VAŠE NOVINY

5/XXII

13. 3. 2012

Dvojtýždenník • www.malacky.sk

malackyhlas@malacky.sk

úvodník

Politiku
nechajme
dospelým!
Robia to pre deti, činia sa za bu
dúce generácie. Deti sú na bilboar
doch, na zastávkach, na autobusoch.
Aj vy máte pocit, akoby sa blížil ich
sviatok – Medzinárodný deň detí?
Nie, nie, tak teplo ešte naozaj nie je.
Teplo bolo v tomto období akurát
tak politikom, ktorí súťažili o priazeň
nás všetkých. Na to, aby uspeli, ne
váhali využiť ani tých, ktorí politike
ešte rozumieť ani nemôžu. A o tom,
či chcú, mám tiež veľké pochybnosti.
Politika predsa odjakživa patrila
veľkým. Áno, občas sa aj tí veľkí ve
dia hrať na pôde Národnej rady
ako na piesočku. Ale zneužívanie
detských tvárí na propagáciu poli
tickej strany by som vedela nazvať
aj horším slovom ako nechutné.
NATÁLIA SLOBODOVÁ

Malacká
hudobná
jar

14. marca štartuje už 48.
ročník Malackej hudob
nej jari. Práve tento ročník
bude v dlhej histórii tohto
podujatia jedným z tých
najdôležitejších. Vďaka to
mu, že v meste máme digi
tálne kino, je totiž Malacká
hudobná jar obohatená
o akcie, o akých sa nám
doteraz ani nesnívalo.

Už 23. marca o 21.30 h budeme
môcť v kine zažiť koncert britského
elektronického dua The Chemical
Brothers. Režisér Adam Smith ho za
chytil vlani v Japonsku až 20 kamerami
a pretransformoval do jedinečného
filmu so zvukom v prelomovej kvalite
7.1 Dolby Surround. A pozor! Na Slo
vensku budú film premietať len dve
kiná – v Martine a v Malackách! A to
nie je všetko. 48. ročník MHJ ukončí
me naozaj veľkolepo – slávnou ope
rou Aida od Giuseppe Verdiho v pre

vedení rovnako slávnej Metropolitnej
opery v New Yorku (28. 4. o 18.00 h).
Aj premietanie, respektíve živý pre
nos takýchto podujatí totiž umožňu
je naše zmodernizované kino.
Aby sme však nezabudli aj na
klasiku, súčasťou MHJ sú aj koncer
ty naživo. Ten prvý otvárací poteší
milovníkov hudby 14. 3. Známe zo
skupenie Fragile rozozvučí našu hu
dobnú jar len vlastnými hlasmi bez
použitia hudobných nástrojov. Prí
jemné melódie určite pridá aj kráľov

Športovci
roka 2011

MAREC –
mesiac knihy

Sociálne služby
po novom

Šport v Malackách naozaj žije
a silnými ťahúňmi sú aj atletika a vo
lejbal. Najlepších v týchto športoch
v sobotu 3. marca TJ Strojár ocenil.
Sú medzi nimi aj Lesia Slezáková,
Marián Lukáč, Lucia Michalovičová,
Eliška Chvílová, Monika Baňovičová
či Veronika Hruščová. Osobne im za
blahoželal aj úspešný volejbalový
tréner Igor Prieložný a daroval im
knihu o svojich skúsenostiach – Moja
cesta k úspechu. Ocenených vybera
la nielen odborná porota. Publikum
hlasovalo o najobľúbenejšieho vo
lejbalistu roka, víťazom sa stal Tomáš
Rehák. Občania majú možnosť hla
sovať za svojich športových obľú
bencov aj v ankete Naj
obľúbenejší športovec
a kolektív roka 2011.

Mesiac marec si spájame nielen
s príchodom jari, ale i s knihami. Pre
čo je práve marec mesiacom knihy?
Slovenská história spomína Martina
Hrebendu Hačavského. Bol náruži
vým zberateľom a predavačom kníh,
narodil sa a zomrel práve v marci. Hoci
bol slepý, natoľko miloval knihy, že
sa mu stali osudom a boli celým jeho
životom. Putoval od Gemera až po
Viedeň, zbieral staré tlače a rukopi
sy a zachraňoval ich. Stal sa šírite
ľom slovenskej a českej knihy a tým
aj osvety a vzdelanosti. Dnes už úlo
hu Mateja Hrebendu – šírenie hníh
a knižnej kultúry a podporu vzde
lávania – plnia knižnice. Aj tá ma
lacká pripravila na marec
množstvo zaujímavých
akcií.

Novela zákona o sociálnych služ
bách priniesla viacero noviniek. Za
viedla vyrovnanie finančného prís
pevku štátu pre súkromné zariadenia
sociálnych služieb a pre zariadenia
v pôsobnosti obce či kraja, ale aj vy
sokú spoluúčasť klienta a jeho ro
diny na financovaní služby. Novela
nadobudla účinnosť 1. marca, no na
vypracovanie a zavedenie nového
systému úhrad za sociálne služby
má mesto čas do 30. júna. Mnohí
však dúfajú, že tento zákon bude
nová vláda prerábať medzi prvými.
Starostovia a primátori miest a ob
cí, ktoré prevádzkujú zariadenia so
ciálnej služby, sa oprávnene obávajú
likvidačných dôsledkov
novely na rozpočet ich
samospráv.

Viac na
strane
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Zbierka pokračuje!
Prispejte na dobrú vec!

...DÔLEŽITÉ AJ ZAUJÍMAVÉ
INFORMÁCIE NÁJDETE AJ tu

V dobrovoľnej zbierke na rekonštrukciu Malackého kaštieľa
sme do 7. 3. vyzbierali

www.facebook.com/malacky.sk
w w w.malacky.sk

w w w.m alacky.sk
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Viac na
strane

Aj tento rok sa môžete zapojiť
do súťaže Malacké brko 2012.
Termín na odovzdanie súťažných
prác je 30. 4. Viac na strane 5.

Viac na
strane

Študenti,
pozor!

Účet:

3278257023/5600

7787,08 €.

ZA NÁŠ KAŠTIEĽ VÁM
ĎAKUJEME.

Svoj finančný dar môžete vložiť aj osobne do pokladnice MsÚ.

ná slovenského šansónu Alena Čer
máková (25. 3. o 17.00 h). Pripravené
má pôvodné slovenské skladby,
ale aj známe svetové piesne od Edith
Piaf a Marlene Dietrich. Spev bude
doplnený poetickým čítaním. Na pó
diu malackého kina potom vystúpia
aj zahraniční hostia. 15. 4. o 17.00 h
nás navštívi mnohými cenami oven
čená americká speváčka rakúskeho
pôvodu Elizabeth Lohninger a 22. 4.
o 17.00 h výnimočné duo (husle a kla
vír) David Helbock a Simon Frick.

Neodmysliteľnou súčasťou ich vy
stúpení je voľná, interaktívna impro
vizácia na rôzne témy, ale aj energic
ké sóla a lyricko-melodické pasáže,
takže určite bude veselo.
Text: Michaela Janotová
Foto: www.dontthinkmovie.com

Viac informácií v rozhovore
s riaditeľkou MCK J. Zetkovou
na 3. strane.

Valentínska
kvapka krvi

Miestny spolok SČK Malacky vás pozýva na odber krvi, ktorý sa
uskutoční 2. 4. od 8.00 do 11.00 h v Spoločenskom dome MCK (1. p.)
na Mierovom námestí 10 v Malackách (vedľa inkubátora).
Na odber si prineste občiansky preukaz, kartu poistenca, preukaz
darcu.
Informácie:
www.sckmalacky.estranky.sk – o našich činnostiach, projektoch
a kurzoch
www.nts.sk – o darcovstve krvi, prípadne na t. č. 0903 031 354.

DARUJ KRV, ZACHRÁNIŠ ŽIVOT!
Informácie pre darcov krvi
Príprava na odber
• Deň pred odberom sa odpo
rúča ľahká strava.
• Ráno vypiť aspoň 0,5 l nealko
holických nápojov a zjesť ľahké ra
ňajky (pečivo, džem, med, ovocie,
zelenina). Nejesť mliečne výrobky,
údeniny.
• Neodporúčame prísť po fyzic
kej alebo psychickej záťaži.
• Nie je vhodné darovať krv po
čas menštruácie, resp. tesne pred
ňou alebo po nej.
• Majte vždy na mysli, že vašu krv
nedostávajú len dospelí, ale aj deti!

Priebeh odberu
• Vyplnenie dotazníka pre darcu
krvi, zaevidovanie darcu.
• Odber krvi na vyšetrenie krv
ného obrazu, lekárske vyšetrenie.
• Samotný odber krvi cca 7–10
minút, množstvo odobratej krvi
400–500 ml.
• Pri darovaní krvi sa darca ne
môže nakaziť. Pri odbere sa použí
va jednorazový materiál. Darcom
krvi môže byť každý zdravý človek
vo veku 18–60 rokov, s telesnou
hmotnosťou minimálne 50 kg.

