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úvodník

Snaha sa
cení... [vraj]

Každý deň robíme množstvo drobných
ústupkov, aby sme splnili očakávania dru
hých. Napriek nechuti opustiť posteľ vsta
neme skôr, len aby mal partner už pripra
venú rannú kávu. V práci plníme pridele
né úlohy, hoci nie vždy sú podľa nášho
gusta. Ustúpime pri výbere večerného vy
sielania jednotlivých televíznych staníc,
len aby bola v rodine „pohoda“. A takto by
sa dalo pokračovať donekonečna.
Aj napriek tomu, že nie vždy vyjde všet
ko podľa našich predstáv, ideálnou reak
ciou druhej strany je ocenenie vynalože
ného úsilia. V horších prípadoch je to ne
všímavosť a v tých úplne najhorších často
neopodstatnená kritika ažstriehnutie na
prípadné pochybenie.
V polovici septembra sa v meste kona
lo podujatie Dni cestovného ruchu v Ma
lackách 2010. Hoci na Kláštorné námestie
prišlo menej ľudí, ako sme očakávali, sme
radi, že účastníci prehliadok boli spokojní.
Čo nás teší ešte viac, je fakt, že záujem
o malacké pamiatky prejavili aj cezpoľ
ní. Prísľub budúcoročného „repete“ od
5-člennej rodiny Banskobystričanov je pre
nás odmenou a zároveň motiváciou k prí
prave ďalších ročníkov. Preto ďakujeme
všetkým tým, ktorí aj (už len?) svojou účas
ťou na rôznych podujatiach oceňujú
našu prácu.
SILVIA RAJNOVÁ

Volebný
kolotoč
Rok 2010 je na voľby až netra
dične bohatý. Volili sme prezidenta, predsedov samosprávnych
krajov, vládu, niektorí prejavili
svoj názor v referende. Pred záverom roka budeme voliť primátora
a poslancov mestského zastupiteľstva.
Čas, do ktorého môžu kandidáti na
primátora či poslanca podať svoje kan
didátne listiny, je polnoc 3. októbra. Od
4. októbra bude špeciálna komisia kan
didátne listiny posudzovať, ich mená by
Pokračovanie na . strane

V rámci podujatia Dni cestovného ruchu v Malackách 2010 – Kamenný chodník mali návštevníci možnosť zadarmo
navštíviť najvýznamnejšie malacké pamiatky obohatené o odborný výklad
sprievodcov. Jednou zo „zastávok“ bolo aj Centrum voľného času, kde sa konalo oficiálne otvorenie nového školského roka. Deti sa tu mohli vyšantiť na
skákacom hrade alebo sa zapojiť do pripravených hier a súťaží.
Viac sa dočítate na 4. strane.

Jánošík v podaní nitrianskeho
Starého divadla K. Spišáka

Zešli sme sa
na hambálku

V stredu 15. septembra sa predstavením od Willyho Russela Shirley
Valentine v podaní Zuzany Krónerovej začal 3. ročník divadelného festi
valu Zejdeme sa na hambálku.

„Keďže sme chceli, aby na festivale
vystúpila aj Z. Krónerová, museli sme
pôvodne štvordňový festival predĺžiť
o jeden deň, keďže pôvodný termín jej

nevyhovoval,“ vysvetlila zmenu dĺžky
trvania festivalu Jana Zetková, riaditeľ
ka Mestského centra kultúry. Ešte pred
Pokračovanie na . strane

Kameň zatiaľ bez tabuľky
Jeden z ôsmich kameňov, tvoriacich
historicko-náučný chodník, prišiel o tabuľku. Ide o kameň umiestnený pri
Kostole Najsvätejšej Trojice, ktorý
okoloidúcim približoval minulosť tohto
miesta.

Tabuľku chcel pravdepodobne niekto ukradnúť, po jej
odstránení si to však rozmyslel. Skrivená ležala neďaleko
kameňa. Momentálne sa nachádza v mestskom úrade, kde
čaká na opravu a opätovné osadenie. To v máji zabezpečila
rakúska obec Marchegg, partner Malaciek v projekte Pal
tour, ktorý má okrem náučného chodníka „na svedomí“ aj
prvú etapu rekonštrukcie nášho kaštieľa. Viac o projekte sa
dozviete aj na region-palffy.eu.		
-nasiJeden z náučných kameňov je momentálne bez tabuľky, mesto
sa však snaží, aby sa na svoje miesto čo najskôr vrátila.

Platená inzeria, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

SPRAVODAJSTVO

Rodičom školákov
pomáha aj štát

Mesto Malacky
oznamuje
postup pri podávaní kandidátnych listín pre voľby do obecného
(mestského) zastupiteľstva a pre
voľbu starostu obce (primátora)
Kandidátne listiny pre voľby do
obecného (mestského) zastupiteľ
stva a kandidátne listiny pre voľbu
starostu obce (primátora) v zmysle
§§ 16 a 21 zákona č. 346/1990 Zb.
o voľbách do orgánov samosprávy
obcí v znení neskorších predpisov
doručia:
• politické strany, politické hnutia
a koalície politických strán a politic
kých hnutí prostredníctvom splno
mocnencov,
• nezávislí kandidáti zapisovateľovi
miestnej (mestskej) volebnej komi
sie v dvoch rovnopisoch najneskôr
do 55 dní pred dňom volieb.
Kandidátne listiny pre voľby po
slancov do mestského zastupiteľstva
v Malackách a pre voľbu primátora
Malaciek sa doručia zapisovateľke
mestskej volebnej komisie (MsVK)
Jane Slobodovej do mestského úra
du, 2. p., č. d. 310 v pracovných
dňoch v klientskych hodinách MsÚ
Malacky, t. j.
• v pondelok, utorok, štvrtok
8.00–15.30 h
• v stredu 8.00–17.00 h
• v piatok 8.00–13.00 h
• v sobotu 2. októbra 8.00–13.00 h
• nedeľu 3. októbra 8.00–24.00 h
Telefonický kontakt na zapisova
teľku MsVK: 034/796 61 58

Volebný
kolotoč

Dokončenie z . strany
mali byť známe po 9. októbri. Volebná
kampaň sa začne až 17 dní pred voľba
mi (27. 11), teda 10. novembra. Až po
tomto termíne by sa kandidáti podľa
zákona mali snažiť upútať vašu pozor
nosť. Ako hovorí VZN o poskytovaní
priestoru na volebnú kampaň zo strany
mesta, „na verejných priestranstvách
a na zariadeniach v majetku mesta je
počas predvolebnej kampane možné
vylepovať plagáty len na betónových
valcoch, v propagačných vývesných
skrinkách, ako aj na iných mestských in
formačných plochách, určených osobit
ne na tento účel”. Každý kandidujúci
subjekt dostane približne rovnako veľ
kú plochu na základe žrebu. Kedy sa
žrebovanie uskutoční? „Žrebovať sa bu
de vo štvrtok 4. novembra o 17.00 h v
mestskom úrade,“ upresnil Jozef Bulla,
zástupca primátora.
Kampaň s medzníkmi
Kampaň má aj svoje hranice. Podľa
spomínaného VZN „je zakázané vyle
povať volebné plagáty na vchodových
dverách a stenách obytných domov, na
vstupných bránach, bez súhlasu majite
ľa aj na vonkajšej strane výkladov ob
chodov a prevádzok služieb, na stĺpoch
verejného osvetlenia, na prístreškoch
a ďalších súčastiach autobusových za
stávok, na stromoch, zábradliach, tele
fónnych búdkach a na iných verejno
prospešných zariadeniach“. Ak sa na
vás tvár politika bude usmievať z tých
to miest, môže ísť z jeho strany o kam
paň nekalú. VZN tiež ukladá mestským
médiám povinnosť bezplatne uverejniť
zoznam kandidátov. V akom rozsahu
bude známe až potom, keď bude jasný
počet kandidátov. 		
-mn-



Nový školský rok je už v plnom prúde, no peňaženky rodičov sa ešte
stále spamätávajú. Najmä tí, ktorí svoje dieťa odviedli do školy prvý raz,
si uvedomili tvrdú realitu. Školské potreby či strava nie sú lacnou zá
ležitosťou.

Ako uviedol portál tvnoviny.sk, „lac
nejšia verzia pomôcok do školy vychá
dza približne 70 €, drahšia až 155 €“.
Pre väčšinu rodičov je pritom samozrej
mé, že ak im to finančná situácia dovolí,
na svojich deťoch šetriť nebudú. Rodi
nám v hmotnej núdzi či tým, ktorých
príjem je príliš nízky, podáva štát po
mocnú ruku.
Referendum stálo viac než 7 miliónov eur.

Ďalšie referendum
bolo neúspešné

„Ak rodičia splnia
stanovené kritériá,
na základe posúdenia sociálnym od
borom úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny (ÚPSVaR) majú ich deti nárok
na mesačný príspevok. Ten poskytuje
práve ÚPSVaR,“ vysvetľuje Alexandra
Hrnková z oddelenia ekonomiky mest

prípade však peniaze neposkytuje me
sačne, ale raz za polrok. O príspevok
môžu žiadať rodičia detí v základnej
škole a predškolákov. Minulý polrok do
stávali školy 16,59 € na jedného žiaka.
Práve škola po dohode s vyučujúcimi
potrebné pomôcky nakúpi.
Autobusom lacnejšie
Rodičom školákov, ktorí do Malaciek
cestujú napríklad z Kostolišťa či zo Su
chohradu, poskytuje Krajský školský
úrad príspevok na dopravu. To platí len
v prípade, ak navštevujú školu v rámci
určeného obvodu.
Školský obvod určuje Všeobecne zá
väzné nariadenie o školských obvodoch
základných škôl zriadených mestom.

