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V známom londýnskom múzeu sú
vystavené voskové figuríny osôb, ktoré
sa hlboko zapísali do dejín, no zostala
po nich len vosková pamiatka. Keby
sme však akokoľvek pozorne hľadali,
nie je medzi nimi postava Ježiša Krista.
Napadá nám otázka anjela ženám pri
Ježišovom hrobe: „Prečo hľadáte živé
ho medzi mŕtvymi? Niet ho tu. Vstal
z mŕtvych!“
O tom, že Kristus vstal z mŕtvych,
máme dosť dôkazov. Možno sme sa už
zamysleli, čo nám dáva náboženstvo
v každodennom živote. Iste to aj vie
me, ale niekedy na to zabúdame v upo
náhľanom spôsobe života. Viera nám
ukazuje správnu cestu. Vlieva novú silu
a optimizmus ísť ďalej, aj keď človek
niekedy nechápe prečo. Veľkej noci
vďačíme za nádej, ktorá prekračuje
zmyslové poznanie. Vďačíme jej za
naše budúce osobné zmŕtvychvstanie,
za večný život. Vzkriesenému Ježišovi
vďačíme za to, že naše cintoríny nie sú
pre nás miestom zúfalstva a beznáde
je. Vo svetle Ježišovho hrobu spozná
vame, že každé naše ľudské utrpenie
sa raz zmení vo víťazstvo a naša smrť
v život.
Želám vám, aby prežívanie a sláve
nie veľkonočných sviatkov v našich ro
dinách nebolo pre nás len akýmsi ri
tuálom oddeleným od všedného ži
vota. Radostné aleluja, ktoré prežíva
me z Kristovho vzkriesenia, nech nás
posilní v nádeji, že aj náš život sa raz
zmení vo večnú Veľkú noc.
ŠTEFAN RUSŇÁK,
dekan-farár

Pálfiovskému kaštieľu možno svitá na lepšie časy. S rozkvitnutím prvých jarných kvetov v parku mesto podalo projekt
na jeho rekonštrukciu. Predstavíme ho v budúcom čísle novín.
Prvé kolo prezidentských volieb v Malackách sa uskutočnilo 21. marca podľa vyjadrení predstaviteľov mesta štandardne a bez problémov. Ešte pred
uverejnením oficiálnych stanovísk sa na internetovej stránke mesta objavil
anonymný podnet, že volebné lístky sa pečiatkovali až po zatvorení volebných miestností a otvorení obálok. Po rozpútaní internetovej (prevažne anonymnej) diskusie sa o prípad zaujímala aj TV Markíza a reportáž s názvom
Volebný prešľap v Malackách odvysielala v hlavnej spravodajskej relácii
26. marca. Nesúlad so zákonom primátor mesta Jozef Ondrejka odmietol.

L. Škultétyová na margo hlasovacích lístkov:

„Ak volič odovzdal
svoj hlas, je platný”

Pokračovanie na . strane

13 333 eur
401 669,96 Sk

Prvomájové
Malacky 2009
HLAVNÁ TRIBÚNA –
futbalové ihrisko

LÚKA pred KAŠTIEĽOM
Alternativ Stage

10.00 – OTVORENIE
PRVOMÁJOVÝCH MALACIEK
10.30–11.30 Kesanka, malá dychová
kapela z Bánova
12.00–12.45 Otto Weiter
12.30–14.30 Mrchane + Elvis Presley,
playback show a imitátor E. Presleyho
15.00–17.00 Eva a Vašek, spevácka
dvojica známa z televíznych reklám
17.30–18.30 Mariachi Sin Fronteras,
tradičné mexické piesne
19.00–22.00 Majáles s Krištofovcami, (nielen) muzika do tanca

10.00–16.00 Stánok zdravia Nemocničnej, a. s., meranie tlaku a tuku
10.30–11.00 TONIC, hud. skupina ZUŠ
11.30–12.30 Salamander, folk, world
music pesničkára Romana Vámoša
13.00–14.00 Vrbovské vŕby, world
music
14.30–15.30 Funny fellows, hudba
20. rokov
16.00–17.00 Lucia Lužinská, jazz
17.30–18.30 AC+, pop-rock

IV. LÚKA za KAŠTIEĽOM

10.30–15.00 Detské hry a radosti
s OZ M.L.O.K. a CVeČkom
11.00–11.30 Corvus Arma–HAVRANI,
10.30–12.30 TANCUJÚCA RADOSŤ hisotický šerm
s tanečným štúdiom MCK SALTATRIX
12.00–13.00 Divadielko v tráve
13.30–17.30 Malacká scéna
13.30–14.00 Corvus Arma–HAVRANI
13.30–14.30 Zakilo, malacká hip-ho 14.30–15.30 Divadielko v tráve
pová mladá formácia
16.00–16.30 Corvus Arma–HAVRANI
15.00–16.00 Napínavé príbehy, popHÁDZANÁRSKE
-rocková kapela
IHRISKO
16.30–17.30 REQUIEM, rock
18.00–19.00 Mango Molas, spojenie Detský svet, motorky, nafukovacie
afrokubánskej a brazílskej hudoby
hrady na skákanie, trampolíny,
19.30–20.30 Mukatado
maľovanie na tvár,
21.00–22.00 SMOLA A HRUŠKY, rock rozprávkové postavy...
s prvkami ska, punku a irónie
Zmena programu vyhradená!

II. ŠKVAROVÉ IHRISKO
Staré futbalové ihrisko

pri uplatnení šrotovného

11 333 eur

341 417,96 Sk

SUZUKI Sx4 1,6 Sedan, výbava: metalíza, 6 airbagov, ABS, rádio s CD MP3, kožený multifunkčný
volant, elektrické okná, elektrické zrkadlá s vyhrievaním, vyhrievané predné sedadlá, centrálne
zamykanie s diaľkovým ovládaním, servoriadenie, disky z ľahkých zliatin, predné hmlovky, palubný
počítač, 515 litrový batožinový priestor, 110 koňový motor... MADE IN JAPAN

Organizátori:
15-0006 MA13

MH 09 F1

...a tak Slovensko zostáva pri starom.
Napätie volebnej noci po druhom kole
prezidentských volieb na Slovensku
4. apríla opadlo, keď Štatistický úrad SR
pred polnocou poskytol priebežné výsledky po sčítaní vyše 90 % hlasov.
Podľa nich už bolo jasné, že staronovým
prezidentom SR sa stane Ivan Gašparovič. Jeho víťazstvo oficiálne oznámila
Ústredná volebná komisia v nedeľu 5. 4.
o 10.00 h. Po tesnom náskoku úradujúceho prezidenta pred Ivetou Radičovou
z 1. kola voliči akoby sa zobudili a celková vyššia volebná účasť občanov SR sa
zvýšila na 51,67 % oproti 43,63 % spred
dvoch týždňov. Tento jav pomohol zvýšiť náskok Ivanovi Gašparovičovi z predchádzajúcich 46,70 % na 55,53 % získaných hlasov a Ivete Radičovej z 38,05 %
na 44,47 % hlasov voličov.
Volebná účasť v Malackách v 2. kole
dosiahla 47,13 %. K volebným urnám
prišlo 7153 z celkového počtu 15178 voličov zapísaných v zoznamoch oproti
40,78 % z prvého kola 21. marca (6162
z celkového počtu 15 110 voličov zapísaPokračovanie na . strane

Podujatie podporili:

SPRAVODAJSTVO
skrátka
• 20. 3. navštívil primátor mesta Jozef
Ondrejka Vojenskú leteckú základňu
v Kuchyni. Opúšťal ju veliteľ pplk. Igor
Brandabura. Zastupujúcim veliteľom je
mjr. Peter Prokop.
• Komplikovaný výjazd vozidiel po zavedení jednosmernej premávky zo sídla
Vojenských lesov, š. p., na Zámockej ulici
a zámer prepojenia lokality Tri duby so
Zámockým parkom boli 23. 3. hlavnými
témami stretnutia primátora J. Ondrejku
so zástupcami podniku.
• Koordinačné rokovanie zástupcov samosprávy Bratislavského kraja v oblasti
cestovného ruchu sa v sídle BSK uskutočnilo 24. 3. Hlavným bodom programu
bol návrh projektového zámeru na vytvo
renie destinačného manažmentu v cez
hraničnom regióne Slovensko – Rakúsko.
• Pripomienkovanie projektu rekonštrukcie verejného osvetlenia s diskusiou
o spôsobe realizácie sa na MsÚ uskutočnilo 24. 3.
• 25. 3. viedol Jozef Ondrejka koordinačnú poradu k projektu odkanalizovania
mesta. Na jeho realizáciu chce mesto využiť možnosti eurofondov.
• Zástupcovia Sociálnej poisťovne navštívili 30. 3. primátora mesta so zámerom
zriadenia vysunutého pracoviska Sociálnej poisťovne v Malackách. V priebehu
dvoch mesiacov by malo byť pracovisko
otvorené v budove inkubátora.
• Primátor Jozef Ondrejka a vedúca stavebného úradu Gabriela Reháková rokovali 30. 3. so zástupcami spoločnosti Minervasis o ďalšom postupe v plánovanej
výstavbe v lokalite za záhradkárskou osadou Olšiny. Po spracovaní návrhu zmien
a doplnkov územného plánu mesta sa
materiálom bude zaoberať mestské zastupiteľstvo, prejde aj verejným prerokovaním. Súčasne sa bude pripomienkovať
územný plán zóny pre túto lokalitu.
• Účastníci snemu Združenia miest a ob
cí záhorskej oblasti zvolili 31. 3. za predsedu združenia na nasledujúce dvojročné obdobie Ľubomíra Parízka, primátora
Senice. Snem zároveň vyslovil podporu
Klubu starostov Malackého okresu, ktorý
pripravuje návrh na zmenu čerpania
zdrojov EÚ v súvislosti s diskrimináciou
Bratislavského kraja.
-ipo-

Mínus tri
percentá
Medzinárodný projekt mínus tri
percentá, do ktorého sa zapojili
Malacky ako jediný reprezentant
SR, by mal mestu po troch rokoch
zabezpečiť trojpercentnú úsporu
na energiách. Po prvom stretnutí
manažérov projektu v írskom
Dubline sa 26. a 27. marca zúčast
není stretli v Bratislave, aby pre
zentovali svoje východiská, vy
týčené stratégie, metodológiu
a opatrenia.
Bronislava Herdová z partnerského
Energetického centra Bratislava Malackám odkázala toto:
„Je vynikajúce, že Malacky sa do takéhoto projektu zapojili. V porovnaní
s ostatnými partnermi z Írska, Rakúska,
Severného Írska, Veľkej Británie, Španielska či Slovinska sú však v projekte
na úplnom začiatku, pretože v Malackách doteraz neexistovala jasná oddelená evidencia spotreby energií v mestských budovách, pri verejnom osvetlení a podobne.”