SPRAVODAJSTVO

Zelené Malacky
22., 24. a 25. apríl

Snem ZOZO
o háklivých
témach

V utorok 6. 3. sa konal 23. snem
Združenia miest a obcí záhorskej
oblasti (ZOZO). Viedol ho predseda
organizácie a primátor Malaciek
J. Ondrejka. Hosťami boli bratislav
ský župan P. Frešo a podpredseda
ZMOS V. Bajan. Delegáti si vypočuli
správu o činnosti a o čerpaní rozpoč
tu. Zvolili aj delegátov na riadny snem
ZMOS, ktorý sa uskutoční 17. 5.
Z úst rečníkov rezonovali témy,
ktoré trápia a zaťažujú samosprávy,
napr. nezmyselná povinnosť zosta
vovať trojročný rozpočet v pod
mienkach, ktoré sa často menia,
problémy fiškálnej decentralizácie,
povinnosť prispievať na neštátne
školské zariadenia na úkor ostatných
kompetencií, neobmedzené jedno
stranné možnosti bánk zvyšovať
marže, nedostatky v zákone o ve
rejnom obstarávaní či v refundácii
peňazí z eurofondov.
Mnohí sa obávajú likvidačného
účinku novely zákona o sociálnych
službách a  žiadajú, aby dofinan
covanie úhrad za nízkopríjmových
a osamotených klientov umiest
nených v sociálnych zariadeniach
vzal na svoje plecia štát, pretože zá
väzok poskytnúť službu každému
môže priviesť obce až do nútenej
správy.
Snem ZOZO prijal do svojich ra
dov nového člena – Vojenský obvod
Záhorie, ktorý je podľa rozlohy naj
väčšou obcou na Slovensku, hoci
s odlišným charakterom, spravova
ním i úlohami. Závery snemu sfor
mulované do uznesení zvolení dele
gáti prednesú aj na sneme ZMOS,
ktoré by podľa nich malo byť pri
rokovaniach partnerom vlády SR
a jeho pripomienkam by mala vláda
načúvať a rešpektovať ich. Na záver
odznela informácia o možnom za
ložení oblastnej organizácie cestov
ného ruchu na území Záhoria.
Tatiana Búbelová

V apríli sa v našom meste uskutočnia tri veľké ekologické podujatia.
Dve bude sledovať celé Slovensko, tretie siaha dokonca až za hranice
našej republiky.

Výruby drevín
pokračujú

Posledný februárový deň sa začalo v Malackách s výrubmi starých,
chorých a nevhodne umiestnených, zväčša náletových drevín.
V zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny obdobie výrubu trvá do
konca marca.

Miesta prác sú označené a  na
cestách či chodníkoch sa nachádza
prenosné dopravné značenie.
V záujme bezpečnosti je potrebné
rešpektovať usmernenia obslužných
pracovníkov, čo sa týka vodičov, cyk
listov i chodcov.
Výruby realizuje mesto Malacky
v spolupráci s firmou ELVIP. „Odstra
ňujeme napr. dreviny, ktoré rastú
blízko budov a konármi poškodzujú
ich fasády. Sú aj prípady, keď strom
prerástol koreňmi cez základy do
pivnice, čím sa tam dostala voda,“
uvádza príklady správkyňa zelene
M. Gajdárová. „Na Pezinskej a  Je
senského ulici sú stromy, ktoré sú
náletové, dlhodobo neošetrované,
jeden vyrastá spod plota, ktorý je

súkromným majetkom, a poškodzu
je ho,“ uvádza M. Gajdárová z MsÚ.
Obyvatelia mesta by nemali za
budnúť, že bez povolenia nesmú
rúbať stromy ani na svojich pozem
koch. Musia podať písomnú žiadosť
na správu zelene (formulár je k dis
pozícii na www.malacky.sk – Občan
– Ako vybaviť – Oddelenia MsÚ –
Oddelenie územného rozvoja a život
ného prostredia – Ochrana prírody).
Každá žiadosť však nemusí byť ak
ceptovaná. Potrebná je obhliadka
a pri nej sa posudzuje zdravie stromu,
umiestnenie, ktoré býva najčastejším
dôvodom žiadostí na výrub, ale aj
funkčnosť stromu.
Text: T. Búbelová
foto: M. Gajdárová

Čo nové na Družstevnej?

Tím MsÚ zostavený na riešenie situácie na Družstevnej ulici vypracúva hlbšiu analýzu lokalít na umiest
nenie kontajnerov či špeciálneho bývania. Zníženie počtu obyvateľov na Družstevnej 25 je jedným zo
základných krokov smerom k zníženiu napätia v občianskom spolunažívaní a k zlepšeniu stavu v oblasti
životného prostredia.

žieb na riešenie nepriaznivej
ciálneho napätia, o zvýšenie
sociálnej situácie obyvateľov
záujmu detí o školu a mimo
Družstevnej ulice, ktorý je fi
školské voľnočasové aktivity.
nancovaný z prostriedkov VRACIAME SA Dospelým by zase mali pomôcť
Úradu vlády SR. Jeho cie K PROBLÉMU v otázkach zamestnanosti.
Mesto sa zaujíma aj o ďalšie gran
ľom je zlepšenie sociálnej situácie
obyvateľov žijúcich v jednom spo ty a projekty Úradu vlády určené na
ločnom dvore. V teréne pracuje me riešenie takýchto situácií. Tím MsÚ
diátor a sociálni pracovníci, ktorí sa zostavený na riešenie situácie na
snažia napríklad o  zmiernenie so Družstevnej ulici tiež čerpá zo skú
seností iných miest, 6. marca bol
na pracovnej ceste v Dolnom Ku
bíne. Mesto s cieľom riešiť rozma
nité bytové problémy ohrozených
obyvateľov – sociálne vylúčených
Rómov, zdravotne postihnutých,
Aj v roku 2012 môžu právnické i fyzické osoby, ale aj zamestnanci veno
bezdomovcov a osamelých starých
vať 2 % zo svojich daní neziskovým organizáciám – občianskym združe
ľudí – vytvorilo viacstupňový systém
niam, nadáciám, neinvestičným fondom, účelovým zariadeniam cirkvi,
bývania. Zároveň Dolný Kubín sta
ako aj iným neziskovým organizáciám poskytujúcim všeobecne prospeš
novil jasné pravidlá a podmienky
né služby. Prijímatelia sú oprávnení 2 % z daní poukázaných daňovníkmi
na získanie a udržanie si bývania
použiť len na účely, ktoré sú predmetom ich činnosti. Túto možnosť upra
v sociálnych bytoch a realizuje pra
vuje Zákon o dani z príjmov, ktorým sa riadi celý mechanizmus poukazo
covnú terapiu, sociálne poradenstvo
vania 2 %. Zoznam prijímateľov 2 % z daní vedie Notárska komora SR a tiež
a komunitnú rehabilitáciu. Funguje
je zverejnený na webovej stránke tejto inštitúcie. Podľa nej existuje 10 691
tam aj nízkoprahové denné centrum
-redorganizácií, ktoré sú príjemcami 2 %.				
-mijapre deti a rodinu.		

Okrem presťahovania časti oby
vateľov do kontajnerov sa počíta aj
s možnosťou presťahovania jednej
či viacerých rodín do nájomných
bytov. Vybraté najslušnejšie rodiny
s potenciálom platiť nájomné majú
slúžiť ako vzor a motivácia pre ostat
ných obyvateľov Družstevnej 25.
Na Družstevnej ďalej pokračuje
realizácia projektu Poskytovanie slu

Rozhodnite,
komu dáte



Deň Zeme –
Vyčistime si Slovensko
Všetko sa začne 22. ap
ríla, ktorý je svetovým
Dňom Zeme. Ministerstvo
životného prostredia SR
už tradične vyhlasuje na
tento deň akciu Vyčistime
si Slovensko. Je zameraná
na zber odpadu, čistenie
prírody a aktivity zvyšujúce
ekologické povedomie
obyvateľov Slovenska.
Mesto Malacky v tejto sú
vislosti vyzýva svojich ob
čanov na vyčistenie si
svojho okolia. Ide najmä
o upratovanie a čistenie
verejných priestranstiev,
brehov potokov, parkov,
ciest, odstraňovanie čier
nych skládok odpadov, ale aj jed
noduché čistenie pred školou či
vlastným blokom. Zapojiť sa môžu
jednotlivci, školy aj podnikatelia, mes
to bude likvidovať divoké skládky.
Každý, kto má záujem mestu v tomto
pomôcť, je vítaný. Záujemcovia mô
žu kontaktovať oddelenie územného
rozvoja a životného prostredia MsÚ
– 034/79 66 172. Okrem dobrého po
citu z pomoci prírode na vás čaká aj
reklama v malackých médiách.
Európskej únii záleží na tom,
ako žijeme v Malackách
24. apríla budú Malacky od sko
rého rána až do neskorého večera
žiť projektom Európskej únii záleží na
tom, ako žijeme v Malackách. Osveto
vý projekt je súčasťou snáh Európskej
únie splniť záväzok, ktorý si stanovila
– znížiť do roku 2020 emisie oxidu
uhličitého o 20 percent oproti roku
1990. Zároveň má na 20-percentnú
úroveň stúpnuť podiel obnoviteľných
zdrojov na celkovej výrobe energie.
Ako to všetko môžeme dosiahnuť, čo
nás to bude stáť a čo nám to prinesie?
To sa pýtajú politici, podnikatelia aj
občania. Zodpovedať otázky najmä
občanov má práve projekt Európskej
únii záleží na tom, ako žijeme. Brusel
ho uskutočňuje po celej Európskej
únii a v apríli zavíta aj k nám.
Primátor Jozef Ondrejka: „Európ
ska únia si stanovila za cieľ znížiť do