Referendum, ktoré z iniciatívy strany Sloboda a solidarita (SaS) vyhlásil
prezident SR na 18. septembra 2010, nepodporili ani občania v Malackách. Len necelá štvrtina z ľudí oprávnených hlasovať reálne využila plebiscit ako nástroj demokracie ponúknutý bežným ľuďom na dosiahnutie
významných spoločenských zmien. V šiestich okrskoch pre referendum
v Malackách od 7.00 do 22.00 h vhodilo do urien svoje hlasy 3503 občanov z celkového počtu 15 216 oprávnených hlasujúcich (23,02 %). Z nich
55 sa preukázalo hlasovacím preukazom, pretože boli z iných kútov Slovenska. Účasť na referende v Malackách napokon mierne prevýšila celoslovenský priemer 22,84 %.
Malacky sa prebúdzali pomaly. Väč
šinu z referendových miestností do
9.00 h navštívilo v priemere asi len 50
hlasujúcich a niekde ešte na obed účasť
nedosiahla ani 10 %. Počas našej prítom
nosti v okrsku č. 5 predsedníčka komi
sie Mária Trenčíková riešila kurióznu si
tuáciu, keď hlasujúci omylom pokazil
hlasovací lístok. Odporučila mu roztr
hať ho a dostal nový. Vzápätí už robila
zápis o účasti na referende do pasu slo
venského občana s trvalým bydliskom
v ČR, ktorý chcel (a mal právo) vyjadriť
názor na šesť referendových otázok.
Komisie sa stretli aj s nezvyčajnými po
žiadavkami na hlasovanie do prenosnej
urny, napr. keď chcel hlasovať Malačan
z nemocnice v Bratislave. Keby mal vy
bavený hlasovací preukaz, mohol o ur
nu žiadať v príslušnom okrsku v Brati
slave. O prenosnú urnu prekvapivo žia
dali aj ľudia, ktorí boli počas referenda
v práci.
Neinformovaní z vlastnej viny
V hlasovacej miestnosti na MsÚ (ale
aj iných) sa členovia často stretali s otáz
kami spojenými so zlúčením okrskov.
Ľudia zjavne nečítali oznámenia o čase
a mieste konania volieb, a preto neve
deli, kam majú ísť. Niektorí boli pobúre
ní a hnevali sa na slabú informovanosť.
Neprávom. Oficiálne oznámenia dostal
každý priamo do svojej poštovej strán
ky. Upozornenie o zlúčení niektorých
okrskov, na ktoré sú zvyknutí z volieb,
odvysielala aj eM TV a mohli ho nájsť aj
na oficiálnom webportáli mesta www.
malacky.sk.
Bez rozdielu veku
Vekové zloženie účastníkov v Malac
kách bolo rôznorodé. Napríklad v 2.
okrsku zaznamenali účasť štyroch „pr
vovoličov“, ktorí sa vzhľadom na svoj
vek aktu občianskej demokracie zúčast
nili po prvý raz. Naopak najstaršou hla
sujúcou bola 95-ročná Justína Romano
vá, ktorú navštívili s prenosnou urnou.
Zato 90-ročná Hermína Labudová prišla
sama a vyplnila hlasovací lístok bez oku
liarov. Podľa členov komisií však v účas
ti dominovala stredná generácia a nie

ktorí si odbehli vhodiť svoj hlas do urny
aj počas výnimočných udalostí. Pán Vla
dimír Gajdár v deň svojich narodenín,
skupinka mladých v deň stretávky zo
školy, ale prišli aj svadobčania zo sva
dobnej hostiny. Celkový priebeh sied
meho slovenského referenda bol v Ma
lackách pokojný a bezproblémový.
O čom to bolo
Hlasujúci sa v siedmom referende na
Slovensku vyjadrovali k šiestim otáz
kam. Spomedzi zúčastnených si zruše
nie koncesionárskych poplatkov želá
87,24 % ľudí. Obmedzenie poslaneckej
imunity podporilo 95,40 % a menej
poslancov v parlamente 92,76 % hlasu
júcich. Určenie maximálnej ceny vlád
nych limuzín pokladá za správne
88,84 % hlasujúcich, zato voľby cez in
ternet by vyhovovali len 70,46 % obča
nov. Aby boli verejní činitelia vyňatí
z práva na odpoveď podľa tlačového
zákona, by chcelo 74,93 % zúčastne
ných.

Deťom z nízkopríjmových rodín prispieva na stravu i školské pomôcky štát.

ského úradu. ÚPSVaR pošle peniaze
mestskému úradu a ten ich potom
preposiela školám. Rodičia detí, ktorých
sa to týka, tak platia za obed v školskej
jedálni 0,03 €, za celodennú stravu
v škôlke 0,19 €. Zvyšok hradí štát. „Tý
ka sa to 33 detí v základných školách
vrátane spojenej školy a troch detí
v materskej škole,“ pokračuje A. Hrnko
vá. Cena jedného obeda sa v školských
jedálňach pohybuje okolo 90 centov.
ÚPSVaR týmto spôsobom môže pri
spievať aj na školské potreby. V tomto

V ňom stojí, že „s obcami Kostolište
a Suchohrad bol dohodou vytvorený
spoločný školský obvod ZŠ Záhorácka“.

Nový stroj v TEKOS-e

Od 6. septembra môžeme v malackých uliciach vidieť pri práci
malý oranžový stroj, ktorý pomocou špeciálneho prídavného zariadenia (tzv. cepáka) kosí a upravuje krajnice ciest na miestach
prerastených krovinami a hustou
burinou.

TATIANA BÚBELOVÁ

Ak im rodičia vybrali inú školu,
než aká im je určená, na príspevok
nárok nemajú.
„Krajský školský úrad prispel v minu
lom školskom roku na 99 detí, suma za
polrok je 6380,40 €,“ konštatuje Anežka
Kujanová z rovnakého oddelenia mest
ského úradu.
-sisa-

„Doteraz sme na podobné práce ne
mali vhodnú techniku a dodávateľsky
boli tieto služby neprimerane drahé,“
povedal konateľ spoločnosti Vladimír
Balúch. TEKOS, s. r. o., predložil návrh na
kúpu univerzálneho nakladača ako ná
hradu za staré UNC 060 v pláne inves
tícií na valnom zhromaždení spoločnos
ti, ktoré návrh schválilo. Cena zariade
nia LOCUST L903 bola 29 000 € bez
DPH. Prídavné rameno na kosenie vyšlo
spoločnosť na 12400 € bez DPH. Stroj
sa dá využiť aj ako vysokozdvižný vozík,
nakladač sypkých materiálov, odhŕňač
snehu či malý bager.
-tabuMALACKÝ HLAS
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SAMOSPRÁVA

Sme tu pre vás
Po čase sa opäť vraciame k predstavovaniu mestského úradu.
Spoznajte s nami jeho prednostu
Dušana Vavrinca (034/796 61 55,
0903 753 795, prednosta@malacky.sk) a sekretariát úradu.
Aj prednosta mestského úradu je za
mestnanec mesta, vymenúvaný i odvo
lávaný primátorom. Jeho kompetencie
určuje zákon o obecnom zriadení. Pred
nosta má na starosti organizáciu práce
celého mestského úradu, čiže je nadria
dený vedúcim všetkých oddelení MsÚ.
Okrem toho zabezpečuje hospodársky
a správny chod úradu, zostavuje návrh
rozpočtu MsÚ i jeho plnenie, spolu s pri
mátorom podpisuje zápisnice zo zasad
nutí MsZ a zúčastňuje sa na zasadnu
tiach poslancov MsZ a MsR so svojím
poradným hlasom. To znamená, že mô
že vstupovať do rokovaní poslancov
a usmerňovať ich. Prednosta zodpovedá
za svoju činnosť primátorovi, s čím súvisí
plnenie ďalších úloh uložených MsZ a sa
motným primátorom, ktorý rozsah pred
nostových kompetencií môže i rozšíriť.

Prednosta MsÚ Dušan Vavrinec
te do styku najmä pri nepríjemných ži
votných situáciách. Ide o mimoriadne
udalosti, akými sú napríklad živelné po
hromy. „Tento referát kontaktovali ob
čania pri nedávnych povodniach, kedy
mesto zabezpečovalo odčerpávanie vo
dy z vytopených domov a pivníc. V minu
lom roku zabezpečoval pracovník tohto

Pracovníci sekretariátu úradu
Prednosta je garantom vnútorného kon
trolného systému riadenia.

