanie pla
tobného rozkazu (pohľadávka, ktorá vznik
la na základe zmluvného vzťahu alebo vy
stavením faktúry). Druhý spôsob je začatie
exekučného konania v prípade pohľadá
vok za miestne dane a miestny poplatok.
Mesto všetky tieto inštitúty vymáhania vy
užíva v maximálnej možnej miere.
Sú už zaslané upomienky alebo návrhy na exekúcie, prípadne návrhy na
vypratanie bytov neplatičom?
V rámci exekučného konania mesto za
tiaľ nevyužilo inštitút exekúcie majetku či
už hnuteľného alebo nehnuteľného. Pokiaľ

Marta Ferenčíková, 76 r., dôchodkyňa
O poruche mosta som nevedela, dozvede
la som sa to až od detí. Je však pravda, že
nadjazd už má svoje roky a opravovať sa
mal tiež začať skôr. Všetko raz doslúži.
Peter Malášek,
47 r., recepčný
Kolapsu sa bojím. V Ma
lackách je zlá dopravná
situácia aj bez rekon
štrukcie dvoch mostov.
Myslím si, že minimálne
železničný priechod na Kollárovej ulici by
mal byť stále otvorený. Čo sa týka nadjaz
du, nie je na ňom len jediná diera. Ako vo
dič som si ich všimol viac. O oprave sa za
čína hovoriť v poslednej chvíli.
Text, foto: -sisa-

nebude účinné exekučné konanie prostred
níctvom zrážok zo mzdy, z bankového úč
tu alebo iného príjmu a ak chceme, aby sa
pohľadávka za poplatok za komunálny
odpad znižovala, pristúpime aj k tomuto
opatreniu. Vymáhanie pohľadávok za by
ty vo vlastníctve mesta je v kompetencii
správcu týchto bytov, pričom mesto spo
lupracuje so správcom pri riešení tohto
problému.
Aké nedoplatky sú najvyššie?
Najvyššiu pohľadávku mesto eviduje
za jeden nebytový priestor, ktorá je vymá
haná súdnou cestou. Ďalšou oblasťou, kde
mesto eviduje najvyššie pohľadávky, sú za
poplatok za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad. V tejto oblasti mesto vy
konáva kroky k postupnému znižovaniu
týchto pohľadávok práve prostredníctvom
podaní na súd a v exekučnom konaní.
Mesto sa ale priebežne zaoberá aj ostat
nými pohľadávkami, ktoré mu vznikli voči
ďalším právnickým a fyzickým osobám.
SIMONA ŠÍPOVÁ

MALACKÝ HLAS

5/2009

SPRAVODAJSTVO

Nadácia Pro Malacky vyhlasuje IV. grantové kolo
•	rozvoj aktivít pre zdravotne postihnutých
• vzdelávanie

na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre projekty s trvalým prínosom pre mesto Malacky
v oblastiach:
• kultúra
•	športová a spoločensko-záujmová činnosť
• cezhraničná spolupráca
• cestovný ruch
• životné prostredie

Uzávierka predkladania projektov
je 31. marec 2009
O dotáciu môžu požiadať neziskové
organizácie (nadácie, združenia, neinvestičné fondy) a fyzické osoby, ktoré
majú trvalý pobyt alebo sídlo v meste

Malacky. Projekty v jednom origináli a
kópii zasielajte výlučne poštou, rozhodujúci je dátum 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 dotácie na projekty rozhodne po vyhodnotení všetkých podaných žiadostí Správna rada Nadácie Pro
Malacky.
Ukončenie a zúčtovanie finančného
príspevku do 31. 12. 2009.
Výsledky grantového kola budú zverejnené v periodiku 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
034/796 61 00
Partnerom grantového kola je
NAFTA, a. s. a Nadácia SPP.

Výsledky III. grantového kola nadácie Pro Malacky
P.
č.

Žiadateľ

Názov projektu

žiadaný príspevok
schválená

termín
ukončenia

schválené
neschválené

1700 € / 1700 €

IV/2009

ANO

450 € / –

V/2009

NIE

1500 € / –

VIII/2009

NIE

1. RZ pri MŠ Štúrova 139

Rodičovská rada MŠ Štúrova – pre naše deti

2. Áno, n. f.

Ľudovít Fulla a Malacky

3. Ing. Miloš Kuchárek

Carstensz Pyramid (DUGUNDUGU 2009)

4. Klub filatelistov ZSF 52–32, Malacky

80. výročie založenia Klubu filatelistov v Malackách

500 € / 500 €

VI/2009

ANO

5. ZO Jednoty dôchodcov v Malackách

Cvičením k posilnenie zdravia a dobrej pohody

665 € / 665 €

V/2009

ANO

6. Boxing club Robotnícka TJ

Dokončenie rekonštrukcie strechy telocvične a úpravy vonkajších priestorov
pre tréningy v letnom období

2000 € / 2000 €

XII/2009

ANO

7. OZ materské centrum VÁNOK

Medzinárodný deň detí v Materskom centre Vánok

485,3 € / –

VII/2009

NIE

8. Križovatky, n. o.

Aj my sme hraví

1520,18 € / –

IX/2009

NIE

9. Záhorácka amatérska mariášová liga

Záhorácka amatérska mariášová liga

1000 € / 500 €

VII/2009

ÁNO

10. Anna Makarová

Spája nás krása – výstava paličkovanej čipky

830 € / 830 €

XI/2009

ÁNO

11. Divadlo na hambálku

Didier Kaminka: Len nijakú paniku

2000 € / 2000 €

V/2009

ANO

12. TŠ – Saltatrix

„Saltare orbis 2008” – 2. ročník celoslovenskej tanečenj súťaže

1670 € / 1670 €

III/2009

ANO

13. Mgr. Miriam Kejzlarová

Stolné futbaly pre základné školy v Malackách

1320 € / –

VI/2009

NIE

14. OZ M.L.O.K.

Publikácia so zameraním na históriu a prírodu v Malackách a okolí

1200 € / 1200 €

X/2009

ANO

pozn.

1.

2.
3.

Pozn. Fond pre rozvoj výchovy a vzdelávania pri Gymnáziu Malacky – zborník „Slová” – dofinancovanie tlače je schválený mimoriadnym príspevkom 2000 €
1. Správna rada odporučila žiadateľovi podať žiadosť na komisiu školstva a sociálnych vecí pri MsZ
2. Správna rada odporučila informovať žiadateľa, že mesto pripravuje v tomto roku rekonštrukciu detských ihrísk z vlastných zdrojov. Vybavenie DI na sídlisku Juh je možné konzultovať s OŽP MsÚ.
3. Správna rada odsúhlasila dotáciu s podmienkou, že po uskutočnení výstavy odovzdá organizátor výstavné panely Mestskému centru kultúry (MCK ich prevedie do svojho majetku).