roku 2020 spotrebu ener
gie o  20 %. Toto by bolo
náplasťou na ranu nielen
pre doráňanú prírodu, ale
aj pre ekonomiku, ktorá trpí
rovnako.
20-percentným znížením
spotreby energie by Európa
ušetrila ročne až 78 milió
nov eur. Kroky na splnenie
spomínaného cieľa ležia naj
mä na pleciach vlád a veľ
kých podnikov, no prispieť
môže každý z nás. To, aký
veľký význam má aj jeden
maličký krok, má ukázať
projekt Európskej únii záleží
na tom, ako žijeme. Som veľ
mi rád, že aj Malacky dostali
šancu zapojiť sa do projektu
a ukázať, že na prírode, a tým
aj kvalite nášho života nám záleží
a sme ochotní pre to aj niečo urobiť.
Po celý deň 24. apríla sa v meste
uskutoční množstvo zábavných aj
poučných a podnetných podujatí.
Dúfam, že sa na nich zúčastní čo
najviac Malačanov, a  verím, že aj
tento projekt pomôže v Malackách
zlepšiť životné prostredie a prístup
občanov k nemu.“
Recyklačný deň
Hneď na druhý deň, 25. apríla, sa
v Malackách uskutoční súťaž Pomôž
me recyklovať – Recyklačný deň s Rá
diom Regina. Malacky budú súťažiť
s Kysuckým Novým Mestom a Starou
Ľubovňou v tom, kto nazbiera viac
separovaného odpadu.
Malačania môžu v súťažný deň
25. 4. od 6.00 do 15.30 h priniesť
vyseparovaný odpad do Tekosu
Malacky, Partizánska 1089.
Hlavným cieľom súťaže je vyzbie
rať čo najviac vyprodukovaného od
padu a zmenšiť tak záťaž na životné
prostredie. Myslite na súťaž a odkla
dajte si odpad už teraz. Zápolenie
bude vo všetkých troch mestách sle
dovať a naživo vysielať Rádio Regi
na. Máme možnosť zviditeľniť sa, vy
lepšiť meno Malaciek a vyhrať 999 €,
ktoré mesto použije na zlepšenie
separovaného zberu.
MICHAELA JANOTOVÁ
Foto: www.denzeme.eu
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ROZHOVOR
Na dvere klope jar,
nielen tá „prírodná”,
ale aj malacká hu
dobná. Niežeby po
minulé roky nebý
vala vynikajúcim
podujatím, ale ten
to rok bude naozaj
jedinečná. Milovní
kom hudby ponúk
ne slávnu operu Aida od Giuseppe Ver
diho priamo z Met
ropolitnej oper y
v New Yorku. Možné
je to vďaka digitál
nemu kinu, ktoré
máme v Malackách
od 12. januára.
O tom, ako sa kinu
darí a o Malackej hu
dobnej jari, sme sa
rozprávali s Janou
Zetkovou, riaditeľ
kou Mestského cen
tra kultúry.

Kultúra
v Malackách
Digitálne kino oslávilo svoj
druhý mesiac fungovania. Ako sa
mu darí?
Za tieto dva mesiace sme pripravi
li okrem klasického premietania fil
mov aj väčšie podujatia, ktoré sa
stretli s dobrou odozvou, či už to boli
HITY 2011 – premietanie najlepších
filmov za rok 2011, JARNÉ PRAZDNI
NY V 3D kine, alebo premietanie
3D rozprávok, ktoré sme pred

digitalizáciou nemohli odpremietať.
Podarilo sa nám tiež dotiahnuť do
Malaciek medzinárodný festival
JEDEN SVET a v rámci metodického
dňa osvetových pracovníkov BSK
sme uskutočnili prezentáciu nášho
zdigitalizovaného kina.
Pre porovnanie s rovnakým obdo
bím minulého roku sme mali o 10
predstavení viac, divákov bolo až
o cca 900 viac. Za dva mesiace nav
štívilo naše kino približne 4000 di
MALACKÝ HLAS            5/2012

v Malackách súčasne s celoslo
venskými premiérami. Koľko pre
miér sme už mali a ktorá mala naj
väčší divácky úspech?
Kino Záhoran sa o svoj priestor
Kultúrního domečku delí aj s inými
kultúrnymi produkciami, ako je di
vadlo, koncerty, estrády a pod. Pre
to nemôžeme premietať stále,
a tým, samozrejme, nedokážeme
odpremietať všetky filmy. No sna
žíme sa odpremietať čo najviac fil
mov v premiérových termínoch, po
prípade v prvých dvoch týždňoch od
premiér. Doteraz sme odpremietali
viac ako polovicu filmov v deň slo
venskej premiéry. Pre film Nepriateľ
pod ochranou sme dokonca muse
li ísť priamo na letisko, keď ešte
„horúci“ priletel z USA. Inak by sa
k nám v danom termíne nedostal.
Prvé skúsenosti nám však ukázali,
že niekedy je lepšie s filmom počkať
týždeň po premiére, keď o ňom di
váci aj vďaka reklame v médiách
vedia viac. A najväčší úspech majú
samozrejme 3D rozprávky.
Zdigitalizované kino v Ma
lackách je prvé kamenné jedno
sálové kino na Slovensku vybavené zvukovým formátom Dol
by Surround 7.1. Zatiaľ ho však
využíva iba pri úvodných znel
kách pred filmami, lebo sním
ky sa v tomto formáte ešte ne
distribuujú. Moderný zvukový
formát však bude využitý počas

(NEMYSLI) môžu preniesť do inej di
menzie.
Režisér Adam Smith zachytil na
20 kamerách, rozmiestnených na mi
nuloročnom festivale Fuji Rock v Ja
ponsku, nielen skvelú koncertnú
show, ale i dianie okolo, vrátane
emócií a prežívania 50-tisícového
japonského davu. Dokumentárne
zábery prepojil s fantáziou svojich
autorských videprojekcií, a tak film
posunul do roviny magického rea
lizmu. Zvuk zmixovali členovia ka
pely om Rowlands a Ed Simons
v prelomovej kvalite 7.1 Dolby Sur
round. Film ponúka dokonalý a zná
sobený pôžitok pre všetky zmysly.
Malačania sú vraj jednými
z mála Slovákov, ktorí tento je
dinečný záznam uvidia…
Svetová premiéra bola 1. februá
ra v 500 sálach 20 krajín sveta. Do
českých a slovenských kín sa film
dostáva v časovo obmedzenej pro
dukci – od 1. marca do 30. apríla. Bu
de sa premietať v 23 mestách v ČR
a iba v 2 mestách na Slovensku –
v Martine a u nás.
Potom zaznie v malackom kine
aj opera priamo z New Yorku. Na
čo sa môžeme tešiť?
Na záznam z Metropolitnej ope
ry z New Yorku. Je to vôbec prvé
takéto predstavenie v Malackách
a začíname priamo skvostom – ope
rou GIUSEPPE VERDIHO AIDOU.
V tomto prenose sa kombinuje

Pripravujeme Rozprávkovú nede
ľu pre detičky, seniorské posedenia,
vernisáže výstav a pod. Čitateľov
MH by som chcela upozorniť na
množstvo podujatí, ktoré pre nich
v mesiaci marec pripravuje Knižnica
MCK, či už sú to besedy, prednášky,
kvízy, vyhodnotenia najlepších či
tateľov ap. „Neporiadnych“ čitateľov
knižnice určite poteší Týždeň bez po
kút, kedy im budú odpustené všet
ky pokuty za neskoré vrátenie kníh.
A deti určite poteší i u nás už samo
zrejmá Noc s Andersenom stráve
ná v knižnici. Múzeum Michala Till
nera pripravuje čím ďalej tým viac
obľúbené Stretnutia s históriou.
V sobotu 14. apríla začíname s novým
projektom – Deň venovaný ezoterike
– Deň zdravia. Do Malaciek sa nám
podarilo dotiahnuť aj PARTIČKU, kto
rá je známa z televíznej obrazovky.
Jedna veľká akcia (MHJ) sa ešte
len začala, ale vy sa už pripravujete
na ďalšiu – Prvomájové Malacky.
V akom štádiu sú prípravy?
Prvomájové Malacky sú vo fáze
prieskumu ponuky. I napriek tomu,
že v tomto roku máme v porovnaní
s minulými rokmi rozpočet o polo
vicu nižší, budeme sa snažiť pripra
viť všestranný a zaujímavý prog
ram. Chcela by som touto cestou
vyzvať malacké umelecké telesá,
športové kluby, občianske združenia,
organizácie, ktoré sa chcú prezento
vať v rámci programu Prvomájových

Malackej hudobnej jari v rámci
takzvaného Alternatívneho prog
ramu. O čo ide?
Alternatívny program je vlastne
program iný než premietanie fil
mov. Umožňuje nám ho nová tech
nológia. Už v piatok 23. marca
o 21.30 h sa v kine v Malackách
fanúšikovia britského elektronic
kého dua THE CHEMICAL BROTHERS
prostredníctvom originálného psy
chodelického filmu DON’T THINK

špičkové operné umenie s najmo
dernejšími technológiami. Oko ka
mery sa počas prenosu dostane
podstatne bližšie k dianiu na javisku
ako oko diváka v divadle.
Aké sú ďalšie lákadlá MHJ?
Rada by som upozornila na kon
cert kráľovnej slovenského šansó
nu ALENKY ČERMÁKOVEJ. Spolu
s manželom Ivanom (pochádza
z Lábu), ktorý ju sprevádza na gi
tare, predvedú vynikajúci koncert
doplnený o poetické čítanie Žalmov
kráľa Dávida, prebásnené Milanom
Rúfusom. Speváčka zaspieva songy
a šansóny nielen v slovenskom ja
zyku, ale i vo francúzštine. Zaznejú
piesne Edith Piaf, Marlene Dietrich...
Známe piesne sa budú striedať
s pôvodnými skladbami skladateľa
Ivana Čermáka a textára Malačana
Stana Bellana. Priaznivci jazzu sa za
se môžu tešiť na aprílové hudobné
bonbóniky – na koncert americkej
speváčky z New Yorku ELIZABETH
LOHNINGER a vystúpenie rakúske
ho dua klavíristu DAVID HELBOCK
a huslistu SIMON FRICK.
Mestské centrum kultúry pri
pravuje na najbližšie obdobie
okrem MHJ aj rôzne iné podujatia.
Čo by sme nemali premeškať?

