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úvodník

Strácame
nervy
Permanentný stres, napäté medziľudské vzťahy, málo zábavy a viac nudy
a povinností časom každého pripravia
o zdravý rozum. Stvorili sme svet, v ktorom sú na prvom mieste strohosť, prísnosť a nutnosť sebaovládania. Svet, v ktorom je osamelosť trápna, a tí, ktorí sa
skrývajú pred pustošiacou spoločnosťou,
sa stali outsidermi. Prijali sme dynamický
životný štýl, ktorého najdôležitejším pravidlom je stihnúť toho čo najviac a zároveň vždy so stopercentným nasadením.
To, že sa to raz niekde odrazí a všetko zlé
sa nám vráti (zlé jazyky vravia, že dokonca trojnásobne), nás môže trápiť večer
v posteli pod zhasnutou lampou. Už zbytočne. Najdôležitejšie je dnes ísť si pevne
za svojím cieľom, hoci väčšina z nás ho
ani nepozná. Neobzerať sa za seba a čo
najrýchlejšie napredovať. Dôsledkami sú
bezdôvodný krik, nezmyselné zatínanie
pästí a skratové správanie. Stávame sa
precitlivenými a dotýkajú sa nás malichernosti. Ročné obdobia nevnímame,
takisto ani nálady tých, s ktorými sa rozprávame. Tým najhorším je však spoznanie, ku ktorému raz príde každý – liek
neexistuje.
SIMONA ŠÍPOVÁ

Nové byty
mladým
Ešte vo februári minulého roka
schválili poslanci na mimoriad
nom zasadnutí MsZ investičný zá
mer výstavby bytových domov
v zóne Jánošíkova II i predloženie
žiadosti o dotáciu a úver. Dotácia
z Ministerstva výstavby a regionál
neho rozvoja Slovenskej republiky
(MVaRR) a úver zo Štátneho fondu
rozvoja bývania (ŠFRB) umožnili
začiatok výstavby piatich dvoj
vchodových bytových domov.
Investičné náklady na výstavbu 110
nájomných bytov a infraštruktúry pred
stavujú 5,4 milióna €. Práce v priestore
medzi Jánošíkovou ulicou a múrom po
vodia Maliny sa začali na jeseň 2009.
Okrem 1- a 2-izbových bytov bude v kaž
dej z bytoviek bezbariérový byt pre zdra
votne postihnutých občanov. Na ich vý
stavbu slúži nenávratný finančný prí
spevok vo výške 14 800 €. Už teraz je
o byty, ktoré majú byť dostavané do
dvoch rokov od začiatku čerpania úveru,
záujem. Mestský úrad eviduje približne
400 žiadostí. Tie však boli podané za po
sledných desať rokov, ide teda všeobec
ne o žiadosti o pridelenie bytu v Malac
kách, ktoré sa nevzťahujú len na byty na
Jánošíkovej ulici.
Čo to vlastne nájomné byty sú
a kto ich bude obývať?
1-izbové byty s rozlohou asi 40 m2
a 2-izbové byty s rozlohou asi 50 m2
budú vybavené bežným štandardom,
Pokračovanie na . strane

Až do 14. mája si môžete v detskom
oddelení Knižnice Mestského centra
kultúry prezrieť výstavu výtvarných prác
a prác z pracovnej výchovy detí
z materských škôl Malackého okresu
s príznačným názvom Jar očami detí.

Malacky sa rozjarili
Výstavu otvorili prednostka Krajské
ho školského úradu v Bratislave Veroni
ka Redechová, riaditeľka materských
škôl v Malackách Mária Hudecová a zá
stupca primátora Jozef Bulla, ktorý tref
ne poznamenal, že výstavou sa v na
šom meste rozjarilo.

Gro podujatia, ktoré každý rok zvidi
teľňuje niektorý z regiónov kraja pro
stredníctvom talentovaných detí, pri
pravili deti zo škôlky v Závode, z našich
sa predstavili Materská škola Bernolá
kova, Hviezdoslavova a Kollárova. Pred
viedli sa tiež žiaci spojenej základnej

školy. Deti zožali potlesk za spev i tanec,
najviac však pobavilo vtipné gesto.
Škôlkari darovali Morenu V. Redechovej
s poznámkou, aby zima odišla do Brati
slavy.
„Vlani sa podobným spôsobom zvi
diteľnili Senec či Šenkvice,“ priblížila

Drahomíra Červeňáková z krajského
školského úradu. „Nejde len o istú pre
zentáciu regióna v rámci kraja, ale také
to výstavy inšpirujú tiež učiteľky. Okrem
toho sa predstaveniami deti učia vystu
povať v spoločnosti,“ dodala.
SIMONA ŠÍPOVÁ

V Malackách je
veľký potenciál

Vzácnosť krvi si väčšina ľudí začne uvedomovať, až keď sa vyskytne prob
lém a človek je zrazu odkázaný na pomoc iných, často neznámych darcov.
Potreba krvi je pritom veľká. Len na Slovensku sa každoročne spotrebuje
približne 180 000 transfúznych jednotiek červených krviniek. Národná
transplantačná služba (NTS) preto organizuje hromadné odbery krvi, kto
rých sa môže zúčastniť každý, kto spĺňa stanovené podmienky. Pri príleži
tosti odberu krvi, ktorý sa v Malackách konal 15. apríla, sme oslovili in
ternistu s NTS MUDr. Sawkat Choudhury, ktorý má v tomto smere Malacky
„pod palcom“.

Dá sa o niektorej krvnej skupine
povedať, že jej je akútny nedosta
tok?
Hovoriť o zásobe krvi jednotlivých
krvných skupín je veľmi relatívne, pre
tože ak teraz tvrdím, že krvi tej-ktorej

skupiny máme dostatok, o chvíľu to už
nemusí byť pravda. Je to nevypočítateľ
né, pretože napríklad pri zákroku po ne
jakej hromadnej dopravnej nehode sa
môže spotrebovať obrovské množstvo
Pokračovanie na . strane

Pani Slobodová s obetavou dcérou Štefániou

Rozpráva, keď sa jej chce
18. apríla sa životného jubilea 102
rokov dožila naša obyvateľka Alž
beta Slobodová.

Najstaršej obyvateľke Malaciek pri
šiel okrem rodiny zablahoželať aj primá
tor mesta, ktorý jej s prianím dobrého
zdravia odovzdal kyticu kvetov. Babička,
ktorá vraj rozpráva, len keď sa jej chce,
má okrem vnúčat už aj dve veľké pra

vnúčatá. Súčasťou slávnosti bol aj zápis
do Pamätnej knihy mesta, ktorý vykona
la jej dcéra. Pani Slobodová je aj držiteľ
kou Zlatého Pálfiho srdca, ktoré jej bolo
udelené ako najstaršej obyvateľke mes
ta v roku 2006 pri príležitosti 800. výro
čia prvej zmienky o našom meste.
O tom, že pani Alžbeta prekoná svoj
vlastný rekord, vtedy ešte nikto netušil.
-raj, iša-; foto: -raj-

Pozývame Vás na
zasadnutie MsZ, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 29. apríla o 15.00 h vo veľkej
zasadačke MsÚ na Radlinského ulici v Malackách.
Prerokované budú aj tieto body:
návrh zásad odmeňovania poslancov, návrh VZN o prevádzkovom poriadku na
verejných ihriskách, správa z poslaneckého prieskumu nebytových priestorov
na Mierovom námestí, správa o čerpaní rozpočtu mesta k 31. 3., návrh na ur
čenie počtu poslancov MsZ na volebné obdobie 2011–2014, určenie voleb
ných, obvodov a úväzku primátora mesta, návrh zámeru umiestnenia parkova
cieho domu. Kompletný program zasadnutia nájdete na www.malacky.sk
v sekcii Mesto – Samospráva mesta – Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutia.

SPRAVODAJSTVO

Malačania
vyzbierali
viac ako
4000 eur

So starostami sa
Frešo stretol

Na pôde malackého mestského úradu sa 15. apríla uskutočnilo odložené
stretnutie predsedu BSK Pavla Freša so starostami obcí nášho okresu.
V takmer trojhodinovej, nezriedka veľmi emotívnej rozprave informovali starostovia o najpálčivejších problémoch vo svojich obciach a dotýkali
sa toho, čo je v kompetencii Bratislavského samosprávneho kraja.