Zoznam ulíc a okrskov pre 1. kolo prezidentských volieb 21. 3.
Okrsok č. 1
ZŠ Štúrova 142 A, jedáleň:
F. Malovaného, Michala Tillnera, Pri Maline, Stupavská, Štúrova
(2491/141, 2491/143, 2801/144, 2491/145, 2491/147, 2491/149,
2492/151, 2492/153, 2492/155, 2492/157, 2492/159)
Okrsok č. 2
MŠ Štúrova 139, prízemie:
D. Skuteckého, Ľudovíta Fullu, Štúrova (1454/51, 1521/52, 1455/53,
1520/54, 1456/55, 1519/56, 1457/57, 1518/58, 1458/59, 1517/60,
1459/61, 1516/62, 1460/63, 1515/64, 1461/65, 1514/66, 1462/67,
1513/68, 1463/69, 1512/70, 1464/71, 1511/72, 1465/73, 1466/75,
5276/75A, 1509/76, 1467/77, 1508/78, 1468/79, 1507/80, 2774/81,
1506/82, 2775/83, 1505/84, 1471/85, 1504/86, 1472/87, 1503/88,
1473/89, 2272/90, 1474/91, 1502/92, 1475/93, 1501/94, 1476/95,
1500/96, 1477/97, 1499/98, 1478/99, 1498/100, 1479/101, 1497/102,
1496/104, 2233/105, 1495/106, 2232/107, 1494/108, 2274/109,
1493/110, 1481/111, 1491/112, 2220/113, 2357/114, 2227/115,
2226/117, 1489/118, 1482/119, 1488/120, 2231/121, 2221/123,
1487/124, 1483/125, 1486/126, 1483/127, 1485/128, 1484/129,
2228/130, 2797/131, 2196/132, 2229/133, 2199/134, 2553/135,
1430/136, 2230/137, 2387/138, 2113/140, 2224/142)
Okrsok č. 3
ZŠ Dr. J. Dérera, Ul. gen. M. R. Štefánika, prízemie, č. d. 41:
Alojza Veselého, Boreckého, gen. L. Svobodu, gen. M. R. Štefánika, Jilemnického, Jozefa Gabčíka, Jozefa Murgaša, Kalista Orgoňa, kpt.
Š. Uhra, Kukorelliho, L. Novomeského, Ľuda Zúbka, Nádražná, Námestie SNP, Pavla Blahu, Radlinského, Š. Čulena, Štúrova (1547/2,
1546/4, 1431/5, 2356/6, 2943/7, 1545/8, 1433/9, 1544/10, 1434/11,
1543/12, 1434/13, 1542/14, 1435/15, 1541/16, 1436/17, 1539/18,
1437/19, 1538/20, 1438/21, 1537/22, 1439/23, 1536/24, 1441/27,
1535/28, 1442/29, 1534/30, 1443/31, 1533/32, 1444/33, 1532/34,
1445/35, 1531/36, 1446/37, 1530/38, 1447/39, 1529/40, 1448/41,
1528/42, 1449/43, 1527/44, 1450/45, 1526/46, 1451/47, 1525/48,
1453/49, 1524/50), V. Clementisa
MALACKÝ HLAS
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Okrsok č. 4
ZUŠ, Záhorácka 1918/49, prízemie č. d. 1:
Záhorácka (1896/7, 59/8, 1898/11, 1900/13, 5365/17A, 5365/17B,
5365/17C, 5365/17D, 55/18, 1930/33, 1930/35, 1930/37, 1931/39,
1931/41, 1931/43, 1932/45, 1932/47, 1933/49, 1933/51, 1933/53,
1933/55, 1933/57, 1934/59, 1934/61, 1934/63, 1934/65, 1936/67,
1936/69, 1936/71, 1937/73, 1937/75, 1937/77, 1938/79, 1938/81,
1938/83)
Okrsok č. 5
MCK, Záhorácka 1919, vestibul:
Brnianska, Břeclavská, Jozefa Kubinu, Poľná, Pribinova, Záhorácka
(5272/21, 5272/23, 5347/25, 5347/27, 5347/29, 5347/31, 9/32, 9/34,
9/36, 8/38, 8/40, 8/42, 8/44, 5/52, 5/54, 4/56, 4/58, 4/60, 1935/85,
1935/87, 1935/89, 1935/91)
Okrsok č. 6
Sobášna sieň, Mierové námestie 2954/22:
Budovateľská, Jána Hollého, Jána Kostku, Jánošíkova, Kláštorné námestie, Mierové nám., Mirka Nešpora, Mojmírova, Rastislavova, Robotnícka, Slovenská, Svätoplukova, Vlastenecká
Okrsok č. 7
MsÚ, Radlinského 2751/1 – klientska kancelária:
Bernolákova, Veľkomoravská (2410/1, 2420/2, 2410/3, 2420/4, 2410/5,
2415/6, 2410/7, 2415/8, 2411/9, 2415/10, 2411/11, 2415/12, 2411/13,
2416/14, 2411/15, 2416/16, 2412/17, 2416/18, 2412/19, 2416/20,
2412/21, 2412/23, 2413/25, 2413/27, 2413/29, 2413/31, 2414/33,
2414/35, 2414/37, 2414/39)
Patria sem aj občania bez označenia ulice.
Okrsok č. 8
ZŠ Záhorácka 95 , I. B trieda:
Cesta mládeže, Družstevná, Hviezdoslavova, Kozia, Martina Benku,
V. Gajdoša, V. J. Kučeru, Veľkomoravská (1668/22, 1666/24, 2174/26,
2145/28, 2146/30, 2147/32, 2148/34, 2149/36, 2150/38, 2910/38A,

2151/40, 2195/41, 2327/42, 2194/43, 2328/44, 2193/45, 2329/46,
2192/47, 2192/47A, 2330/48, 2191/49, 2331/50, 2190/51, 2332/52,
2189/53, 2333/54, 2188/55, 2334/56, 2270/57, 2335/58, 2271/59,
2336/60, 2163/61, 2345/62, 2162/63, 2346/64, 2161/65, 2347/66,
2160/67, 2207/68, 2159/69, 2348/70, 2158/71, 2349/72, 2157/73,
2350/74, 2156/75, 5268/76, 2155/77), Vinohrádok, Záhorácka (58/10,
53/22, 2098/62, 5071/62A, 2096/66, 2085/68, 2095/70, 2094/72,
2092/76, 2091/78, 2090/80, 2089/82, 2087/86, 2086/88, 2084/90,
2083/92, 1940/93, 2082/94, 2081/96, 2080/98, 1942/99, 1943/99A,
2079/100, 1944/101, 2078/102, 1945/103, 2077/104, 2076/106,
2075/108, 2074/110, 2073/112, 2072/114)
Okrsok č. 9
MŠ Kollárova 896/2:
Kollárova, Kukučínova, Legionárska, Malé námestie, Na brehu, Nad
výhonom, Nová, Olšovského, Oslobodenia, Sládkovičova
Okrsok č. 10
CVČ, M. Rázusa 2383/30, 1. pavilón:
1. mája, Martina Rázusa, Sasinkova, Vajanského
Okrsok č. 11
HSF, s. r. o., Jesenského ul. č. 50 – vestibul:
Agátová, Brezová, Dielenská, Dubovského, Gaštanová, Jelšová, Lipová, Jesenského, Ota Kožucha, Partizánska, Pezinská, Sadová, Stromová, Továrenská, Záhradná, Zámocká
Okrsok č. 12
NsP, Duklianskych hrdinov 857/34 – jedáleň:
B. Němcovej, Duk. hrdinov, Džbankáreň, Hlboká, Hodžova, Hurba
nova, Janka Kráľa, Lesná, Na majeri, Písniky, R. Dilonga, Rakárenská,
Táborisko, Vysoká

Volebné miestnosti budú otvorené
od 7.00 do 22.00 h.
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po km 27,0 – t. j. most na Štúrovej ulici,
naša organizácia v súvislosti so správou
vodného toku realizuje pravidelne kos
bu trávového porastu a po km 21,3 aj
kosbu vodného rastlinstva.
Stroje sa sem nedostanú
Nad uvedeným mostom je údržba
toku sťažená stavbami a ich oplotenia
mi realizovanými v tesnej blízkosti bre
hovej čiary toku, kde nie je možný prí
stup pre mechanizmy, ktoré kosia vod
ný tok (traktory, rasanty). Nad mostom
na Stupavskej ulici sa pravidelne raz za
2–3 roky vykonáva výrub náletových
porastov v prietočnom profile toku (ná
letové jelše, ktoré vyrastajú nad opev
nením koryta toku). Ostatný výrub tých
to porastov bol zrealizovaný pred dvo
ma rokmi,“ informoval B. Vlček.
Koryto Maliny je na niektorých miestach zarastené alebo plné odpadkov.