Na konferencii Malacky zastupoval projektový manažér Peter Vavák. A rokovalo sa v angličtine.

Zomknúť sa...
Z prezentácií zúčastnených sa uká
zalo, že všetci vychádzajú z evidencií
spotreby za posledných päť rokov.
„Najdôležitejšou úlohou pre Malacky

Národ nezvolil zmenu...
Dokončenie z . strany
ných v zoznamoch). Rozdiel medzi oboma kandidátmi v 2. kole tu však bol v porovnaní s celoslovenským 11 %-ným rozdielom oveľa tesnejší – iba 5,36 %, čo
predstavuje rozdiel iba 379 hlasov z celkového počtu 7153 hlasov voličov, ktorým boli vydané obálky. Po 1. kole Iveta
Radičová v Malackách zaostávala za víťazom dokonca iba o 2,4 % (147 hlasov),
keď sa jej podarilo zvíťaziť v piatich z dvanástich volebných okrskov (okrsky č. 3, 5,
7, 8, 9). V 2. kole však dva z nich stratila
(okrsky č. 7, 8). Aj Malacky tak prispeli
k zvoleniu Ivana Gašparoviča, ktorý v úlohe hlavy štátu vstupuje do svojho druhého päťročného funkčného obdobia.

Vo volebnej  miestnosti 6. okrsku
na Mierovom námestí vhodila
prvú obálku do urny už o 7.05 h
malacká poetka Anna Beňková.

Boli hlasovacie lístky
opečiatkované?
Na otázku, či sa po otvorení urien
volebné lístky dodatočne upravovali,
D. Vavrinec odpovedá: „K tomu sa ne-



Aký je názor odborníkov?
Jarmila Rajnová, zapisovateľka obvodnej volebnej komisie, sa k téme nechcela vyjadriť. Podľa nej povinnosti mes
ta definuje zákon.
Podľa Lívie Škultétyovej, riaditeľky
odboru volieb a referenda Ministerstva
vnútra SR, je povinnosťou obce volebné
lístky opečiatkovať a až potom ich odovzdať predsedom okrskových volebných
komisií: „Samozrejme, obec zabezpečí
označenie úradnou pečiatkou a až potom hlasovacie lístky vydá. Lístok nie je
hlasovacím lístkom bez označenia pečiatkou ústrednej volebnej komisie a obce. Zákon jednoznačne vymedzuje povinnosť obce časovo i obsahovo.“ Na

Text, foto: TATIANA BÚBELOVÁ

Volebný výsledok v Malackách [%]

47,32

44,47

Tatiana Búbelová
Foto: S. Osuský

viem vyjadriť, nebol som prítomný pri
otváraní urien ani obálok v žiadnej okrskovej volebnej komisii. Môžem len opäť
konštatovať, že do začiatku hlasovania
sme nedostali žiadnu pripomienku alebo podnet na nejaké nedostatky.“ K otázke, či boli hlasovacie lístky pred začiatkom volieb opečiatkované, sa D. Vavrinec nevyjadril.
Osobný dohľad nad 2. kolom prezidentských volieb sa v rámci kompetencií mesta rozhodol prevziať primátor Jozef Ondrejka. Vyhlásením na internetovej stránke mesta verejne prevzal zodpovednosť za ich regulárnosť a ubezpečil, že budú zabezpečené k spokoj
nosti všetkých.

cieľom tohto neinvestičného projektu,“
pripomenula dôležitosť precízneho
sledovania výdavkov na všetky druhy
energií.

52,68

Volebný výsledok
v Slovenskej republike [%]

55,53

n Iveta Radičová n Ivan Gašparovič

Ak volič odovzdal svoj hlas, je platný
Dokončenie z 1. strany
Predseda obvodnej volebnej komisie
Roman Šimoník uviedol, že počas volieb
a ani počas spracúvania výsledkov volieb nebola zaznamenaná žiadna oficiálna sťažnosť. Prednosta MsÚ v Malackách
Dušan Vavrinec, zodpovedný za technicko-organizačné zabezpečenie volieb, po
skytol prostredníctvom www.malac
ky.sk takéto stanovisko:
„Od 5.00 h si predsedovia okrskových volebných komisií (OVK) postupne prevzali zoznamy oprávnených voličov, hlasovacie lístky a volebné miestnosti s tým, že pred začiatkom hlasovania o 7.00 h všetky OVK vyhlásili hlasovanie za začaté, čím potvrdili pripravenosť miestností, stav volebnej dokumentácie a schopnosť uznášania sa.
Nedostatky, ktoré sa vyskytli počas volieb, sa operatívne riešili a priebežne
odstraňovali. V zápisniciach okrskových
volebných komisií o priebehu a výsledku hlasovania, ktoré boli riadne podpísané, sa nevyskytli žiadne záznamy alebo oficiálne podnety na porušenie zákonov alebo iných predpisov, ktoré by
museli komisie riešiť alebo ktoré by
spôsobili prerušenie hlasovania.“

je teraz zomknúť tím v úsilí získať pravdivé údaje o spotrebe energií najmenej za tri predchádzajúce roky. Až dobrá evidencia môže viesť k opatreniam
a potom k reálnym úsporám, ktoré sú

otázku, či má chýbajúca pečiatka vplyv
na platnosť hlasovania L. Škultétyová
odpovedala: „Nie. Volič odovzdal svoj
hlas a ten je platný.“
Čo hovorí zákon?
(zákon č. 46/1999 o spôsobe voľby
prezidenta)
§ 13, ods. 2 a 4
Hlasovací lístok musí byť opatrený
odtlačkom pečiatky ústrednej volebnej
komisie a odtlačkom úradnej pečiatky.
Obec zabezpečí, aby hlasovacie lístky
boli doručené v deň konania voľby prezidenta všetkým okrskovým volebným
komisiám najneskôr dve hodiny pred začatím hlasovania.
§ 21, ods. 2
Oprávnený volič... dostane od okrskovej volebnej komisie prázdnu úradnú
obálku opatrenú štátnym znakom SR
a hlasovací lístok.
§ 23
Po vybratí hlasovacích lístkov z obálok komisia vylúči neplatné hlasovacie
lístky. Každý člen okrskovej volebnej komisie môže nazrieť do hlasovacích lístkov. Predseda okrskovej volebnej komisie kontroluje správnosť sčítavania
hlasov. Ak vzniknú pochybnosti o platnosti hlasovacieho lístka, rozhoduje s
konečnou platnosťou o platnosti hlasovacieho lístka okrsková volebná komisia.

Nachádzam sa v ťažkej životnej situácii, o akej sa mi nesnívalo ani v tých
najhorších snoch. Ťažko sa mi o tom píše a ešte ťažšie hovorí. Nášmu sy
novi Alessiovi diagnostikovali akútnu myeloblastickú leukémiu.

Alessio potrebuje krv

Alessio je žiakom Základnej školy M. Olšovského v Malackách. Na onkologickom detskom oddelení je neustále treba obrovské množstvo krvi, trombocytov, plazmy. Chcem poprosiť – ak vám nerobí problém darovať krv, prosím,
spravte to. Na oddelení je tejto vzácnej tekutiny stále málo. Až tu som si uvedomila, že dnes je všetko ostatné nahraditeľné chémiou, ale krv nie. Len môj
syn dostáva denne transfúziu a niekoľko litrov trombocytov a plazmy. A takýchto detičiek je tu naozaj veľa. Aby sa krv dostala na toto oddelenie, pri
darovaní treba menovite určiť, pre koho je určená: Alessio Liberato, detské
onkologické oddelenie DFNsP Bratislava. Krvná skupina nie je dôležitá, sú
potrebné všetky. Ďakujem veľmi pekne za všetky deti.
Andrea LiberatovÁ

Navštívia vás opytovatelia
Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC).
Zisťovanie EU SILC sa uskutoční v takmer 6-tisíc náhodne vybraných domácnostiach vo viac ako 300 obciach od 1. do 30. apríla prostredníctvom externých
spolupracovníkov. Opytovatelia sú povinní preukázať sa osobitným poverením
a odovzdajú domácnostiam písomnú informáciu o účele zisťovania. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely.
Upozorňujeme obyvateľov Malaciek, aby neposkytovali údaje žiadnym osobám, ktoré sa nepreukážu príslušným „poverením opytovateľa“ a dokladom
totožnosti. Bližšie informácie môžete získať na telefónnom čísle 02/69 25 04 10,
69 25 04 00.
Magdaléna Šipková, riaditeľka ŠÚ SR

IVANA POTOČŇÁKOVÁ

MALACKÝ HLAS
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SAMOSPRÁVA

Z kaluže do blata
Najmä v upršanom období sledujú
Malačania nedostatky ciest, chod
níkov a parkovísk v meste. Asfalt
je často plný jám, na niektorých
parkoviskách dokonca chýba.

Michaela Adamovičová oslovila re
dakciu s otázkou, či sa bude niečo robiť
s parkoviskom na Záhoráckej ulici.
„Konkrétne zo strany Ulice 1. mája
je parkovisko, ktoré je už niekoľko ro
kov v zlom stave. Mesto tento problém
každoročne rieši zasýpaním jám štrkom
alebo podobným materiálom. Žiaľ, dl
hodobý efekt to nemá. Teraz je situácia
naozaj hrozná. Málokedy sa podarí cez
parkovisko prejsť bez toho, aby ste „ne
škrkli“. Dokonca sa už stalo, že autá v ja
mách zapadli,“ tvrdí.
Tento rok nie
Na problém a jeho riešenie sme sa
spýtali vedúcej oddelenia dopravy
a stavebného poriadku mestského úra
du Gabriely Rehákovej.