Parčík na Břeclavskej ožije
Park na Břeclavskej ulici, slúžiaci
aj ako priestor na voľný pohyb
psov, by mal prejsť revitalizáciou.
Štúdia, ktorú na objednávku mesta vypracovala autorizovaná krajinná architektka Katarína Serbinová, hovorí napríklad o nových
chodníkoch, oddychovej zóne,
hracích prvkoch, tzv. zhromažďovacom priestore, sadových úpravách, verejnom osvetlení a mobiliári.
Štúdia predznamenáva realizačný
projekt. Časový horizont jeho uskutoč
nenia zatiaľ nie je známy. Hlavnými dô
vodmi na vypracovanie štúdie je sku
točnosť, že zeleň v parku je prestarnutá
a okolie kaplnky stráca svoj dôstojný
charakter. Príčinu predstavuje i fakt, že
priestor na voľný pohyb psov zatiaľ nie
je oplotený, takže svoju funkciu plní
len čiastočne. V budúcnosti tu okrem
MALACKÝ HLAS
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oplotenia pribudne mobiliár, solitérne ný pri obradoch. Vzhľadom na sadové
kamene i psia toaleta s vymývaným úpravy je možné, že príde k výrubu
riečnym štrkom. Obvod výbehu bude starých drevín. Chýbať však nebude
vysadený kríkmi a popínavými rastli výsadba stromov, kríkov a trvaliek.
nami.
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Keď potrebujete pomoc
Okrem vyššie zmieňovaných povin
ností spojených s koordináciou a riade
ním činností všetkých oddelení úradu
zodpovedá prednosta i za chod sekreta
riátu úradu. Pracuje tu 7 ľudí – dve asis
tentky, dve referentky personálnej
a mzdovej politiky, referentka organizač
ných činností a riadenej dokumentácie,
dispečer dopravy a vodič v jednej osobe
a referent civilnej ochrany, požiarnej
ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci (CO, PO a BOZP). Čo na sekreta
riáte úradu vybavíte?„U asistentiek si mô
žete dohodnúť termín návštevy primá
tora. Využívajú to najmä firmy a zahranič
né delegácie, ale i občania,“ približuje
D. Vavrinec prácu organizačného referá
tu sekretariátu úradu. Sekretariát vedie
komplexnú agendu pre voľby, referen
dum a verejné zhromaždenia obyvate
ľov mesta. Pred voľbami si tu môžete vy
baviť voličský preukaz. Členovia okrsko
vých komisií, ktorí sa z akýchkoľvek dô
vodov nemohli zúčastniť povinného ško
lenia, tu v zmysle zákona dodatočne mô
žu zložiť sľub. Občania prichádzajú do
kontaktu i s pracovníčkami referátu per
sonálnej a mzdovej politiky. „Chodia sem
ľudia, ktorí sa chcú zamestnať. Získavajú
tu informácie o voľných pracovných
miestach v úrade a vybavia tiež všetky
formality súvisiace s nástupom do pra
covného pomeru. Zo strany pracovníčok
ide teda o kontakt s budúcimi pracov
níkmi,“ pokračuje vo vysvetľovaní pred
nosta. S referátom CO, PO a BOZP príde

referátu celtovinu pre tých, ktorým júlo
vá víchrica zobrala strechu a úrad kon
taktovali,“ upresňuje D. Vavrinec.
Aj úrad musí fungovať
Ďalšie povinnosti sekretariátu sú vnú
tornou záležitosťou úradu. Ide napr. o or
ganizáciu porád a prípravu materiálov na
rokovania primátora a prednostu, spra
covanie zápisníc z týchto porád a stretnu
tí či komplexná evidencia korešponden
cie primátora a prednostu. Sekretariát ve
die tiež centrálnu evidenciu odborných
publikácií a časopisov, nariadení mesta
a interných právnych noriem, centrálny
zoznam a evidenciu agendy k sprístup
neniu informácií i oznamy na úradnej ta
buli. Čo sa týka zasadnutí orgánov mesta, sekretariát ich pripravuje po strán
ke organizačnej, technickej i administra
tívnej. S tým je spojené spracovanie a ro
zoslanie pozvánok, materiálov a odbor
ných podkladov, spracovanie zápisníc,
uznesení a kontroly plnenia uznesení
MsZ a MsR, ich evidencia a rozoslanie po
slancom a spracovateľom a uverejnenie
na webstránke mesta. Na portáli www.
malacky.sk nájde každý v sekcii Mesto
– Samospráva mesta – Mestské zastupi
teľstvo – Materiály na rokovanie doku
menty, ktoré na zasadnutí poslancov bu
dú prerokované. Ak poslanci alebo ob
čania, ktorých téma rokovania zaujíma,
v materiáloch niečomu nerozumejú, na
sekretariáte môžu žiadať vysvetlenie.
Sekretariát spolupracuje s ostatnými od
deleniami MsÚ a ďalšími organizáciami
pri príprave akcií mesta, zasadnutí MsZ i
MsR, ako i s príslušnými orgánmi štátnej
správy. 		
-red-; foto: -nasi-



TÉMA ČÍSLA

Dni cestovného
ruchu za nami

Mesto zorganizovalo 17. a 18. septembra Dni cestovného ruchu – Kamenný chodník. Piatok bol venovaný prezentácii knihy Malacky na
starých pohľadniciach, ktorej autorom je Martin Macejka.

V Galérii MCK sa pri tejto príležitosti
zišlo niekoľko desiatok ľudí. Mnohí si
okrem príjemného pocitu odnášali vý
tlačok publikácie aj s podpisom jej au
tora. Kniha je pre záujemcov stále k dis
pozícii v turisticko-informačnej kance
lárii, v Knižnici MCK a v mestskom úra
de za 10 €.
Sobota bola určená pre všetkých,
ktorí chceli so sprievodcom spoznať
najvýznamnejšie malacké pamiatky. Na
výber pritom mali z dvoch možností –
malý okruh (Krypty, Sväté schody, sy
nagóga, Pálfiovská lipa) a veľký okruh

(Krypty, Sväté schody, Múzeum M. Till
nera, Kostol Najsvätejšej Trojice, starý
cintorín, Centrum voľného času, Malac
ký kaštieľ so Zámockým parkom, syna
góga, Pálfiovská lipa).
Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo
na Kláštornom námestí a okrem mažo
retiek a folklórneho súboru Macejko sa
prítomným predviedli spevák skupiny
Tonik a sestry Winklerové zo základnej
umeleckej školy.
Súčasťou veľkého okruhu bola aj
výstava prác Vstúpte, n. o., na nádvorí
kaštieľa.
Každý účastník sa mohol zapojiť do
vedomostného kvízu, ktorý pozostával



z otázok viažucich sa k jednotlivým pa
miatkam. Po absolvovaní ktoréhokoľ
vek okruhu získal každý certifikát správ
neho malackého turistu. Okoloidúci si
mohli pochutnať na koláčoch, ktoré
upiekli a rozdávali členky Klubu dô

Výhercovia

vedomostného kvízu,
chodcov v spolupráci s Jednotou dô
chodcov.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa spolu
podieľali na organizácii Dní cestovného
ruchu v Malackách: MCK, CVČ, ZUŠ, SCK
Záhorák, Vstúpte, n. o., Klub dôchodcov
a Jednota dôchodcov v Malackách,
Nadácia SPP, Hant Bratislava, a. s., Gym
názium Malacky, Ul. 1. mája, obec Veľké
Leváre, farský úrad.

ktorí vyhrávajú balíček s propagač
nými predmetmi mesta sú
Patrik Hodek, Jela Hamadová,
Alica Mrázová, Jozef Felcan, Ladislav Hudec, Štefan Vlk, Stanislav Kuklovský, Marcel Bulla, Jitka Martinkovičová, Mária Pav
ligová.

-raj-; foto. –otano/tabu-
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POSLANEC ŘÍHA:

im priestor aj na našej stránke
www.ludiapremalacky.sk.
Čím by sa mala odlišovať prípadná kandidátka?
Žiadne opakujúce sa mená lekárov
a učiteľov len kvôli tomu, aby sme na
hnali hlasy. Nie. Noví ľudia s potreb
nou odbornosťou, bez väzieb na mes
Juraj Říha patril v uplynulom období medzi najaktívnejších mestských to, ľudia, ktorých bude spájať len ve
poslancov. V nedávnom prieskume ho občania zaradili medzi najdôve rejný záujem, program pre mesto a ob
ryhodnejších poslancov. Do komunálnych volieb chce vstúpiť už v spo- čanov mesta. A to budem osobne ga
ločnej občianskej kandidátke.
rantovať.
Môžete prezradiť, aké sú Vaše
O čom budú podľa Vás tieto ko dúceho obdobia. A o tom budú tieto priority?
munálne voľby?
voľby.
Nemôžem, kampaň sa ešte neza
Sú pred nami najdôležitejšie voľby.
čala. My nie sme ani oficiálne registro
Neobávate sa, že ľudia sú už tak vaní ako kandidáti. Naším hlavným
Prieskum, ktorý sa v našom meste re
sklamaní,
že nepôjdu voliť?
heslom je Mesto pre ľudí. A z toho sa
alizoval, potvrdil moju obavu, že dô
Na
túto
otázku sa ťažko odpovedá. dá odvodiť, o čo by sme sa snažili. Mo
vera k mestskému zastupiteľstvu je
na absolútnom dne. Výsledky si mô Osobne chcem ľudí s pokorou opäť ju prácu ľudia poznajú štyri roky. Už
žete pozrieť na našej stránke. A pri po štyroch rokoch poprosiť, aj keď len to, že som sa pred občanmi ako
tom je to ten najdôležitejší orgán, kto nám nemusia veriť, aby nám dali šan poslanec štyri roky neschovával. Mo
cu. V kampani ponúkneme jednotu, jou osobnou výzvou je skoncovať s ro
rý priamo zastupuje záujmy všetkých
skúsenosti, odbornosť a záujem po dinkárstvom a predraženou výstav
občanov. Takže tieto voľby nebudú
o fazuľkách, budú reálne o novom hnúť s vecami. My si myslíme, že si bou, o ktorej, žiaľ, ľudia nevedia. Ako
nemôžeme dovoliť ten luxus, aby sme
smerovaní mestského zastupiteľstva
je možné, že tu roky vyhráva zákazky
premárnili
ďalšie roky.
a nášho mesta. O témach, ktoré sa
len jedna firma a sa o tom verejne ne
báli otvoriť ľudia počas mnohých ro
hovorí? Navyše už aj najdrahšími po
kov. Našou spoločnou víziou je, aby
Znie to až ako veľký ideál...
nukami? Čo je ale kľúčové. Občania
sa vytvoril priestor pre všetkých ľudí,
Prepáčte. Ja viem, znie to rozpráv musia nájsť v budúcom zastupiteľstve
ktorí sú ochotní pomôcť rozvoju mes kovo. Rovnako ako som o dôveru po silnú oporu. Predsa nie je normálne,
ta. A vytvoriť im na to aj reálne pod žiadal pred štyrmi rokmi. Svojou prá aby tu bol občan mestu ukradnutý.
mienky. Či sú to športovci, dôchodco cou som dokázal, že si občana vážim. Ako sa môže stať, že za Vami príde
via alebo podnikatelia, či učitelia. To Teraz požiadame o dôveru spoločne. človek so slzami, že mu vyrastá v zá
by mala byť úloha nového mestského Každý jeden vrátane mňa dáme do hrade polyfunkčný dom? Že za Vami
zastupiteľstva. Podnikatelia sa tu už toho svoje meno a česť. Milan Ondro príde staručká pani a povie, že úrad
tretie volebné obdobie prehliadajú. vič, Nataša Špelicová, Dušana Biele ignoruje štyri roky jej žiadosti? Toto
Treba im dať priestor na návrhy. Rov szová, Marián Andil, Vojtech Szijjartó, treba zastaviť. A my sa o to pokúsime.
nako dôchodcovia. Nestačí im dať Gabika Janíková, Pavol Tedla, Katka
•
omrvinky z peňazí, ale si ich aj začať Berkešová. To sú spolu so mnou všet
Rozhovor je krátený, celý rozhovor
skutočne vážiť a ponúknuť im, aby ko Malačania odhodlaní dokázať, že si môžete prečítať na www.ludiapre
s Vami reálne spolupracovali. To je mesto tu má byť pre ľudí. Chceme malacky.sk.
pre mňa osobne dôležitá otázka bu s ľuďmi hovoriť otvorene a férovo. Dať
Zhovárala sa: S. Mrázová

Občan nemôže byť
mestu ukradnutý!

Platená inzeria, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

diagnostika

Ak máte obavy o svoje tráviace orgány, odporúčame vám vyhľadať
vášho praktického lekára. Keď sa vaše podozrenia potvrdia, praktický
lekár vám poradí navštíviť gastroenterologickú ambulanciu.

�
�
�
�

�
�
�
�

krvácanie z konečníka
neobjasnená anémia
dlhodobo pretrvávajúca zmena spôsobu vyprázdňovania
náhle chodenie na stolicu, aj niekoľkokrát denne, alebo naopak – zápcha či
nemožnosť vykonať veľkú potrebu
snaha o vyprázdnenie s neuspokojivým výsledkom
zmena konzistencie stolice
bolesti, plynatosť, kombinácia oboch,
objavujúce sa bez zjavnej príčiny
dlhšie trvajúca stolica podobná hnačke či tvrdá stolica, alebo naopak – ich
časté striedanie

1124 druhov tlmičov

pre všetky
vozidlá

Ak si v októbri kúpite u nás

Dostanete
oba zadné
tlmiče
každý

osobné a ľahké úžitkové

pár predných tlmičov

len za

1 € !!
Ponuka platí od
1. do 31. 10. 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

Platená inzeria, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Život zachraňujúca

Kedy vyhľadať odbornú gastroenterologickú ambulanciu v Nemocnici Malacky
s príznakmi ochorenia tráviacich orgánov?

mesiac dobrých tlmičov

�

strata apetítu, celkový pocit únavy, výraznejšia strata hmotnosti

VIRTUÁLNA KOLONOSKOPIA NEBOLÍ
Jednou zo základných diagnostických
metód zameraných na poruchy funkcie
tráviacich orgánov v odbornej gastroenterologickej ambulancii je kolonoskopia. I keď je kolonoskopia nepríjemná a niekedy bolestivá, je potrebná pri
diagnostike zápalov, polypov, nádorov
hrubého čreva. Je to vyšetrenie hrubého čreva ohybným prístrojom – kolonoskopom, ktorý sa zavádza cez konečník
a cez hrubé črevo postupuje až do jeho
začiatočnej časti – slepého čreva, alebo
až do koncovej časti tenkého čreva. Klasické vyšetrenie sondou, čiže endoskopom má svoje nesporné výhody. Ak sa
pri ňom nájde polyp, môžu ho pomocou
sondy okamžite odstrániť. Virtuálna kolonoskopia v porovnaní s klasickou je pre
pacienta pohodlná a časovo nenáročná.
Virtuálna kolonoskopia je vyšetrenie na
viacvrstvovom počítačovom tomografe
(CT), ktoré umožňuje na základe tenkých
rezov skonštruovať v počítači za pomoci

špeciálneho softvérového programu kolonoskopický obraz, kde sa dajú dobre
zobraziť polypy, nádory a výchlipky čreva. Nemocnica v Malackách pracuje so
softvérovým systémom TeraRecon, ktorý
umožňuje nové dôkladnejšie spracovanie dát a obrázkov z CT vyšetrenia, najmä
virtuálnu kolonoskopiu a precízne spracovanie kontrastom naplnených ciev celého tela. Špičkové vyšetrenie – virtuálnu
kolonoskopiu ponúka rádiodiagnostické oddelenie Nemocnice v Malackách.
Pri virtuálnej kolonoskopii je percento
komplikácií nižšie ako pri reálnej kolonoskopii, ale každá metóda prináša určité riziká. V prípade virtuálnej kolonoskopie je
riziko vo využívaní ionizujúceho žiarenia,
ktoré musí byť zdôvodnené a optimalizované. „Vyšetrenie CT virtuálnu kolonoskopiu odporúčame pacientom, ktorí reálnu
kolonoskopiu nemajú dokončenú, pretože
im z rôznych dôvodov nemohli prezrieť celé
črevo, pacienti, ktorí vyšetrenie sondou absolvovať nemôžu, alebo tí, čo ho podstúpiť
odmietajú, no majú zdravotné problémy,“
tvrdí primárka rádiodiagnostického
oddelenia Nemocnice v Malackách
MUDr. Andrea Šalátková.
POHODLNÁ DIAGNOSTIKA
Predstavte si však, že ste na CT kolonoskopiu objednaní. Čo vás čaká? „Pacient
sa na vyšetrenie pripravuje štyri dni, podobne ako na klasickú kolonoskopiu, nemusí ležať v nemocnici, pripravuje sa doma
a môže vykonávať bežné činnosti a chodiť
do zamestnania. Cielom je dokonalé vyprázdnenie čreva. V prvý deň zo stravy vy-

lúči všetko ovocie a zeleninu, lebo zanechávajú v čreve veľa zvyškov. Druhý deň okrem
toho zvýši príjem tekutín. Tretí deň je rovnaký, ale poobede si dá preháňadlo a už viac
nepríjima potravu. Na štvrtý deň absolvuje
CT vyšetrenie. Večer pred vyšetrením užije
vodovú iódovú látku, aby posledné zvyšky
stolice, ktoré v čreve zostanú, boli označené
a svetielkovali. Tak si ich pri vyhodnocovaní
snímok nepomýlime s polypmi či inými útvarmi,“ opisuje MUDr. Andrea Šalátková
na pohľad jednoduchý proces. No také
ľahké to nie je. Aby sa črevo dalo znútra
virtuálne prezerať, musí sa rozfúkať, steny
čreva sa musia rozvinúť. Súčasne dostane
pacient lieky na uvoľnenie, spazmolytiká. Pri CT kolonograﬁi sa v Nemocnici
Malacky vyšetruje v dvoch polohách, na
bruchu aj na chrbte. Snímanie je veľmi
rýchle, prebieha na jedno nadýchnutie.
Technický pokrok prináša nové metódy
vyšetrenia tráviaceho traktu, akým je

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

virtuálna kolonoskopia, ktoré sú pre pacienta komfortnejšie a menej zaťažujúce. Vyššiu úspešnosť a toleranciu týchto
výkonov s cieľom zlepšiť zdravotný stav
pacienta však umožní najmä dobrá informovanosť, pozitívny prístup a spolupráca
tímu lekár – pacient.
Pre bližšie informácie spolu s konzultáciou navštívte našu odbornú gastroenterologickú ambulanciu v Nemocnici
Malacky, kde sú vám k dispozícii naši
odborníci. Na virtuálnu kolonoskopiu sa
môžete objednať na rádiodiagnostickom oddelení v Nemocnici Malacky.