Kto udržiava koryto
potoka?

Na zlý stav koryta potoka Malina, ktorý preteká cez Stupavskú a Štúrovu
ulicu, nás upozornil čitateľ Jozef Matúšek. „Na Stupavskej ulici bývam
už 58 rokov. V 60. rokoch minulého storočia sme v Maline zažili ,veľkú vodu´. Bol zatopený priestor terajšej reštaurácie a práčovne a strhnutý most
na Štúrovej ulici! Spomínam to preto, lebo teraz je stav koryta potoka
v hroznom stave. Najmä smerom od mosta cez hlavnú cestu na východ
k bývalým kasárňam.”

„Voda je prevádzaná korytom s vy
Koryto je neudržiavané a obloženie
dlažbou je poškodené už veľkými stro hovujúcou kapacitou a pravidelne sa
mami. Pohľad od mosta na Štúrovej ulici čistí,“ reaguje Branislav Vlček zo Sloven
smerom na západ je úplne iný: udržia ského vodohospodárskeho podniku
vaný až po Vinohrádok. Mám taký do (SVP). „Vodný tok Malina je vodohos
jem, že tento úsek reprezentu
podársky významný tok, na kto
je Povodie Dunaja, ktoré sídli
rom správca toku vykonáva
pri potoku. Hlavná cesta na
údržbu a správu v zmysle záko
končiacej Štefánikovej a začí
na NR SR č. 363/2004 Z. z. o vo
najúcej sa Stupavskej ulici si za PÝTAME SA dách. Správu od km 0,0–29,1
ZA VÁS vykonáva naša organizácia, t. j.
slúži väčšiu pozornosť od kom
petentných. Most pre chodcov
SVP, š. p. OZ Bratislava, Správa
na jednej strane je úzky, na druhej stane povodia Moravy–Malacky. Od km 2,0 až
je zarastený pichľavou burinou,“ kritizu 21,3 je vodný tok opatrený ochrannou
protipovodňovou hrádzou. Od km 2,0
je vo svojom liste J. Matúšek.

Babráci
a tí druhí

Výrub ešte v zime
Podľa jeho slov plánuje SVP s ohľa
dom na nepredvídateľné udalosti (prí
padná povodňová situácia na vodných
tokoch, najmä na rieke Morava) vyko
nať výrub ešte v zimnom mimovege
tačnom období, t. j. do konca marca.
„Konštatovanie, že stav koryta Maliny
na uvedenom úseku je v hroznom sta
ve, určite nezodpovedá skutočnosti.
Vyššie uvádzané náletové dreviny v sú
časnosti nepredstavujú významnejšie
zmenšenie kapacitného profilu toku.
Ide o dvojročné porasty malej hrúbky.
Možno konštatovať, že Malina sa v sú
časnosti nachádza v prevádzkovo
schopnom stave,“ pokračuje. „Plánova
ný výrub by mali pracovníci SVP začať
vykonávať cca od 5. marca,“ dodal na
záver.
Text, foto: SIMONA ŠÍPOVÁ

Materské centrum Vánok

pozýva všetky deti na koncert Márie Podhradskej a Richarda Čana
kyho, ktorý sa uskutoční 15. marca
o 16.00 h v Spoločenskom dome
MCK Malacky. Vstupenky: v predpredaji v materskom centre alebo
priamo na koncerte.

Koncom roka 2008 boli na sídlisku Juh zrekonštruované detské ihriská.
Na jednom z nich (tzv. Kocka) bola osadená zostava na šplhanie, šmýkačka,
rotačný valec, hojdací koník a reťazová hojdačka.

Z „Kocky” ihrisko

Ďakujeme spoločnosti Holcim (Slovensko), a. s., za finančnú podporu vo
výške 60 000 Sk/1991,63 € na projekt
Kocka, za ktorým stáli rodičia malých ju
žanov. Jeho realizácia sa konala vďaka
prostriedkom udelených v súťaži Cena
Holcim pre rozvoj regiónu Záhorie.
Ďakujeme aj firme RF, spol. s r. o.,
ktorá po vyhlásení výsledkov v súťaži Ce
na Holcim prispela na projekt sumou
24 000 Sk/796,65 € .
Poďakovanie patrí aj Ing. Márii Gajdárovej z MsÚ v Malackách, ktorá pro

jekt nielen podporila, ale dohliadala aj
nad samotnou rekonštrukciou detského
ihriska.
Rodičom, ktorí prispeli finančnou
čiastkou na projekt Kocka a dopomohli
k zakúpeniu reťazovej hojdačky v sume
4 500 Sk/149,37 €, patrí tiež poďakova
nie. Úsilie rodičov, ktorí na základe za
slania projektu poukázali na nevyhovu
júce detské ihriská na sídlisku Juh i na
ich chýbajúce oplotenie, našlo to pravé
opodstatnenie v rekonštrukcii.
RASTISLAV BALAŠČÍK

Detské ihriská pôsobia vďaka rekonštrukcii veselšie.

Na správnu mieru
Keďže sme v čase uzávierky posledného čísla Malackého hlasu nemali kompletný zoznam sponzorov Plesu primátora, dopĺňame ho.
Sponzori:
BENZINA – Slovakia; Zelovoc (Michálek), Kláštorné námestie, Malacky; Progres,
Mierové námestie, Malacky; MsCSS, Ul. 1. mája, Malacky; MCK, Záhorácka ul.,
Malacky; Mesto Malacky, Radlinského 1; Kaufland, Brnianska ul., Malacky; BILLA,
Na brehu, Malacky; Jakos, a. s., Kostolište; Mgr. Oto Kožuch, Air wave, Start-au
tomotive.						
-red-

www.kia.sk

Rekonštruujete v dome kúrenie
a myslíte si, že na takých 30 rokov
máte “vystarané”? Omyl. „Naši”
kúrenári – pán JG s parťákom sa
stali pre nás nezabudnuteľnými.
Už tri roky ich spomíname každú
zimu.
Dva roky po výmene všetkých rozvo
dov za medené – údajne vydržia viac –
sa vytvoril mokrý fľak pod jedným z ra
diátorov. Na dlhšie prosenie prišli, opra
vili. Vydržalo to 14 dní a ten istý spoj
znova začal slziť. Znova poldňová práca
a neporiadok. Túto zimu to postretlo ďal
ší z radiátorov. To už majstri hrali mŕtve
ho chrobáka, nereagovali na odkazy,
sms správy.
Zavolali sme si pána H. O hodinku bo
lo po všetkom. Vidíte ten rozdiel? Bol
ochotný, promptný, rýchly a šikovný. Ale
už máme mokro pod tretím radiátorom.
Zase budeme potrebovať šikovné ruky
pána H. Ešte máme tri radiátory. Údajne
zabudli spoje zvariť, verili by ste? Ne
chcem ani pomyslieť, ako vyzerajú spoje
pod dlažbou v kúpeľni.
Mimochodom, „majstri”nám robili aj
rozvody plynu. Zvažujeme žalobu. Čo by
ste robili vy? Možno by bolo zaujímavé
vedieť, čo by robili “majstri“ na našom
mieste!
ALŽBETA JUHASOVÁ
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Nebojte sa opýtať na

žiarovky

Celodenné svietenie automobilov má určite vplyv
na opot
opotrebovanie žiaroviek. Sú podobne ako do
domácnos
domácnosti nejaké žiarovky s dlhšou životnosťou?
Keďže nariadenie o celoročnom svietení platí
v mnohých krajinách Európy už roky, výrobcovia
reagovali dávno. Žiarovky do automobilov sú
zaradené do niekoľkých kategórií. Ich cena je
závislá od kvality skla a zmesi vzácnych plynov.
S tým súvisí i životnosť. Špičkové žiarovky sú až
niekoľkonásobne drahšie, ale celkovo to nie je
veľká suma. Dnes si už dokonca na niektorých
automobiloch žiarovku ani sami nevymeníte.
K úspore na žiarovkách tak pripočítajte prácu
mechanika. Hlavné však je vidieť a byť videný.
Aj pri najmenšej kolízii je cena žiaroviek zanedbateľná. Akušat verí tradičným značkám
a preto ponúkame žiarovky Philips a Osram. Na
trhu sa objavilo mnoho noviniek a špecialít,
ktoré vám radi predvedieme priamo na našej
predajni.