Aj tento rok sa Malačania zapojili
do charitatívnej zbierky Deň nar
cisov.
V uliciach sa v piatok 16. apríla už od
rána pohybovali skupinky dobrovoľní
kov a rozdávali žlté narcisy. Pod vedením
Jakuba Sedláka z OZ Peer sa vyzbieralo
1733,61 €. Túto sumu zhromaždilo 12 štu
dentov z cirkevného gymnázia, 6 členov
OZ Peer a 6 dobrovoľníkov.
Gymnázium na Ulici 1. mája vyzbie
ralo celkom 2579,61 €, za čo vďačíme
40 študentom. Podľa slov zástupkyne ria
diteľky Viery Mojžišovej sa v pokladnič
kách ich študentov nachádzali aj jednoa dvojcentové mince. „Jednocentových
mincí bolo 264 ks a 2-centových dokon
ca 381 ks,“ uviedla. Celková suma vyzbie
raných peňazí v Malackách je 4313,22 €.
-pesu, iša-; foto: -pesu-

Malačanov, ktorí prispeli na zbierku Liga proti rakovine, sme sa
spýtali, prečo darujú, či im táto forma zbierky vyhovuje a či si myslia,
že všetky vyzbierané peniaze sa využijú na tento účel.
Oliver Jakubec,
študent
Prispievam na zbierku
proti rakovine. Táto for
ma zbierky mi vyhovu
je, nemám rád zmeny.
Dúfam, že vyzbierané
peniaze budú použité tak, ako by mali
byť.
Martin Macejka, zástupca gymnázia
Peniaze dávam Lige proti rakovine a táto
zaužívaná forma zbierky mi vyhovuje.
Nad tým, či budú peniaze správne využité,
som nerozmýšľal. Dúfam, že áno.
Andrea Rybianska,
pracovníčka v banke
Prispievam na Ligu
proti rakovine, ale tento
štýl zbierky mi nevyho
vuje. Vedela by som si
to predstaviť formou
príspevku konkrétnej osobe. A myslím si,
že všetky peniaze zo zbierky sa na tento
účel nepoužijú.		
-pesu-

Príležitosť
pre vaše dieťa

Ako povedal primátor Malaciek Jozef
Ondrejka, Malacky ako mesto trápi naj
mä havarijný stav mostného telesa. Žu
pan prisľúbil, že urobí všetko pre to, aby
sa most tento rok opravil napriek ne
priaznivej finančnej situácii. Druhou té
mou, týkajúcou sa celého okresu Malac
Dážďovníky si vytvorili hniezda v škárach mosta.

Na moste pribudnú
búdky
Napriek nedávnym prísľubom Bratislavského samosprávneho kraja, že
s rekonštrukciou mosta v centre Malaciek by sa malo začať v lete, sa vynorilo niekoľko pochybností, podľa ktorých by rekonštrukciu mohlo zbrzdiť hniezdenie chránených vtákov.
„Podľa našich informácií pod mos ďatá samostatné a odlietajú do zimo
tom hniezdia dážďovníky tmavé. Na vísk. Odlet sa začína už koncom júla,
Obvodnom úrade životného prostredia prevažne však v polovici augusta. Dáž
v Malackách sa v súvislosti s tým konalo dovník pôvodne hniezdil v skalnatých
štrbinách, vzácne i v dutinách
ústne rokovanie, kde boli zá
stromov. Vysoko urbanizované
stupcovia Štátnej ochrany prí
mestské prostredie je v súčas
rody – Správa CHKO Záhorie aj
investor. Bolo dohodnuté, že
nosti prirodzeným biotopom
po ukončení stavby budú na PÝTAME SA tohto druhu. Takmer celá po
ZA VÁS pulácia hniezdi v ľudských stav
moste inštalované pre dážďov
bách – štrbinách bytových do
níky búdky,“ informoval Andrej
Chudý zo Slovenskej ornitologickej mov či vo vetracích otvoroch.“
spoločnosti. Jeho slová potvrdila aj
Marta Konáriková z obvodného úradu
Aký je jej názor
životného prostredia. „Úrad zvolal ešte
na pripravovanú opravu mosta?
8. decembra na podnet stráže prírody
„V súčasnosti nám nie je známe,
konanie vo veci hniezdenia dážďovníka v akom rozsahu sa bude rekonštruk
tmavého v štrbinách mostného objek cia mosta realizovať – či to bude celý
tu nad železnicou. Na konaní boli zá mostný objekt alebo len jeho časť. V kaž
stupcovia BSK – odbor dopravy dom prípade by nebolo vhodné zamu
a zástupcovia Regionálnych ciest Brati rovať škáry, v ktorých sa nachádzajú
slava oboznámení, že v štrbinách most hniezda, nakoľko môže dôjsť k priame
ného telesa hniezdi chránený druh dáž mu usmrteniu nielen mláďat, aj dospe
ďovník tmavý.
lých jedincov,“ dodala M. Konáriková.
O tom, že sa bude most rekonštruo
Ako vysvetlila Iveta Tyšlerová, ho
vať v lete tohto roka, sme v tom ča vorkyňa BSK, v období hniezdenia dáž
se nevedeli. Upozornili sme zástupcov ďovníka sa nebudú vykonávať priame
BSK a Regionálnych ciest na to, že reali zásahy do časti mostnej konštrukcie,
zovanie rekonštrukčných prác je mož kde vtáky hniezdia, teda zospodu mos
né v mimohniezdnom období, t. j. od ta v štrbinách. „Presný rozsah prác bu
15. augusta do 15. apríla,“ informovala de známy až po odkrytí vrchnej vrstvy
vozovky – mostovky, preto v súčasnosti
M. Konáriková.
nevieme povedať, či k takémuto zásahu
vôbec dôjde. Ak by došlo k zásahu do
Nielen mláďatá
môžu zomrieť
hniezdisk, súčasťou opravy mosta bude
Dážďovník tmavý by mohol byť rea aj osadenie nových náhradných hniez
lizovaním stavebných úprav ohrozený, disk – búdok,“ informovala. „S prácami
pretože by prišiel o svoje hniezdisko. na vrchnej časti mosta sa plánuje začať
Ako môžeme dážďovníkom pomôcť? v lete. Vzhľadom na náročnosť celého
„Napríklad vykladaním náhradných projektu sa v súčasnosti ešte stále ko
hniezdnych búdok, ktoré môžu nahra najú rokovania so zainteresovanými
diť zaniknuté hniezdne biotopy,“ vy orgánmi a organizáciami – Mesto Ma
svetľuje M. Konáriková, ktorá zároveň lacky, Železnice SR, Národná diaľničná
poskytuje ďalšie informácie o vtákovi. spoločnosť, Slovenská správa ciest, Po
„Dažďovník k nám prilieta v poslednej licajný zbor SR, Obvodný úrad pre cest
dekáde apríla a prvej polovici mája. nú dopravu a pozemné komunikácie,
Doba inkubácie je 18–20 dní, o mláďa Hasičský záchranný zbor a ďalší,“ dopl
tá sa rodičia v hniezde starajú 40 až 43 nila I. Tyšlerová.
dní. Krátko po opustení hniezda sú mlá
SIMONA ŠÍPOVÁ

Riaditeľstvo ZŠ Záhorácka ul. ozna
muje rodičom a verejnosti, že v škol
skom roku 2010–2011 otvára pre žia
kov, ktorí nastupujú do 3. ročníka,
triedu s rozšíreným
vyučovaním telesnej
výchovy.
V učebnom pláne bude mať trieda
4 hodiny telesnej výchovy, v rámci vyu
čovania plaveckú prípravu, futbalovú,
atletickú, gymnastickú predprípravu,
minivolejbal, minibasketbal.
Podmienky prijatia:
súhlas rodičov, záujem dieťaťa
o šport, dobrý zdravotný stav, úspešné
absolvovanie pohybových testov. Pohybové testy, na základe ktorých budú
žiaci zaradení do triedy s rozšíreným vy
učovaním TV, sa uskutočnia 5. mája
o 14.00 h v škole. Bližšie informácie na
riaditeľstve školy – 034/772 38 62.

V minulom čísle sme priniesli infor
máciu o čoraz lepšom separovaní Ma
lačanov. V tabuľke, mapujúcej vývoj
tvorby odpadu za posledné roky, sme
však priniesli nesprávne údaje na rok
2008. Uvádzame teda správne údaje.

-zš-

-mh-



strednú odbornú školu vedľa Základnej
školy na Štúrovej ulici. Druhým návrhom
je zriadenie takejto školy v objekte bý
valej leteckej základne tiež na sídlisku
Juh. Medzi najkritizovanejšie kompeten
cie z úst starostov smerom k VÚC patrila
správa ciest a údržba ich okolia tak v zim

Na správnu mieru
Druh
odpadu
[t]

2007

2008

2009

papier

222,13

266,59

290,68

sklo

221,95

207,86

249,22

51,86

49,58

39,05

plasty

Župan Pavol Frešo ide do boja.

ky, je zriadenie strednej odbornej školy
na území nášho mesta. Kraj tu totiž spra
vuje len jedno gymnázium. Okres so
svojím 14 %-ným podielom na obyvateľ
stve VÚC by mal mať podľa prepočtov
minimálne 6–7 takýchto vzdelávacích
zariadení. Malacky predložili BSK v mi
nulosti dve variantné riešenia. Prvým
bolo vybudovanie nového areálu pre

nom, ako aj letnom období. Nový župan
navrhol, aby sa konkrétne požiadavky
zosumarizovali a potom sa systematicky
prerokovali. Taktiež sa rozhodol, že ne
bude problémy v kraji riešiť od stola, ale
sa vyberie spolu s kompetentnými úrad
níkmi priamo do každej obce a o rieše
nie konkrétnych situácií sa bude zaují
mať na mieste.
-iša-; foto: -otano-

Pracovná návšteva
podpredsedov BSK
Štátne Gymnázium v Malackách nav
štívili 14. 4. dvaja podpredsedovia BSK –
Ivo Nesrovnal a Gabriela Németh. Spre
vádzal ich riaditeľ odboru školstva BSK
Roman Csabay, riaditeľka gymnázia Ele
na Krajčírová a poslanec BSK a člen rady
školy Marián Haramia. Spolu si prezreli
priestory školy, a predovšetkým vybave
nie školy interaktívnou a počítačovou

technikou, nakoľko BSK plánuje zaradiť
Gymnázium v Malackách do medziná
rodného projektu virtuálneho vyučova
nia. Dôležitým bodom návštevy bolo
i oznámenie o zvýšení počtu žiakov do
1. ročníka (prímy) 8-ročného gymnaziál
neho štúdia. Riaditeľka školy požadovala
zvýšenie z plánovaného počtu 20 na 28
žiakov.			
-japag-

Majú policajti
Napriek tomu, že cyklisti, tak ako
aj šoféri či chodci, sú súčasťou
cestnej premávky, Malačania často sledujú nedodržiavanie dopravných predpisov práve z ich
strany. Pirátske jazdy po chodníkoch či prejazdy po priechode pre
chodcov môžeme sledovať denne
pri prechádzke mestom. Nebezpečné je aj nenaznačenie zmeny
jazdného pruhu, keď sa cyklisti pri
odbočovaní a krížení cesty priam
vrhajú pod kapoty áut. Problémom je aj vjazd úzkych bicyklov
do tesných jednosmeriek, samozrejme, v protismere. Na redakciu
sa obrátil čitateľ Martin Kríko so
zaujímavým postrehom. Na ten
zareagoval aj náčelník mestskej
polície Ivan Jurkovič. A aký je váš
názor? Podeľte sa s ním na malackyhlas@malacky.sk.