Ďalšie informácie:
www.nemocnicna.sk
www.medirexgroup.sk
034/ 28 29 700
034/ 28 29 800

Platená inzeria, redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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SPEKTRUM
Začiatok roka
2009 znamenal
pre športovcov
šok. Poslancom
MsZ bol predložený dokument
s názvom Koncepcia rozvoja
športu mesta
Malacky, ktorý
priniesol zásadnú zmenu. Športové zariadenia
podľa neho mali prejsť pod
správu mesta.

ČASOPIS,
KTORÝ VÁS DOSTANE!

Na čo bola koncepcia?

Keď chýba pokoj
Hluk, zápach, neporiadok na schodisku, hádky, parapetná doska posiata
popolom a cigaretovými ohorkami. Realita, s ktorou sa ešte donedávna
denne stretávala rodina Vanišovcov.
Problémy sa začali, keď si sused, ži biť,“ pokračuje M. Vaniš. „Ide o osamelé
júci v byte nad nimi, nasťahoval k sebe ho muža, ktorému sa do bytu neustále
priateľku. K nej sa pridali aj vystrájajúci dobývala narkomanka. Keďže je odká
kamaráti, ktorí obyvateľov činžiaka na zaný na pomoc inej osoby, v posled
Ulici J. Kostku pripravili o do
ných týždňoch sa o neho stará
opatrovateľ v rámci opatrova
mácu pohodu. Odvtedy byt
často navštevovali mestskí po
teľskej služby. Spomínanej že
licajti. Naposledy 8. septembra,
ne sme odobrali kľúče od jeho
keď sprevádzali pracovníčky re PÝTAME SA bytu,“ informovala Antónia
ferátu sociálnej pomoci Klient
ZA VÁS Miklóšová z KC. Od poslednej
návštevy polície a sociálnych
skeho centra mestského úradu
(KC), ktoré išli riešiť sociálnu starostli pracovníčok žijú Vanišovci pokojnejšie.
vosť o občana mesta. „Keď boli susedia Ak by sa však problémy začali opako
neznesiteľní, polícia jeho opitú a pomo vať, obyvatelia by mali podať sťažnosť
čenú priateľku aj s kamarátom vyviedla. na komisiu ochrany verejného poriad
Nič to však neriešilo, o pár hodín bola ku. „V komisii zasadá šesť ľudí, prizvaný
späť. Do vchodu sa dostala aj tak, že je vždy aj náčelník mestskej polície. Po
niekomu zazvonila a predstavila sa ako stup je taký, že na zasadnutie pozveme
poštárka. V byte ale nevyvádzala len obe dotknuté strany a ich konflikt sa
ona, ale viacerí opilci,“ približuje situá snažíme riešiť ústnym dohovorom. Už
ciu Marián Vaniš. „Políciu sme nikdy ne sa stalo, že rozhádaní susedia sa po na
volali my, vždy niekto zo susedov. My šom usmernení uzmierili a podali si ru
sme volili jemnejšiu cestu. Niekoľkokrát ky,“ hovorí Anežka Kujanová z oddele
sme telefonovali susedovej sestre, kto nia ekonomiky mestského úradu, ktorá
rá je majiteľkou bytu. No vždy nás od komisiu vedie.
bila tým, že so situáciou nemôže nič ro
-nasi-



Do športu sa investuje viac
Športové organizácie sa síce obáva
li nižších dotácií, opak je však pravdou.
Vďaka koncepcii sa i napriek kríze finan
covanie športu zo strany mesta výrazne
zvýšilo. Okrem toho športové kluby
nie sú odkázané len na podporu zo stra
ny mesta či rôzne granty. Podľa zákona
o organizácii a podpore športu môžu
svoju činnosť financovať aj prostred
níctvom:
• členských príspevkov,
• výnosu hospodárenia s vlastným
majetkom (najmä nájomné z pre
nájmu hnuteľného a nehnuteľného
majetku a plôch na reklamné úče
ly),
• v ýnosu marketingových aktivít
a predaja suvenírov,
• príjmov z televíznych a rozhlaso
vých práv za prenosy zo športových
súťaží a športových podujatí,
• výnosu z predaja vstupeniek na
športové podujatia,
• príjmov z prestupov športovcov,
• príjmu od medzinárodných špor

tových zväzov za účasť v medziná
rodných športových súťažiach a na
medzinárodných športových pod
ujatiach,
• darov apríspevkov.
Nielen koncepcia stojí za zväčšujúci
Moderná žena, Račianska 66, 831 02 Bratislava
Tel.: 02/49 20 74 36, fax: 02/49 20 74 38
mi sa možnosťami pre športuchtivých.
e-mail: marketing@modernazena.sk
Len v posledných dvoch rokoch sa s fi
www.modernazena.sk
nančnou podporou Úradu vlády SR
podarilo vybudovať dve viacúčelové ih
riská – v areáli Centra voľného času Chceš šancu? www.pracazdomova.eu
Platená inzeria, redakcia nezodpovedá za jej obsah.
a ZŠ Štúrova. Predtým to bola ľahkoat
Metromedia 53x110 f.indd 1
5/18/10
letická dráha na školskom dvore ZŠ Zá
horácka. Zrekonštruovaná bola palu
bovka ŠH Malina a namontované sl
Radi by ste videli svojho zvieracienečné kolektory, ktoré za pomoci so
ho miláčika v novinách? Pošlite
lárnej energie ohrievajú vodu v ba
nám jeho fotku v čo najvyššom
zénoch. Zmeny pocítili i návštevníci let
rozlíšení
so stručným popisom na
ného kúpaliska. Zrekonštruovaný je pla
adresu
malackyhlas@malacky.sk
vecký i detský bazén, nová je dlažba
a spozná ho celé mesto!
okolo bazénov i vstupy do bazénov. Na
kúpalisku pribudli dva tobogany, dve
ihriská určené plážovým volejbalistom,
hojdačky a preliezačky pre deti, mini
golf a ruské kolky.

MILÁČIKOVIA

-mh-; foto: -otano-

Kozmetický salón Viva,
hotel Atrium Malacky (vchod po schodoch od synagógy)

N O V I N K Y sezóny jeseň–zima 2010
• profesionálne ošetrenie pleti značkovou kozmetikou
• výhodné zľavy a darčeky
• Vy sama si môžete určiť cenu Vášho ošetrenia
OKTÓBER pri ošetrení nad 20 € hydratačná maska na ruky zadarmo.
Otvorené Ut–Pia 10.00–13.00 h, 14.00–18.00 h (podľa potreby aj dlhšie).
Poskytujem služby aj bez objednávky, v sobotu len na objednávku.
Teším sa na Vás – Viera Čadová, Vaša kozmetička

0903 44 16 85, www.kozmetikaviva.sk

Športovci vtedy na neformálnom nej stolnotenisovej haly týka, len pred
stretnutí vyjadrili svoje obavy z toho, niekoľkými týždňami bolo opravené za
že niektoré z klubov koncepcia zničí strešenie, fasáda i interiér. Okrem toho,
a tie, ktoré prežijú, budú mať finančné že povinnosť mesta spravovať a udržia
ťažkosti. Nebol im jasný dô
vať športové zariadenia vyplýva zo
vod, prečo by športoviská
zákona, prija
Koncepcia
je prvý mate
mali prechádzať pod sprá
tie koncepcie
druhu spra
riál tohto
c
o
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malo
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a
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a
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mátor J. Ondrejka spolu
ným z nich
športu, Ko gramom rozvoja
ncepciou ro
s riaditeľom príspevko
bolo
odbre
zvoja kultúry a špo
rt
menenie špor
vej organizácie mesta
Bratislavsk u v podmienkach
ého sam
AD HOC sa usilovali ich kraja
tovcov, takže
i ďalšími d osprávneho
obavy vyvrátiť a koncep
namiesto
toho,
o
k
umentmi a
právnymi
normami
cia bola napokon prija
aby
sa
pred
tré
tý
sa športu a
k
telesnej ku ajúcich
tá. Čo sa za rok a pol
ningmi či zápas
ltúry.
mi starali o čisto
zmenilo? „AD HOC, p. o. m.,
tu priestorov,
spravuje stolnotenisovú halu od 1. júna
2009, futbalový štadión od 1. októbra môžu sa viac zamerať na športovú čin
2009 a športový areál s hádzanárskym nosť. Keďže im odpadla povinnosť sta
a volejbalovým ihriskom a tenisovými rať sa o športové areály, financie, ktoré
kurtmi, ktorý má v prenájme TJ Strojár, by inak na túto údržbu vynaložili, môžu
od 1. januára tohto roka. O ľadovú plo použiť na rozvoj svojej činnosti. Ako
chu sa AD HOC, p. o. m., stará od za to vidia samotní športovci? „Z môjho
čiatku zimnej sezóny 2009,“ priblížil pohľadu je dosť skoro hodnotiť, či a ako
Vladimír Mihočko, riaditeľ organizácie. je naša spolupráca s AD HOC efektívna,
Na budove, ktorá prilieha k hádzanár keďže sezóna ešte nie je ukončená,“ vy
skemu i volejbalovému ihrisku a k teni jadril sa predseda TJ Strojár Pavol Ores
sovým kurtom, bola opravená strecha ký. „Príliš veľký rozdiel sme nezazna
i sedenie pri ľadovej ploche, na ktorom menali. Výhodou je, že o drobné veci
boli osadené drevené dosky. Čo sa in sa nemusíme starať. O ihriská však dbá
teriéru týka, opravená bola elektroin me tak ako doteraz,“ povedal Dušan
štalácia a je kompletne vymaľované. Tri Rusňák, predseda volejbalového oddie
búna na futbalovom štadióne vymenila lu TJ Strojár. „Nezaznamenal som žiad
fasádu, opravili sa dažďové zvody i stre nu zmenu a nemám pocit, že by sa pre
cha. Nové sú tu sociálne zariadenia, chodom pod AD HOC niečo začalo rie
opravená je elektroinštalácia. Údržbou šiť,“ zhodnotil napriek všetkému pred
prešli šatne, sociálne zariadenia i kúre seda hádzanárskeho oddielu Dušan
nie. Čo sa prednedávnom ešte dezolát Frýbert.