Skulptúra Sólfar – slnečná plavba – dotvára charakter Reykjavíku.

Malacký cestovateľ Roman Damin
má zmysel pre netradičné dovolenky

Mám rád krajiny
severu. No a čo?

Dlhé zimné mesiace sú obdobím, kedy okrem zábavy na zasnežených svahoch zatúžime po vyhrievaní sa v tých teplejších krajinách. Slnko, more
a pláže sú ale Romanovi Daminovi cudzie, a tak sa ešte v septembri vybral
na skusy do hlavného mesta Islandu – do Reykjavíku.
Ako ti napadlo – v čase hroziacej
krízy – odísť práve na Island?
V mojom prípade to nebolo nič zloži
té. Sedíš večer na pive a povieš si: čo asi
budem robiť zajtra? Výber padol práve
na tento krásny ostrov. A čo sa krízy týka,
tak tá sa začala na Islande v deň môjho
príchodu, ale to bola iba náhoda. Aspoň
dúfam!
Čo ťa na živote v Reykjavíku a na Islande fascinuje najviac?
Zarazí ma, keď si predstavím, aký tu
musel byť život v minulosti. Okrem rýb
tu toho veľa nemali. O to viac ma pre
kvapuje, čo Islanďania svojou húževna
tosťou dokázali.
Ako tráviš voľný čas na chladnom
ostrove?
Keď nejaký je, tak relaxujem. Voľný
čas delím medzi kúpanie sa v bazénoch
a potenie sa v saunách. Len v Reykjavíku
je 16 bazénov s geotermálnou vodou.
Takže v horúcej vode.
Akí sú Islanďania?
Iní ako my. Určite nie sú takí tempera
mentní. Držia si viac ako Slováci odstup
Ale napriek tomu sú neuveriteľne ochot
ní a trpezliví.
Na čo si si dlho nemohol zvyknúť?
Na to, že z každého kúta je počuť len
islandčina. Je to dosť ťažký jazyk, mimo
chodom najstarší používaný európsky
jazyk. Ale dúfam, že sa ho skoro naučím.
Čo napríklad Islanďania v porovnaní s nami nepoznajú?
Ak nás mám porovnať, Islanďania ve
dú život takmer bez stresu. Je im cudzí
zhon. Napríklad aj obchody s potravina
mi tu bežne otvárajú až po desiatej ho
dine doobeda.
Čo ti tu v porovnaní so Slovenskom
najviac chýba?
Lesy. Je tu pekná príroda, ale trocha
to tu pripomína mesačnú krajinu. Na
MALACKÝ HLAS
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druhej strane – u nás je toho lesa tiež
stále menej a menej.

Dokázal by si tu stráviť život?
Bez problémov. Kvalita života je aj na
priek kríze stále na vysokej úrovni. Nie
žeby na Slovensku bolo zle, ale aj tu sa
žije dobre.
Aké sú tvoje ďalšie plány?
Ešte neviem. Teraz je to o práci, ale
neskôr si chcem pozrieť celý Island, tiež
Grónsko a Faerské ostrovy. Je to odtiaľto
pomerne blízko, tak verím, že sa mi to
čoskoro podarí.
Čo odkazuješ čitateľom?
Pozdravujem a teším sa na návštevu
rodného mesta. Prvomájové Malacky si
predsa nemôžem nechať ujsť.

Milan Polakovič, product manager

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

Podeľme
sa!

Zhovárala sa: SIMONA ŠÍPOVÁ
Foto: R. DAMIN

Katolícke hnutie žien Slovenska
v spolupráci so Združením pre
podporu rodín a detí DAR organizuje 3. ročník podujatia Podeľme sa!

Vo februári
na dobrovoľnú
zbierku na kaštieľ
prispeli:
Eva Spuchláková, 10 €; František Slo
vík, 10 €; RSDr. Antónia Sedláčková,
15 €;
Stav účtu č. 3278257023/5600
k 28. 2. 2009:

2 579,63 €
(77.713,93 Sk)

Za NÁŠ kaštieľ Vám ďakujeme.

MCK Malacky Vás pozýva do Galérie
MCK na Záhoráckej ulici na novú vý
stavu, ktorá bude slávnostne otvorená
12. marca o 17.00 h. Vystavovať bude

klub výtvarníkov
z Holíča Genezis.
Výstava bude otvorená do 9. 4. v čase:
Ut–Pia 9.00–12.00 h, 13.00–17.00 h,
So–Ne 14.00–17.00 h
Vstup je voľný.

Jeho cieľom je:
• pomôcť ženám a ich deťom
v núdzi, pomôcť im v ich ťažkých ži
votných situáciách,
• umožniť ľuďom dobrej vôle
prejaviť svoj súcit, solidaritu s trpia
cimi a ochotu pomôcť im.
Podstatou podujatia s názvom
Podeľme sa! je: delím sa, nedá
vam almužnu, ale dávam to, čo si
odopriem.
Akým spôsobom sa môžeme
zúčastniť:
• všetkých, ktorí sú ochotní sa
podeliť, pozývame na skromnú po
lievku v parku na Kláštornom ná
mestí v sobotu 21. marca od 10.30
do 12.00 h. Polievku môžete „zapla
tiť“ ako sviatočný obed a takýmto
spôsobom sa podeliť s tými, ktorí
majú núdzu.
• rodiny si môžu doma navariť
skromný obed a ušetrené peniaze
venujú na zbierku,
• individuálnym príspevkom.
Tohtoročný výťažok podujatia
bude použitý pre zariadenia: azy
lový dom Emauzy – útulok Holíč
a azylové centrum Betánia – útulok
Malacky.
Ing. Dominik Dobrovodský,
Združenie pre podporu rodín a detí
DAR, t. č. 0904 42 66 71

Turistov víta útulný hotel Viking v Hafnarfjordur.
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Je „ľudovým politikom” a tvorcom stabilnej politickej klímy na Slovensku

Ivan Gašparovič bude znova prezidentom
skúseností a odborných analýz. Správa
sa skutočne štátnicky. Spoločnosť nepolarizuje. Snaží sa ľudí spájať. Vytvára stabilnú klímu na Slovensku. Komunikuje
s vládou i parlamentnom, čím prispieva
k tomu, že vnútropolitická situácia na
Slovensku je jednou z najstabilnejších
v Európe.