Mojím, už takmer jedenapolročným
problémom je jednosmerná komunikácia
na Zámockej ulici. Problémom nie je jed
nosmerka ako taká, jej zriadenie určite
uľahčilo návštevu nejednému občanovi
prichádzajúcemu k pošte a hľadajúcemu
miesto na parkovanie. To, čo ma naozaj
hnevá, je správanie cyklistov a tiež mest
skej polície.
Od zavedenia nového cestného záko
na sa sprísnili podmienky na používanie
bicyklov a ako všetci vieme, cyklisti musia
používať rôzne ochranné prvky, môžu byť
podrobení dychovej skúške, jednoducho
– sú súčasťou cestnej premávky. Pýtam sa
preto: oni nemusia dodržiavať dopravné
značenie, určujúce jednosmerný prejazd
po Zámockej ulici? Pri mojich prejazdoch
touto ulicou sa často stretávam s usmia
tymi tvárami na bicykloch, ktoré si s ra
dosťou vedú svoj stroj v protismere. Na
ozaj veľakrát som svoje auto aj úmyselne
MALACKÝ HLAS
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SAMOSPRÁVA
Klientske centrum je
pracovisko mestské
ho úradu, kde obča
novi (klientovi) po
skytneme akékoľvek
informácie potrebné
na vybavenie úrad
ných záležitostí. Nie
ktoré tu občan môže
vybaviť ihneď.
Oddelenie sa zaobe
rá rôznymi činnosťa
mi v rámci prenese
ného výkonu štátnej
správy, ale aj v rámci
originálnych kompe
tencií. Pracuje pod
vedením Aleny Kme
covej (tel. 796 61 20).

ochrany detí a sociálnej kurately v rámci
platných právnych predpisov na základe
pôsobnosti mesta (obce).

Pracovníci klientskeho centra sú zväčša tí prví, s ktorými
v mestskom úrade prídete do kontaktu.

Sme tu pre vás

Pri vstupe do budovy mestského úra
du v úseku recepcie poskytneme dôle
žité informácie týkajúce sa základných
činností a služieb jednotlivých oddelení,
ale aj informácie o spoločnostiach, resp.
organizáciách sídliacich v budove v pre
najatých priestoroch. V recepcii môžete
požiadať aj o prenájom rokovacích miest
ností, teda malej a veľkej zasadačky.
Príjem a spracovanie doručenej a odo
slanej pošty zabezpečuje podateľňa,
ktorá zodpovedá za evidenciu a distribú
ciu korešpondencie. Jej úlohou je i zve
rejňovanie oznámení o doručení úrad
ných zásielok občanom s trvalým poby
tom Malacky. V podateľni klientskeho
centra si môžete podať inzerát alebo bla
hoželanie na zverejnenie do mestských
médií za poplatok.

Občianske obrady, ☎ 796 61 19
Okrem uzatvorenia manželstva ne
pochybne patrí k občianskym obra
dom uvítanie detí do života, prijatie
jubilantov, zlatá svadba alebo svadba
diamantová a s týmito udalosťami spo
jený i zápis do Obradnej knihy mesta
Malacky.
Menej radostné sú pohrebné obra
dy a občianska rozlúčka so zosnulým na
žiadosť pozostalých. Tieto činnosti
v rámci klientskeho centra zabezpečuje
referentka občianskych obradov. Jej
úlohou je i zapisovať do Pamätnej knihy
mesta Malacky významné udalosti kul
túrno-spoločenského a politického dia
nia. Do kompetencie oddelenia patrí aj
archivovanie aktuálnej Kroniky mesta
Malacky.

Matričný úrad,
☎ 796 61 21
Matriku navštívte vtedy, ak sa roz
hodnete uzatvoriť manželstvo, určiť ot
covstvo pred narodením alebo po naro
dení svojho potomka, alebo vám niekto
zomrie. Na matrike sa vydávajú rodné,
sobášne či úmrtné listy. Vybavujú sa tu aj
zmeny vo svojich osobných údajoch, na
pr. zmena mena, resp. priezviska.
Matričný úrad vykonáva občianske
obrady uzavretia manželstva a pripravu
je aj doklady na uzavretie manželstva
pred orgánom cirkvi alebo náboženskej
spoločnosti. Všetky matričné udalosti,
okrem narodenia, pretože v Malackách
nie je pôrodnica, je zároveň nutné zapí
sať do matričných kníh, ktoré sa riadne
archivujú. Pracovníčky matriky vykoná
vajú aj osvedčovanie listín a podpisov na
listinách.

Evidencia obyvateľov,
☎ 796 61 41
Pri vstupe do priestrannej kancelárie
klientskeho centra ihneď vpravo pri prie
hradke evidencia obyvateľov máte mož
nosť si vybaviť trvalý alebo prechodný
pobyt, potvrdenie o trvalom pobyte (na
pr. k vybaveniu si občianskeho preuka
zu), resp. o prechodnom pobyte, ak ste
v evidencii obyvateľov mesta Malacky
prihlásený. Taktiež tu možno požiadať aj
o zrušenie trvalého pobytu.
Sociálna pomoc,
☎ 796 61 45, 796 61 18
Ak ste sa dostali do nepriaznivej so
ciálnej situácie a mali ste mimoriadne ne
čakané a neplánované výdavky, ste
v hmotnej núdzi (poberáte dávku v hmot
nej núdzi a príspevky), alebo v nej nie ste,
ale váš príjem a príjem s vami spoločne

rovnaký meter?
viedol tak, aby museli zastať a nechápa
vo a arogantne sa na mňa pozerali. Vždy
stačilo stiahnuť okno a povedať, že oni
porušujú dopravné predpisy a boli aj takí,
ktorí sa potom ospravedlnili. Každý deň
však vídam opakované porušovania a už
ma to nebaví. Ja predsa nie som zákon.
Ak ma pamäť neklame, jednosmerka bo
la uvedená do prevádzky v októbri 2008.
Bolo akceptované krátke obdobie, kedy
šoférov, ktorí porušili značku zákaz vjaz
du, mestská polícia napomenula bez po
kutovania. V poriadku, jazdenie „po pa
mäti“ môže byť v menších mestách troš
ku problém a niekedy treba dať šoférom
čas, aby si zvykli na nové značenie. Po
preklenutí tohto obdobia nastúpilo po
kutovanie. V poriadku, nedá sa doneko
nečna iba upozorňovať. Je to ich práca
a povinnosť. Som však proti tomu, aby sa
kvôli pokutovaniu mestský policajti mu
seli skrývať na parkovisku pred poštou,
MALACKÝ HLAS
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pred políciou či inde. A som celkom proti
tomu, resp. vôbec nechápem jedno. Skry

Sociálna pomoc – služby,
☎ 796 61 45, 796 6118
Od roku 2009 pribudla mestám (ob
ciam) dôležitá kompetencia na úseku
sociálnych služieb. Ide o posudkovú so
ciálnu činnosť a vypracovávanie posud
kov a rozhodnutí o odkázanosti na soci
álnu službu. Občan môže požiadať o od
kázanosť na sociálnu službu. Na základe
lekárskeho posudku, sociálneho posud
ku (po zistení sociálnych a majetko
M a la c k á
vých pomerov žiadateľa) sa tu vypra
klientske s a m o s p ráva z r
ia
p
d
ra
il
cúva
posudok a neskôr rozhodnutie
a
c
o
vis
z prvých
na Sloven ko ako jedna o odkázanosti na sociálnu službu. Tie
sku v rok
s využitím
u
projektu prostriedkov EÚ v 2005 to dokumenty je nutné vypracovať pre
O krok b
rámci poskytovanie sociálnych služieb v pô
ližš
vi. Všetky
pracovníč ie ku kliento sobnosti mesta, ktorými sú opatrova
centra (K
ky klients
C)
ní zamera absolvovali sériu keho teľská služba v domácnosti a opatrova
š
sob vystu ných na ústretov kole teľská služba, zariadení opatrovateľskej
ý
p
o
v
a
n
ia, na zv spô služby a služba poskytovaná v domove
stresu a
ládanie seniorov. V rámci klientskej kancelárie
krízovej
ko
má uľahč
iť kliento munikácie. KC
nie je zanedbateľný ani výkon inštitútu
m úradu v
vanie, uše
yb
tr
osobitného príjemcu na vyplácanie dáv
návštev ú iť ich od viacnáso avo
bných
radu.
ky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke
posudzovaných osôb
je pod hranicou životného minima aj
podľa iných stanovených kritérií, môžete
na referáte sociálnej pomoci klientskej
kancelárie požiadať o jednorazovú dáv
ku v hmotnej núdzi alebo o jednorazový
peňažný, resp. vecný príspevok. Na úse
ku sociálnej pomoci budeme s vami ko
munikovať aj vtedy, ak ako oprávnenej
osobe na vyplácanie prídavku na dieťa
vám tento prídavok podľa rozhodnutia
príslušného úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny vypláca mesto Malacky ako in
štitút osobitného príjemcu, napr. preto,
že vaše dieťa si pravidelne neplní povin
nú školskú dochádzku. V súčasnosti prí
davok na dieťa vyplácame formou ná
kupných poukážok.