„Pre vnútrobloky na Ulici 1. mája má
me vypracovaný projekt, ktorý zahŕňa
aj spevňovanie parkovísk. Momentálne
však na jeho uskutočnenie chýbajú fi
nancie. Podobné renovácie sa budú
pripravovať v rámci celého mesta a bu
dú zahŕňať aj revitalizáciu zelene. Tento
rok to však určite nebude,“ informovala
G. Reháková.
„Čo sa týka zasýpania jám, záleží na
tom, či budeme mať k dispozícii vyfré
zovaný asfalt,“ dodala.
Text, foto: SIMONA ŠÍPOVÁ

Máte postreh alebo informáciu, ktorá
môže zaujímať viacerých Malačanov?
Vášmu mailu sa potešíme na adrese:

@

malackyhlas@malacky.sk

Tmavé priechody
Z množstva priechodov pre chod
cov, ktoré malacké cesty križujú,
sú mnohé – dokonca v centre mes
ta – dodnes neosvetlené.
„Najkritickejšia je situácia na Záho
ráckej ulici a na križovatke pri obchod
nom dome Lidl,“ objasňuje Gabriela Re
háková, vedúca oddelenia dopravy
a stavebného poriadku mestského úra
du. Problémom pri osvetľovaní priecho
dov je však okrem vysokej ceny aj to, ko
mu cesty patria. „Väčšinou ide o štátne
cesty. Ak chce Mesto Malacky priechody
vybaviť osvetlením, musí mať najprv sú

hlas ich majiteľa,“ pokračuje G. Rehá
ková.
Okrem toho osvetlenie jedného prie
chodu stojí približne 3320 € (asi100 000
Sk), čo tiež nie je zanedbateľná suma.
S otázkou spolufinancovania osvetlenia
sme sa obrátili na Slovenskú správu
ciest. „Slovenská správa ciest neplánuje
realizovať osvetlenie priechodov v Ma
lackách. Na pracovnom rokovaní sme
mestu odporučili osvetlenie priechodov
silnejším osvetlením, silnejšími žiarovka
mi,“ informovala Iveta Fedorová, vedúca
organizačno-správneho odboru SSC.
Text, foto: SIMONA ŠÍPOVÁ

Nespevnené parkovisko vo vnútrobloku medzi bytovkami na Záhoráckej ulici a Ulici 1. mája

Mesto
Malacky

podľa § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a podľa § 5 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na vymenovanie
riaditeľa Základnej
školy Dr. J. Dérera,
Ul. gen. M. R. Štefánika 7,
901 01 Malacky.
Požadované kvalifikačné
predpoklady:
• odborná a pedagogická spôsobi
losť požadovaná podľa Vyhlášky Minis
terstva školstva SR č. 41/1996 Z. z. o od
bornej a pedagogickej spôsobilosti pe
dagogických zamestnancov v znení ne
skorších predpisov
• najmenej päť rokov pedagogickej
praxe
• absolvovanie prvej kvalifikačnej
skúšky alebo jej náhrady podľa Vyhlášky
Ministerstva školstva SR č. 41/1996 Z. z.
o odbornej a pedagogickej spôsobilosti
pedagogických zamestnancov v znení
neskorších predpisov
Ďalšie požiadavky:
• bezúhonnosť
• predloženie návrhu koncepcie roz
voja ZŠ Dr. J. Dérera, Ul. gen. M. R. Štefá
nika 7 v Malackách
• prehľad v školskej legislatíve
• organizačné, riadiace a komunikač
né schopnosti

ní

Požadované doklady
na výberové konanie:
• žiadosť o účasť na výberovom kona

• overené kópie dokladov o vzdelaní
a absolvovaní prvej kvalifikačnej skúšky
alebo jej náhrady
• podpísaný štruktúrovaný životopis
• výpis z registra trestov nie starší ako
3 mesiace
• vlastný návrh koncepcie rozvoja
školy (najviac v rozsahu 4 strán)
• písomný súhlas uchádzača so spra
cúvaním jeho osobných údajov pre po
treby výberového konania

Chýbajúce svetlá na Záhoráckej ulici a na križovatke pri obchodnom dome Lidl predstavujú nebezpečenstvo nielen pre chodcov, ale aj pre vodičov.
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riaditeľa
Materskej školy,
Kollárova 896, 901 01 Malacky
s elokovanými triedami
na Bernolákovej,
Hviezdoslavovej
a Štúrovej ulici.
Požadované kvalifikačné
predpoklady:
• odborná a pedagogická spôsobi
losť požadovaná podľa Vyhlášky Minis
terstva školstva SR č. 41/1996 Z. z. o od
bornej a pedagogickej spôsobilosti pe
dagogických zamestnancov v znení ne
skorších predpisov
• najmenej päť rokov pedagogickej
praxe
Ďalšie požiadavky:
• bezúhonnosť
• predloženie návrhu koncepcie roz
voja Materskej školy, Kollárova 896 v Ma
lackách s elokovanými triedami
• prehľad v školskej legislatíve
• organizačné, riadiace a komunikač
né schopnosti
Požadované doklady
na výberové konanie:
• žiadosť o účasť na výberovom ko
naní
• overené kópie dokladov o vzdelaní
• podpísaný štruktúrovaný životopis
• výpis z registra trestov nie starší ako
3 mesiace
• vlastný návrh koncepcie rozvoja
školy (najviac v rozsahu 4 strán)
• písomný súhlas uchádzača so spra
cúvaním jeho osobných údajov pre po
treby výberového konania

riaditeľa
Centra voľného času,
Ul. Martina Rázusa 30,
901 01 Malacky
Požadované kvalifikačné
predpoklady:
• odborná a pedagogická spôsobi
losť požadovaná podľa Vyhlášky Minis
terstva školstva SR č. 41/1996 Z. z. o od
bornej a pedagogickej spôsobilosti pe
dagogických zamestnancov v znení ne
skorších predpisov
• najmenej päť rokov pedagogickej
praxe
• absolvovanie prvej kvalifikačnej
skúšky alebo jej náhrady podľa Vyhlášky
Ministerstva školstva SR č. 41/1996 Z. z.
o odbornej a pedagogickej spôsobilosti
pedagogických zamestnancov v znení
neskorších predpisov
Ďalšie požiadavky:
• bezúhonnosť
• predloženie návrhu koncepcie roz
voja Centra voľného času, Ul. M. Rázusa
30 v Malackách
• prehľad v školskej legislatíve
• organizačné, riadiace a komunikač
né schopnosti

ní

Požadované doklady
na výberové konanie:
• žiadosť o účasť na výberovom kona

• overené kópie dokladov o vzdelaní
a absolvovaní prvej kvalifikačnej skúšky
alebo jej náhrady
• podpísaný štruktúrovaný životopis
• výpis z registra trestov nie starší ako
3 mesiace
• vlastný návrh koncepcie rozvoja za
riadenia (najviac v rozsahu 4 strán)
• písomný súhlas uchádzača so spra
cúvaním jeho osobných údajov pre po
treby výberového konania

Požadované doklady je potrebné doručiť do 24. apríla 2009 do 13.00 h na adresu Mesto Malacky, Radlinského 2751/1,
901 01 Malacky v obálke s označením „Neotvárať – výberové konanie – riaditeľ ZŠ Dr. J. Dérera“ alebo „Neotvárať – vý
berové konanie – riaditeľ MŠ“, alebo „Neotvárať – výberové konanie – riaditeľ CVČ“.
V prípade zasielania poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky. Termín, miesto a čas výberového konania budú
uchádzačom, ktorí splnili podmienky na účasť vo výberovom konaní, oznámené najmenej 7 dní pred jeho začatím.
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Niektorí Malačania upozorňujú na množstvo
psov v meste a problémy s nimi spojené

a potom som tri týždne v kuse pracoval. Dokonca aj v pracovnom čase,“ tvrdí hrdo.

Medzi nami ľuďmi

Vyše roka práce
Ručnej práci, ktorá je všeobecne považovaná skôr za záľubu žien, venuje
celé soboty aj nedele, niekedy aj dvanásť hodín. Ktorá výšivka mu zabrala
najviac času? „Mapu Európy som podľa
atlasu vyšíval asi rok a pol. No stojí za
to, nie?“

Redakciu oslovil obyvateľ Kukorelliho ulice a posťažoval si na neúnosný
hluk, ktorý – podľa neho vo viacerých častiach mesta – spôsobujú psy.

Mesto psov
kančík môže požiadať Regionálny úrad
„Malacky, ako sa zdá, sa stávajú mes- verejného zdravotníctva o zmeranie
hlučnosti. Ten určí, či je hluk spôsobo
tom psov. Vraj dobré miesto pre život
je plné psích výkalov a ich nevaný psami nadmerný.
prestajného štekania a za
výjania. Máloktorý ma
Prekvapenie
jiteľ psa pritom dbá
v tráve
na pravidlá slušnéFaktom zostáva,
ho susedského
že niektorí majitespolunažívania,“
lia si so svojimi
píše Milan Pukanzvieracími miláčík. „Pomaly z kažčikmi skutočne
dého dvora rodinnerobia starosti.
ného domu na vás
Len zriedka na ulici
vybehne štekajúci
zbadáme chovateľa,
pes. A jeho majiteľ?
ktorý po psovi uprace
Načo by sa staral o to,
výkaly. Prechádzka po
čo ho nepáli. Veď nech breparku sa vďaka nim mení
še, je to pes... Mám malé deti Podobné prekva na kľučkovanie mínovým poa nočné vyčíňanie psov na penia nájdeme ľom. Z pokuty za neupratanie
Kukorelliho ulici je takmer v malackých uli po zvierati, ktorú môže predpravidlom. Sám som sa pokú- ciach na každom stavovať suma 15 €, si tiež vešal zjednať nápravu so suse- kroku.
ľa ľudí hlavu nerobí.
dom aj za asistencie mestskej
polície, keď osobné prosby nezaberali, Parčíky čoskoro pripravené
V meste majú naši štvornohí miláčikovia
žiaľ, stále márne,“ uvádza ďalej.
čoraz viac výhod. Jednou z nich sú aj
Vyť či nevyť?
miesta na ich voľný pohyb, ktorých by
Veľa majiteľov má psy najmä na strá- malo byť šesť. V čase uzávierky Malackéženie. Ak štekajú na okoloidúcich ľudí, ho hlasu sa podľa vyjadrenia Františka
plnia si vlastne svoju úlohu. Pravdou tiež Klímu, vedúceho oddelenia životného
je, že neexistuje prostriedok, ktorý hluč- prostredia MsÚ, vyrábali tabule na ich
ného psa, ktorému inak nič nechýba, utí- označenie, ku ktorému príde hneď po
ši. „MsP sa podobnými prípadmi už nie- ich vyhotovení. Plochy na voľný pohyb
koľkokrát zaoberala. Ak štekajúci pes, psov však nie sú plochami na voľné znektorého niekto ohlási, nešteká neustále, čistenie ich výkalmi. Každý majiteľ je
ale len ak ide niekto okolo, nie je týraný povinný psí trus odpratať a vyhodiť do
a jeho chov nie je v rozpore so Všeobec- nádob na psí trus alebo komunálny odne záväzným nariadením o chove do- pad.
mácich zvierat, nemôžeme a ani nemáPsy s nami žijú, pretože to chceme
me dôvod zasiahnuť,“ vysvetlil Vladislav my. Nemôžeme im zakázať štekať,
Kunák, preventista MsP. „Ak šteká nepre- tak ako ani ony nám nezakazujú
tržite, vyzveme majiteľa, aby psa utíšil,“ rozprávať či byť hluční.
pokračuje. Podľa V. Kunáka však M. PuText, foto: SIMONA ŠÍPOVÁ

Text, foto: SIMONA ŠÍPOVÁ

Stanislav Turek, podplukovník v zálohe,
trávi víkendy pri vyšívaní. Svoj byt vy
zdobil vlastnými „obrazmi“.