HNUTIE
ZA DEMOKRACIU

Súčasný prezident SR Ivan Gašparovič je čestným predsedom Hnutia
za demokraciu (HZD). Podpora tejto
politickej strany od osobností Slovenska - umelcov, vedcov, športovcov až
po prezidenta – je dôkazom jej opodstatnenosti. Líder HZD Jozef GRAPA
(na fotografii) je presvedčený, že Ivan
Gašparovič sa stane opäť prezidentom.
Blíži sa 1. kolo prezidentských volieb. Verejne
vyhlasujete, že súčasný prezident bude prvým
v novodobej histórii Slovenska, ktorý obháji
svoju najvyššiu ústavnú funkciu. Prečo ste si
taký istý?
- Ivan Gašparovič je dobrým prezidentom
Slovenska. Má dvadsaťročnú skúsenosť
s pôsobením vo vysokej politike. Prejavuje
sa to jeho politickou rozvážnosťou. Nikdy
nekoná unáhlene. Rozhoduje na základe

Slovensko sa ocitlo v hospodárskej kríze. Mnohí
občania na to doplatili stratou práce. Vláda prijala viacero ekonomických balíčkov, aby dosahy
všeobecnej krízy zjemnila...
- Prezident SR citlivo vníma súčasnú
situáciu. Dokázal občanom, že je
prezidentom všetkých a osud žiadneho
z nich mu nie je ľahostajný. Počas piatich rokoch vo funkcii dodržal svoj sľub
a aktívne bojoval proti chudobe. Má silné
sociálne cítenie. Podporuje sociálne programy a šíri solidaritu medzi Slovákmi.
Vždy odmietol podporiť antisociálne
zákony. Finančne pomohol tisíckam
občanov v hmotnej núdzi, invalidom,
dôchodcom a sociálne slabším. K dopadom krízy pristupuje zodpovedne. Úzko
spolupracuje s premiérom Robertom
Ficom a predsedom parlamentu Pavlom
Paškom. Spoločne hľadajú riešenia, aby
občania čo najmenej pociťovali dosah
krízy, čo je obsahom sociálneho programu Hnutia za demokraciu (HZD). Aktívne
sa zapojil aj do riešenia nedávnej energetickej krízy na Slovensku. Operatívne
absolvoval zahraničnú cestu, aby sa
strany konfliktu – Rusko a Ukrajina – čo

”

Myslí národne
a cíti sociálne,
ako mnoho ďalších
Slovákov.
Jozef GRAPA, predseda HZD

najskôr dohodli a nedržali Slovensko ako
rukojemníka ich sporu.
Krédom súčasnej hlavy štátu je: Myslím národne,
cítim sociálne. Je príkladom typického politikapatriota?
- Ivan Gašparovič je celým srdcom
Slovákom, ktorý s hrdosťou obhajuje dobré meno Slovenska doma i v zahraničí.
V rozhodujúcich momentoch vždy zastával záujmy slovenského národa. Vždy
presadzoval, aby sme aj v Európskej
únii vystupovali ako rovnocenný partner.
Aj vďaka nemu sa nám to podarilo.
Vybudovali sme si dokonca rešpekt.
Dokázala to hojná účasť vysokých
predstaviteľov Európskej únie na oficiálnom uvítaní novej meny euro začiatkom
januára tohto roka.

a nie „očierňovacia“. Reálna politika nie
je o rečníckych cvičeniach, ako to robí
Iveta Radičová. On sa nepotrebuje tváriť
dôležito, že ovláda cudzie slová. Chce,
aby mu občania rozumeli. Politika je
o konsenze a spolupráci. Už teraz je
kandidátka Radičová v ustavičnom spore s vládou i parlamentom. Prezident
musí byť tmelom. Iveta Radičová ním
nie je. Je len predĺženou rukou predsedu
SDKÚ-DS M. Dzurindu a pokračovateľkou jeho antisociálnej politiky
z rokov 1998 až 2006. Je poslušnou
žiačkou svojho učiteľa, čo dokázala aj
pri vylučovaní svojich kolegov zo strany.
Nevysvetliteľný bol aj jej odmietavý postoj k vzniku Slovenskej republiky pred
rokom 1993. Ivan Gašparovič sa vtedy
postavil na stranu zakladateľov štátnosti
- aj keď to nebolo moderné. Zaslúžia
si vôbec politici, ktorí boli proti vzniku
SR, pôsobiť vo vysokých ústavných
funkciách? Je to ako postoj bývalej

koalície pod vedením M. Dzurindu, ktorá
nechcela samostatný štát a potom v ňom
bašovala osem rokov. Ivan Gašparovič
sa navyše nikdy nepodieľal na politickej
korupcii – „kupovaní“ poslancov. Útoky
naňho sú len dôkazom strachu z jeho
víťazstva.
Takže ostane Ivan Gašparovič slovenským
prezidentom?
- Som o tom presvedčený. Je
najvhodnejším kandidátom. Je národne
orientovaným politikom, ako sú všetci
členovia Hnutia za demokraciu (HZD).
Je kresťanom so silným sociálnym
cítením. Udržiava dobré kontakty
s predstaviteľmi všetkých cirkví a podporuje ekumenizmus. Má kladný vzťah
k slovenskej kultúre a ľudovému umeniu.
Je milovníkom folklóru. Výrazne podporuje rozvoj športu a telesnej výchovy
na všetkých úrovniach. Je skutočným
„ľudovým“ prezidentom
(mk)

 

V rámci predvolebného zápasu o post hlavy štátu
sa mnohí kandidáti znižujú k nečestným formám
súťaže a nepravdivými invektívami útočia
na druhých. Ako vníma Ivan Gašparovič takúto
formu kampane?
- Nenechá sa vyprovokovať vymyslenými
útokmi a nestane sa súčasťou takýchto
prestreliek. Jeho kampaň je pozitívna
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Venujte svoje
2 % z daní
na dobrú vec

ČÍTAJTE A VYHRAJTE

Rehabilitačné stredisko pre ľudí s men
tálnym postihnutím v Malackách
Vstúpte, n. o. (Centrum
Svitania), aj tento rok
prosí o 2 % z Vašej zapla
tenej dane. Všetkým,
ktorí sa rozhodnú po
môcť, vopred ďakuje
me!
Názov: Vstúpte, n. o.
Sídlo: Ul. 1. mája 15, 901 01 Malacky
IČO:
37924664
Forma: nezisková organizácia
č. účtu: 0189346266/0900
e-mail: vstupte@gmail.com
tel./fax.: 034 772 6274, 0918 756 548

Príbeh ľudského se
bapoznávania Porozprávam ti... je svojráz
nou terapiou pre čita
teľa. V rozhovoroch
psychoterapeuta a je
ho pacienta, ktoré
mu dáva návod na
život prostredníc
tvom osudov iných
ľudí, si každý náj
de niečo pre se
ba.

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

cii na Radlinského
ulici 2751/1, 3. p.,
č. d. 407.
Ak chcete súťažiť
o Porozprávam ti...,
pošlite do 1. apríla na
lepený kupón a možno
práve na vás sa usmeje
šťastie.

Originálnou železnou záhradou so všet
kým, čo k nej patrí, sa môže pochváliť
dom na Lesnej ulici. Každému okoloidú
cemu je hneď jasné, že tu býva majster so
šikovnými rukami.
Text, foto: -sisa-

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

Rozprávku
Dračie údolie
získava Mária
Švecová
z Malaciek. Žiadame
výherkyňu, aby sa ohlásila v redak

Kníhkupectvo
ĽUBICA

KUPÓN
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Krížovka
Cudzie slová začínajúce písmenom Ž:
žabó
- krajková ozdoba odevu;
žertva 	- obeť bohom;
tajnička č. 1	- textilný vzor tkania;
žervé
- krémový syr;
žakér 	- potulný recitátor;
žerzej	- hodvábna tkanina;
tajnička č. 2	- druh afrického papagája;
žetón
- hracia známka;
žalm
- biblický spev;
žiro	- prevod pohľadávky;
žalúzia	- roleta;
žokej
- profijazdec;
tajnička č. 3 - obsahový druh umelecké
ho diela;
žongláž
- artistický výkon;
žarakara	- juhoamerický jedovatý
had;
žovialita	- blahosklonnosť;
žardiniéra	- váza alebo stolík na kvety;
žúr	- večierok;