Sociálnoprávna ochrana,
☎ 796 61 45, 796 61 18
Referát v rámci krízovej intervencie
zisťuje i súkromný život občanov, ak ide
o podozrenie, že prichádza k zneužíva
niu maloletých občanov, osamelých
a starých občanov. Na základe žiadostí
orgánov činných v trestnom konaní a sú
dov vypracúva správy o povesti a posud
ky na osoby obvinené z trestnej činnosti
alebo na osoby podmienečne prepuste
né z výkonu trestu odňatia slobody. Tak
tiež spolupôsobí pri výkone ochranných
alebo výchovných opatrení uložených
súdom, zisťuje sociálne a majetkové po
mery pri adopcii, pri určení výživného
alebo určení dieťaťa do výchovy. Záro
veň vykonáva opatrenia sociálnoprávnej
tý mestský policajt s prehľadom pokutuje
vodiča motorového vozidla idúceho v
protismere, v tej istej chvíli však idúceho
cyklistu bez povšimnutia nechajú prejsť
ďalej. A toto som videl nie raz, nie viac

Určite sa každému raz za čas stane, že si s porušovaním predpisov musí zariskovať.
Sú situácie, ktoré sú ospravedlniteľné. Prepáčiť sa však nedá drzosť a arogancia.

v hmotnej núdzi tak, aby dávka bola
účelne využitá.

Dane a poplatky, ☎ 796 61 44
Na úseku daní a poplatkov klientske
ho centra okrem informácií o miestnych
daniach a poplatkoch vám pracovníčka
môže vydať a zároveň prijať tlačivo k da
ňovému priznaniu k dani z nehnuteľnos
ti, vybaviť poplatok za komunálny od
pad, zmeny v evidencii osôb na vývoz ko
munálneho odpadu nielen pre fyzickú,
ale aj pre osobu právnickú. V prípade, že
budete mať záujem na území mesta pre
vádzkovať výherný hrací automat, mô
žete sa obrátiť priamo na spomínaný re
ferát, ktorý nielen prijíma žiadosti na pre
vádzkovanie výherných hracích prístro
jov, ale vydá aj licenciu. Taktiež sleduje
plnenie správnych poplatkov za ich pre
vádzkovanie.
Hrobové miesto aj „povolenka“,
na hríby, ☎ 796 61 46
Referát životného prostredia zabez
pečuje činnosti týkajúce sa správy a údrž
by mestských cintorínov a domu smút
ku, s tým spojenú evidenciu hrobových
miest a poplatkov za ich užívanie. Občan
tu môže požiadať o pridelenie hrobové
ho miesta. V prípade stavebných úprav
hrobového miesta je občan povinný na
tomto referáte požiadať o súhlas na pre
vedenie úpravy hrobového miesta a pre
pohrebnú službu sa tu vydáva súhlas na
vykopanie hrobového miesta. V oblasti
odpadového hospodárstva si tu môžete
vyzdvihnúť protokol na prenájom odpa

dovej nádoby a zakúpiť odpadové vre
cia na tuhý komunálny odpad. Vlastníci
psíkov, ktorí si zaplatili daň za svojho psa,
tu dostanú ekologické vrecká na zber
psích exkrementov. Referentka životné
ho prostredia eviduje taktiež potvrdenia
o prevzatí psa z útulku mesta. Súčasťou
pracovnej činnosti je i vydávanie a prijí
manie žiadostí na výrub stromov, vydá
vanie a evidencia rybárskych lístkov na
základe žiadosti za správny poplatok, ďa
lej vydávanie a príjem žiadostí o povo
lenie na vstup do VO Záhorie s pripo
mienkou, že to platí len pre občanov s tr
valým pobytom v meste Malacky.
Pokladnica, ☎ 796 61 47
Pokladnica sa nachádza v klientskom
centre priamo v spoločnej kancelárii, za
oberá sa príjmom úhrad od klientov. Po
kladnica okrem príjmov úhrad zabezpe
čuje styk s bankovými subjektmi, vyko
náva úhrady dodávateľských faktúr, sle
duje stav finančných prostriedkov na úč
toch mesta, zároveň vykonáva aj výdaj
finančných prostriedkov klientom na zá
klade vydaných rozhodnutí, súhlasov ale
bo na základe predložených dokladov
o preplatkoch. Súčasťou pracovnej čin
nosti klientskeho centra je i príprava
a spracovanie Komunitného plánu so
ciálnych služieb mesta Malacky na roky
2010–2013.
ALENA KMECOVÁ, INGRID ŠRÁMKOVÁ;
foto: STANO OSUSKÝ

Otázku položil Miroslav Melo:
Oproti ŠH Malina je detské ihrisko, na
pravej strane je kolotoč. Mám 2,5-roč
nú dcéru, chcela sa na kolotoči oprieť
a prepadla dozadu, pričom si hlavičku
udrela o betónovú dlažbu. Viem, že sa
na tom kolotoči točia i menšie detičky,
nedalo by sa naň umiestniť zábradlie
(opierku na chrbát), aby sa predišlo
takýmto úrazom?
Odpovedá Ing. František Klíma,
vedúci oddelenia služieb a údržby
Prvky detských ihrísk sú vyrábané pod
ľa platných predpi
sov a výrobca zod
povedá za bezpeč
nosť svojho výrob
ku. Tieto prvky sú NA
určené pre deti od 3 TEL O
rokov vyššie. Naše
oddelenie zabezpečuje len bežnú údrž
bu prvkov detských ihrísk. Nie sme
oprávnení na nich robiť zmeny a úpra
vy. Podľa VZN dieťa do 7 rokov musí
byť v sprievode osoby staršej ako 15 ro
kov a tá by mala zvážiť, či ten-ktorý pr
vok je vhodný pre dieťa daného veku.

krát, toto vidím vždy. Toto je realita. Mám
pocit, že mestskí policajti nemajú celkom
jasno v dopravnom zákone, prečo ho po
tom uplatňujú?

na Radlinského ul. 1, prípadne odoslať mai
lom na msp@malacky.sk, alebo oznámiť
telefonicky na číslo 772 67 66. Nestotožňu
jem sa však s názorom pisateľa podnetu,
MARTIN KRÍKO kde hodnotí ako rovnakú situáciu, keď
predpis poruší cyklista i vodič mo
torového vozidla. Z pohľadu for
Policajtom nebola daná žiad
málneho určite áno. Konanie je
na inštrukcia, na aký druh vozidiel
označené v zákone ako priestu
by sa mali zameriavať, alebo že
pok. Spoločenská nebezpečnosť
by nemali riešiť cyklistov pri poru
konania vodiča motorového vo
VERZUS
šení zákazu vyplývajúceho z do
zidla je však z hľadiska rozmerov
pravnej značky B 2 (zákaz vjazdu) na Zá vozidla, konštrukčnej rýchlosti a manévro
mockej ulici. S obsahom podnetu budú vateľnosti určite vyššia ako nebezpečnosť
oboznámení všetci príslušníci. Nie je žia konania cyklistu. Z tohto dôvodu podpo
den dôvod na to, aby nedodržanie pravi rím konanie príslušníka, ktorý pri možnosti
diel cestnej premávky cyklistami neriešili. výberu uprednostní zastavenie vozidla
Akceptovať sa dá len to, keď z hľadiska tak pred zastavením cyklistu. Taktiež si myslím,
tiky zákroku priestupkovo na mieste dorie že pri kontrole dodržiavania ustanovení
šia najprv jedného priestupcu a až potom dopravného značenia nie je vhodné, aby
začnú zastavovať ďalších. Pri zaznamena príslušník stál viditeľne na ceste tak, aby
ní neadekvátneho postupu policajtov v na motivoval priestupcov k ich úniku cúvaním
sledujúcom období by bolo žiaduce po späť po Zámockej ulici, resp. prejdením
znamenať si dátum a čas udalosti a ozná uličkou smerom na Partizánsku ulicu.
miť túto skutočnosť vedeniu MsP osobne
IVAN JURKOVIČ