Malaciek, nech sa nám ozvú. A to čo
najskôr, aby sme ich mohli zaradiť
do programu.
Všade sa hovorí o kríze, o prob
lémoch. Ako je na tom kultúra
v Malackách?
Samozrejme s krízou sa stretáva
me aj v našej organizácii. Už niekoľko
rokov dostávame na našu činnosť
od mesta rovnaký príspevok, pritom
všetko ide hore, energie, ceny za vy
stúpenia. Je to však pochopiteľné,
aj mesto Malacky sa borí s finančný
mi problémami. A kultúra je „len“
nadstavba. Ale veľmi potrebná.
Mnoho vecí sa nám podarilo usku
točniť vďaka tomu, že stále sleduje
me výzvy, vypracovávame projekty,
podávame ich, čakáme a veríme,
že budeme úspešní. A keď to vyjde,
tak sa spoločne všetci u nás „doma“
v MCK tešíme. Verte mi, nie je to jed
noduché, ale my sa nevzdávame,
snažíme sa robiť „veľa muziky za má
lo peňazí“ A vďaka pracovnému nad
šeniu všetkých zamestnancov MCK
sa nám to, aspoň dúfam, aj trošku
darí. Ale ak poznáte niekoho, kto má
peniažkov nazvyš a najmä chuť pod
poriť malackú kultúru, sem s ním.

vákov, čo nie je málo na malé mest
ské kino. Nechceme však zaspať na
vavrínoch.
Čo teda robíte?
Vieme, že veľa ľudí prišlo do nášho
kina po prvý raz , „len tak na skusy“.
Veríme však, že si k nám nájdu ces
tu aj opakovane. Premietame 6–7
dní v týždni. Snažíme sa pridávať
predstavenia, v marci začíname

skúšobne premietať aj o 21.00 h.
V piatky a v soboty sú v jeden deň
na programe minimálne 2–3 filmy
rôznych žánrov. Raz do mesiaca
prichádzame s premietaním pre
seniorov v poobedňajších hodinách.
Všetko závisí od návštevnosti. Preto
všetkých čitateľov MH pozývam
k nám do kina – ako sa hovorí, je lep
šie raz zažiť ako trikrát počuť.
Digitálne kino ponúka pre
mietanie v 3D a premiéry filmov

Text: Michaela Janotová
Foto: archív -mh-



KULTÚRA

Plastic Shock už
dvanásty raz

Priestory ubytovne Ozbrojených síl SR sa stali v sobotu 25. 2. dejis
kom hneď niekoľkých zaujímavých akcií, ktoré spája jeden názov –
Plastic Shock. Už po dvanásty raz tu vystavovali svoje diela nadšen
ci plastikových modelov. Súčasne sa však konal i Memoriál Grahama
Wardela – pilota, ktorý tragicky zahynul v roku 1999. Nechýbala ani
burza.

Nultý ročník tohto podujatia sa
konal v roku 2000 a odštartoval sé
riu úspešných súťažno-výstavných
akcií. Odvtedy patria posledné feb
ruárové soboty podujatiu Plastic
Shock, ktorým sa zároveň otvára
sezóna modelárskych súťaží. Tie sa
počas roka uskutočňujú po celom
Slovensku.
Nápad zorganizovať akciu tohto
typu sa zrodil v hlave vtedajšieho
veliteľa VÚ 4990 Kuchyňa, gene
rála J. Baránka. Na 12. ročníku sa
v seniorských kategóriách súťaže
zúčastnilo 49 vysta
vovateľov so
139 mo
d e l m i

MAREC –
Mesiac
v knižnici

a 6 juniorov s 9 modelmi. Špeciálnu
cenu Memorial Grahama Wardela
(cena za najlepší model v britskom
markingu bez rozdielu mierky) získal
Bronislav Herain s modelom spidfire
MK 1 (KPM Trnava) a Pohár veliteľa
útvaru VÚ 1201 (cena za najlepší
model) si odniesol Ľuboš Šebík za
model TU 122.
Sobotu počas jarných prázdnin
zrejme viaceré rodiny ešte trávili
v horách. Organizátori totiž hovorili
o nižšej návštevnosti ako po minu
lé roky, no tiež vyzdvihli, že kvalita
vystavovaných modelov z roka na
rok rastie.

• Pondelok 19. 3. o 10.00 h
Som stredoškolák. Kam nasme
rujem svoju budúcnosť? – diskusia
so Sabínou Maršálkovou a Ondrejom
Mäsiarom
• Utorok 20. 3. o 11.00 h
PaedDr. Ivan Eduard Hnát
a Mgr. Vladimír Petrovič – Na vl
nách alfa – beseda s básnikmi KAPL
– Klubu autorov a priateľov literatúry
na Záhorí
• Utorok 20. 3. o 16.30 h
PaedDr. Ivan Eduard Hnát
a Mgr. Vladimír Petrovič – Tlkot
sladkého rýmu – beseda s básnikmi
KAPL – Klubu autorov a priateľov li
teratúry na Záhorí
• Štvrtok 22. 3. o 10.00 h
Ocenenie dlhoročných čitate
ľov – Týždeň slovenských knižníc –
knižnica pre všetkých od 26. do 31.
marca
•
Týždeň bez pokút – čitatelia má
te možnosť vrátiť knihy po termíne
bez pokuty

Text, foto:
N. Slobodová

Závodzané
zavítali
do
Malacek
V priestoroch MCK sa v utorok
6. 3. vernisážou začala expozícia o ob
ci Závod. Vystavené sú tu napríklad
kroje, ale aj päť kníh o Závode, v kto
rých je podrobne spracovaná jeho
história. Svätý Michal archanjel je
vyobrazený v znaku obce a zároveň
je jej patrónom. Kostol z roku 1339,
ktorý mu bol pôvodne zasvätený, si
môžete prezrieť na vystavovaných
fotografiách.
Tie novšie sú od fotografa Jozefa
Šimonoviča, ktorý bol na vernisáži
tiež prítomný. Roky dokumentuje
dianie v Závode a podľa slov starostu
P. Vrableca mu obec vďačí za takmer
dokonalú obrazovú kroniku. Výsta
va sa zrealizovala aj vďaka veľkej po
moci dôchodcov zo Závodu. „Obec
nemá vlastné múzeum a asi tak skoro
ani mať nebude. Má ale schopných
ľudí a vďaka nim si môžete pozrieť

zaujímavú expozíciu z histórie a sú
časnosti obce Závod,“ povedal
starosta Peter Vrablec. Výstava potrvá
do 1. apríla.
Text, foto: N. Slobodová

• Piatok 30. 3. od 18.00 h
Noc s Andersenom – noc v knižnici plná zábavy a hier s rozpráv
kovými bytosťami a rozprávkami
• Vyhlásenie kráľa detského
čitateľa.

Marcové čítanie
v Knižnici MCK

Marec je mesiacom knihy, a preto i Knižnica Mestského centra kul
túry pre čitateľov pripravila zaujímavé akcie.

Celý marec sa tu koná výstava
kresieb detí z materských škôl. Tak
tiež sa môžu do knižnice bezplatne
zapísať žiaci I. ročníkov základných
škôl a na objednávku sa uskutočňu
je i Rozprávkové dopoludnie pre
deti z materských alebo základných
škôl. MCK im pripraví program pod

ľa vekového zloženia skupiny. Do
23. marca nebude chýbať ani ve
domostný kvíz.
Knižnica je otvorená v pondelok
až piatok od 10.00 do 18.00 h a v so
botu od 10.00 do13.00 h.
Vstup je voľný.
-naty-

Výstava Železnice v kaštieli
Do Malackého kaštieľa zavítali
nezvyčajní hostia – železničné
rušne a vagóny. Samozrejme,
v zmenšenej podobe.

Na výstave je približne 50 mode
lov historických aj moderných vlakov,
modely sú drevené, papierové aj ko
vovo-plastové. Mnohé z nich sú ruč
ne vyrábané, sú unikátne, čiže je to
jeden jediný model ako taký a ich
hodnota sa ani nedá vyčísliť. Výroba
takého modelu trvá aj tri roky, nie
ktoré modely sú už viac ako 20-roč
né. Najväčší model je model voľa
kedy slávnej parnej lokomotívy
Šľachtičná, ktorá dodnes jazdí po
slovenských tratiach v rámci jázd his
torických vlakov.



Návštevníci si môžu okrem mo
delov prezrieť rôzne knihy a publiká
cie o minulosti a súčasnosti železni
ce na Slovensku a získať informácie
o zaujímavých železničných podu
jatiach, napríklad o tom, kedy sa mož
no previezť voľakedy slávnym parným
rýchlikovým rušňom Albatros.
Prineste si aj fotoaparáty, môže
te sa odfotografovať v čiapke výprav
cu!
Výstava potrvá od 2. do 25. 3.
Otváracie hodiny:
pracovné dni 16.00–18.30 h
víkendy
15.00–18.30 h
Pre malých aj veľkých sú pri
pravené darčeky!
Text, foto: -red-
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Malacké brko
2012

Vysokoškolské
vzdelanie bude
opäť reálne

V Malackách zrejme onedlho
budeme môcť opäť získať vysoko
školský titul. V stredu 22. 2. pod
písali primátor Malaciek J. Ondrejka,
zástupca inkubátora V. Magdolen
a rektor Univerzity sv. Cyrila a Meto
da v Trnave J. Matúš Memorandum
o vzájomnom pochopení a budúcej
spolupráci.
Memorandum je prvým krokom,
ktorý je potrebný na vytvorenie
priestoru na spoluprácu účastní
kov. Ak budú splnené ďalšie zá
konné podmienky, s najväčšou
pravdepodobnosťou sa budú v in
kubátore už od budúceho akade
mického roka vzdelávať študenti
v programe Verejná správa a Sociál

www.spp.sk
www.spp.sk

Kto môže súťažiť?
Do súťaže sa môže zapojiť študujúca
mládež z Malaciek od 15 do 20 ro
kov. Nezáleží na tom, či študujú v ma
lackých gymnáziách alebo v stred
ných a vysokých školách v iných
mestách. Rozhodujúca je chuť a talent tvoriť literárne diela. Súťažné
práce posielajte do 30. 4. na adresu
brko@malacky.sk a v štyroch vy
tlačených origináloch s označením
MALACKÉ BRKO na adresu Mesto
Malacky, Radlinského 2751/1,
901 01 Malacky.
Malacké brko je súťaž literárnej
tvorivosti študentov malackých
gymnázií a na základe individuálnej
prihlášky aj študentov iných škôl,
ktorí žijú alebo pochádzajú z Malaciek.
Súťaž sa koná pod záštitou primátora
mesta od roku 2008. Organizátorom
je mesto Malacky.