Vyšívanie
je páračka
Vojaci z povolania sú stereotypne
zaškatuľkovaní ako drsní chlapi,
zväčša bez citu k umeniu. Stanislav Turek je však svetlou výnimkou – celé hodiny zasvätil vyšívaniu krížikovým stehom.
Ako sa podplukovník v zálohe dostane k ručným prácam? „Ako malý som
strávil celý rok v nemocnici. Tu ma zdravotné sestričky naučili vyšívať,“ vysvetľuje rodák z Kežmarku. „Vtedy som bol
piatak v základnej škole. K vyšívaniu
som sa opäť vrátil až v roku 1993, keď
som sa s rodinou presťahoval do Malaciek,“ pokračuje.
Netradičné obrazy
U Turekovcov v byte visia na stenách
netradičné obrazy – zarámované výšivky. S. Turek vyšíva podľa predlôh, ktoré
si aj sám zakresľuje. Ako inak by mohol
vyšiť tvár svojej manželky? „Je to fuška.
Niekedy hodiny len kreslím predlohu.
Potom sa pustím do vyšívania, no ak
netrafím čo len jeden krížik, musím dielko vypárať,“ hovorí otec troch dcér. „Vyšívanie mi vlastne nahrádza maľovanie.

Farby musia stopercentne sedieť, z obrazu nemôže nič vytŕčať.“
Vyšívanie v pracovnom čase
S. Turek však nevyšíva len pre rodinu
a priateľov, ktorých takýmto spôsobom
často obdarúva. „Každoročne som vyhrával armádne súťaže umeleckej tvorivosti. Najviac si však cením výšivku
stíhačky pre jedného amerického plukovníka. Najprv som si nakreslil predlohu podľa originálu, nie podľa fotky,

www.kia.sk

V súvislosti s aktuálnou otázkou
intenzívneho čistenia ulíc sme sa
vás spýtali:

ste spokojní

s čistením
a udržiavaním
ulíc?

Milan Šablatúra,
27 r., vzduchotechnik
Nedá sa povedať, že by
som bol veľmi spokoj
ný. Zametacie vozidlá
v meste nevídam. Sem-tam ručne pozametať
park v strede mesta podľa mňa nestačí.

Eva Vargová, 46 r., učiteľka
Čistenie chodníkov
v meste mi chýba. Oko
lo činžiaku, v ktorom
bývame, sú ešte stále
porozsýpané kamien
ky, ktorými sa posýpal
sneh. A takáto situácia
je určite vo viacerých častiach mesta.
Nielenže sa po chodníkoch nedá poriad
ne chodiť, ale korčuľovať už vôbec nie.
Branislav Hindra, 26 r., analytik
S čistotou v meste som
spokojný. Pravidelne ví
davam ľudí, ktorí zbie
rajú odpadky zo zeme
a upratujú aj okolo kon
tajnerov. Ak je niekde
neporiadok, myslím, že
je to tým, že Malačania sú neporiadni.
Keby pracovníci mesta neupratovali,
v odpadkoch by sme boli už asi po kole
ná. Často tiež vidím, že majitelia prevá
dzok sa nestarajú o tú časť chodníka,
o ktorú by sa mali. Najmä v zime.

V MALACKÁCH na Pezinskej 37 • telEFÓN: 034/774 11 38

Marta Burclová, 51 r., úradníčka
Podľa mňa ulice nie sú také čisté, ako by
mali byť. Aj keď to porovnám s inými
mestami. Pracovníci mesta by sa mali
udržiavaniu čistoty venovať viac.    -sisa-
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Zbierka pre ženy a deti v krajnej núdzi trvá do 20. mája

Polievkou podporili aj Betániu
Jednoduchý polievkový „bufet”,
ktorý bol 21. marca v čase obeda
otvorený v parku na Kláštornom
námestí, sa pre viacerých okoloidúcich stal miestom, kde mohli na
chvíľu vystúpiť zo zhonu, ktorým
sú naše sobotňajšie nákupy často
poznačené. Napriek dobre známym vôňam šíriacim sa centrom
mesta si Malačania našli cestu ku
skromnej, no chutnej zeleninovej
polievke.
Za polievku dostali
305,60 € (9 188,40 Sk)
Možno práve preto sa táto polievka
mohla stať symbolom dobročinnosti
a ľudskej vzájomnosti. Viacerí sa v tento

deň zriekli sobotňajšieho obeda a na
hradili ho skromnou polievkou. Nielenže
takto prejavili solidaritu s tými, ku kto
rým osud nebol taký štedrý ako k nim,
ale peniaze ušetrené za obed venovali
v prospech verejnej celoslovenskej
zbierky s názvom Podeľme sa. Celkovo
sa v Malackách takýmto spôsobom vy
zbieralo 305,60 € (9 188,40 Sk). Dobrý
pocit umocnilo aj to, že výnos celoštát
nej zbierky bude použitý aj pre azylové
centrum Betánia v Malackách. Zbierku
s výťažkom pre Betániu a azylové cen
trum Emauzy v Holíči zorganizovalo Ka
tolícke hnutie žien Slovenska vo via
cerých mestách Slovenska a polievku
pre Malačanov sponzorsky uvaril šéfku
chár zo Srdiečka.

Tretíkrát podporia
západné Slovensko
Podľa predsedníčky KHŽS Márie De
meterovej z Lozorna sa zbierka koná po
čas pôstneho obdobia od Popolcovej
stredy do Veľkého piatka a ešte mesiac
po tomto dátume, takže celkovo bude
zúčtovaná až po tomto období. „Prvý rok
sme podporili OZ Áno pre život, kon
krétne Domov pre osamelé matky s deť
mi v Rajci. Druhý raz výťažok celosloven
skej zbierky putoval do Kláštora pod
Znievom. A do tretice sme sa rozhodli
pomôcť západu – preto si získané pro
striedky rovným dielom rozdelia azylový
dom Emauzy v Holíči a malacká Betánia,“
vysvetlila účel zbierky Mária Demete
rová.

Nebojte sa opýtať na

vodnú pumpu

Je odporúčaný
nejaký servisný cyklus aj
p
na vodnú pumpu?
V zásade sa odporúča meniť vodnú
pumpu súčasne s výmenou rozvodov.
Mimo toho jej poruchu môžete niekedy
zaregistrovať ako hluk, pískanie v motore, ale určite sa prejaví na teplomere
vody, ktorá sa začne prudko zvyšovať.
Vodná pumpa je srdcom chladiaceho
systému, ktoré núti vodu cirkulovať
chladiacim systémom motora. Naopak
zase motor poháňa vodnú pumpu. Aj tu
záleží na kvalite. Odborníci na predajnom mieste spoločnosti Akušat Vám
určite odporučia vodnú pumpu IDROMEC. Tu máte istotu, že každý jeden kus
je odskúšaný a ich výrobky spoľahlivo
fungujú napr. i v londýnskych taxíkoch,
ktoré sa nezastavia po celý deň.

Číslo účtu
zbierky
Podeľme sa
(funkčné do
20. 5. 2009):
620013151/1100
DOMINIK
DOBROVODSKÝ
TATIANA
BÚBELOVÁ
Foto: S. Osuský

Miroslav Nemec, mechanik
tel.: 0918 758 681

Všetko, čo potrebujete
vedieť o
Polievkový bufet
na Kláštornom námestí a jeho „osadníci“

Konateľ spoločnosti Tekos, spol. s r. o., Vladimír Balúch tvrdí:

„Technika je v dobrom stave
a v dostatočnom množstve”

Spoločnosť Tekos bola zriadená v roku 1994 ako následnícka organizácia Technických a komunálnych služieb.
Hlavnou náplňou spoločnosti bolo zabezpečovanie služieb v komunálnej oblasti pre Malacky a okolité obce.
V roku 2004 bola uskutočnená ďalšia transformácia, pri ktorej približne polovica výkonných a riadiacich
pracovníkov prešla do stavu zamestnancov Mesta Malacky.

V súčasnosti si Mesto Malacky riadi
a vykonáva služby v oblasti naklada
nia s komunálnymi odpadmi, opravy
a údržby verejných komunikácií, ve
rejného osvetlenia a verejnej zelene
vlastnými pracovníkmi. Tekos im na
základe zmluvy na tieto činnosti zapo
žičiava techniku. O stave a množstve
techniky sme sa rozprávali s V. Balú
chom.
Vo vozovom parku sa nachádzajú
staršie aj novšie vozidlá a zariadenia. Chystáte jeho renováciu?
Nutnosť inovácie si uvedomujeme,
no budeme ju musieť podriadiť finanč
ným možnostiam. Naším zámerom je,
aby sa minuloročný zisk preinvestoval
práve v tejto oblasti. Valnému zhro
maždeniu navrhneme napríklad ná
kup sypacej nadstavby na vozidlo Mul
ticar, ktorá by zabezpečila rovnomerný
a rýchly posyp chodníkov. V súčasnos
ti sa táto činnosť vykonáva ručne.
V poslednom čase sa stále viac
hovorí o tom, aké je solenie ciest nevhodné. Ako sa k zimnej údržbe
ciest solením staviate vy?
Malacky majú počas zimnej údržby
veľkú výhodu v tom, že sú v podstate
na rovine. Preto by podľa mňa nemal
byť problém vykonávať ju iba inert
ným posypom, čiže drveným kameni
MALACKÝ HLAS
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je naša adresa