PUBLICISTIKA  •  INZERCIA

Nové byty mladým

hliadnutím od poradovníka. Ide o prípa
dy, keď sa nachádzate v mimoriadne ties
nivej či havarijnej situácii, alebo ste sa vý
Dokončenie z . strany
predloží v stanovenej lehote požado znamným spôsobom podieľali na rozvo
vané doklady.
ji mesta. Minimálny čas, počas ktorého si
ich obyvatelia tu teda nájdu kuchynskú
byty na Jánošíkovej ulici musia zachovať
linku, kúpeľňu a toaletu so všetkými Rozhodne a pridelí komisia
charakter bytov nájomných, je 30 rokov.
zariadeniami. Nájomné byty budú vo
Po splnení všetkých podmienok roz Je pravdepodobné, že finančná zábez
vlastníctve mesta, nájomca ich bude hodne komisia stanovená primátorom peka, ktorú noví nájomcovia budú skla
využívať na základe platnej nájomnej mesta o pridelení bytu. Byt vám môže
dať pred pridelením bytu, sa
zmluvy. O byt môže žiadať fyzická oso byť pridelený aj s od
bude rovnať ročnému ná
ba aj mladá rodina, v ktorej je aspoň
jomnému. Hoci pre niekto
jeden z manželov ku
rých z budúcich obyvate
dňu podpísania ná
ľov bytoviek to môže byť
jomnej zmluvy mladší
problém, mesto sa chce
ako 35 rokov.
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Dobrovoľní hasiči
majú nové vozidlá
Nové hasičské zásahové vozidlá
s motorovou striekačkou Iveco
Daily skvalitňujú prácu hasičom
Dobrovoľného hasičského zboru
v okrese Malacky. Vozidlá boli pridelené do obcí Záhorská Ves, Veľké Leváre, Závod a Studienka.

technika je plne funkčná. Kľúče od vo
zidiel po ukážke odovzdal predsedom
Dobrovoľných hasičských zborov. Ako
uviedol, dobrovoľní hasiči sú mnoho
krát na zásahoch skôr ako profesionál
ni, ktorí majú hasičskú stanicu ďalej od
miesta požiaru.

Odovzdávanie nových áut si nenechalo ujsť množstvo prizerajúcich sa.

Autá hasičom z Dobrovoľného ha
sičského zboru slávnostne odovzdal mi
nister vnútra SR Róbert Kaliňák v rámci
modernizácie vozidlového parku Dob
rovoľného hasičského zboru. R. Kaliňák
autá sám viedol a potom naštartoval aj
hasičský agregát, aby prítomných hasi
čov, hostí, ale aj početných prizerajú
cich sa občanov presvedčil, že nová

Projekt obnovy hasičskej techniky
dobrovoľných požiarnych útvarov tak
po minimálne 20 a viac rokoch nahradí
staré autá, ktoré obecní hasiči používali
doteraz. Darované Iveco Daily má hod
notu takmer 76 350 €.
FRANTIŠEK FRIALA,
ALEXANDRA WALTEROVÁ
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Turistický
pochod

INZERCIA

Turistický oddiel KST v Studien
ke pozýva na 27. ročník hasprun
skej 10, 20, 23, 50, ktorý sa bude
konať 8. mája. Prezentácia je od
7.00 do 10.00 h pred pohostin
stvom Velický v Studienke. Ko
niec pochodu je o 17.00 h na fut
balovom štadióne. Pripravili sme
pre vás trate 10 km, 20 km, 23
km, 50 km s krásnymi borovico
vými lesmi, chránenou oblasťou
v okolí Červeného rybníka a rie
ky Rudava. Štartovný poplatok
je 1 €, každý zaregistrovaný
účastník dostane v cieli diplom.
Občerstvenie bude zabezpečené
pri kontrole číslo 5 – Tančiboky
a v cieli – bufet, guláš, údené klo
básky a párky.

mesiac dobrých rozvodov
1299 druhov rozvodových kladiek
1839 druhov rozvodových remeňov
1301 druhov vodných púmp

pre všetky osobné
a ľahké úžitkové
vozidlá
Ak si kúpite

Predstavujeme najlepších športovcov
Kategória dospelí
Marián Haramia – športová streľba
Gabriela Janíková – rekreačný beh
Barbora Šimková – atletika
Alexandra Štuková – atletika
Denis Tangelmayer – kulturistika
Kategória mládež
Monika Baňovičová – atletika
Boris Bojanovský – basketbal
Eliška Chvílová – atletika
Samuel Novota – stolný tenis
Lucia Truksová – stolný tenis
Kategória kolektív
Ženy MSK Malacky – stolný tenis
Starší žiaci ČSFA – futbal

Muži 1. SFC CANARIA TEAM Malacky –
futsal
Pamätné listy za dlhodobý prínos
k rozvoju športu v meste Malacky
Ľudovít Oslej, Vladimír Mihočko st., Jaro
slav Krejčíř, František Čurka, Karol Hre
beň
Najobľúbenejší športovec roka 2009
podľa našich čitateľov
Celkový počet hlasov
Vladimír Kuračka – volejbal Strojár 47
Pavol Stachovič, hádzaná
1
Claudia Hladíková, atletika
8
Peter Štefanovič, VOMO
5

kompletnú
sadu kladiek

Monika Bátorová, atletika
2
Gabriela Csizmariová, tanec
2
Pavol Haľko, futbal
1
Robo Blatov, box
1
Jakub Belan, box
1
Najobľúbenejší kolektív roka 2009
podľa našich čitateľov
Strojár Malacky B, volejbal – muži 49
Basketbal – juniori
2
AC Malacky – muži
3
VOMO
4
TK Grande Malacky
3
BOX
1
Hádzaná – muži
1
Basketbal – kadetky
6

dostanete
rozvodový remeň Gates
a vodnú pumpu
Ruville alebo IDM

len po 1 €!!!

Ponuka platí od 1.5. do 31.5.2010. Cena je bez DPH.

Všetko, čo potrebujete
vedieť o

autodieloch

je naša adresa

1. mája 5470/46, Malacky 034 772 4862
0910 966 026 0915 736 141 info@akusat.sk
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TÝŽDEŇ ZDRAVIA
s Nemocničnou a. s.
Týždeň, kedy oslavujeme Svetový
deň zdravia, patril v malackej
nemocnici prevencii. Preventívna
prehliadka v Malackách odhalila
u 78 percent vyšetrených rizikové
faktory pre vznik ochorenia srdca
a ciev.
Nemocnica v Malackách pripravila podujatie TÝŽDEŃ ZDRAVIA, v rámci ktorého
absolvovalo základné preventívne vyšetrenia viac ako 500 občanov.

Výsledky
Meranie základných vitálnych parametrov, ako tlak krvi, percento
telesného tuku či stanovenie
hladiny cukru v sére, odhalilo
u 78 % pacientov minimálne tri
rizikové faktory pre vznik ochorenia
srdca a ciev. Celkovo nadváhou,
teda BMI vyšším ako 25 trpí 47 %
pacientov, vysoký krvný tlak malo
42 % pacientov.
Napriek tomu, že tieto výsledky vyzerajú
alarmujúco, v zásade sa zhodujú s celoslovenskými štatistikami. Vyplýva z nich,
že ani Záhoráci sa nemôžu pochváliť
dobrým zdravotným stavom a mali by
sa začať venovať zlepšovaniu svojho
zdravia.

Zdravý 1. máj

Každý, kto sa na základe výsledkov rozhodol pre doplnenie
vyšetrení,
dostal
rovno odporučenie
na návštevu do ambulancie príslušného
lekára. Súčasťou základných vyšetrení
bolo aj poradenstvo
k rozsahu odporúčanej preventívnej prehliadky vzhľadom
na vek a pohlavie.
„Sme radi, že občania pozitívne prijali
a svojou účasťou podporili Týždeň zdravia.
Verím, že sa to odrazí v zlepšení ich zdravotného stavu, a tým aj vo zvýšení kvality
života. Výsledky vyšetrení opäť potvrdili
dôležitosť pravidelnej preventívnej starostlivosti. Budem rada, keď sa preventívna prehliadka stane
bežnou súčasťou života. Dnešný životný
štýl sa podpisuje výraznejšie na kvalite
nášho zdravia, a tak
k službám nášho
zariadenia
patria
aj preventívne programy, ktoré poskytujú komplexnejšie
vyšetrenia nad rámec
úhrady zo zdravotného poistenia“, hovorí
MUDr. Zuzana Hollá,
manažérka pre zdravotnú činnosť.

Aj tento rok sa v Zámockom
parku v Malackách budú
konať prvomájové slávnosti.
Nemocničná a. s. ,vás srdečne
pozýva do Stánku ZDRAVIA,
kde sa vám budú venovať
naši odborníci.

Týždeň zdravia sa konal pod záštitou
predsedu BSK, ktorý tiež absolvoval
preventívnu prehliadku. Podujatie bolo
určené aj zástupcom spoločností z blízkeho okolia, pretože práve zamestnávatelia môžu urobiť veľa v osvete prevencie
vo svojich organizáciách.

Na našom stanovišti budete mať
možnosť získať cenné informácie
o vašom zdraví prostredníctvom
týchto bezplatných vyšetrení:
�
�
�

meranie krvného tlaku,
meranie telesného tuku,
výpočet BMI (Body Mass Index).