žargón
- slangový jazyk;
žurnalista	- novinár;
VODOROVNE
A svadobná kvetina; moc; dusík; tep;
časť tela B abvolt; kus ľadu na vode; ko
sil; gigant; ukazovacie zámeno C balík;
súhlas; nádoba na kŕmenie dobytka; sú
per; sonda D častica; poľovačka; spojka;
infekčná choroba; tajnička č. 1 E odná
šaj; stredná všeobecnovzdelávacia ško
la; mužské meno; nikto; Robotnícka te
lovýchovná asociácia F kyslík a uhlík; cu
dzopasná rastlina; časť slova rizoto; šnú
ra; evidencia vozidiel G dopravný
prostriedok; hodnota tovaru; rímskych
50; tajnička č. 2; jednotka hmotnosti.
ZVISLE
1 druh lacnej salámy 2 spojka; pracu
je pri budovaní ciest; začiatok abecedy

3 spoluhlásky v slove laky; háj; nemecká
predložka „v“ 4 papagáj; iniciála krstné
ho mena spisovateľa Filana; jestvujeme
5 bratov syn 6 jód, vodík, kyslík; písme
no na dopravnej značke označujúcej ne
mocnicu; traky na nohavice po česky
7 popevok; Vilma, Otakar, Filip; osobné
zámeno 8 Anna; tajnička č. 3; „bar“ bez
1
A
B
C
D
E
F
G

2

3

4

5

6

7

8

spoluhlások 9 upravil tóny hudobného
nástroja 10 práca vo fyzike; huriavk; Žel
míra 11 Univerzita Komenského; plť po
česky; EČV Malaciek 12 severské paroha
té zviera; polomer; knedlík po česky
13 nie jednoducho 14 prúdenie vody;
spojka; roh miestnosti 15 EČV Rimavskej
Soboty; spoluhlásky v slove vikier; zá
9

10 11 12 13 14 15 16 17

kladná organizácia 16 napätie vo fyzike;
železničné dráhy 17 strava.
Pripravil: JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

Kto chce súťažiť o knihy Zdravé bývanie
a Staviame a obnovujeme rodinný dom,
nech pošle kupón spolu so správnymi od
poveďami do 18. marca a zaradíme ho
do žrebovania.
Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali
správne vylúštenie tajničky – 1. zafír,
2. zeaxantín, 3. zero, 4. zuáv – sme
vyžrebovali Margitu Plušovú z Ber
nolákovej ulice v Malackách. Získava
knihy Zdravé bývanie a Staviamąe
a obnovujeme rodinný dom.

MALACKÝ
HLAS
MALACKÝ HLAS

KUPÓN
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ČASOPIS DO KAŽDEJ KABELKY
FAŠIANGY
Neodolateľné
delikatesy

VEGETARIÁNSKA DIÉTA

HRIEŠNE
KRÁSNA

Za 5 dní 3 kilá dole!

MYLNÉ DIAGNÓZY
ZÁHADNÁ CHOROBA
MATURANTKY

THAJSKÁ MASÁŽ

Lieči bolesť aj starosti
FEBRUÁR 2009
METRO MEDIA 0,73 € / 22 Sk

9 771336 991003

02

www.modernazena.sk

Spoločenská kronika
Od 16. 2. do 2. 3.
PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:

Kedysi som našiel srdce.
V tele mamy ukryté bolo,
ja som spal pod ním a počúval,
ako pokojne bije.

Marcoví jubilanti:
80 – Mária Bartalská; Štefá
nia Gombošová; Irena Gri
geľová; Vojtech Hágr; Rozina Ku
lošťáková; František Macko; Rozália
Malíková; Mária Moravčíková; Mária
Trankovičová; 85 – Jozefa Danihe
lová; Františka Kamenistá, 90 – Amá
lia Jurkovičová, 91 – Helena Beňko
vá, 96 – Albína Michalovičová

BIELIZEŇ

QUEEN

Skutočný príbeh

Srdce

V MENE LÁSKY
Užite si Valentína
ZÁZRAK VEČNEJ
MLADOSTI
À LA HOLLYWOOD

IVANA CHRISTOVÁ

Počúval som vesmírom unášaný,
až raz začul som srdce svoje.
Zapáčil sa mi ten zvuk,
odvtedy bije samo.

Tajomstvá odhalí v knihe

ª Účinné
nné triky pre horúcu lásku!
ª Výnimočne krásna a svieža
nielen na Valentína.
ª Chcete schudnúť? Za 5 dní
3 kilá dolu!
ª Neodolateľné zimné delikatesy.
ª Záhadná choroba maturantky.
ª Fenomén skupiny QUEEN.
ª Pútavé príbehy a osudy našich
čitateľov.
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

• Predám trstinové dosky 50/1000/1250
mm. Kontakt: 0905 64 54 50
http://www.pracazdomova.eu
MH 09 F5

http://www.chudnete.sk/jarus
MH 09 F6

http://www.pracadoma.sk/jarus

Prehltol som zo srdca mamino,
doteraz je moje.
Prehltol som ho pomaly.
Pomaly bije.

Adam Boškovič, *11. 2.; Va
nessa Čermáková, *18. 2.

Spúšťalo sa opatrne
v mojom krehkom tele.
Hlbšie a hlbšie
utopené v tej tmavej tme.

Malackí hasiči majú k dispozícii pojazdnú kombináciu „tatrovky“ a stíhačky.

Až zaseklo sa na polceste vľavo,
otočil som sa dolu hlavou.
A začal spúšťať po lane.
Do jej náručia, k mame.
Pomaly, pomaly z toho sveta preč,
kde noc je nocou aj dňom.
Kde svetom mi bola tma,
opustiť ho – bolestný ston.
A v ten deň prvý raz
cítilo srdce teplo slnka.
Doteraz si v hrudi slastne mrnká.
Odvtedy až doteraz.

MH 09 F7

http://www.pracadoma.sk/bimbo
MH 09 F8

Montáž sadrokartónov
Maliarske práce

0907 42 86 12
MH 09 F4

VÍTAME MEDZI NAMI:

A srdce bije, bije, bije.
Krv vypľúva a znova pije.
Úder za úderom, rytmicky,
pred aj za...
Stále dokola
až doteraz.
Pomaly a príjemne vypľúva a pije
a mne ide z toho mráz...

Unikát na kolesách

Netradičné auto čaká na svoj prvý zásah v garáži malackých hasičov. Tí
v spolupráci s maďarskými kolegami „poskladali” hasičské auto, Tatru 148
z osemdesiatych rokov minulého storočia, na ktorej podvozok namontovali
prúdový motor z vojenskej stíhačky MIG.

Auto navrhli po výbuchu v Gajaroch
v roku 1982. Následky výbuchu a požiar
na sonde zásobníka plynu vtedy likvido
valo deväť dní vyše 200 požiarnikov, po
sádka agregátu plynovo-vodného hase
nia z ukrajinského Ľvova, desiatky pod
nikových záchranárov, vojaci a policajti.
Preto chceli mať slovenskí hasiči vlastné
špeciálne auto, ktoré by takýto požiar
rýchlo uhasilo. „Zlepšovák“ má samostat

nú nádrž na letecký benzín kerozín. Auto
slúži na hasenie plynových fontán a vý
ronov, teda požiarov unikajúceho plynu.
Hasiacou látkou je zmes spálených ply
nov a vody, ktorej tlak spôsobí, že k ho
riacemu plynu sa nedostane prívod
vzduchu a požiar uhasí. Hasiči s autom
zatiaľ zasahovať nemuseli, úspešne ho
však vyskúšali na viacerých cvičeniach.
Zdroj: SITA, foto: Š. Kubalak

Kalendár mesta zľavnený
Tajomstvo či Froncov mlyn – to sú názvy diel malackých reálií výtvarníkov Art
clubu 2002. Kalendár s umeleckým nádychom, ktorého obrázky zútulnia každý
priestor, si môžete kúpiť v TIK-u (inkubátor), v kníhkupectve Ľubica (hotel Atrium)
a v klientskom centre v mestskom úrade len za 2 € (60,25 Sk).
-red-

DAVID ELŠÍK

Vysypané z obálky

Sú aj vhodnejšie miesta
Reagujem na nové všeobecne záväzné nariadenie týkajúce sa podmienok drža
nia psov, ktoré bolo publikované v Malackom hlase 4/2009. Sama som chovateľkou
psov a zaujali ma najmä priestranstvá na voľný pohyb zvierat. Bývam neďaleko par
číka na Břeclavskej ulici a som presvedčená, že to nie je vhodné miesto. Neustále ta
diaľ chodia ľudia smerujúci do Kauflandu a navyše oproti cez cestu je veľký štekajúci
pes, ktorý bude venčiacich psov iba provokovať. Tiež by ma zaujímalo, kto a v akých
intervaloch bude vyprázdňovať koše na psie exkrementy.