Stolnotenisová hala dnes a v čase,
keď ju udržiavali športovci sami.

Platená inzeria, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Krížovka

Vodorovne
A mám meno, ktoré oslavujem 8. 3.
– časť atolu B nepozbavia zraku – 3.
časť tajničky C Anno Domini (skr.) –
chránil – poobtínaj – dôverný pozdrav
pri rozlúčke – okrasný vták D pästiarska
skratka – 1. časť tajničky – EČV okresu
Malacky E slovko súhlasu – zvolanie na
vola – kričí – odstráň zamrznuté – rím
ske číslo 101 F vychvaľovalo (kniž.) –
ukazovateľ smeru na rázcestí G živočích
(kniž.) – 2. časť tajničky
A
B
C
D
E
F
G

2

3

Na túto mačičku pred rokmi niektorí ľudia pozerali z výšky. Teraz ona pozerá
na nich z prvého poschodia.
Jana Hruzová
Pripravil: Vojtech Kúkoľ

Autorom výroku, ktorý tvorí tajničku,
je ruský prozaik a dramatik Anton
Pavlovič Čechov (1860–1904).

1

Karel Gottt prichádza so svojimi obrazmi dobyť
d
Slovensko!
Neodolateľné vecičky a inšpirácie pre krásu
každej ženy.
Zázračná nočná detoxikácia vás skrášli a ozdraví!
Radíme si navzájom – nová rubrika s overenými
radami do domácnosti.
Chcete poznať tajomstvo a účinky najliečivejšej
byliny sveta?
Príliš mrazivá vášeň. Erotický príbeh mladej
dvojice s neuveriteľným koncom...
Nezabudnuteľné životné príbehy a osudy
čitateľov.
A okrem toho: Bohatá príloha EXTRA so
senzačnými tipmi na letnú dovolenku, skvelými
radami pre zdravie a s populárnou súťažou plnou
dobrých receptov VARÍ CELÁ RODINA!

4

5

6

7

8

Zvisle
1 tlačová agentúra Vietnamu – osvie
žujúci nápoj 2 sídlo v Rakúsku – tamten
3 čínske ženské meno – chem. zn. ber
kélia – domácke meno Oľgy (pri oslo
vení) 4 rýľovať po maď. – prejav – štvor
ček (typ.) 5 nedospelý živočích – zosil
nený súhlas 6 rozum po franc. – zhoto
voval veniec 7 hora v Nepále – domácke
meno Karolíny 8 kaukazská osada (aj
aul) – MPZ vozidiel Holandska – citoslov
ce radosti, túžby 9 solmizačná slabika –
vysokohorské jazerá – EČ vozidiel Spiš
skej Novej Vsi 10 tiež – MPZ vozidiel
Rumunska – stará mama (z nemčiny)
11 nezužuj – department (skr.) 12 bý
9

valá ŠPZ Prahy – domácke meno Imri
cha 13 chem. zn. telúru – výrastok na
hlave jeleňa (j. č.) 14 náprava – druh
pestrofarebného papagája (aj ara) –
vlastnou rukou (skr.) 15 lepidlo – ruská
predložka z – slovesný zápor 16 poola
muj – dutá byľ cibule 17 česká televízna
stanica – prezývka bývalého prezidenta
USA Eisenhowera
Pomôcky: VNA, Oed ás, Api, sens,
AVB, Ike
Kto chce súťažiť o sadu kníh do domác
nosti, nech pošle kupón spolu so správ
nymi odpoveďami do 4. októbra a zara
díme ho do žrebovania.

10 11 12 13 14 15 16 17

Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali
správne vylúštenie tajničky – V detstve je celý svet starší než my – sme
vyžrebovali Katarínu Belkovú zo Zá
horáckej ulice v Malackách. Žiadame
výherkyňu, aby sa do 2. novembra
ohlásila v redakcii.

MALACKÝ
HLAS
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SPEKTRUM

2010
2011
Primátor mesta Malacky Jozef Ondrejka vyhlasuje 4. ročník výtvarnej súťaže
pre deti a mládež Malaciek na tému

Dobrý nápad
pre naše mesto

Podmienky súťaže:
Kategórie:
I. deti predškolského veku			
II. žiaci 1.–4. ročníka ZŠ
III. žiaci 5.–9. ročníka ZŠ a žiaci prvých
štyroch ročníkov 8-ročného gymnázia
IV. študenti strednej školy			
			
Technika:
ľubovoľná, plošné
i priestorové práce
Veľkosť práce:
bez obmedzenia
Termín odovzdania:
do 15. apríla 2011
Miesto odovzdania
prác:
MsÚ, Radlinského 1,
Malacky – recepcia
Ceny:
a) cena primátora
mesta Malacky
b) v každej kategórii
jedna hlavná ce
na a ďalšie tri
ocenenia bez
určenia poradia
Termín vyhlásenia výsledkov:
máj 2011

Súťažné práce je potrebné označiť
na zadnej strane alebo na pevne pripo
jenom hárku papiera týmito údajmi:
Práce zasielané školou:
1. meno a priezvisko dieťaťa/žiaka,
2. ročník, ktorý navštevuje,
3. adresa školy/školského zariade
nia,
4. meno, priezvisko
a titul pe
dagóga,
pod vede
ním ktoré
ho žiak pra
coval.
Práce zasielané individuálne:
1. meno
a priezvisko
dieťaťa,
2. vek,
3. ročník, ktorý
v škole navšte
vuje,
4. adresa byd
liska, telefonic
ký kontakt.
Z priestoro
vých dôvodov
sa budú veľko
rozmerné alebo
priestorové prá
ce prijímať len
v apríli 2011.

Ocenené a ďal
šie vybrané práce
budú vystavené
v MCK a zverejne
né v mestských mé
diách.
Na súťaži sa deti
Ocenené
a mládež môžu zú
práce zostávajú
častniť prácami vy
mestu Malacky,
tvorenými v ško
ostatné súťaž
lách a školských za
né práce si bu
riadeniach, ale i tý
de možné vy
mi, ktoré vytvorili Víťaznými sa v 3. ročníku súťaže stali aj prá- zdvihnúť do
doma. Podmien ce Barbory Kmecovej a výtvarného krúžku konca školské
kou však je, aby vý 5. A triedy zo ZŠ Štúrova.
ho roka 2010/
tvarné práce boli
2011 na referá
aktuálne, vytvorené v priebehu školské te školstva mestského úradu v Malac
ho roka 2010/2011. Do súťaže budú pri kách.
jímané i kolektívne práce.

Zešli sme sa
na hambálku
Dokončenie z . strany
samotným skvelým predstavením divá
kov príhovormi privítali krstný otec fes
tivalu Alfréd Swan, primátor mesta Ma
lacky Jozef Ondrejka a organizátor a re
žisér v jednej osobe Vlado Zetek. Počas
piatich dní sa uskutočnilo celkovo 17 ak
cií vrátane workshopu, súťaže v impro
vizácii a vernisáže Alfréda Swana v Galé
rii MCK. Pred 1560 divákmi sa predvied
li 4 profesionálne a 3 ochotnícke súbo
ry, študenti ZUŠ Malacky a štátneho
gymnázia v Malackách, ako aj Štúdio
mladých DNH – čo spolu predstavuje
96 hercov. „Tento rok sme predali menej
lístkov ako v minulom roku. To však mô
že byť dôsledok toho, že sme divákom

blahoželáme

predstavili nové divadlá, ktoré v našom
meste ešte nemajú tradíciu, a teda ich
ľudia nepoznajú. No zo skúseností
z predchádzajúcich ročníkov vieme, že
postupne si aj v Malackách nájdu svo
jich fanúšikov,“ pokračovala J. Zetková.
Záverečným vystúpením festivalu bolo
v nedeľu 19. 9. o 19.00 h predstavenie
Divadla na hambálku Osem žien z pera
Roberta Thomasa. „Môžem skonštato
vať, že sme spokojní,“ zhodnotila J. Zet
ková. Po úspešných troch ročníkoch sa
teda vynára otázka, či a kedy sa usku
toční ten štvrtý. „Urobíme všetko pre to,
aby sa festival Zejdeme sa na hambálku
konal aj o rok,“ dodala.
-raj-; foto: -otano-

Roman Rychtarčík poslal do redakcie niekoľko fotografií,
dokumentujúcich spôsob parkovania v meste počas dopravnej špičky. K snímkam pridal i komentár:
„Parkovanie v Malackách býva čoraz komplikovanejšie,
DOPRAVNÝ no bezohľadnosť vodičov hraničiaca s drzosťou je až ne
BONBÓNIK uveriteľná.
Vodič žltej dodávky zaparkoval na chodníku v priestore autobusovej zastávky
a ešte k tomu aj zablokoval vyústenie priechodu pre chodcov. A to všetko pred
Základnou školou Dr. J. Dérera, kadiaľ chodia deti o takomto čase (16.45 h) zo škol
skej družiny. Pre neohľaduplnosť vodiča a otvoreným dverám spolujazdca – asi mu
bolo teplo – museli deti obchádzať zaparkované auto buď cez cestu, alebo cez
blato. Keby práve prišiel autobus, neviem, kam by cestujúci vystúpili. Asi by musel
zastať na preťaženej ceste a komplikovaná doprava a dennodenné zápchy by boli
ešte o čosi horšie,“ konštatuje R. Rychtarčík. Svoj podnet zaslal i mestskej polícii,
ktorá by mala vyvodiť dôsledky. „Podnetom sa zaoberá vedúci oddelenia výkonu
služby a objasňovania priestupkov. Objasňovanie však môže trvať aj mesiac,“
informoval Ivan Jurkovič, náčelník MsP. O výsledku objasňovania vás budeme
informovať.						
-mn-; foto: R. R.