Myslíme aj na vaše ratolesti, pre
ktoré sme pripravili obľúbené maľovanie na tvár a zábavné hry s animátormi.
Naše stanovište
nájdete 1. mája
od 9.00 do 16.00 hod.
na lúke pri kaštieli.
Počas celého podujatia budete
mať zároveň možnosť súťažiť
o Kartu ZDRAVIA pre celú rodinu
v hodnote 300 €, preto neváhajte navštíviť náš Stánok ZDRAVIA,
kde dostanete všetky potrebné
informácie.

PONUKA PRENÁJMU
Nemocničná a. s., člen MEDIREX GROUP,
prevádzkovateľ Nemocnice v Malackách,
ponúka na prenájom priestory o celkovej
výmere 250 m2. Priestory sa nachádzajú
v budove riaditeľstva na 3. poschodí.
Bližšie informácie:
� uzavretý samostatný kompaktný celok,
� 2× parkovanie pri objekte v cene nájmu,
� výťah,
� sociálne zariadenia,
� 24-hodinová strážna služba,
� možnosť stravovania,
� priestor je vhodný na kancelárie,
ambulancie, malú výrobnú prevádzku.
Cena: nájomné 1 450 EUR/ mesiac
+ služby 1 200 EUR/ mesiac.
V cene služieb je zahrnuté:
� elektrická energia,
� ÚK a TÚV,
� vodné a stočné,
� používanie telefónnej ústredne,
� internet,
� upratovanie a údržba spoločných
priestorov,
� likvidácia komunálneho odpadu,
� strážna služba,
� dezinsekcia a deratizácia.
Pre viac informácií:
Ing. Jozef Hlušek, +421 905 734 385
jozef.hlusek@nemocnicna.sk

Bližšie informácie nájdete na: www.nemocnicna.sk, www.medirexgroup.sk alebo sa informujte na tel.: 034/ 28 29 111.
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PUBLICISTIKA • INZERCIA
Pri príležitosti Dňa učiteľov si de
siatky pedagógov prevzali z rúk
podpredsedu vlády a ministra škol
stva SR Jána Mikolaja ocenenia za
pedagogickú činnosť. Medzi učiteľ
mi odmenenými Medailou sv. Go
razda za dlhoročnú pedagogickú
prácu, inovačné prístupy, starostli
vosť o nadaných žiakov i mimo
školské aktivity bola i Anna Rybec
ká, rodáčka z Gajár, ktorá od roku
1969 až doteraz pôsobí v Malac
kách ako učiteľka matematiky.

Margita Rybecká
je okrem iného aj
spoluautorkou
viacerých
učebníc.

Návrh na ocenenie poslala riaditeľka
ZŠ na Záhoráckej ulici v Malackách, kde
Margita Rybecká (69) ešte stále pôsobí.
„Toľko urobila a doteraz si to len málokto
všimol. Je načase vyzdvihnúť jej osob
Zastavením na autobusovej zastávke riskujete pokutu!

A opäť tu máme novú minirubriku. Budeme vás v nej
informovať o situáciách, ku ktorým dochádza na území
nášho mesta. V minulom čísle sme písali o zabúdaní na
DOPRAVNÝ pravidlo pravej ruky pri Kauflande. Teraz máme ďalší
BONBÓNIK dopravný bonbónik.
Nová predajňa záhradkárskych po
trieb na Ulici gen. M. R. Štefánika má
vchod do svojho areálu na autobusovej
zastávke, čo majiteľov áut láka k parko
vaniu rovno pred bránou. Podľa pravi
diel cestnej premávky je státie na zastáv
ke zakázané. Vo dvore predajne sú 4 par

kovacie boxy a o pár metrov ďalej aj ma
lé parkovisko. V prípade, že sa rozhod
nete predsa len sa postaviť s autom na
miesto pred vstupnou bránou, riskujete.
Mestská polícia vám totiž môže uložiť
blokovú pokutu až do výšky 60 €.
-lm-; foto: -otano-

Medaila sv. Gorazda
pre Margitu Rybeckú
nosť,“ presvedčene tvrdí riaditeľka školy.
Na pani učiteľku si v dobrom spomínajú
stovky Malačanov, ktorých učila rátať
rovnice či používať geometrické vzorce.
Odborníčka na matematiku a fyziku bola
oddávna členkou odborných komisií na
úrovni okresu a špičkovou pracovníč
kou, ktorá sa zapájala do tvorby meto

Skládky sa množia
Na redakciu sa obrátil obyvateľ Malaciek, ktorý je šokovaný zo vzniku ne
riadenej skládky na Riadku.
Zostáva záhadou, prečo
menej chápaví z nás
vyhadzujú odpad
v prírode.

„Takmer denne chodievam na lúky dvore síce máme odpad, ten ale vykupu
a polia za záhradkárskou oblasťou Ria jeme na ďalšie spracovanie,“ vysvetlila
dok na prechádzku so psom a je neuve Danuše Gubová. Keďže pozemok spo
riteľné, čo dokážu ľudia do týchto častí ločnosti je oplotený, jej majitelia za od
vynášať. Nachádzajú sa tam plas
pad mimo svojho pozemku ne
tové fľaše, staré chladničky, ob
zodpovedajú. Ten majú na sve
lečenie, stavebný odpad, plas
domí zrejme neporiadnici, kto
tové veci všetkého druhu, staré
rým je odpadový dvor príliš
okná, pneumatiky, sanita, sklo, KRITICKÝM vzdialený. Pritom sa nachádza
nábytok... Rozumel by som, ke PEROM
len o dve ulice ďalej. Kto však
by ľudia vynášali napríklad bio
neporiadok poupratuje?
logický odpad z blízkych záhradiek, to je
Ak majiteľa pozemku, na ktorom sa
prirodzené a príroda si s tým vie poradiť, skládka tvorí, odpad netrápi, ignoruje
ale to, čo sa tam nachádza, sa nikdy ne výzvy mesta a ťažkú hlavu si nerobí ani
rozloží ani nezhnije. Zároveň tam má vý z hroziacej pokuty, odpad bude napo
robnú halu firma Ekoreplast (vo svojom kon musieť odpratať mesto na svoje ná
profile na www.ekoreplast.sk uvádza ako klady.
svoj nosný výrobný program priemysel
Napriek tomu, že nemusí, mesto kaž
né rúry, ktorých výroba je založená na doročne skládky v prírode čistí. „Vlastníci
technológiii vytlačovania; pozn. red.). Je pozemkov, na ktorých sú neriadené
až smiešne, že firma, ktorá má v názve skládky odpadu, sú v súčasnosti oslove
EKO, má na svojom pozemku a v jeho ní obvodným úradom,“ informovala Bo
okolí taký neporiadok,“ napísal Martin žena Orgoňová z oddelenia územného
Žáček, ktorý verí, že kompetentní otvo rozvoja a životného prostredia mestské
ria oči a zabojujú proti bezohľadným ľu ho úradu. V dnešnej dobe je množstvo
ďom a firmám, ktoré sa na takomto ne divokých skládok v okolí mesta nepo
poriadku podieľajú.
chopiteľným. Rozširovanie takýchto bo
ľavých miest by možno zastavil častejší
zvoz objemového odpadu, ten je ale fi
Boľavé miesta
Priestor na vyjadrenie sme dali aj spo nančne náročný. Žiaľ, spoliehať sa na
mínanej spoločnosti. „Na našom pozem svedomie ľudí očividne nestačí.
ku sa nenachádza žiadna skládka. Na
-nasi-; foto: M. Žáček



dických listov a pripravovala úlohy k pe
dagogickým štandardom.
Okrem učenia písala učebnice
Skromnosť jej nedovoľovala chváliť
sa úspechmi a azda aj preto sa mnohí až
teraz dozvedáme o jej bohatej publikač
nej činnosti. Prispievala do odborných
časopisov a tvorila príručky pre vnútor
nú potrebu školy (2000 – Ako na to, de
viataci; 2007 – Zlatý rez; 2008 – Niečo
z meteorológie, Cvičenia na riešenie apli
kačných úloh a úloh rozvíjajúcich špe
cifické matematické myslenie) či pre po
treby okresu Malacky (Zbierka nároč
ných úloh z matematiky pre 5.–9. ročník
ZŠ a iné). Podpísala sa aj pod učebnice
Gradované písomné práce z matematiky
pre 5.–9. ročník (2000) a Niekoľko prob
lémových úloh z matematiky pre 5. roč
ník (2008). M. Rybecká vystupovala aj
ako spoluautorka pri tvorbe Zbierky úloh
z matematiky pre terciu a kvartu 8-roč
ných gymnázií (1996) a Príkladov z ma
tematiky pre 8-ročné gymnáziá (1997).
Milujem matematiku!
„Pre matematiku som sa rozhodla už
v 5. triede ZŠ. Keď som ako jediná z trie
dy mala na vysvedčení jednotku, uve
domila som si, že mi to asi ide. A s deťmi
pracujem rada. Musia cítiť, že človek im
nechce zle. Práca ma drží pri dobrom
zdraví, hoci už učím menej. Kedysi som
si nedopriala ani prázdniny, písala som
učebnice, tvorila vlastnú banku príkla
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Krížovka

Vodorovne
A znova hovoril to isté – privliekol
B priletelo – žart (hovor.) – domácke
meno Márie C hranica (lek.) – žmurká –
chemická zn. prométea – poľské umelé
vlákno – Televízny klub mladých (skr.)
D tajnička E značka čistiaceho
prostriedku – naľakaj – prvá dvojhláska
– nádoby na kúpanie – koncovka žen
ských mien F larvička – povrieslom zvia
zané hrsti skoseného obilia – letohrá
A
B
C
D
E
F
G