„Vychádzali sme z toho, že plocha v parčíku na Břeclavskej ulici bola v minulosti
a je aj v súčasnosti využívaná občanmi práve k tomuto účelu. Ak niekomu nevyhovu
je, môže využívať na voľný pohyb psov ostatné dve, ktoré boli schválené poslancami
mesta Malacky, alebo navrhnúť vhodnejšiu, ktorá je v majetku Mesta Malacky. Ná
vrhom sa budeme zaoberať. Vyprázdňovať koše na psie exkrementy budú pracovní
ci mesta podľa potreby. Ťažko teraz povedať, v akých presných intervaloch. Záležať
bude na veľkosti a počte nádob a ich využívaní majiteľmi psov,“ vyjadril sa k reakcii
vedúci oddelenia životného prostredia František Klíma.
Park v blízkosti starého cintorína

Diela šikovných rúk upútali

Text: -sisa-, foto: I. Žilavá
Zdroj: www.kpmma.prometheus.sk

Nákladné auto Michala Hlavatého obsadilo 1. priečku v kategórii Kolesová technika
väčšia ako 1:50.
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NIE SÚ MEDZI NAMI:

Ján Chamraz, Kuchyňa,
*1939; Ľudovít Longauer,
Malacky, *1951; Anton Kaňka, Ma
lacky, *1942; Terézia Vranovičová,
Jakubov, *1924; Alžbeta Drábková,
Studienka, *1926; Jiří Hejda, Lozor
no, *1942; Rafael Pulmann, Rohož
ník, *1936; Jozef Blažek, Malacky,
*1924; Mária Fialová, Kostolište,
*1936; Anna Černá, Malacky, *1952;
Jozef Rak, Malacky, *1928; Ľudovít
Zavegyel, Lozorno, *1953; Ing. Jozef Kovačič, Malacky, *1961
blahoželanie
Všetko najlepšie k 65.
narodeninám (11. 3.),
hlavne pevné zdravie
a dobrú pohodu v kru
hu celej rodiny
Františkovi
Lončekovi z celého
srdca želajú manželka, dcéry Janka
a Zuzka s manželmi, kmotra Anička
a Ján Havlíkovci, vnučky Mirka, Petra,
Nikolka, Zuzka a celá rodina posiela
veľkú pusu.

21. 2. nás navždy
opustil náš milovaný
manžel, otec, dedko
a pradedko Jozef
Blažek. Touto ces
tou sa chceme poďa
kovať všetkým prí
buzným a známym, ktorí ho odpre
vadili na poslednej rozlúčke 26. 2.,
a zároveň ďakujeme za prejavy sú
strasti a kvetinové dary. Smútiaca
rodina.

Parčík je plne využívaný

Dokončenie z . strany
pôsobia pod záštitou Vojenského útvaru
(VÚ) 1201 v Kuchyni. V seniorskej kategó
rii tentoraz zabojovalo 130 modelov vy
tvorených 51 súťažiacimi a v kategórii ju
nior vystavovalo 32 modelov 12 súťažia
cich. Okrem tradičných ocenení sa ude
ľovali aj špeciálne ceny – cena za najlepší
model v britskom markingu bez rozdie
lu mierky Memorial Grahama Wardela
a Pohár veliteľa útvaru VÚ 1201. O rok ča
ká tvorcov už jubilejný 10. ročník.

†

Marek Novák – Renáta Jur
kovičová

poďakovanie

HANA RYBÁROVÁ

Text, foto: -sisa-

POVEDALI SI ÁNO:

SpomienkY

Materské centrum Vánok

pozýva 28. 3. od 10.00 do 14.00 h na

Burzu detského
a tehotenského
oblečenia a potrieb.
Burza sa bude konať v priestoroch
centra na Ul. Martina Rázusa 30 v Ma
lackách. Záujemcovia o predaj det
ského oblečenia a potrieb na našej
burze môžu priniesť veci od 23. do 27.
marca od 9.00 do 12.00 h. Musia byť
čisté a jednotlivo označené menom
predávajúceho a cenou. Treba k nim
priložiť kompletný zoznam, ktorého
vzor nájdete na www.mcvanok.sk ale
bo vo Vánku. Bližšie informácie o pod
mienkach burzy vám poskytneme vo
Vánku alebo na číslach 034/772 69 34,
0905 390 780 alebo 0907 240 977.

11. 3. si pripomína
me 2. výročie úmr
tia nášho drahého
manžela, otca, syna
a brata Viliama Kaina. S láskou v srdci
spomína celá rodina. Kto ste ho po
znali, venujte mu tichú spomienku.
Odišla si tíško, ako od
chádza deň, a v našich
srdciach ostáva spo
mienka len.
28. 2. sme si pripome
nuli 3. výročie úmrtia
Antónie
Ondrejkovej.
Stále Ťa ľúbime a spomíname. S lás
kou spomínajú súrodenci Mária, Vie
ra, Anton, Jozef s rodinami. Neterky
i synovci.
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Tenisové úspechy
Počas zimného obdobia (november 2008 – marec 2009) sa naplno rozbehla ďalšia tenisová sezóna v TK Strojár Malacky. Tenistky a tenisti nielen trénujú, ale sa aj zúčastňujú turnajov. 14. a 15. februára sa na dvorcoch TK Dixon
Banská Bystrica konali zimné Majstrovstvá Slovenska seniorov vo vekových kategóriách 35+ a 40+. Súťažilo sa
v dvojhre v kategórii 35+, v kategórii 40+ a v štvorhre v kategórii 35+. Malacky reprezentoval na tomto šampionáte Radoslav Korbel, ktorý štartoval vo štvorhre vo vekovej kategórii 35+ spolu s bratom Branislavom. V konkurencii párov z celého Slovenska postúpila bratská dvojica po troch víťazstvách až do finále a získala striebornú medailu. Tenis na Záhorí reprezentovali aj dvaja hráči TK Zohor, ktorí budú v sezóne 2009 hosťovať v družstve „A“
družstiev dospelých TK Strojár Malacky – Peter Morávek a Daniel Valent. Obaja sa zúčastnili turnaja vo vekovej kategórii 35+, kde sa spolu stretli v semifinále, v ktorom dominoval Daniel Valent.
Z výsledkov štvorhry:
1. kolo: Branislav Korbel, Radoslav
Korbel – Morávek, Valent (obaja TK Zo
hor) 7/6, 0/6, 10/5
Štvrťfinále: Branislav Korbel, Radoslav
Korbel – Holéczy, Hricovíny (obaja TK Re
vúca) 6/0, 6/3
Semifinále: Branislav Korbel, Radoslav
Korbel – Horák, Šuhajda (obaja B. Bystri
ca) 6/2, 6/2
Finálne: Suláček, Vrško (obaja TJ Elán
V. Krtíš) – Branislav Korbel, Radoslav Kor
bel 6/1, 7/6
Dorastenka Alžbeta Gelingerová sa
zúčastnila štyroch turnajov. Prvý turnaj
za účasti 24 tenistiek bol na kurtoch ŠK
TC Dúbravka. Napriek veľmi dobrej hre
podľahla v 1. kole po viac ako dvojhodi
novom zápase Zuzane Ondrušovej (In
ter BA) 5/7, 5/7. Na ďalší turnaj cestovala
spolu s bratom Michalom, ktorý je záro
veň jej trénerom, až do Michaloviec. Na
kurtoch STŠ Michalovce (22 dorasteniek)
potvrdila zlepšenú hru a po dvoch víťaz