Kukučínova 31, Malacky, tel.: 034 772 4862,
mobil: 0910 966 026, 0915 736 141, e-mail: info@akusat.sk
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komunikáciách sa diametrálne odlišu
jú od podmienok v letnom období.
V zime platí dvojnásobne známe „pri
spôsobiť rýchlosť jazdy stavu a povahe
vozovky, svojim schopnostiam a vlast
nostiam vozidla“.
Treba si uvedomiť, že na zľadovate
ných komunikáciách sa mnohonásob
ne predĺži brzdná dráha. Jazdiť „náraz
ník na nárazníku“ sa nedá. Hlavne veľa
mladých vodičov si neuvedomuje, že
i tí najlepší vodiči majú reakčnú dobu
minimálne 0,6 sekundy. Vozidlo naprí
klad pri rýchlosti 60 km/h ubehne za
takýto čas 10 m. Ak k tomu pripočíta
me i reakčnú dobu brzdového systé
mu, musíme si uvedomiť, že ak pri
rýchlosti 60 km/h – to platí aj v lete –
nedodržíme odstupovú vzdialenosť 12
m a vozidlo pred nami prudko zabrzdí,
nemáme šancu bezpečne zastaviť. Tá
to nutná vzdialenosť sa samozrejme
zväčšuje s narastajúcou rýchlosťou

a platí pre 100 % vodičov, 100 % sú
stredených a so 100 %-ným autom.
A ruku na srdce, kto je stopercentný?
Stále viac sa hovorí aj o intenzívnom čistení komunikácií. O  čo ide
a ako sú na to Malacky pripravené?
Na čistenie chodníkov a ciest máme
už dva roky zametač švajčiarskej výro
by, ktorý patrí medzi svetovú špičku.
Je v skvelom stave. To, ako často je vy
užívaný, však závisí najmä od mesta.
Ako sme na tom s technikou na
opravu komunikácií po zime?
Ako som už spomenul i technika
na opravu komunikácií je k dispozícii
mestu v dobrom stave a v postačujú
com množstve. Pokiaľ viem, mesto už
s opravami začalo. Poškodenia po zi
me sú však značné a nedá sa všetko
opraviť naraz.
Zhovárala sa: SIMONA ŠÍPOVÁ
Foto: autorka

Externé štúdium politológie v Malackách
Trenèianska univerzita Alexandra Dubèeka otvára
v akademickom roku 2009/2010 v Malackách
externé bakalárske a magisterské štúdium v odbore politológia.

Prihlášky treba doruèi do 30. apríla
na sekretariát Inkubátora v Malackách

Spoločnosť Tekos, spol. s r. o., disponuje pomerne rozsiahlym vozovým parkom.

vom. Takéhoto materiálu je v našej ob
lasti dostatok a   napríklad v chráne
ných krajinných oblastiach, či už u nás
alebo v zahraničí, s ním dokážu robiť
zimnú údržbu komunikácií s oveľa väč
ším prevýšením, ako majú Malacky. Soľ
má oproti inertnému posypu veľa ne
výhod. Okrem pomerne vysokej ceny

napácha veľa škôd na samotných ko
munikáciách, kanalizácii, technike
a taktiež obuvi a odevoch chodcov.
Čo si myslíte o nehodách áut
a chodcov na ľade, ktoré sa aj napriek údržbe komunikácií stávajú?
Najmä vodiči by si mali uvedomiť,
že podmienky v zimnom období na

Informácie o podmienkach štúdia a prijímacom konaní
ŽIADAJTE IHNEÏ:
• Inkubátor Malacky, Bc. J. Ondrejková
tel.: 0903 774 883, 034/774 1284
• www.inmalacky.sk

Vzdelanie za priaznivú cenu a bez prijímacích pohovorov!
MH 09 F16



SERVIS ČITATEĽOM • INZERCIA
Klub filatelistov ZSF 52 – 32, MCK,
CVeČko a ZŠ Dr. J. Dérera Malacky
vás pozývajú na

Jarnú
zberateľskú
burzu
Je to stretnutie zberateľov všetkých
zberateľských odborov (známky,
mince, bankovky, pohľadnice, telefónne karty, kalendáriky, pivné suveníry, starožitnosti, figúrky z kindervajíčok, hokejové kartičky, odznaky...).
Konať sa bude 25. 4. od 8.00 do
12.00 h v školskej jedálni ZŠ Dr. J. Dérera na Ul. gen. M. R. Štefánika 7, Malacky (parkovisko je v priestore školského dvora). Vstupné: dospelí 0,5 €,
deti do 15 rokov zdarma.
Pripomíname mladým výtvarníkom
a ich pedagógom, že práce do súťaže

Malacká
paleta
je možné odovzdávať do 16. apríla.
Propozície súťaže sú zverejnené na
www.malacky.sk v časti Vzdelávanie
a tiež vo všetkých školách v meste.

Internetové kaviarne
sú stále v móde

Čítajte a vyhrajte

V čase rozvoja internetových technológií a hospodárskej krízy sme navštívili jedinú internetovú kaviareň v Malackách a položili zopár otázok
jej prevádzkarovi Marekovi Kopčovi.

Red Black c@ffe, známa ako Internetka, je jedinou internetovou kaviar
ňou v Malackách. Ako sa tomuto typu
podniku darí?
Keď sme pred vyše rokom kupovali
Internetku, ľudia sa pýtali, či je to rozumné, keďže veľa ľudí má internet doma. Od
povedal som, že áno, pretože internetová kaviareň neponúka len pripojenie do
internetu, ale aj možnosť vytlačiť a naskenovať si dokumenty či napáliť CD. Internetové kaviarne sú stále v móde, pretože stále je dosť ľudí, ktorí si počas surfovania po internete radi vychutnajú
dobrú kávu či pohár kvalitného vína.
Akú klientelu má vaša internetová
kaviareň?
Pestrú. Internetku navštevujú tínedže
ri, mladí ľudia do 35 rokov, ale aj tí skôr
narodení. Niektorí prichádzajú kvôli internetu, iní si posedia s priateľmi, ďalší si
prečítajú dennú tlač. Naša kaviareň je zariadená v štýle obývačky – veľké pohodlné sedačky, decentné osvetlenie, dobrý
výber nápojov. Robíme všetko pre to,
aby sa v nej ľudia cítili naozaj ako doma.
Pociťuje aj Internetka dopady hospodárskej krízy?

Kríza sa podpísala pod mierny pokles
tržieb. Som však rád, že svoju klientelu
sme si udržali. Stále prinášame niečo
atraktívne: od 1. apríla sme znížili cenu
internetu na 3 centy za minútu (0,90 Sk),
pre študentov ponúkame až 10 %-né zľa
vy, ponúkame možnosť zahrať si stolný
futbal a pripravujeme rôzne akcie a súťa
že. Zákazník vie oceniť pridanú hodnotu.
Kde môžu Malačania získať viac informácií o vašej kaviarni?
Odpoveď je jednoduchá: nech navští
via Red Black caffe na Malom námestí,
vedľa Dráčika (obchod s hračkami). Zaujímavé informácie nájdu aj na webstránke www.internetka.sk.
-pr-
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Magický román Ostrov nekonečných
lások najúspešnejšej kubánskej spiso
vateľky Daíny Chavianovej bol prelože
ný do 22 jazykov. Jeho príťažlivosť spočíva nielen v zložitých osudoch postáv,
ktorých súvislosť čitateľ pochopí až na
poslednej strane, ale aj v ničom pre našinca veľmi nezvyčajnom – reálny svet
ľudí sa s úplnou samozrejmosťou prelína
so svetom neviditeľných bytostí, ktoré
sú prirodzenou
súčasťou života.
Príbeh
ľudského seba
poznáva
nia Poroz
právam
ti... získava
Eva Slobodová z Malaciek. Žiadame výherkyňu, aby sa
ohlásila v redakcii na Radlinského ulici 2751/1, 3. p., č. d. 407.
Ak chcete súťažiť o Ostrov neko
nečných lások, pošlite do 27. apríla nalepený kupón a možno sa práve na vás
usmeje šťastie.
Kníhkupectvo Ľubica
OC hotela Atrium
Telefón: 772 67 34
Po–Pia 9.00–17.30 h
So 9.00–12.00 h

Vážené dámy,

Rybárske
preteky

máte záujem rozšíriť svoje podnikateľské aktivity do Rakúska? Ak uvažujete o poskytovaní služieb, predaji tovaru, resp.
o založení firmy v Rakúsku a neviete ako postupovať, ponúkame vám účasť na seminároch, kde získate kvalifikované
a praktické informácie od slovenských a rakúskych odborníkov.

Bratislavská regionálna komora SOPK vás pozýva na
1. informačný seminár o podnikaní v Rakúsku

Výbor MO Slovenského rybárskeho
zväzu Záhorie vás pozýva na rybárske
preteky, ktoré sa budú konať:
dospelí
1. 5. – VN Lozorno		
2. 5. – štrkovisko Jakubov
8. 5. – štrkovisko Veľké Axi
ženy
9. 5. – pieskovňa Plavecký Štvrtok
deti		
1. 5. – Vachalkov rybník Stupava
2. 5. – VN Lozorno
3. 5. – štrkovisko Jakubov
9. 5. – pieskovňa Plavecký Štvrtok
Preteky sa budú konať od od 7.00 do
12.00 h (s výnimkou pre deti 1. 5. až od
8.00 h). Loví sa na dve udice za poplatok
7 € pre dospelých a 2 € pre deti.

• Pomoc Obchodno-ekonomického oddelenia pri Veľvyslanectve SR vo Viedni slovenským podnikateľkám v Rakúsku –
Ing. Ivo Hanuš, obchodný radca SR vo Viedni
• Slovenská živnostníčka chce podnikať v Rakúsku – Ing. Eva Kállayová, Živnostenský úrad Bratislava
• Dôležité informácie pri podnikaní a založení firmy vo Viedni – Karin Gattermann, Hospodárska komora Viedeň

Termín a miesto konania: 12. máj 2009 • Bratislava
Registrácia záujemkýň najneskôr do 28. apríla 2009 • telefonicky: 02/4829 1247 • e-mailom: kleimannova@sopk.sk
Registrovaným záujemkyniam zašleme podrobné informácie o mieste a čase konania seminára
Účasť je bezplatná, je zabezpečené tlmočenie, bude poskytnuté občerstvenie

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov EFRR v rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko

http://www.pracazdomova.eu
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ČASOPIS DO KAŽDEJ KABELKY
SÚŤAŽ

o exkluzívny toaletný
parfum
* Today * Tomorrow
* Always * Heart

VEĽKONOČNÉ
LAHÔDKY
GENIÁLNY
DA VINCI

JARNÁ OČISTA

Ako získať
ENERGIU?
MYLNÉ DIAGNÓZY

CHCETE SCHUDNÚŤ?