2

3

Poďakovanie riaditeľky školy
Podľa riaditeľky školy Z. Jánošovej
Deň učiteľov nabáda mnohých príslušní
kov tohto povolania k zamysleniu, prečo
sa na túto ťažko a málo cenenú dráhu
vydali. U väčšiny sa však táto práca spája
s poslaním, odovzdávaním toho najlep
šieho zo seba tak, aby v každom žiakovi
zostala navždy aj trvalá stopa svojho uči
teľa. „Za všetkých vďačných žiakov obe
tavej a pracovitej pani učiteľke ďakujem
a želám jej spolu s celým učiteľským ko
lektívom do ďalšej práce pevné zdravie,
veľké srdce a vodopád nápadov,“ dodá
va Z. Jánošová.
TATIANA BÚBELOVÁ

RIADKOVÁ INZERCIA
• Dám do prenájmu 1-izb. byt vo Veľkých
Levároch, rekonštruovaný, plastové ok
ná + dlažba, kompletne zariadený, pre
1–2 osoby. Kontakt: 0907 47 03 59.
• Predám novú liaheň na 56 ks vajec, ce
na 129 €. Kontakt: 0914 29 12 65.
• Lacné autodiely, spojky, výfuky, rame
ná, brzdy, tlmiče a iné.
Kontakt: 0907 18 18 00.
• Kúpim srnčie trofeje.
Kontakt: 0915 83 21 86
• Predám FTV OVP, uhlopriečka 72 cm,
hĺbka 40 cm, 2xDO, málo používaný.
Kontakt: 0944 39 58 86.
Pripravil: Vojtech Kúkoľ

Autorom výroku, ktorý je ukrytý
v krížovke tajničky, je Ľudovít Kubáni,
slovenský spisovateľ (1830–1869).

1

dov,“ spomína Margita Rybecká, ktorú
sme zastihli u deviatakov na hodine geo
metrie. „Toto je moje druhé ocenenie.
V roku 2004 ma ocenil minister M. Fronc
na návrh metodického centra v Bratisla
ve. Najväčším zadosťučinením je však
stretnúť sa s úspechom svojho bývalého
žiaka,“ hovorí pani učiteľka.

4

5

6

7

8

dok (zried.) G patriaca Alamanovi – spa
ním nahradila
Zvisle
1 vydržala tlak, nápor 2 spočítala
3 španielsky spisovateľ (1852–1901) –
dlhochvostý papagáj 4 EČ vozidiel Košíc
– značka meterkilogramsekundy – ini
ciály mena básnika Vojtecha Mihálika
5 trepaním očisti – kancelárska skratka
(ad acta) 6 staroba, počet rokov – znač
ka hektolitra – chemická zn. cínu (stan
num) 7 pod (maď.) – silný povraz 8 obec
v okrese Skalica 9 denné štúdium (skr.)
– rímske číslo 1501 – MPZ Panamy
9

10 pieklo jedlo na povrchu 11 žľab na
napájanie dobytka – anglické domácke
meno Eduarda 12 lesný závod (skr.) –
otec (hov.) – toto 13 rímske číslo 999 –
nemaj na sebe (oblek) 14 asýrsky boh
mesta Eridu – značka ampérhodiny –
efective horse power (angl. skratka)
15 krtko – rosiť (po lat.) 16 štepil 17 ryt
mický juhoamerický párový tanec
Pomôcky: ELANA, ALAS, ALÁ, EA, ARA, EHP, MKS
Kto chce súťažiť o sadu kníh do domácnosti, nech pošle kupón spolu so správnymi odpoveďami do 3. mája a zaradíme
ho do žrebovania.

10 11 12 13 14 15 16 17

Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali
správne vylúštenie tajničky – Pravda
je vždy najsilnejší argument – sme
vyžrebovali Alžbetu Váradiovú z Veľ
komoravskej ul. v Malackách. Získava
sadu kníh do domácnosti. Žiadame ju,
aby sa do 31. mája ohlásila v redakcii.

MALACKÝ
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SPEKTRUM
Glosa

Tancuj,
tancuj,
vykrúcaj!
Azda len Slováci vedia spraviť z „tan
ca a spevu“ synonymá pre to mediálne
cenené slovo „komercia“. Alebo vari nie?
Nuž, taká Superstar bola projektom,
ktorý zožal slávu a úspech vo viacerých
svetových krajinách. U nás bola premié
ra tejto speváckej šou televíznym hitom
a trhákom – mladí ľudia sa išli zblázniť,
tí starí zasa radšej do kostola modliť.
Bohužiaľ, naši ľudia od televízie zrejme
nikdy nepočuli o známom porekadle,
že v najlepšom treba prestať, a tak sa
ďalšie generácie Superzárobku stali len
fraškovitou lapkou na peniaze od užíva
teľov káblovej televízie. Ale čomu sa ču
dujeme, prosím vás? Ako sa to spieva:
Charakter sa nenosí, ak máš prachy –
niekto si. Čo však súčasná opätovná sen
zácia z tanečného programu Let´s Dan
ce? Tak sa zdá, že lacné hýbanie bokmi
nevyšlo z módy rovnako ako lacná šou.
Vždy keď sa Miro Šmajda so slečnou
Štumpfovou otočia na parkete, mám
úprimne strach, že im tá komercia vyletí
z vreciek a vybije mi predné zuby. Ale
nikto sa nemračí, všetci tlieskame a zú
rivo posielame sms-ky svojmu favorito
vi. Potom, samozrejme, nadávame na
našich mobilných operátorov, pretože
nám príde privysoká faktúra. Bok-sem,
bok-tam, nám už je všetko jedno. Aj
vám už napadla otázka, prečo – keď je
už niečo takéto naozaj nevyhnutné –
neobsadili producenti po bokov profi
tanečníkov obyčajných ľudí? Veď tie
naše takzvané „celebrity“ sú známe už
dosť! Škandálik tu, škandálik tamto – je
toto nejaká demokracia? Každý by mal
mať rovnaké právo strápniť sa na tele
víznych obrazovkách! Ale, drahí spolu
občania, buďme prajní a doprajme to
našim mediálnym hviezdam. Veď im to
vždy išlo tak dobre. A možno to je sku
točne aj na niečo dobré, však povážme.
Keby dávali niečo takéto na každej sta
nici v televízore, tak naše účty za elek
trinu by boli minimálne o polovicu niž
šie. A možno by sme ten televízor rovno
vyšmarili z okna.

Darovať krv môžete v Malackách každé štyri mesiace.

pracovísk, ktorých je na Slovensku osem.
V prípade odberu v Malackách sa táto
odvezie do Bratislavy, kde sa uskutočnia
ďalšie virologické vyšetrenia a určí sa Rh
faktor. Taktiež sa uskutoční jej rozdelenie
na jednotlivé zložky – červené krvinky,
plazmu a krvné doštičky. Krv sa potom
skladuje v Bratislave, odkiaľ si ju jednotli
vé nemocnice objednávajú. V tomto sme
re má najvyššiu spotrebu krvi Bratislav
ský kraj. Súvisí to s vyšším počtom ne
mocníc a výskytom špecializovaných pra
covísk – napríklad transplantačných cen
tier. Slovenské zákonodarstvo zakazuje
dovážať krv z iných krajín, a tak si musí
me vystačiť sami.
Môžu záujemcovia darovať krv aj
mimo organizovaných odberov?
Áno, darovať krv môžu ľudia denne
na pracoviskách v Bratislave (na Kramá
roch a v Ružinove). Bratislava-Ružinov je
taktiež jediným miestom, kde sa usku

Diana priviezla bronz

†
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Martin Adámek je žiakom 8. A trie
dy Základnej školy na Štúrovej uli
ci v Malackách. Triedna učiteľka
Gabriela Chmelová o ňom tvrdí,
že tento skromný chlapec tichej
povahy je zároveň najtalentova
nejším žiakom školy. Jeho najčer
stvejším úspechom je víťazstvo
v celoslovenskej súťaži Európa
v škole v kategórii literárna tvorba
v anglickom jazyku.