ne služby a poradenstvo Fakulty
sociálnych vied UCM v Trnave.
Mesto Malacky sa memorandom
zaviazalo, že vytvorí zodpovedajúce
podmienky a možnosti na reali
záciu projektu vysokoškolského
vzdelávania. Keďže malacký inku
bátor má vo svojich priestoroch vy
tvorené materiálne, technické a in
formačné zabezpečenie spôsobilé
k uskutočňovaniu vysokoškolských
študijných programov, nič nebráni
tomu, aby sa vzdelávanie rozrastalo
aj na území nášho mesta. Inkubátor
má k dispozícii knižnicu, študovňu
s možnosťou prezenčného prístupu
i pripojenie na internet.
Text, foto: N. Slobodová

Študenti, pozor! Aj tento
rok sa môžete zapojiť do
súťaže literárnej tvorivosti
s názvom Malacké brko
2012. Primátor mesta Jo
zef Ondrejka je nielen vy
hlasovateľom samotnej
súťaže, ale taktiež vyhla
sovateľom tém. Pre tento
rok ponechal študentom
tvoriacim poéziu široký
výber. A téma je voľná.
V próze sa však budú mu
sieť popasovať s témou
Anjel s ľudskou tvárou.

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Text: N. Slobodová, foto: S. Osuský

POZOR NA KLAMÁROV
Podvedení zákazníci SPP varujú:

Podpísa ste nevýhodnú zmluvu na dodávku plynu alebo máte
Podpísali
ocit, žže
p
e vás podomový predajca pri podpise zmluvy oklamal?
pocit,
Chcete b
byť opäť zákazníkom SPP? Poradíme vám:
Odstúpe
Odstúpenie
od zmluvy do 7 dní je bez sankcie
Ak ste podp
podpísali
í zmluvu pri návšteve podomového predajcu, máte právo odstúpiť od takto uzavretej zmluvy bez udania dôvodu
do 7 pracov
pracovných
dní.
n
Postupujte
Postu
pujte ttakto:
• Zašlite do 7 dní odstúpenie od zmluvy dodávateľovi, s ktorým máte podpísanú zmluvu. Niektorí dodávatelia majú 14-dňovú
na vypovedanie bez sankcie, je preto potrebné pozrieť si ich obchodné podmienky. Rozhodujúci je dátum pečiatky
lehotu n
na obálke s odstúpením od zmluvy.
poštyy n
odstúpení
uveďte vaše meno a adresu, adresu odberného miesta, ak je iné ako vaša adresa, podľa zmluvy označenie
• V odst
ú
odberného
miesta (číslo POD), dátum uzavretia zmluvy, mesto, dátum podpisu odstúpenia a váš podpis.
odber
n
• Spôsoby
Spôsob doručenia vášho odstúpenia:
– po
poštou
št – odstúpenie pošlite doporučene a potvrdenie o odoslaní si starostlivo uschovajte
osobne
– oso
b – odstúpenie od zmluvy je účinné od dátumu doručenia dodávateľovi. Preto vám odporúčame tento spôsob
doručenia,
doru
čen aby ste mali istotu, že si dodávateľ prevezme vaše odstúpenie. Pritom je potrebné vyžiadať si potvrdenie
prevzatí
o prev
z odstúpenia.
odstúpenia
od zmluvy v lehote podľa obchodných podmienok príslušného dodávateľa vám nesmie účtovať sankciu
V prípade o
d
odstúpenie.
za odstúpen
i
opäť zákazníkom SPP. Zavolajte nám!
Staňte sa o
vypovedali
s SPP svoju zmluvu o dodávke plynu a chcete ju znova obnoviť, radi vám pomôžeme!
Ak ste vypov
e
• Zavolajt
Zavolajte
e nám na Zákaznícku linku SPP 0850 111 363.
ZOPÁR UŽITOČNÝCH
RÁD, AK ZVAŽUJETE PODPIS NOVEJ ZMLUVY:
UŽIT
1.
1. Overte si totožnosť predajcu a nepodpisujte nič „medzi dverami“.
Vyžiadajt si návrh zmluvy, cenník a všeobecné obchodné podmienky.
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TÉMA ČÍSLA
Nezisková organi
zácia Vstúpte, n. o.,
otvorila 1. 3. v In
kubátore v Malac
kách svoju prvú
chránenú dielňu
pre ľudí so zdra
votným postihnu
tím. Výnimočná je
tým, že poskytuje
možnosť pracov
ného uplatnenia
aj ľuďom so stred
ným a ťažkým
stupňom mentál
neho postihnutia.
Doteraz sme si vô
bec neuvedomo
vali, že napr. Dom
Svitania v Jakubo
ve zamestnáva iba
osoby s ľahkým
stupňom mentál
neho postihnutia.
A to je určite veľký
rozdiel.

Sociálna poradňa
zadarmo

Terénne sociálne poradenstvo vykonáva Vstúpte, n. o., už tretí
rok. Bezplatná sociálna poradňa v priestoroch Vstúpte, n. o., na
Ulici 1. mája v Malackách funguje od septembra minulého roka –
každý piatok od 8.00 do 15.30 h. Za niekoľko mesiacov fungovania
ju navštívili desiatky bezradných ľudí, ktorí sa dostali do ťažkej
životnej situácie, alebo uviazli v záchrannej sociálnej sieti.

Prvá chránená dielňa
Vstúpte, n. o.

Peniažky zarobené
vlastnými rukami
V inkubátore na 2. poschodí
našlo prácu 6 ľudí, z ktorých väčšina
doteraz navštevovala rehabilitačné
stredisko Vstúpte, n. o. Prijali medzi
seba však aj vozičkárku Silviu. Počas
päťhodinového pracovného času
sa venujú kreatívnym činnostiam
a výrobe drobných darčekových
predmetov. Zastihli sme ich pri vý
robe vankúšikov na ihly či voňavých
srdiečok plnených levanduľou. Ich
mzda, na ktorú prispieva Úrad prá
ce, sociálnych vecí a rodiny, o trochu
presiahne 200 €. Na zamestnancov
dielne dohliadajú asistenti, medzi
nimi aj sociálny pracovník a „majster“
s umeleckými a remeselnými skú
senosťami. A čo urobia nadšení pra
covníci s prvou výplatou? „Budem
si šetriť na šaty na ples!“ okamžite
vyhŕkla V. Vallová. S. Danihelová sa
so smiechom ozvala spoza stola, za
ktorým triedi gombíky: „Polovicu
výplaty asi nechám tu a druhú mi
niem dolu v kníhkupectve. A nič mi
nezostane.“ Nech už to dopadne ako
koľvek, väčšinu pracovníkov čaká
nový pocit – budú si môcť voľačo kú
piť za peniaze zarobené vlastnými

rukami. A to má vždy najväčšiu ce
nu!
Zamestnávatelia
sú opatrní
Podľa riaditeľky Vstúpte, n. o.,
M. Ambrušovej impulzom na zalo
ženie chránenej dielne určite bola
snaha skvalitniť život ľuďom s men
tálnym postihnutím. Aj oni túžia
byť užitoční, chcú pracovať a zará
bať peniaze. Majú rovnaké sny ako
my. Pocit uplatnenia posilní ich seba
vedomie a pomôže pri integrácii do
spoločnosti. „Žiaľ, zamestnávatelia
sa väčšinou zdráhajú prijať človeka
s mentálnym postihnutím. Dokonca
aj chránené dielne radšej vezmú
človeka s iným druhom zdravotného
postihnutia. Ponúkali sme zamest
návateľom všemožnú pomoc, no
aj tak naši klienti prácu nedostali.
Boli sme ochotní pred nástupom
ich zaškoliť, dať im načas osobného
asistenta, kompenzačné pomôcky,
na vlastné náklady sa postarať
o lepšie osvetlenie a celkovo zlepšiť
prostredie. Svetlou výnimkou bola
spoločnosť AUREUS services, ktorá
nám zamestnala klienta. Chodil na
poštu, rozbaľoval balíky a vykonával

pomocné práce, až kým mu v tom
nezabránila choroba,“ rozhovorila sa
činorodá riaditeľka, pre ktorú, zdá sa,
nijaká prekážka nie je neprekonateľná.
Hendikep predsa nie je dôvod na
zúfalstvo. Ľuďom s ním môže každý
z nás život spríjemniť a uľahčiť. Inak
by zostali sami, bezradní a odsunutí
na perifériu všetkého diania.
Smelé plány
do budúcnosti
Otvorenie chránenej dielne pre
iniciátorov projektu nepredstavuje
finále, práve naopak, začiatok čino
rodej práce, hľadanie odbytísk, úsilie
o konkurencieschopnosť a predajnosť
výrobkov. „Chceme dosiahnuť, aby
si ľudia naše výrobky nekupovali
len preto, že sú zo Vstúpte, ale aby
ich naozaj chceli mať doma! Dielňu
mienime postupne rozširovať, začať
so šitím a požičiavaním kostýmov.
Plánujeme otvoriť aj malý obchodík,“
s úsmevom sa zdôveruje s plánmi
M. Ambrušová. Nadšenie, vytrvalosť
a chuť klientov i pracovníkov Vstúpte,
n. o., sú bezpochyby predpokladom
na to, aby sa ich smelé plány na
plnili.
Text, foto: T. Búbelová