stvách ju zastavila až v semifinále domá
ca hráčka. Po vyrovnanom 1. sete sa na
nej už prejavila únava.
Výsledky
1. kolo: Gelingerová – Janošová (Mi
chalovce) 6/0, 6/0
Štvrťfinále: Gelingerová – Semanová
(Stará Ľubovňa) 6/3, 6/2
Semifinále: Gelingerová – Silvaiová
(Michalovce) 5/7, 0/6
Tretí turnaj usporiadal TK Tenkur Tren
čín. Za účasti 24 dievčat na veľmi kvalit
nom turnaji Alžbeta opäť zabojovala
a postúpila do semifinále. Pretože štvrť
finálový zápas dohrala v noci o 23.15 h
(po 2,5 hod. stretnutí) a semifinálový zá
pas sa už začínal o 9.30 h, v semifinálo
vom stretnutí sa prejavili chyby vyplýva
júce aj z únavy.

Výsledky
1. kolo: Gelingerová – Drgalová (Pezi
nok) 7/5, 6/3
Štvrťfinále: Gelingerová – Dibáková
(Inter BA) 7/5, 7/5
Semifinále: Gelingerová – Lacková
(Slávia Právnik) 3/6, 2/6
Zatiaľ posledný turnaj bol v Košiciach
na kurtoch VSE TK Akademik. Alžbeta
semifinálovou účasťou vo dvojhre a ví
ťazstvom vo štvorhre pokračuje v úspeš
nej sezóne.
Výsledky – dvojhra (21 dievčat)
1. kolo: Gelingerová – Bujňáková (Pre
šov) 6/1, 6/0
Štvrťfinále: Gelingerová – Chrobáko
vá (Michalovce) 6/1, 6/1
Semifinále: Gelingerová – Bessenyeio
vá (Michalovce) 1/6, 2/6
Výsledky – štvorhra (6 párov)
Semifinále: Gelingerová, Besse
nyeiová – Duhaňová, Želivská
(obe Košice) skreč.
Finále:Gelingerová,Besse
nyeiová – Ronáčová, Köte
lesová (obe Košice) 6/4,
4/6, 10/5
Turnajov sa však zú
častňujú aj ostatní ma
lackí tenisti – Dorota
Gašparíková, Patrik La
pin či Juraj Kachút.

Lucia
Truksová
najlepšou
hráčkou

Kontakt StreetFest je športovo-hu
dobný festival, ktorý sa tento rok usku
toční 3. a 4. júla v Zámockom parku
v Malackách. Predpredaj vstupeniek
sa začal ponukou akciovej vstupenky,
ktorá bude platiť na oba dni a dá sa
kúpiť len do 1. 4. Od tohto dátumu sa
bude cena permanentiek zvyšovať.
Dajú sa kúpiť v sieti Ticketportál aj cez
internet na www.ticketportal.sk.

Strieborná medaila bratov
Korbelovcov

Anketový lístok

Športovec (meno a priezvisko, klub, kategória)

vyhlasuje anketu

NAJ

obľúbenejší
športovec
a kolektív
roka 2008

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Kolektív (názov klubu, kategória)

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Hlasujúci (meno a priezvisko, adresa)

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Hlas môžete dať športovcovi alebo športovému kolektívu Malaciek, ktorý je vám najsympatickejší, resp. výkony koho oceňujete v rámci malackého športu a reprezentácie Malaciek. Vystrihnite anketový lístok a do 17. apríla ho pošlite na adresu redakcie, prineste osobne do klientskeho centra MsÚ M. Jurdákovej alebo vhoďte do schránky mestských médií pri schodisku do MsÚ. Spomedzi tých, ktorí sa
do ankety zapoja, bude vyžrebovaných desať šťastlivcov – výhercov vecných cien.

✃



CVČ Malacky v spolupráci s Riaditeľstvom materských škôl Malacky zorganizovalo turnaj jednotlivcov O pohár princa Fritza. Hrať sa malo päť
kôl tempom 2 x 7 min na partiu. Z 30 škôlkarov navštevujúcich šachové
krúžky súťažilo 18. Na hru dohliadali dvaja rozhodcovia – žiaci ZŠ Dr.
J. Dérera Tomáš Chabada a Dominik Beitl.
Vidieť sa dali králi, ktorí vytrvalo ostá
vali v šachu, partia, kde sa za 15 minút
nevyhodila žiadna figúrka alebo prehra
na čas, pričom proti hrozivej presile stál
jeden pešiak. Turnaj ukázal hráčsku silu
našich šachových nádejí. Víťaz vyhral Po
hár princa Fritza a tričko so šachovou
vežou. Prví deviati získali medaily a ostat
ní sladký cukrík útechy.

Výsledky:
1. Ján Osadský, MŠ Štúrova, 5 bodov,
2. Roman Veltschmid, MŠ Kollárova,
4 body,
3. Juraj Bača, MŠ Štúrova, 4 body.
Z dievčat sa najlepšie umiestnila Ka
rolínka Slobodová (7. miesto, 3 body).
Text, foto: TOMÁŠ CHABADA

Kontakt
StreetFest
2009

NAJ
MARIÁN MICHALOVIČ

Malí veľkými
šachistami

Text, foto: Pavol Gelinger
Radoslav Korbel

V Malackách sa konal v poradí tretí turnaj SPM mládeže v kategórii
starších dievčat. Turnaja sa zúčastnilo 33 hráčok z 15 klubov.
Najviac potešila svojím výkonom Lu
cia Truksová, ktorá kráčala jednoznačne
za víťazstvom. Najťažším zápasom bolo
semifinálové stretnutie, keď Lucia už pre
hrávala 2:0, ale fantastickým výkonom
dokázala tento zápas otočiť a zvíťazila
3:2 nad Jurkovou z Miňoviec.
Konečné poradie:
1. Lucia Truksová – Msk Malacky
2. Ľubica Barčiaková – ŠOG Nitra
3. Eva Jurková – Miňovce
Umiestnenie ďalších hráčok: 8. Do
minika Vizinová, 13. Kristína Nemčovičo
vá, 25.–28. Vanda Michalovičová, 29.–32.
Erika Drinková a Barbora Krasová;

Šach si obľúbili už aj škôlkari.

Karatistky vybojovali malackému klubu 21. miesto.

Vicemajsterky
Stredoslovenského
zväzu karate
Tohtoročnú valentínsku sobotu si karatisti z oddielu TJ Strojár Malacky
spestrili účasťou na Otvorených majstrovstvách Stredoslovenského zväzu
karate mužov a žien pre rok 2009 a na 2. kole stredoslovenského pohára
mládeže v Banskej Bystrici.
Na súťaži sa pod vedením trénera
a predsedu klubu Michala Pullmanna
zúčastnilo 6 pretekárok. V kategóriách
mládeže súťažili Nikola Mifkovičová, An
drea Filípková, Michaela Nguyenová
a Alžbeta Šutičová, ktorá súčasne získala
4. miesto v kategórii kata kadetiek. V naj
vyššej kategórii, kata žien, zaznamenali

obe reprezentantky Malaciek veľký
úspech, keď sa na druhom miestne
umiestnila Andrea Pullmannová a na
treťom Vladimíra Dzúrová. Dovedna tak
v medailovej bilancii klub z Malaciek
v konkurencii 25 klubov zo Slovenska
a Poľska obsadil konečné 21. miesto.
Text, foto: MICHAL PULLMANN
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