Teraz to vyjde!

TAJOMNÁ CHOROBA
MLADEJ MAMIČKY

Priznanie
ZAKÁZANÉ
MILOVANIE

Poznáte svojho drahého?

PREDOHRA
HO PREZRADÍ
MAREC 2009
METRO MEDIA 0,73 € / 22 Sk

9 771336 991003

03

www.modernazena.sk

VYMODLILA
SI PRSIA
SALMA HAYEK

ª Salmaa Hayek si vymodlila prsia
prsia.
ª Veľkonočné lahôdky ktorým neodoláte.
ª Urobte si jarnú očistu a získajte vitalitu
s Modernou ženou.
ª Získajte štíhlu postavu za 28 dní.
ª Tajomná choroba mladej mamičky.
ª Zakázané milovanie-pikantné
priznanie mladého muža o nevere,
ktoré vyráža dych.
ª Pútavé príbehy 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
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Olympic
a No Name
na Festivale
Mlyn
V tradičnom termíne posledný jú
nový týždeň sa uskutoční už 12. ročník
festivalu mlyn v areáli Kamenného mlyna pri Malackách. Country, blue grass
a folk budú znieť z festivalového pódia
počas denného programu, večer bude
patriť renomovaným kapelám a spevákom. Je pripravený bohatý sprievodný
program pre deti aj dospelých vrátane
populárneho turnaja v beach volejbale.
Cena permanentky v predpredaji na celý
Festival Mlyn je 14 eur. Cena permanentky počas konania festivalu – 18 eur,
1-dňová permanentka 14 eur (predaj
len počas konania festivalu).
Viac info: www.festivalmlyn.sk.
Večerný program:
OLYMPIC, NO NAME, Petr Spáleny,
VIDIEK, JUMPING DRUMS, Pavol Hamel,
The Chrobáky, Wabi Daněk, Soňa Hor
ňáková, Bukasový masív a ďalší.
www.festivalmlyn.sk

Montáž sadrokartónov
Maliarske práce

0907 42 86 12
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mentov v PC 10 bývalý podnik vo Veľkých Levároch; na tomto mieste 11 rímskych 500; obidve; podaj 12 iniciály herečky Polákovej; jemne ofúknu 13 infekčná choroba; on po nemecky; latinská spojka 14 milenec Fatimy; MPZ
Maďarska, Kuby a Uruguaja 15 dedinka
na Záhorí; vzácny stepný vták žijúci aj
na území SR 16 východoslovenská rie-

ka; tajnička č. 3 17 člen vojenského zásobovacieho oddielu – obrátene.

Krížovka
Cudzie slová začínajúce
písmenom Y:
tajnička č. 2
yperit
yankee
yetti
yantra
yeomann

- staroindický boh smrti;
- jedovatá bojová látka;
- prezývka Američanov;
- snežný muž;
- indický kultový symbol;
- člen britskej kráľovskej
gardy;
yzop
- liečivý poloker;
tajnička č. 1 - žltá horúčka;
tajnička č. 3 - tropická rastlina;
yard
- angl. dĺžková miera
(0,91 m);
ysat
- výťažok z liečivých bylín;
YWCA
- k resťanské združenie
mladých žien;
ylo
- druh slona;
YMCA
- kresťanské združ. mladých mužov;



VODOROVNE
A slovenský výrobca pneumatík;
pravoslávny kňaz; búraj – nič B odral;
nie sucho; uľahčuje prácu inému C spoluhlásky v slove túz; stred slova „hámor“; prúd rieky; kyslík; elektráreň Bohunice; otrok; osobné zámeno – obrátene D poomývaj; tajnička č. 1; umelecké dvojice E vápencové pohorie;
pracuj v mlyne; rosa bez síry; pozornosť; MPZ Maďarska, Taiwanu a Zambie F bývalý čínsky vodca – obrátene;
cenina; polomer; ušľachtilý pohyb; otec
G zobralo; konzumujú hlavné denné
jedlo; kapustové mestečko bez začiatku a konca.
ZVISLE
1 bývalý podnik zahraničného obchodu 2 mesto v západných Čechách;
uveď do stavu zmrazenia 3 pracuje na
krosnách; tajnička č. 2 4 vojenské pre-

dajne; spoluhlásky v slove sklo 5 prvá
časť zložených slov s významom odstraňovania pachov; spoluhláska M foneticky; označenie múky najvyššej kvality 6 iniciálky českého herca Lipského;
zle horelo 7 polomer; hudobná stupnica; tenisový úder 8 poníž – poraz; EČV
Košíc 9 orgán zraku; textový procesor
firmy Microsoft na vytváranie doku1
A
B
C
D
E
F
G

2

3

4

5

6

7

8

9

Pripravil: JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

Kto chce súťažiť o knihy Zdravé bývanie
a Staviame a obnovujeme rodinný dom,
nech pošle kupón spolu so správnymi
odpoveďami do 27. apríla a zaradíme
ho do žrebovania.

10 11 12 13 14 15 16 17

Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali
správne vylúštenie tajničky – 1. xantipa, 2. Xénia, 3. xynóza – sme vyžrebovali Petra Kohúta zo Štúrovej ulice
v Malackách. Získava knihy Zdravé
bývanie a Staviame a obnovujeme
rodinný dom.

MALACKÝ
HLAS
MALACKÝ HLAS
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KULTÚRA • SPOLOČENSKÁ KRONIKA • OZNAMY
Predstavujeme vám poviedku
štrnásťročnej Janky Žilovcovej,
ktorej najväčšou záľubou je pí
sanie.

J. Ondrejka napriek zisku, ktorý hazard
prináša do pokladnice mesta, a dodáva,
že ten by radšej oželel. Za každý výherný
hrací prístroj zaplatí žiadateľ mestu roč
ne 1493,73 € (45 000 Sk). V roku 2008 tak
mesto získalo z automatov 138 916,55 €
(4 184 999 Sk) a výťažky z hazardných
hier vyniesli 73 869,03 € (2 225 378 Sk).
Nárast zisku z takejto činnosti bol celko
vo vyšší o takmer 21 000 € (632 646 Sk).
„Mesto nemôže takéto podnikanie ob
medziť, ak žiadateľ o licenciu doloží všet
ky potrebné doklady k prevádzkovaniu
výherných hracích prístrojov. Taký je zá
kon,“ potvrdzuje D. Melichárová.

Spomienky

Sedím a snažím sa zabudnúť. Slnko už
zapadá, je čas ísť domov. No ja viem, že už
nič nebude ako predtým. Spomínam na
nás, akí sme boli šťastní, ako sme sa mali
radi, tak veľmi sme sa milovali. Kladiem si
otázku, prečo? Prečo si zabil to všetko
krásne, to všetko, čo sme si vážili? Tak pre
čo? Mal si radšej drogu ako mňa? Ale pre
čo? Veď sme boli šťastní!
Slza sa mi kotúľa po líci. Cítim jej slanú
chuť. Cítim, ako padá po brade až na zem.
V hlave mi víria iba spomienky o tebe. Stá
le sa mi vynára tá situácia, keď si posled
nýkrát zavrel oči. Vyzeral si ako malý chla
pec, taký bezbranný. Spomínam, ako si sa
poslednýkrát na mňa pozrel, usmial sa
a pošepkal mi do ucha: „Milujem ťa!“ Keby
sa to dalo vrátiť! Keby sa dalo zabudnúť.
Keby...
„Ahoj!“ prerušil ma z rozmýšľania niečí
hlas. Neodpovedala som. Bolo už tma.
Pozerala som sa na svetlá v diaľke. Bol to
nádherný výhľad. Mesačné svetlo sa od
rážalo v riečke, ktorá si potichučky šume
la. Zrazu som počula kroky. Zľakla som
sa. „Ahoj!“ zopakoval niekto za mnou.
Hmm... Nepozrela som naňho. Pripome
nulo mi to, ako som prvýkrát stretla Da
na. Pustila som sa do plaču. Znovu som si
kládla tú otázku: Prečo sa nedá zabud
núť? Sadol si ku mne. Možno chápal, čo
prežívam, tak ma nechal rozmýšľať. Sedí
me pri sebe a rozmýšľame. Nehovoríme,
iba mlčíme.
V živote sme sa nevideli, no sme si
takí blízki. Možno bližší než s kýmkoľvek
iným. Až teraz som si začala všímať, ako
vyzerá. Jeho hnedé vlasy mu trochu pa
dali do tváre. Mal opálené telo a oči čierne
ako uhlie, podliate slzami. Občas sa aj je
mu skotúľala slza po jeho jemne zaraste
nej tvári. „Ehm, zabúdaš?“ spýtal sa. „Za
búdam,“ zopakovala som po ňom. „Keby
to tak šlo,“ posťažoval sa. Málo ľudí chápe,
aké ťažké je zabúdanie. Prečo to musí byť
také ťažké? Bože, prečo? Toľko otázok, na
ktoré je ťažké odpovedať. Chalan vedľa
mňa tiež iba rozmýšľa. Keby som tak ve
dela, o čom. Možno, ak by sme si vyroz
právali naše myšlienky, pomohli by sme si
navzájom. „O čom rozmýšľaš?“ skúsila
som nadviazať konverzáciu.
Aj keď mlčal, vedela som, že sa chce
porozprávať. Navzájom sme si všetko, čo
nás ťažilo, povedali, poplakali si a zistila
som, že som mala pravdu. Pomohli sme
si. Odľahlo mi. Srdce sa mi ustálilo. Už
nebilo ako šialené. Sedeli sme tak, až kým
nezačalo svitať. Chvíľu sme hovorili, chví
ľami mlčali. Prsty sa nám preplietli pome
dzi seba. Mal silný stisk ruky. Cítila som sa
v bezpečí. Moja tvár sa oprela o jeho ra
meno. Ráno sme sa museli rozlúčiť. Naše
pery sa stretli. Bolo to zvláštne. Ten bozk
bol plný emócií, smútku, radosti i spomie
nok. Naše ruky sa znovu rozišli, tak ako
naše cesty. „Dúfam, že sa ešte stretneme!“
zakričal za mnou. „Aj ja,“ povedala som si
len tak pre seba. Cítila som, že ho ešte nie
kedy uvidím. Až keď som blúdila ulicami
tohto pokojného mestečka, prišla som na
jednu vec: Spomienky sú to jediné, čo nám
zostalo po ľuďoch, tak či už sú dobré a či
zlé, nesnažme sa na ne zabudnúť. Spomí
najme!