„Výsledky tejto aukcie prekonali všet
ky naše očakávania a jej výnos zďaleka
pokryl náklady spojené s nákladmi na
obstaranie aučkného softvéru a inzercie.
To znamená, že od tejto chvíle môžeme
aukčný softvér používať nielen v BSK, ale
aj vo všetkých podriadených organizá
ciách prakticky zadarmo,“ povedal pred
seda BSK P. Frešo. Do súťaže o dielne sa
prihlásili dvaja záujemcovia, pričom ich
počiatočné ponuky boli vo výške 120a 130-tis. €. Trvanie aukcie bolo vyhláse
Platená inzeria, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

MALACKÝ HLAS

16/2010

Spoločenská kronika
od 6. 8. do 20. 9. 2010
PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:
80 – Július Hamburg; Teré
zia Hladíková; Pavel Janeč
ko; Mária Knotková; 85 –
Anna Fedrová; František Osuský; Ce
cília Prášilová; 90 – Štefan Polák; 91
– Ján Kilian; Terézia Mrázová
VÍTAME MEDZI NAMI:
Nella Slobodová
POVEDALI SI ÁNO:
Eliška Halásová a Stanislav
Halas; Martina Havlíková a Radomír
Škrib; Lucia Matejová a Andrej Vícena;
Katarína Godziková a Ivan Dorocák

†

NIE SÚ MEDZI NAMI:

Janka Studená, Gajary, *1924;
Alfonz Košík, Malacky, *1920;
Ružena Kovačičová, Malacky, *1931;
Albert Juza, Malacky, *1934; Ján
Huska, Malacky, *1916; Dušan Prokop, Malacky, *1945; Štefan Štefek,
Rohožník, *1941
SpomienkY

Každý vodič sa občas ocitne v situácii, kedy nemá na výber a musí na okamih zastaviť i na zakázanom mieste. V tomto prípade však očividne nešlo o nič naliehavé.

Prvá elektronická aukcia na odpredaj
majetku prekonala očakávania
Dielne na Elektrárenskej ulici vrátane pozemkov v Novom Meste
ohodnotil znalecký posudok na
117-tis. €. Konečná suma sa počas
aukcie vyšplhala až do výšky
195-tis. €. BSK sa tak podarilo získať o 78-tis. € viac oproti posudku,
čo predstavuje zvýšenie o dve tretiny odhadovanej sumy (66,66 %).

Veľa zdravia,
šťastia, lásky,
žiadne starosti,
žiadne vrásky.
Radosť z vnúčat,
z rodiny, prajeme
krásne narodeniny.
Dňa 2. 10. sa dožíva krásneho životné
ho jubilea 60 rokov Darina Škodová
z Malaciek. Všetko najlepšie prajú
manžel Peter, dcéry Miriam a Petra
s manželmi a vnúčatá Sandruška, To
minek a Karolínka posielajú za všet
kých veľké pusinky.

né na 30 minút, pričom sa podľa vopred
stanovených pravidiel predĺžila o päť mi
nút, keďže záujemcovia zvýšili svoju po
nuku viackrát v posledných dvoch minú
tach (aukcia sa v tomto prípade predlžu
je o ďalšiu minútu). Záujemcovia mohli
predkladať prvé ponuky do 23. augusta.
Následne návrhy posúdila komisia a pri
delila im autorizačné kódy, pod ktorými
uchádzači vstúpili do elektronickej auk
cie. Uchádzačom bol oznámený prostred
níctvom nimi uvedenej mailovej adresy
dátum a čas konania elektronickej auk
cie, ako aj príslušná webová adresa, kde
elektronická aukcia prebiehala. „Je to naj
transparentnejší spôsob predaja majet
ku. Pozitívum vidím aj v tom, že sa zabrá
ni šíreniu prípadnej korupcie či klienteliz
mu v samospráve,“ dodal Frešo. Krajskí
poslanci sa budú schvaľovaním zmluv
ných prevodov nehnuteľného majetku „Výnos hneď z prvej aukcie pokryl náklady na obstaranie aučkného softvéru
kraja zaoberať na októbrovom rokovaní. a inzercie,” hovorí predseda BSK Pavol Frešo.

24. 9. sme si pripomenuli 20. výročie
úmrtia našej milovanej maminky Rozálie Blažíčkovej, rod. Petrášovej,
a zároveň sme si tento rok pripome
nuli 32. výročie úmrtia nášho tatinka
Štefana Blažíčka. S úctou a láskou
spomínajú syn Gustík s manželkou
Jankou, deťmi, vnúčencami a pravnú
čencami a dcéra Julka s manželom
Milanom, deťmi a vnúčencami. Kto
ste poznali našich rodičov, venujte
im tichú spomienku.
Najkrajšia hviezdička z celého nebíčka
je Tvoja mamička, čo Ti Boh dal.
27. 9. sme si pripome
nuli 5. výročie úmr
tia našej drahej ma
mičky Márie Szabovej z Malaciek. Spo
mínajú dcéry Mária
a Hanka s rodinou,
syn Július s rodinou a tiež všetky vnú
čatá. Kto ste ju poznali, venujte jej ti
chú spomienku. Spomína celá rodi
na Szabová.
28. 9. sme si s láskou
a úctou pripomenuli
2. výročie úmrtia na
šej drahej mamičky
a babičky Márie Šelbickej z Malaciek. Je
nám veľmi smutno
bez Teba, mamička. Kto ste ju pozna
li a mali radi, venujte jej spomienku.
S vďakou spomínajú dcéra Mária,
syn Jaroslav a vnučka Jarka.



ŠPORT • OZNAMY
Atletická sezóna pre
malackých pretekárov pokračovala 15.
septembra v Trnave
Majstrovstvami SR
družstiev. Obe družstvá AC Malacky postúpili na šampionát
z dlhodobej súťaže
Grand Prix Slovensko.
Ženský tím ašpiroval
na popredné priečky
v súťaži, muži nastúpili len štyria a nemohli teda výrazne
prehovoriť do konečného poradia.

Lucie Drábková,
skokanka o žrdi
z Čejkovíc

jovať o body Alexandra Štuková, ktorú
v ten deň ešte čakal beh na 400 m žien,
kde bola favoritkou na víťazstvo. Na
štart behu na 200 m ale naša atlétka ne
nastúpila a organizátori ju nato diskva
lifikovali po jej jasnom víťazstve v behu
na 400 m. „Sandra mala aspoň dobeh
núť do cieľa, aj za to sú body. Ona však
nenastúpila, čo bola chyba,“ povedal
V. Handl. Podľa súťažného poriadku ma
li organizátori právo A. Štukovú diskva
lifikovať. Výraznejšie sa bodovo presa
dili dorastenky Claudia Hladíková a Ve
ronika Hruščová. Prvá menovaná v sko
ku do diaľky skončila na treťom mieste
s výkonom 555 cm a v behu na 100 m
prekážok taktiež tretia za 15,37 s. V. Hruš
čová si v oštepe vylepšila o tri centimet
re osobný rekord na 39,13 m a skončila
tretia. Za Malacky nastúpili aj dve hos

Memoriál J. Habudu

ťujúce pretekárky z českých Čejkovíc.
Hana Korábová skončila piata v hode
kladivom (43,20 m) a v skoku o žrdi vy
bojovala tretiu priečku Lucie Drábková
výkonom 315 cm. Ženy obsadili v koneč
nom poradí ôsme miesto, čo znamená
oproti prognózam výrazné sklamanie.
Do bojov družstiev zasiahli aj muži, hoci
v Trnave štartovali len štyria, tak ako po
čas celej sezóny. Druhý v celkovom po
radí skončil v behu na 400 m Ján Beňa
v čase, ktorý sa približoval osobnému
rekordu a v cieli mal čas 49,43 s. Taktiež
trojskokan Martin Koch prekonal opäť
hranicu 14 metrov a skončil piaty s vý
konom 14,03 m. Muži AC Malacky skon
čili na desiatom mieste, čo sa predpo
kladalo vzhľadom na fakt, že pretekali
len štyria.

Palubovku športovej haly pokryli žinenky, na ktorých zápasilo 146 džudistov.