Pomáhajú aj
v neďalekých obciach
„Všetko sa začalo tým, že nás ako
poskytovateľa sociálnych služieb
oslovil BSK a ponúkol nám príležitosť
zastrešiť poskytovanie terénneho so
ciálneho poradenstva na území kra
ja,“ povedala M. Ambrušová, riaditeľ
ka Vstúpte, n. o. Službu sme začali
poskytovať v Rohožníku, Závode, od
septembra pribudli Gajary a Studienka.
„V Malackách je poradňa k dispozícii
každý piatok, inak pomáhame každý
deň v inej obci, zväčša na obecnom
úrade,“ upresnila terénna sociálna pra
covníčka H. Pašmíková.
Problémom je nevedomosť
„Najväčším problémom je, že ľu
dia sa dobre nevyznajú v sociálnom
systéme,“ hodnotí svoju skúsenosť
H. Pašmíková. „Väčšinou sa oň začnú
zaujímať, až keď doň spadnú. Vtedy
zistia, aký je krutý. Pomôže každému
prežiť, ale nie získať viac, než je nut
né,“ vysvetľuje sociálna pracovníčka.
Podľa nej mnohí ani netušia, aké od
vody a kam platia, čo z toho majú a na
čo majú alebo nemajú nárok. „Teraz
mnohých trápi strata zamestnania,
neschopnosť zamestnať sa, ale aj
problémy v rodine, rozvody, týranie,
riešime aj otázky sociálno-právnej
ochrany detí a mládeže v situáciách,
ktoré sú pre rodinu krízové,“ vyratúva
H. Pašmíková.
Zatiaľ poslúžia najmä radou
Na poradňu sa obráťte, ak sa
chcete poradiť a posunúť sa v riešení
svojho problému. Ide o prvý odborný
kontakt s klientom, o základné po
radenstvo, ktoré nesupluje odbor
níkov, ale odkazuje na nich. Mnohí
však radšej rezignujú, ak ich to má
stáť peniaze, napr. za cestovné. Vstúp

te, n. o., sa neskôr chce venovať aj
terénnemu špecializovanému pora
denstvu s cieľom hlbšie vniknúť do
jednotlivých prípadov a pomôcť
klientom dotiahnuť ich problém do
želaného konca. „Zatiaľ u nezamest
naných zisťujeme, či si uplatnili všetky
sociálne dávky. Ak nie, posielame ich
na príslušné inštitúcie, napríklad na
Úrad práce, vysvetlíme im, kde a ako
si môžu uplatniť nárok na štátne so
ciálne dávky. Pri každej dávke posky
tovanej v rozličných životných situá
ciách je však veľa podmienok na
jej získanie, a to sa posudzuje in
dividuálne,“ uvádza príklady pracov
níčka poradne. „Časté je, že matky
si neuplatnia výživné na deti, preto
nemôžu dostať ďalšiu sociálnu dáv
ku, napr. dávku v hmotnej núdzi. Ne
dostane ju ani rodina, kde aspoň
jeden z manželov pracuje...“ priblížila
H. Pašmíková.
Rozmotávanie
spletitých situácií
Človek sa dostane do ťažkostí neraz
aj cudzím zavinením, opantá ho stres,
panika a strach. Požiadať o pomoc
sa mnohí ostýchajú, no nemali by.
Zvyčajne nešťastník príde s jedným
problémom a ukáže sa, že ich má
oveľa viac – a všetky spolu súvisia. Ne
treba čakať, lebo sám si človek zväčša
nepomôže. Tým skôr, že na dne sa
ocitnú aj ľudia s nižším intelektom, so
zdravotným postihnutím, osoby zo
zložitého rodinného prostredia, takí,
ktorým chýbajú informácie, návyky,
alebo pozitívne vzory.
Vo Vstúpte, n. o., naozaj nikoho
neodmietnu. Presvedčíte sa na tel.
č. 0917 60 06 79 (Hana Pašmíková).
Pomoci sa osobne dočkáte každý
piatok od 8.00 do 15.30 h.
Tatiana Búbelová

Je novela zákona o sociálnych službách sociálna?
Novela zákona o sociálnych službách, ktorá nadobudla účinnosť
1. 3., priniesla viacero noviniek. Zaviedla vyrovnanie finančného
príspevku štátu pre súkromné zariadenia sociálnych služieb a pre
zariadenia v pôsobnosti obce či kraja, ale aj vysokú spoluúčasť
klienta a jeho rodiny na financovaní služby. Na vypracovanie a za
vedenie nového systému úhrad za sociálne služby má mesto čas do
30. 6. Mnohí však dúfajú, že nová vláda bude tento zákon prerábať
medzi prvými.
Štát podporí aj
súkromné zariadenia
Podľa novely sa bude všetkým
obecným zariadeniam a neverejným
poskytovateľom vybraných druhov
sociálnych služieb poskytovať rov
naká výška finančného príspevku
na zabezpečenie prevádzky podľa
jednotlivých druhov služieb zo zdro
jov štátneho rozpočtu bez ohľadu na
to, že neverejní poskytovatelia účtu
jú klientom neporovnateľne vyššie
poplatky a prevádzkujú zariadenia
s cieľom zisku. „Výška finančného
príspevku na jedno miesto v sociál
nom zariadení predstavuje mesač
ne 320 €. Ročný pobyt klienta je
rozpočtovaný vo výške 3840 €.
V Mestskom centre sociálnych slu



žieb (MsCSS) máme 42 klientov, na
ktorých žiadame od štátu takýto
príspevok,“ hovorí D. Mračnová, ria
diteľka MsCSS v Malackách. Rovna
ký príspevok na osobu od štátu
po novom dostanú aj súkromné
zariadenia, čo môže byť likvidačné
vzhľadom na povinnosť miest a ob
cí poskytnúť služby aj nízkopríjmo
vým klientom, na ktorých bude tre
ba doplácať z rozpočtu samospráv.
Participácia klienta
na financovaní
Zavedenie spoluúčasti klienta
zariadenia sociálnych služieb na fi
nancovaní nákladov vo výške 50 %
ekonomicky oprávnených nákladov
podľa ministra práce a sociálnych

vecí J. Mihála údajne nepoškodí
penzistov s nízkym dôchodkom.
Garanciou vraj má byť, že platí pra
vidlo ochrany príjmu. Podľa neho
musí klientovi zostať aspoň 38 €.
Spoluúčasť klienta na ekonomicky
oprávnených nákladoch značí, že
sa podieľa polovicou na súhrnnej
sume položiek, ktoré sú zhruba vo
všetkých zariadeniach rovnaké (platy
personálu, energie...), ale ich výška je
rôzna podľa typu zariadenia. Prijíma
teľ rovnakej služby v súkromnom
zariadení teda spravidla zaplatí ove
ľa viac ako v obecnom, no aj tak toto
zariadenie dostane od štátu rovnakú
dotáciu na hlavu ako mestské.
Budú dokladovať
výšku majetku
„Teraz dochádza k prepojeniu
zákona o sociálnych službách so
zákonom o rodine, podľa ktorého
deti majú vyživovaciu povinnosť
voči svojim rodičom,“ hovorí
M. Czeilingerová z klientskeho
centra MsÚ, ktorá nám vysvetlila,
že deti nízkopríjmových klientov

sociálnych zariadení budú musieť
čestným vyhlásením dokladovať
výšku majetku (doteraz to robili len
klienti). Ak súčet hodnôt hnuteľné
ho a nehnuteľného majetku klienta
alebo detí presahuje 10 000 eur,
službu musia riadne platiť. Z uvede
nej sumy je však vyňatý majetok
užívaný pre vlastnú potrebu. Ak ich
majetok takú výšku nedosahuje, do
platiť musí obec. Ak je takých klientov
viac, rozpočet samosprávy to môže
doslova položiť na kolená.
Samoplatcovia
vo výhode
Pri prijímaní do zariadení pre se
niorov sa doteraz posudzovala tzv.
odkázanosť na sociálnu službu.
„Stačilo dosiahnuť stupeň č. 2 , čo sú
ľudia, ktorí sa o seba vedia postarať,
ale skôr potrebujú spoločnosť, bo
ja sa či nechcú žiť sami, ale sú rela
tívne v dobrej kondícii. Teraz je pod
mienkou stupeň č. 4, teda takí, čo
vyžadujú viac starostlivosti a pomo
ci pri sebaobslužných činnostiach,“
prízvukuje M. Czeilingerová a do

dáva, že vyhrávajú tí, čo na to majú.
U samoplatcov sa totiž stupeň od
kázanosti vôbec neposudzuje. Služ
bu si doslova kúpia, a to aj na úkor
iných, ktorí by ju viac potrebovali
a nemôžu si ju dovoliť.
Koľko si priplatia
klienti MsCSS?
„Zatiaľ všetci obyvatelia do Mest
ského centra sociálnych služieb pla
tia po starom. U klientov prijatých
po 1. 3. sa však už posudzujú majet
kové pomery prijímateľa služby
alebo jeho rodiny. Novela zákona
dáva samosprávam čas na prípravu
opatrení a nových cenníkov do kon
ca júna. Dovtedy je nutné pripraviť,
prerokovať a schváliť nové VZN
o poskytovaní sociálnych služieb
na území mesta Malacky tak, aby
bolo účinné od 1. 7. aj s novými cen
níkmi,“ upresnila A. Kmecová, vedú
ca klientskeho centra MsÚ. Tie bu
dú platné pre všetkých klientov bez
rozdielu.
TATIANA BÚBELOVÁ
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SPEKTRUM
čítajte a vyhrajte

Julie Garwoodová spriada úžas
né príbehy plné vášne, dobrodruž
stiev a intríg, či už ide o napínavý
román zo súčasnosti, alebo osvie
žujúcu historickú romancu. Ten
toraz korení dej novou hrdinkou,
nádhernou inteligentnou a hlav
ne odvážnou dievčinou v príbe
hu plnom lásky a nečakaných
zvratov. Hlavná hrdinka sa za
mýšľa nad budúcnosťou a jej
rozhodnutie ovplyvnia dvaja
prehnane starostliví bratia, karié
rou posadnutí rodičia a svojráz
na stará mama. Ak ste zvedaví
na podrobnosti, neváhajte a za
bojujte o publikáciu Julie Gar
woodovej s názvom Kráska.
Kupóny posielajte do 19. 3.
Publikáciu Bodka v adresári zís
kava Miroslav Christov.
Žiadame výhercu, aby sa ohlásil
v redakcii do 22. 3.