Poďakovanie
Chcem poďakovať poctivému nález
covi, ktorý 5. marca našiel moju pe
ňaženku s osobnými dokladmi a pe
ňažnou hotovosťou. Poďakovanie
patrí tiež príslušníkom MsP Andrejovi
Filovi a Janotovi, ktorí mi nájdenú pe
ňaženku odovzdali. Malačianka

MALACKÝ HLAS

7/2009

Táto herňa je najväčšia v centre. Od februára sa však stali herňami aj štyri prevádzky
na Mierovom námestí, keďže ako reštauráciám im zákon bránil prevádzkovať hracie
automaty. Licenciou sa obmedzeniu vyhli.

Malacký precedens – herňa
v obytnom dome
Osobitý prístup by si vyžadoval návrh
na zmenu účelu využitia prevádzky v po

Nebezpečný fenomén – herne
Tak nenápadne, že to bežný človek takmer ani nezaregistroval, sa stalo, že centrum Malaciek je zrazu plné herní.
Len na Mierovom námestí v smere od hlavnej križovatky po ZŠ Dr. Jozefa Dérera ich je päť. Pribúdajú ako huby
po daždi – a to aj v čase, keď hovoríme o ekonomickej recesii či o hospodárskej a finančnej kríze. Nie je to v roz
pore s etikou?
Herne žijú z vašich prehier
Na jednej strane štát ľudí nabáda šet
riť, na druhej kríza hrá do karát podnika
teľom, ktorí v zlej situácii obyvateľstva
cítia vlastnú príležitosť na zbohatnutie.
Ľudia radi pokúšajú šťastie a práve v ča
soch núdze s nádejou vchádzajú do her
ní a posledné „drobné“ hádžu do auto
matov či vsadia do hry v domnienke, že
sa na nich možno usmeje šťastie... Psy
chologička Oľga Tomišová však varuje:
„V súčasnej dobe je zriaďovanie herní hroz
bou najmä pre sociálne slabšie vrstvy. Do
káže veľmi rýchlo ekonomicky zruinovať
nielen hráča, ale celú rodinu. V ťažkej ži
votnej, ale najmä finančnej situácii sú pre
takýchto ľudí herne lákadlom na rýchle
získanie peňazí. Opak je však pravdou.“
Menej automatov, viac herní
V Malackách je evidovaných 10 herní
a 87 výherných automatov. Oproti roku
2008 sa počet herní zvýšil, ale znížil sa

počet výherných hracích prístrojov
umiestnených v reštauračných zariade
niach. Na tie sa totiž vzťahujú nepríjem
né obmedzenia.
„Podľa zákona NR SR č. 171/2005 Z. z.
o hazardných hrách výherný hrací prístroj
nesmie byť prevádzkovaný 200 m od ško
ly, v prípade herne, kde je stály dozor a ne
mal by tam byť umožnený vstup osobám
mladším ako 18 rokov, toto pravidlo ne
platí,“ hovorí D. Melichárová z klientske
ho centra MsÚ v Malackách. Herňa teda
môže byť aj v tesnej blízkosti školy.
Samospráve chýbajú páky
„Samospráva nemá žiadne kompe
tencie na usmernenie ekonomickej čin
nosti, ktorá nie je v záujme občanov mes
ta, napríklad nemôže obmedziť prevádz
kovanie výherných automatov, zriaďova
nie herní, sexshopov či verejných domov.
Klasifikuje sa to ako zásah do slobody
podnikania,“ ťažká si primátor mesta

Cirkevné gymnázium prešlo v poslednom období viacerými pozitívnymi zmenami.

Novinky v gymnáziu
Gymnázium sv. Františka Assiského prichádza s niekoľkými novinkami.
Okrem novej riaditeľky Viery Zaíčkovej a jej zástupcu Martina Macejku sú to
aj inovácie vo vybavení školy. O zmenách sme sa rozprávali s V. Zaíčkovou.
Nová riaditeľka a nový zástupca, to
sa nevidí každý deň. Aký je váš plán do
budúcnosti? Čo by ste chceli v škole zme
niť?
Škola bude naďalej stavať na kresťan
ských hodnotách. Bola by som rada, keby
sa tiež zachovala priateľská atmosféra,
ktorá v škole vládne. Na druhej strane
chceme zvyšovať náročnosť štúdia. Hlav
ným naším zámerom je v duchu prebie
hajúcej školskej reformy budovať moder
nú školu, v čo najväčšej miere reagovať
na požiadavky praxe a využívať možnos
ti, ktoré súčasnosť ponúka.

Cirkevné gymnázium prešlo v po
slednom čase viacerými zmenami. Aké
sú najväčšie novinky?
Stále viac využívame formu projekto
vého vyučovania, začíname trend polroč
ných žiackych konferencií. Využívame tiež
E-learningový webový portál, ktorý bol na
posledy testovaný cez tzv. on-line dni po
čas písomných maturitných skúšok. Pod
statne sa tiež zlepšujú materiálne pod
mienky. Pokračujeme v budovaní knižnice,
jej elektronická databáza bude prepojená
s ďalšími knižnicami na Slovensku. V časti
priestorov školy majú študenti a učitelia

lyfunkčnom dome na Záhoráckej ulici
z cukrárne na herňu s barom bez hudob
nej produkcie, ktorý podala spoločnosť
RM play, s. r. o., zo Skalice. Budova bola
pôvodne skolaudovaná s podmienkou
Regionálneho úradu verejného zdravot
níctva ako orgánu ochrany zdravia, že
v nej môžu byť umiestnené iba prevádz
ky zlučiteľné s bývaním. Teraz, keď oby
vatelia bytovky proti zriadeniu herne po
dali hromadný protest, sa začína ukazo
vať bezzubosť takýchto obmedzení. Or
gán ochrany zdravia zaujímajú len me
rateľné ukazovatele (hlučnosť, prašnosť).
Faktory ovplyvňujúce duševné zdravie
a možné ohrozenie detí a mládeže ne
žiaducimi javmi vyplývajúcimi z charak
teru takejto prevádzky už nikto neposu
dzuje.
Je herňa zlučiteľná s bývaním?
Psychologička Oľga Tomišová si to
nemyslí: „Zo psychologického hľadiska
možnosť pripojenia na bezdrôtovú (Wi-Fi)
sieť na internet, do konca apríla bude pri
pojená celá škola. V súčasnosti sa uskutoč
ňuje rekonštrukcia atletickej dráhy a v lete
plánujeme obnoviť ďalšie priestory.
Gymnázium rozšírilo aj možnosti
štúdia o ďalší smer. O čo ide?
V tomto školskom roku sme zaviedli
novinku – v prvom ročníku je jedna trieda
zameraná na štúdium cudzích jazykov,
v druhej triede sú posilnené prírodovedné
predmety.
Škola popri cirkevnej tradícii pre
feruje mladých novátorských učiteľov.
Je to náhoda alebo tým sledujete kon
krétny cieľ?
Snažíme sa zapojiť mladých učiteľov.
Majú zaujímavé pohľady a nápady. Dáva
me im priestor na ich realizáciu, som pre
svedčená, že to prispieva k rozvoju školy.
Spolu so staršími a skúsenejšími kolegami
vytvárajú kvalitný a vyvážený kolektív.
Okrem štúdia majú študenti mož
nosť zabaviť sa aj mimo školy, ktorá je
organizátorom viacerých akcií. Ktoré
sú najvýznamnejšie a najobľúbenejšie?
Nedávno sa konal desiaty ročník gym
naziálneho reprezentačného plesu, kto
rého sa pravidelne zúčastňujú rodičia, uči
telia, študenti, ale aj absolventi školy a tiež
jej priaznivci. Ples sa stal tradíciou a ohla
sy naň sú pozitívne, svedčí o tom narasta
júci záujem. Ďalšou pravidelnou aktivitou
je každoročný športový deň, počas ktorého
študenti jednotlivých tried súťažia medzi
sebou o Pohár riaditeľky školy. Záverečnou
časťou športového dňa bývajú imatriku
lácie prvákov.
Text, foto: SIMONA ŠÍPOVÁ

nemožno považovať herňu za prevádzku
zlučiteľnú s bývaním. Ohrozuje nielen
zdravý osobnostný vývin detí, ktoré v tom
dome žijú, ale aj fungovanie celých rodín.
Ohrozené by boli jednak možným vzni
kom závislosti a jednak negatívnym vply
vom ľudí závislých, pohybujúcich sa v oko
lí obytného domu, navštevujúcich herňu.“
Čo bude ďalej
Ľudia, ktorí v dobrej viere investovali
do svojich bytov nemalé sumy, nemajú
na svojej strane takmer žiadnu ochranu.
Svojho práva sa môžu domáhať len ako
účastníci stavebného konania. Oproti
pochopeniu úradníkov stojí litera záko
na. „Stavebný úrad vydáva rozhodnutia
na základe záväzných stanovísk dotknu
tých orgánov štátnej správy. Ich obsah je
podľa § 140 ods. 1 stavebného zákona
záväzný. Stavebný úrad ich nemôže spo
chybniť, napadnúť ani zmeniť. Ak sú sta
noviská dotknutých orgánov kladné
a nie sú protichodné, stavebný úrad ne
má možnosť návrh zamietnuť,“ vysvetľu
je Helena Feriancová zo Stavebného úra
du v Malackách. Konanie vo veci zmeny
účelu využitia cukrárne na herňu je zatiaľ
prerušené, lebo orgán ochrany zdravia
v Bratislave vyzval navrhovateľa, aby do
plnil podklady potrebné pre vydanie zá
väzného stanoviska. Všetko nasvedčuje
tomu, že zákon pred právom na primera
nú kvalitu života mnohých uprednostňu
je právo podnikateľa na podnikanie.
Sklamaným majiteľom bytov nad budú
cou herňou by asi k pokojnému životu
pomohla jedine veľkorysosť žiadateľov,
ktorí by od svojho zámeru upustili.
TATIANA BÚBELOVÁ

Redakciu oslovil Milan Mudronček
hľadajúci svojho spolužiaka zo stred
nej školy, ktorú navštevovali v No
vom Meste nad Váhom. Starí spolu
žiaci zorganizovali stretávku, no
chýba im jeden člen. Touto cestou
hľadajú Stanislava Tomečka
z Gbiel, ktorý v Malackách pracuje.
Môže sa ozvať na t. č. 0905 42 48 81.
BlahoželaniE
14. 4. si pripome
nieme okrúhle ju
bileum Jozefa
K rato c h v í l a .
Všetko najlepšie
k sedemdesiatke
prajú manželka Anna, dcéra Jarmila
a syn Vladimír, nevesta Ľubica, zať
Ondrej a vnúčatá Michal, Andrea,
Linda, Adriana.
Spoločenská kronika
Od 16. 3. do 30. 3.
PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:
Apríloví jubilanti:
80 – Mária Boháčková; Jo
zef Ivan; Berta Julényiová;
Karolína Melicharová; František Šče
pán; Irena Šomšáková; 85 – Valéria Lo
šotová; 101 – Alžbeta Slobodová
POVEDALI SI ÁNO:
Jarmila Hasonová a Martin
Chamraz

†

NIE SÚ MEDZI NAMI:

Anna Ježková, Sekule, *1923;
Františka Malíková, Záhorská
Ves, *1945; Vladimír Pilný, Malacky,
*1952; Katarína Kuzmínová, Gajary,
*1920; Margita Šániková, Moravský
Svätý Ján, *1958; Květa Rosová, Bra
tislava IV, *1947; Alena Sečkárová,
Malacky, *1947; Rozália Kaňoková,
Malacky, *1943



ŠPORT

Okolo ringu

počítal do osem. Verdikt znel K.O. v prvom kole.