Hádzanársky nábor
Tréningy chlapcov s rokom narodenia 1998/1999 (mladší žiaci):
utorok 17.00–18.30 h v telocvični
ZŠ Štúrova
streda 16.30–18.00 h v ŠH Malina
piatok 17.00–18.30 h v telocvični
ZŠ Štúrova
Tréningy dievčat s rokom naro
denia 1998/1999 (mladšie žiačky):
utorok 16.00–17.30 h v ŠH Malina
piatok 16.30–18.00 h v ŠH Malina
Tréningy minihádzanej, rok narodenia 2000–2002:
utorok 15.00–16.30 h v telocvični
ZŠ Dr. J. Dérera

Ponúkame:
• zábavu v kolektíve rovesníkov v zmysle
hesla Dravosť, hravosť, súťaživosť;
• zdravie pod dohľadom kvalifikovaných
trénerov, všestranný rozvoj pohybo
vých schopností;
• súťaživosť – už na jeseň zapojenie do
súťaží organizovaných Slovenským
zväzom hádzanej;
• cestovanie a účasť na turnajoch na Slo
vensku aj v zahraničí (Česko, Maďarsko,
Rakúsko, Slovinsko), organizovanie let
ných športových táborov.
Informácie:  www.handballmalacky.sk,
0911 71 74 95, 0903 82 26 53
D. FRÝBERT

Neregistrovaný prestup

ve Ján bol prvým majstrom Slovenska
pod jeho vedením. Stalo sa to v roku
1997 po víťazstve v Bratislave a potom

27. ročníka sa zúčastnilo
127 pretekárov.

Hádzanársky oddiel TJ Strojár pozýva deti narodené v rokoch 1998–2002
na úvodné stretnutia. Otvárame a dopĺňame kategórie družstiev mladších žiakov a žiačok 1998–1999 a prípravky – minihádzaná 2000–2002.

Išlo o deti vo veku 6 – 14 rokov, ktoré boli rozdelené do
troch kategórií – minižiaci, mladší a starší žiaci. Po uvítacích
slovách predsedu malackého oddielu Jána Kunšteka pred
nastúpenými chlapcami a dievčatami v bielych i modrých
judogi sa už do mikrofónu všetkým prihovoril hlavný roz
hodca zo Slovenského zväzu juda v Bratislave Michal Do
ner, predstavil rozhodcov a vysvetlil pravidlá a zakázané ko
nania pre jednotlivé kategórie. Minižiaci napr. nemali po
volené škrtenie a páčenie, mladší nesmeli používať škrtenie
a starší mali povolené všetko. Súťaž sa konala na dvoch ta
tami (žinenkách), pričom každú z nich sledovali ostré po
hľady štyroch nezávislých rozhodcov z celého Slovenska.
		
-tabu-

S jeho menom sa v BC
RTJ Malacky stretávame
od roku 1995, kedy vstú
pil ako junior medzi ma
lackých boxerov. Už
o rok sa tešil z druhého
miesta v rámci Bratislavy vo svojej vá
hovej kategórii. Jeho trénerom nebol
nik iný ako Ali Reisenauer mladší a prá

nych vecí, ktorá by počnúc týmito pre
tekmi chcela vyhlásiť súťaž medzi ma
lackými školami o najšportovejšiu školu
v meste. Cieľom súťaže by bolo maximál
ne zapojenie školy a jej žiakov do špor
tových súťaží v meste i v okrese. Najšpor
tovejšia škola v počte účastí by získala
odmenu, ktorá by jej bola odovzdaná
pri vyhlasovaní najlepších športovcov
mesta. Samozrejme, medzi organizátor
mi nechýbali tak ako každý rok CVČ, AC,
ŠK, DHZ, OZ PEER, ako aj KZPMaD. Treba
veriť, že nová aktivita komisie pritiahne
na športové podujatia čo najviac žiakov
základných škôl. Veď pohyb a deti patria
nerozlučne k sebe.

-TK AC-

V sobotu 18. septembra sa v ŠH Malina konal 6. ročník Memoriálu Jakuba Habudu a 5. ročník Veľkej ceny mesta Malacky. Do súťaže sa zapojilo 146 džudistov z 26 klubov nielen zo Slovenska, ale i z Česka,
Maďarska a Ukrajiny.

I keď ide o športovca, jeho posledný
prestup nepodliehal
športovej registrácii.
Išlo totiž o prestup
do stavu manželského. Jeden z trénerov
malackých boxerov
Ján Brandejs povedal svoje áno Katke
Vintekovej.

Už 27. raz sa uskutočnil Večerný beh zdravia – Beh vďaky SNP. Tohto ročníka sa zúčastnilo viac ako sto pretekárov z Malaciek i okolia. Počet oproti
minulému roku narástol, no i tak v posledných 10 ročníkoch neprekonal
účasť z 18. ročníka, keď štartovalo 230 pretekárov.
Možnosť zapojiť sa mali všetky veko
vé kategórie, vrátane škôlkarov, ktorí be
žali spolu s rodičmi. Najväčší záujem bol
u chlapcov 3. a 4. ročníka základných
škôl. Najväčšie zastúpenie medzi 127
štartujúcimi mali v tomto ročníku už tra
dične žiaci ZŠ Záhorácka. Najlepší v jed
notlivých kategóriách získali vecné ceny
a diplomy, ktoré pripravili pracovníci
Centra voľného času. Medzi všetkých,
ktorí absolvovali 2-kilometrovú trať pre
tekov, organizátori rozdali množstvo
cien. Ceny najlepším odovzdávali zá
stupcovia organizátorov, ako aj primátor
mesta Jozef Ondrejka. Hlavným organi
zátorom bola komisia školstva a sociál

V
Trnave
sklamanie
Štuková diskvalifikovaná po víťazstve na 400 m
Výraznou slabinou pre ženský kolek
tív sa stalo zranenie našej najúspešnej
šej šprintérky z posledných rokov Bar
bory Šimkovej, v behoch na 100 i 200
metrov. Na 100 metrov ju tak len čiastoč
ne zastúpila pätnásťročná žiačka Moni
ka Baňovičová, ktorá v celkovom poradí
skončila šiesta (13,35 s). Pre chybu orga
nizátorov, ktorí ju zabudli napísať do
štartovej listiny, však bežala dodatočne
v samostatnom behu sama, bez súpe
riek. „Keď mi Monika oznámila, že ju ne
pustili na štart, išiel som protestovať. Pri
znali chybu a vyčlenili jej samostatný
beh, čo však bolo podľa mňa samo o se
be zvláštne riešenie, aké by ani za nor
málnych okolností nemali urobiť,“ vra
vel predseda AC a tréner M. Baňovičo
vej Vladimír Handl. V behu na 200 met
rov žien mala miesto B. Šimkovej bo

Večerný beh zdravia

i v rámci Slovenska. O rok bol vo svojej
váhovej kategórii druhý ako muž na zá
padnom Slovensku. Počas vojenskej
prezenčnej služby boxoval v drese pr
voligovej Dukly Komárno. Je to už de
sať rokov, čo pôsobí ako tréner v ma
lackom BC RTJ spolu s Ali Reisenaue
rom ml. a Miroslavom Kanďárom. Cez
jeho ruky prešlo viacero mladých adep
tov boxu, okrem iných i bronzoví z maj
strovstiev Slovenska Mislovič a Belan.
V súčasnosti trénuje nielen mladých
záujemcov o box , ale aj dospelých z ra
dov verejnosti, ktorí majú záujem o tré
ning.
•••
Na spoločnej ceste životom želáme
novomanželom veľa šťastia a, samo
zrejme, Jankovi i veľa radosti z úspe
chov malackých boxerov.
ANTON PAŠTEKA

M

alacký basketbal sa posledné roky zameriava len a len na prácu s mláde
žou. Výsledkom je 6 reprezentantov Slovenska za posledné tri roky, účasť
družstiev na desiatkach turnajov detí a mládeže na Slovensku, ale i v Čechách,
Taliansku, Švajčiarsku, Francúzsku a Chorvátsku. Hráči a hráčky sa zúčastňujú
basketbalových festivalov a hlavne kempov po celom Slovensku, ale i v zahrani
čí. Zapájajú sa do rôznych projektov, napríklad Zober loptu a nie drogy alebo
Basketbalom proti drogám. V súčasnosti pracuje v oddiele 6 trénerov, z kto
rých dvaja majú najvyššiu trénerskú licenciu a v oddiele trénuje momentálne
130 detí rôznych vekových kategórií.

Basketbalistky
hľadajú talenty

Ak chcete, aby vaše dieťa plnohodnotne využívalo voľný čas a strávilo čas
v príjemnom prostredí, s príjemnými ľuďmi a veľa cestovalo, zabávalo sa a spo
znávalo cudzie krajiny a kultúry, malacký basketbal je určite ideálny šport. Od
diel TJ Strojár Malacky dopĺňa družstvo vo vekovej kategórii dievčatá 2000–
2004. Vaše dieťa nemusí byť vysoké, stačí, ak ho baví športovať a v kolektíve
basketbalistov sa určite uplatní. Tréningy sú v areáli Gymnázia Malacky ponde
lok a v stredu od 16.00 do 17.30 h.
Kontakt: 0915 61 39 68, ivancik.karol@gmail.com.			
-tj-
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