Zúbkove pramene 2012
Vo štvrtok 1. 3. sme v ZŠ Dr. J. Dérera privítali účastníkov
spádového (obvodného) kola súťaže v prednese poézie
a prózy Zúbkove pramene, ktorá je súčasťou 58. ročníka
Hviezdoslavovho Kubína. V troch kategóriách súťažili 43
recitátori zo štyroch malackých základných škôl, Gymnázia
na Ulici 1. mája, ZUŠ, MCK, ZŠ v Jakubove, Lábe, Záhorskej
Vsi, Gajaroch. Porotcovia rozhodli o postupe 14 účastníkov

Kníhkupectvo

do ďalšieho kola. Určite podnetné bolo i stretnutie
s Alfrédom Swanom, majstrom hovoreného slova, ktorý
sa prišiel na súťaž pozrieť a ochotne recitátorom poradil
v ich ďalšej práci s prednášanými textami. Postupujú
ci sa stretnú s finalistami z ďalších dvoch spádových kôl
16. marca v okresnom kole Zúbkových prameňov v CVČ.

Text, foto: K. Habová
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riadková inzercia
Dám do prenájmu plne vybavenú
garsónku v novostavbe v centre
Malaciek. Max. 2 osoby, voľné od
1. 4. Kontakt: 0904 40 17 00.

Nová bunka na Partizánskej
Mesto Malacky sa opäť posú
va o krok ďalej v separovaní.
Od pondelka 5. marca je na
Partizánskej ulici v sídle spo
ločnosti Tekos umiestnená no
vá bunka (E-domček) na zber
elektronického odpadu.

Na základe zmluvy s mestom bu
de firma Asekol, ktorá bunku dodala,
aj odpad podľa potreby vyvážať. Do
E-domčeka (objem cca 47,7 m3) mô
žu občania sústrediť všetky druhy
elektronického odpadu – napríklad
mikrovlnné rúry, chladničky, mraz
ničky, počítače, ale aj drobný odpad,
ako fény, varné kanvice, žehličky či

mobilné telefóny. Do areálu sa však
nemožno dostať autom, preto je
nutné, aby si občania zabezpečili
premiestnenie elektronického od
padu priamo k bunke (cca 3 m od
vstupnej brány).
Mesto má v úmysle sústrediť zber
elektronického odpadu na jedno
miesto (Partizánska ul.). „Prosíme
občanov, aby elektronický odpad pre
stali voziť do odpadového dvora na
Hlbokej a zvážali ho na nové miesto,“
vyjadrila sa B. Orgoňová z oddele
nia územného rozvoja a životného
prostredia.
Text, foto:
N. Slobodová

Jubilujúci filatelista
V posledných dňoch februára
mali malackí filatelisti dôvod na
oslavu. Významné životné jubileum
– šesťdesiatku – slávil podpredseda
klubu Dušan Pavlík (na fotografii
v strede hore). Funkciu zastáva už
štvrté funkčné obdobie a v súčasnos
ti je i hospodárom klubu.
Za svoju dlhoročnú funkcionársku
prácu bol ocenený Zlatým čestným
odznakom ZSF na celoslovenských
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oslavách Dňa slovenskej známky 18.
decembra 2009. Ako zberateľ si však
oveľa viac cení diplomy a medaily,
ktoré získal za svoju zbierku pošto
vých známok Poľovníctvo a poľovná
zver na známkach. Táto zbierka sa
objavila na filatelistických výstavách
v roku 2004 a najvyššie ocenenie –
veľkú pozlátenú medailu získala na
Krajskej výstave poštových známok
Galanta 2007.

K vytvoreniu tejto zbierky ho pri
viedla jeho láska k prírode a aktívne
poľovníctvo. I v Slovenskom poľov
níckom zväze bol dlhoročným
funkcionárom a stal sa nositeľom
strieborného odznaku. Svoju aktív
nu činnosť ako poľovník však musel
zo zdravotných dôvodov ukončiť,
no láska k prírode pretrváva. O tom,
že oba koníčky dokázal veľmi dobre
skĺbiť, svedčí i úspech známkového
exponátu na výstave Poľovníctvo
a príroda Nitra 2005. Hoci nešlo
o filatelistickú výstavu, slová uzna
nia a chvály na jeho úroveň nechý
bali. V posledných rokoch jeho ak
tivita vyvrcholila tým, že sa stal
autorom projektu vydávania ko
rešpondenčných lístkov s prítlačou
s názvom Malacky dnes, ktoré za
chytávajú dnešné Malacky na tom
to filatelistickom materiáli. Vyšlo ich
od roku 2010 už 10 a Malačania si ich
majú možnosť kúpiť v TIKu alebo na
najbližšej filatelistickej burze, ktorá
sa uskutoční 21. apríla. V tomto roku
vyjdú ďalšie korešpondenčné lístky
s prítlačou, najbližšie 1. mája.
A čo na záver? Asi len želanie pev
ného zdravia, rodinnej, pracovnej
i zberateľskej pohody do ďalších ro
kov od filatelistov i nefilatelistov.
Text, foto: Anton Pašteka

poďakovaniE
Srdečná vďaka MUDr. Š. Litome
rickému a sestrám V. Báchoro
vej, M. Držkovej a J. Hozákovej
v pneumologickej ambulancii
v malackej nemocnici za nielen
profesionálny, ale i za ľudský prí
stup k pacientom.
Sidónia Fialová

blahoželáme
3. 3. si pripome
nuli 50. výročie
sobáša manže
lia Marta a Jozef
Kollárovci.
Milí rodičia, krá
čate svorne ces
tou, ktorú ste si
zvolili, prežili
spolu 50 rokov
v láske, ktorú ste
si sľúbili.
Nech všetko len
to krásne, čo ži
vot má, Vám do
ďalších spoloč
ných rokov do vienka požehná.
Hlavne pevné zdravie, pohodu
a spokojnosť v rodinnom kruhu.
Zo srdca želajú Jozef, Danka, Pe
ter, Vlasta a vnúčatá Jožko, Jurko,
Janka a Martuška.
Za všetko Vám ďakujeme.

MALACká MATRika
od 20. 2. do 5. 3. 2012

PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:
80 – Ladislav Adamovič,
Helena Hlavánová, Ber
nardína Kimličková, Jaro
slav Mrkvica, Jaroslava
Nemcová, Augustín Peller; 85 –
Mária Jurdáková, Jozef Nemček,
František Pruška; 92 – Robert Čer
mák, Jozef Ďurmek, Mária Ma
kytová; 94 – Helena Beňková; 99 –
Albína Michalovičová

POVEDALI SI ÁNO:
Vladimír Masrna a Renáta
Hittmarová

NIE SÚ MEDZI NAMI:
Jozef Adamovič, Závod,
*1971; Anna Malíková, Zá
horská Ves, *1946; Irena Caune
rová, Malacky, *1929; Mária Paš
ková, Malacky, *1949; Ladislav
Slezák, Kostolište, *1947; Alžbeta
Okresová, Stupava, *1932; Anna
Burclová, Veľké Leváre, *1935;
Eduard Peňaška, Malacky, *1935;
Anna Košíková, Malacky, *1925
SpomienkY
9. 3. uplynulo 5 ro
kov, čo nás opus
til manžel a otec
Alber t Bobák
z Malaciek.
S láskou naňho
spomínajú man
želka Mária, dcéra Alena s man
želom a celá rodina. Kto ste ho
poznali, spomínajte s nami.
11. 3. sme si pripo
menuli 5. výročie
úmrtia nášho dra
hého Viliama Kai
na z Malaciek.
Odišiel si proti svo
jej vôli a nás to
stále veľmi bolí, neúplná cesta,
prerušená púť, veď si šiel len do
práce a stihla Ťa násilná smrť.
S láskou v srdci spomína celá ro
dina. Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
16. 3. si pripomí
name 15. výročie,
čo nás navždy
opustil Dušan Ru
pec z Malaciek.
S láskou a úctou
spomínajú man
želka, synovia, nevesta a vnuci. Kto
ste ho poznali, venujte mu s nami
tichú spomienku.
17. 3. si pripomí
name 30. výročie,
keď nás navždy
opustila naša ma
ma a babka Mária
Veselá z Malaciek.
S láskou na ňu spo
mínajú syn Vlado
s manželkou a vnuci Rasťo a Vlado
s rodinami. Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
poďakovaniE
Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym za kvetinové
dary a poslednú rozlúčku s naším
drahým manželom, dedom a ot
com Eduardom Peňaškom, ktorý
nás navždy opustil 28. 2. po ťažkej
chorobe.
Smútiaca rodina



ŠPORT

Vzorná
reprezentácia
boxerov BC RTJ

SLOVENSKÝ
STOLNOTENISOVÝ
ZVÄZ
A MSK MALACKY
vás pozývajú
na

V sobotu 3. 3. sa v Dubnici nad Váhom boxovalo 2. kolo II. ligy Únie
boxerských klubov Slovenska (UBCS). Za Malacky štartovali traja
boxeri. Avizovaný boxer BC RTJ M. Baláž pre chorobu na zápas ne
vycestoval, a tak ďalším boxerom okrem Hanúska a Ružičku bol
M. Janák. Podľa slov trénera A. Reisenauera všetci traja podali exce
lentné výkony.