27. marca vystúpila v predzápase profesionálov amatérska boxerka
Dominika Mislovičová na Galavečere profesionálneho boxu v Komárne.
Dominika štartovala v hmotnosti do 57 kg a stretla sa s boxerkou z Komárna Irenke Banda. Od úvodného gongu bolo viac ako jasné, že to nebude mať ľahké. Aj napriek tomu, že duel bol veľmi vyrovnaný, Domini
ka bola aktívnejšia, a tak mala zvíťaziť. Napokon sa však duel skončil
remízou.
V hlavnom programe profiboxu boxoval Róbert Blažo. Duel s českým boxerom Patrikom Hruškom bol vypísaný
na 6 x 3 min. Róbert duel presvedčivo
vyhral verdiktom na body. Podľa vyjadrenia odborníkov to bolo jedno z najkrajších stretnutí večera. Robo boxoval
z dvojitého krytu, mal pekné držanie rúk

gu stretol s favorizovaným boxerom
z Galanty Nikolasom Šimčíkom. Hoci
náš boxer vedel, že jeho súper mal odboxovaných oveľa viac zápasov, celé tri
kolá ho naháňal po ringu. Galanťan však
využíval svoje skúsenosti a kontra údery, ktoré prechádzali cez jeho kryt a bil
prevažne z ústupu. Náš borec napokon

Spŕšky úderov
Roman Tatarka (v hmotnosti do 57
kg) sa nestihol ani zohriať v ringu a duel
bol po spŕške úderov predčasne ukončený v prospech nášho boxera v prvom
kole R.S.C. Jeho súperom bol boxer
z Nového Mesta nad Váhom Peter Ve
selý.
Milan Pavúček (do 71 kg) zdolal v treťom kole R.S.C. taktiež Novomešťana Juraja Rajoša. Nekompromisný Milan tvrdo zasahoval svojho protivníka na spodnú časť tela tvrdými zdvihákmi, kde ho
chytal na kraj rebier. Novomešťan bol
prevažne vo dvojitom kryte, za čo bol
trikrát počítaný. Napokon rozhodca
duel ukončil v prospech nášho borca.
Nebojácnosť a tvrdosť Patrika Palkoviča (do 60 kg) dala zabrať skúsenejšiemu súperovi z Galanty Nikolasovi Papánkovi. Dá sa povedať, že prvé dve kolá mal navrch Malačan. V treťom kole
bolo vidieť jeho slabšiu kondíciu. Bo
dový výsledok bol veľmi tesný, ale lepší
pre Papánka – 19:17. Ján Krajčovič (do
69 kg) boxoval s boxerom z Galanty Patrikom Kovácsom. Od začiatku bolo jasné, že navrch má náš boxer, o čom svedčí aj bodové víťazstvo Malačana 13:4.
Ján predchádzal svojho súpera v priamych dvojúderových direktoch vede
nými na hlavu súpera.
ALI REISENAUER, tréner
Foto: archív A. Reisenauera

Tenisová nádej
Dorotka Gašparíková
Mladá malacká tenisová nádej – len jedenásťročná Dorotka Gašparíková,
sa v tomto roku zúčastnila už 9 turnajov.
Zúčastnila sa C turnaja mladších žiačok v Banskej Bystrici – Dixon cup. Tu postúpila do 2. kola medzi 16 najlepších,
kde síce prehrala 1:6 so svojou o rok staršou rivalkou, s ktorou hrala už 7 zápasov
a len jeden vyhrala. Napriek tomu sa hralo 2 hodiny a zápas sa skončil o 21.00 h.
Treba ju pochváliť za prvý zápas, keď po

nevydarenom prvom sete 4:6, ktorý sa
lámal s piatimi zhodami za stavu 4:4,
zlepšila podanie, koncentráciu a najmä
s chladnou hlavou rozdrvila rovnako starú súperku z Martina 6:1 a tretí raz v toh
toročnej zimnej sezóne sebavedome vyhrala vo veľkom tiebreaku 10:5, a tým ce
lý zápas 2:1.
PAGE, MAGA

Turnaj „starých
pánov”
Na palubovke športovej haly by ste jednu marcovú sobotu márne hľadali „starých pánov“. Hádzanári z piatich družstiev predvádzali v niektorých okamihoch na ihrisku kúsky, za ktoré by sa nehanbili ani muži hrajúci II. ligu.
Víťazom vydareného turnaja sa stali
domáci hádzanári, ktorí nenašli premožiteľa. Porazili družstvo Jablonice
12:7, družstvo Uničova 16:11, družstvo
Holíča 16:11 a malacké B družstvo
v otváracom stretnutí turnaja 12:9.
Druhé miesto obsadilo družstvo Old
Boys Jablonica, ktoré vyhralo nad malackým béčkom 12:11, nad Holíčom

13:9 a remizovalo s Uničovom 13:13.
Tretie skončilo družstvo z ČR Uničov
len horším skóre, keď porazilo B družstvo Malaciek 15:13, Holíč 11:9 a re
mizovalo už v spomenutom stretnutí
s Jablonicou. Malacké B družstvo obsadilo štvrté miesto po remíze s Holíčom 7:7 lepším skóre.
ANTON PAŠTEKA

Traja šachisti
28. marca sa v Rači uskutočnil
5. ročník turnaja o pohár klubu
šachových nádejí. Celkový počet
účastníkov bol 120 hráčov.
Víťazstvo Jána Krajčoviča

a nesmiernu razanciu a škálu úderov. Víťazstvom sa posunul v profesionálnom
rebríčku v Európe na 59. miesto a vo
svete na 190. miesto. Minulý rok sa pohyboval okolo miesta 350.
Neférový zápas
28. 3. marca sa za účasti 74 boxerov
v Dubnici nad Váhom boxovalo 4. kolo
II. SDL.
Mali sme zastúpenie šiestich boxerov. Tréner Miroslav Kanďár mal k dispozícii dvoch zverencov – staršieho žiaka Jaroslava Šabíka v hmotnosti do 48
kg a staršieho dorastenca v hmotnosti
do 69 kg Mária Tran Tiepa. Jaro sa v rin-

duel prehral. Jaro má odboxované tri
zápasy a Galanťan ich mal na svojom
konte približne 25.
K. O. v prvom kole
Mário sa v ringu stretol taktiež s boxerom z Galanty Martirosjanom Varu
žanom, pôvodom z Arménska,. Máriovi párkrát vyšli pekné, čisté, tvrdé, kros
údery (krížny úder cez rameno súpera).
Mal dobrú prácu telom, ale v druhej polovici prvého kola, keď pozabudol na
obranu a na sekundu spustil ruky, prišiel
tvrdý a nesmierne rýchly pravý zdvihák,
ktorý ho poslal na podlahu. Úder bol taký silný, že nevstal, ani keď rozhodca na-

V turnaji A hralo 95 hráčov. Z tridsiatich detí navštevujúcich šachové krúžky
v malackých materských školách sa turnaja zúčastnili iba traja a ich umiestnenie bolo takéto:
72. Roman Veltschmid, CVČ Malacky,
3,5 b
85. Juraj Bača, CVČ Malacky
88. Peter Šišan, CVČ Malacky, 2,5 b
V ich kategórii sa stretli iba so staršími, dokonca aj štrnásťročnými hráčmi.
Na turnaji bol od nich mladší iba Jakub
Šošovička. Hralo sa na deväť kôl, tempo
2 x 20 minút na partiu. Obdivuhodná
bola ich výdrž a nasadenie počas celého
turnaja.
Text: TOMÁŠ CHABADA
Foto: RICHARD ŠIŠAN

Peter Šišan – jeden z trojice úspešných Malačanov

NAJ

Spoznáme najlepších Oceňovanie športovcov sa blíži
športovcov mesta
Anketový lístok

24. apríla o 18. hodine sa v priestoroch Spoločenského domu MCK
uskutoční vyhlasovanie najlepších športovcov nášho mesta za rok
2008. Toto podujatie sa uskutočňuje už po tretíkrát. I v tomto roku
mali športové organizácie možnosť nominovať svojich najlepších. V kategórii dospelých bolo navrhnutých 12, v kategórii mládeže 17 špor
tovcov a v kategórii kolektívov 9 družstiev.
Komisia školstva
a sociálnych vecí
mestského zastupiteľstva napokon
vybrala v kategórii
dospelých a v kategórii mládeže po 5
športovcoch a spomedzi kolektívov tri
družstvá. V tomto roku sa komisia rozhodla oceniť i päť športovcov staršej
generácie. Najlepší prevezmú ocene
nia z rúk primátora a získajú diplomy
a športové trofeje. Vyhlásení budú i ví-



ťazi ankety o najobľúbenejšieho športovca
a kolektív za rok 2008,
o ktorom rozhodnú
hlasy čitateľov Malackého hlasu. Samozrejme, nebude chýbať
ani kultúrny program.
Komisia školstva sociálnych vecí vás
srdečne pozýva na dekorovanie naj
lepších športovcov nášho mesta za rok
2008.
ANTON PAŠTEKA

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 rám
ci malackého športu a reprezentácie Malaciek. Vystrihnite anketový lístok a do 17. apríla ho pošlite na adresu redakcie, prineste osob
ne 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.
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