V Malackách je veľký potenciál

Dokončenie z . strany
obciach (Gajary, Veľké Leváre, Rohož točňuje odber krvných doštičiek, kto
krvi. Preto neustále vyzývame ľudí všet ník...) sa odberov zúčastňuje viac ľudí rých spotreba je v našom regióne vyso
kých skupín, aby darovali krv. Skupina 0 ako v Malackách. V minulosti sa odbery ká. Doštičky sa získavajú prístrojovým
odberom, ktorý predstavuje pre
je univerzálna, takže sa môže dať ľu uskutočňovali v nemocnici
organizmus menšiu záťaž a dá
ďom aj s inou krvnou skupinou. Dôleži a organizoval ich Červený kríž.
tý je tiež Rh faktor. Výhodnejšie je, ak Teraz sú centralizované a za
sa opakovať každé 4 týždne.
má darca Rh negatív, pretože v takom strešuje ich Národná trans
Kedy najbližšie plánujete
prípade môže darovať krv ľuďom s Rh fúzna služba. Možno si ľudia na
robiť odber krvi v Malackách?
túto zmenu ešte nezvykli. No PÝTAME SA
negatívnym aj Rh pozitívnym faktorom.
Odbery organizujeme každé
ZA VÁS
Naopak to už možné nie je.
na druhej
štyri mesiace. Muži síce môžu
Je možné darovať krv aj osobe inej Darca b
darovať krv po 3 mesiacoch, no
ženy až po štyroch. A keďže si
rasy?
tieto kr y mal spĺňať
itériá:
chceme udržať darcov a bolo by
V tomto smere sú u nás medzi ľuďmi - vek
o
ešte stále predsudky, ktoré však medicí - tele d 18 do 60 rokov
neefektívne robiť odbery zvlášť
sn
pre mužov a pre ženy, prispôsobi
na nerieši. Nám je jedno, kto krv daro - nes á hmotnosť viac
mie byť n
a
osičom H ko 50 kg
val, rozhodujúca je krvná skupina - nesm
li
sme frekvenciu odberov ženám.
IV
a fakt, či darca spĺňa všetky podmien - nem ie prekonať hepati
Na sociálnej sieti facebook sme do
tí
ô
ky darovania. Rozdiel môže byť len ochore že trpieť na iné du typu B a C
konca vytvorili skupinu Darovanie
nia
závažné
v percentuálnom zastúpení jednotli - je asp
krvi v Malackách, prostredníctvom
a chronic
o
ké
vých krvných skupín v rámci určitej - nema ň 4 týždne po užív
ktorej každý jej člen dostane infor
l 4 týždne
aní antib
iotík
rasy. V ničom inom. Na Slovensku - je asp
máciu o termíne konania odberu.
hnačky a
n
o
môže darovať krv človek, ktorý má očkova ň 48 hodín po oč i horúčky
Na záver by som chcel vysloviť po
ní proti v
írusom h kovaní (1 mesiac
trvalý pobyt v niektorej krajine EÚ. - počas
ďakovanie
nielen všetkým darcom,
epa
po
po
V Malackách vidíte veľký po ný, tetov sledných 6 mesia titídy)
ale aj mestu Malacky, ktoré nám vy
a
c
tenciál, čo sa týka darovania kr cing a en ný a nepodstúpil ov nebol operova
chádza v ústrety. Veľkým pozitívom je
doskopic

kú operá akupunktúru, pie
- nemá v
vi. V akom zmysle?
možnosť
uskutočňovať odbery
ciu
r
ča
Ide najmä o počet ľudí, ktorí ňu liečen se odberu prejav alebo vyšetrenie
v priestoroch spoločenského domu,
ý
y alergie
a nie je n
pri organizovaných odberoch da - nie je záv
a ktorý má väčšiu kapacitu oproti predoš
is
lý
od drog,
rujú krv. Ak Malacky porovnám vých látok
lým miestam. Taktiež ďakujem Mestské
alkoholu
a iných n
mu centru kultúry a primátorovi mesta
napríklad so Sencom alebo Pe - nebol v p
á
vyko
os
zinkom, ktoré majú podobnú je malária e ledných 6 mesiac
za spoluprácu pri oslovovaní darcov nie
och v kra
n
jine, kde
štruktúru, je tento počet v Ma - ženy môžu demická
len v Malackách, ale aj okolitých obciach.
d
a
lackách minimálne o polovicu cie a najskô rovať krv po sko
Pri takejto spolupráci predpokladám, že
r 12 mes
nčení me
ia
ďalšieho odberu sa zúčastní viac darcov,
MÁRIO LORENC menší. Dokonca aj v okolitých tehotenstv
a alebo d covpo pôrode, u nštruá
ojčenia
končení
a teda budeme potrebovať minimálne
o dve lôžka viac ako teraz.
strane poznám ve
Taktiež by som chcel zdôrazniť, že by
ľa Malačanov, ktorí chodia darovať krv
sme
privítali pomoc ďalších dobrovoľní
Zo školských majstrovstiev Slovenska priviezla Diana Šrámková
do
Bratislavy.
Taktiež
sa
viacerí
sťažujú
kov,
ktorí
by spolupracovali pri propagá
bronzovú medailu.
na nedostatočnú informovanosť – vraj cii organizovaných odberov alebo pri ich
Diana je členkou pla
keby vedeli, že sa odber koná, zúčastnili samotnej realizácii.
veckého klubu PK Willy
by sa ho aj oni.
Zhovárala sa SILVIA RAJNOVÁ
Čo sa deje s krvou po odbere?
už od svojich piatich ro
kov a pravidelne ho ús
Krv sa odvezie do spracovateľských
pešne reprezentuje na
krajských a celosloven
Spoločenská kronika
SpomienkY
ských súťažiach. Tentoraz
od 4. do 19. 4. 2010
však hájila farby školy –
25. 4. uplynulo 8 rokov,
PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:
ZŠ Dr. J. Dérera. V histórii
čo náhle odišiel a 30. 4.
,,dérerky“ je to po prvý
80 – Jozef Demetrovič; Franti
by sa dožil 80 rokov
krát, čo sa jej žiak dostal
šek Kopča; Jozef Ružička; Pav
manžel Jaroslav Rýdl.
lína Smolíková; Mária Štefa
v plávaní tak ďaleko
Kto ste ho poznali, ve
vzhľadom na charakter
novičová; Rozália Veverko
nujte mu tichú spo
vá; 85 – Jolana Lončeková; Ladislav
súťaže. Na rozdiel od
mienku. Manželka a ce
iných pretekov, kde sa
Špelitz; Jolana Turzová; 90 – Ing. Ján
lá rodina.
plavci kvalifikujú na zá
Petrovič; 97 – Anna Löbbová
Už navždy prestali pre Teba hviezdy
klade časov, tu je na po
svietiť, slnko hriať, ale tí, čo Ťa milovali,
NIE SÚ MEDZI NAMI:
stup do vyššieho kola po
nikdy neprestanú na Teba spomínať.
trebné získanie prvej po
Jitka Mittáková, *1946, Vrbovce;
1. 5. uplynú 2 roky, čo
zície. A tak Diane po zla
František Uherek, *1929, Malac
nás vo veku 47 rokov
tých medailách z oblast
ky; Margita Škutová, *1946, Sološnica;
opustila naša drahá
ných, okresných a kraj
Vilma Janušicová, *1924, Zohor; Auré
dcéra Ing. Ľubka Šef
ských majstrovstiev pri
lia Studeničová, *1931, Závod; Františ
číková z Malaciek.
budla aj bronzová z maj
ka Zaičková, *1923, Malacky; Milan Vol
S láskou v srdci spomí
strovstiev Slovenska.
ný, *1966, Malacky; Štefan Hrúz, *1947,
najú mama, brat s ro
Studienka; Daniela Gašparová, *1943,
dinou. Kto ste ju poznali, venujte jej ti
-nv-; foto: -msMalacky; Margita Vanišová, *1950;
chú spomienku.
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Talentovaný
malý génius

„Od 5. ročníka sa pravidelne zapája
do rôznych súťaží. Bol viackrát úspeš
ným riešiteľom matematickej i geogra
fickej olympiády. Reprezentoval školu
nielen v okresných, ale aj v krajských
kolách. V posledných dvoch rokoch sa
prejavil jeho talent i vo vlastnej literár
nej tvorbe, a to v slovenskom i v anglic
kom jazyku. V súťaži Európa v škole
s medzinárodnou účasťou dosiahol na
jvyššiu priečku aj v minulom školskom
roku,“ vyratúva úspechy svojho žiaka
triedna učiteľka. Martin, ktorý by sa po
kojne mohol stať vedátorom, suverén
ne vyhráva aj matematické či geogra
fické súťaže. Napriek všestrannému na
daniu sa však rozhodol zasvätiť svoj ži
vot hudbe. Už sedem rokov je žiakom
ZUŠ v Malackách, ovláda hru na klavíri,
klarinete a saxofóne. Je členom hudob
nej skupiny TONIK a ZUŠ takisto repre
zentoval na viacerých súťažiach. Preto
že hudba je jeho láska a vášeň, rozho
dol sa ukončiť ZŠ v 8. ročníku a ďalej
pokračovať v štúdiu na konzervatóriu.
Na pozoruhodný talent v našom meste
redakciu upozornil riaditeľ školy Dušan
Šuster. Vedenie školy, triedna učiteľka
i celý pedagogický zbor mu touto ces
tou chcú zablahoželať a prajú ešte veľa
ďalších prvenstiev.
Najvýraznejšie Martinove
úspechy
2006/2007 – ako piatak vyhral okres
né kolo v matematickej olympiáde, ge
ografickej olympiáde a Pytagoriáde
2007/2008 – ako šiestak vyhral ce
loslovenské kolo v matematickej súťaži
Matematický klokan, vyhral tiež okres
né kolá v matematickej a geografickej
olympiáde
2008/2009 – ako siedmak vyhral ce
loslovenskú súťaž Európa v škole v kate
górii literárna tvorba v anglickom jazy
ku, vyhral tiež okresné kolo v geografic
kej olympiáde
2009/2010 – ako ôsmak znovu vy
hral celoslovenskú súťaž Európa v škole
v kategórii literárna tvorba v anglickom
jazyku, úspešný riešiteľ bol i v okres
ných kolách matematickej olympiády,
geografickej olympiády, olympiády slo
venského jazyka a v okresnom kole sú
ťaže Európa v škole v literárnej tvorbe
v slovenskom jazyku
TATIANA BÚBELOVÁ
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