Tomáš Rehák (vľavo) pri preberaní ceny

Atlét
a volejbalista
roka 2011

Minulý rok sa ľudia mohli na vlastné oči presvedčiť, že mesto Malac
ky žije športom a silnými ťahúňmi sú aj atletika a volejbal.

V sobotu 3. marca sa v Spoločen
skom dome MCK uskutočnilo odo
vzdávanie cien najlepším atlétom
a volejbalistom roku 2011.
Podujatie moderovali Vladimír
Handl a Dušan Rusňák, o príjemnú
atmosféru sa postarala malacká
nádejná kapela Pandora. Celý prog
ram spestrila improvizácia mode
rátorov, čo vyústilo do nostalgických
spomienok na maturitný ročník či
oslavu 50. narodenín Vlada Handla,
ktorý zaspieval svoj repertoár pes
ničiek.
Víťazov v kategórii volejbalista
roka – mládež vyhlásil Pavol Tedla
a ceny odovzdal Lesii Slezákovej
a Mariánovi Lukáčovi. Víťazku
v beachvolejbale Luciu Michalovičovú
vyhlásil bývalý minister obrany Ľu
bomír Galko. Víťazov vo volejbale
v kategórii ženy a muži vyhlasoval
Igor Prieložný. Pavlíne Šípovej a To
mášovi Rehákovi daroval knižku
o svojich skúsenostiach – Moja cesta
k úspechu. Cenu za najlepší kolek
tív získala dvojica Katka Kadlecová
a Lesia Slezáková. Publikum tiež
hlasovalo o najobľúbenejšieho vo
lejbalistu roka, víťazom sa stal opäť
Tomáš Rehák. Čo sa týka atletiky, tak
predseda komisie Bloku AC Malacky

bol Igor Kondel, ktorý vyhlásil 8
najlepších atlétov:
1. Eliška Chvílová, dvojnásobná
majsterka Slovenska juniorek v troj
skoku v hale i vonku, finalistka EYOF
vo francúzskom Lille (12. miesto);
2. Monika Baňovičová, trojná
sobná majsterka SR dorastu v troj
skoku, behu na 60 m, skoku do diaľky,
zúčastnila sa na MS – dorast a účast
níčka EYOF (16. miesto);
3. Alexandra Štuková, 1. mies
to na Európskych hrách mládeže – 
beh 400 m, 1. miesto na Svetovej
gymnáziáde – beh 400 m a čestné
bronzové miesto v súťaži o najsym
patickejšiu bežkyňu;
4. Marco Adrien Drozda, 1. mies
to v behu na 800 m v tureckom Trab
zone;
5. Ján Beňa, 3. miesto na M SR dos
pelých v behu na 800 m a tiež v behu
na 400 metrov;
6. Jakub Valachovič, 3. miesto
na M SR dospelých v behu na 3000
m cez prekážky;
7. Veronika Hruščová, majsterka
SR dorasteniek v hádzaní oštepov;
8. Ján Vašek, 5. miesto na M SR do
rastencov v trojskoku.
Text: L. Matúšková
Foto: S. Osuský

Plavecký duel
Malacky–Pezinok
Plavci z klubu Willy sa v piatok
2. marca zúčastnili na VII. ročníku
Pezinského plaveckého maratónu.
V rámci neho sa tentoraz konal aj
duel miest Pezinok – Malacky. Za
Malacky bojovalo 13 detí. Výstrel
zo štartovacej pištole zaznel presne
o 17.00 hod. Štartovalo sa z vody,
plávali sa 50 m úseky, ktoré merali na
to určení rozhodcovia. Plavci Pezinka
vyštartovali veľmi rýchlo, ako prvý
plával za Pezinok zhodou okolností
náš bývalý plavec Richard Orth. Za
Malacky odštartovala štafetu Diana
Šrámková, ktorá, samozrejme, nema
la šancu porovnávať sa s Rišom, ktorý
pláva 50 m za cca 26 s. Takže hneď na
začiatku si urobili Pezinčania náskok,



M. Ružička zvíťazil 3:0
na body nad M. Dömem
z BC Galanta. J. Hanúsek
BC RTJ prehral vo svo
jom doposiaľ najkrajšom
stretnutí s favorizovaným
M. Takacsom BC Galanta
v pomere 0:3 na body. Od
borníci označili tento zápas
za najkrajší duel popoludnia. Bravúr
ny výkon Hanúska posunul o level
vyššie, hoci duel prehral. Nechýbala
technika, taktika, pestrá škála úde
rových a obranných kombinácií ani
práca nôh a trupu, akú vidieť len
u veľmi vyspelých boxerov. Za toto

2. medzinárodný
turnaj
v stolnom tenise

SLOVAK
OPEN
MALACKY

umenie boxeri dostali od
prezidenta UBCS, majstra
sveta a dvojnásobného
olympionika M. Franeka
rukavičky s vlastnoručným
podpisom.
M. Janák BC RTJ v ťažkej
hmotnosti mužov dekla
soval súpera zo Vsetína
J. Čalu už v druhom kole R.S.C., keď
svojho súpera poslal ľavým hákom
na bradu na podlahu ringu. Po ďal
šom počítaní ringový rozhodca duel
ukončil, pretože borec z Moravy bol
silno otrasený.

najmladší
a mladší žiaci
a žiačky

16.–18. marca
v ŠH Malina

Ali a Robo Reisenauerovci (upr.)

Športovci, dajte o sebe vedieť!

Svoje tipy na zápasy, športové stretnutia alebo športovcov, o ktorých by mali Malačania vedieť,
posielajte na media@malacky.sk alebo malackyhlas@malacky.sk.

Futbalisti ŠK Žolík vo finále
o Pohár župana BSK
Vyvrcholenie dlhodobého zimného futbalového turnaja mladších
a starších žiakov o Pohár župana BSK pre sezónu 2011/2012 sa
uskutočnilo 18. 2. v Dome športu v Bratislave.

Turnaj sa koná počas zimnej pre
stávky už niekoľko rokov a stalo sa
už pravidlom, že každoročne do zá
verečného turnaja o prvé štyri mies
ta postupujú futbalisti ŠK Žolík. Zá
kladnú časť tvoria dve skupiny a do
záverečného turnaja postupujú prví
dvaja z každej skupiny. Futbalisti ŠK

Žolík postúpili zo základnej časti,
v ktorej prehrali iba jediný zápas.
Vo finále sa teda predstavili
ŠKP Inter Bratislava verzus ŠK Žolík
Malacky. Úspešnejším mužstvom
bolo však ŠKP.
Malačania si odniesli druhé mies
to, čo je slušný úspech, keďže väč

šina mužstiev turnaja hrá prvú ligu.
Treba podotknúť, že ,,katmi“ finá
lového zápasu pre žolíkov boli bra
tia Michal a František Lörincziovci,
ktorí sú odchovancami Žolíka. No
jedno prvenstvo žolíkom neutieklo.
Najlepším hráčom turnaja sa stal
hráč ŠK Žolík Lukáš Kühtreiber. Po
ďakovanie patrí aj trénerovi Radovi
Ďurišovi, ktorý obetuje veľa času na
výchovu mladých futbalistov.
-zolik- (upravené)

Športovcov ocenia 23. marca
Termín vyhlásenia tých najlepších
športovcov, ktorých doma máme, je
známy.V utorok 28. 2. zasadala komisia
pre vzdelávanie, mládež a šport
práve pre toto blížiace sa podujatie.
Jej členovia nezaháľali a určili dátum
vyhlasovania výsledkov. 23. marca sa
teda dozvieme, kto dostane ocenenie
v kategóriách mládež, dospelí,
športové kolektívy a ocenenia za

zásluhy o rozvoj športu v Malackách.
Slávnostné vyhlásenie sa začne
o 18.00 h v Spoločenskom dome MCK.
Organizácia tohto podujatia je plne
v réžii komisie pre vzdelávanie, mlá
dež a šport, ktorej členovia výsledky
aj vyhodnocujú. Pripomíname vám
však, že súčasťou je i anketa o najob
ľúbenejšieho športovca a kolektív
roka 2011. Tú má pod taktovkou

redakcia dvojtýždenníka Malacký
hlas a hlavne vy. Práve vy totiž roz
hodnete o víťazovi.
Vyplnený anketový lístok vhoďte
do schránky mestských médií, ktorá
je umiestnená pri vchode do MsÚ, prí
padne ho pošlite na adresu redakcie.
Anketový lístok si môžete stiahnuť
aj zo stránky www.malacky.sk.

NAJ

ktorý sa potom stupňoval. Deti z PK
Willy Malacky plávali veľmi dobre,
bojovali a nevzdávali sa, navzájom
sa podporovali a odviedli veľmi sluš
ný výkon. Štafeta prebiehala v špor
tovom duchu a za dobrej atmosféry.
Malačania odplávali 4450 m, Pezin
čania o 300 m viac.
Po štafete nás usporiadatelia po
hostili – deti dostali čokoládu, ba
getu, vodu, boli pripravené šišky
a malé pizza rožky. Dostali sme aj
diplomy o absolvovaní štafety a ma
lé spomienkové darčeky.   
Ďakujeme, že sme sa mohli zú
častniť takejto veľmi peknej akcie.
Športu zdar!
I. Bukovská

Text: N. Slobodová

ANKETOVÝ LÍSTOK

Športovec (meno a priezvisko, klub, kategória)

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

vyhlasuje anketu

NAJ
obľúbenejší
športovec
a kolektív
roka 2011

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

Kolektív (názov klubu, kategória)

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

Hlasujúci (meno a priezvisko, adresa)

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

Hlas môžete dať športovcovi alebo športovému kolektívu Malaciek, ktorý je vám najsympatickejší, resp. výkony koho
oceňujete v rámci malackého športu a reprezentácie Malaciek. Vystrihnite anketový lístok a do 19. marca ho pošlite na
adresu redakcie, alebo vhoďte do schránky mestských médií pri schodisku do MsÚ.
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