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Pro Malacky 
V minulom roku založilo mesto pod
ľa  vzoru  ostatných  neziskovú  ko
munitnú  nadáciu  Pro  Malacky.  Jej 
cieľom  je  prostredníctvom  sústre
dených  financií  prevažne  od  spon
zorov či 2 % z daní podporovať ko
munálne  projekty,  ktoré  by  sa  bez 
cudzích prostriedkov nikdy nezrea
lizovali.  Po  roku „rozhliadania  sa“ 
prichádza  na  konkrétne  kroky. Tie 
vyplynuli  zo  zasadnutia  správnej 
rady,  ktorá  sa  uskutočnila  28.  feb
ruára v mestskom úrade. Viac o zá
veroch  stretnutia  s  predsedom 
správnej  rady  RNDr.  Jozefom  On
drejkom.

Nezištne pre rozvoj života v meste
„Aj v Malackách žijú ľudia, ktorí sa zau-

jímajú o život a dianie vo svojom najbliž-
šom okolí a sú ochotní aktívne prispievať 
k pozitívnym zmenám, buď svojou vlast-
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Gitarové duo
Po úvodnej skladbe sa počas prvého 

koncertu  MHJ  predstaví  gitarové  duo  – 

Tereza  Balážová  a  Eva  Kavuljaková.  Obe 
mladé  hudobníčky  sú  absolventky  kon-

5. marca vstúpilo do platnosti uzne
senie, ktorým poslanci na zasadnutí 
mestského zastupiteľstva 1. marca 
schválili zmenu organizačnej štruk
túry MsÚ a nový štatút mesta. Krok 
prirodzene  nadviazal  na  výsledky 
procesného auditu, ktorý v uplynu
lom  roku  na  pôde  úradu  v  Malac
kách  realizovala  nezávislá  spoloč
nosť. Jeho zmyslom bolo zvýšiť kva
litu  obsluhy  klienta  a  rovnako  na
staviť systém, ktorý povedie k zlep
šeniu  vnútornej  efektívnosti  pro
cesov v úrade. Viac o zmenách a jej 
dopadoch na zamestnancov a fun
govanie  úradu  s  prednostom  Ing. 
Dušanom Vavrincom.

Kratšie a kvalitnejšie výstupy
„Organizačný  poriadok  je  základná 

vnútorná  právna  norma  úradu,  ktorá 
upravuje  základné  právomoci  a  povin-
nosti  jednotlivých  organizačných  útva-
rov.  Implementovať  závery  vyplývajúce 
z  procesného  auditu  do  organizačnej 
štruktúry sme sa rozhodli na začiatku no-
vého volebného obdobia. Má okrem iné-
ho  zabezpečiť  naplnenie  priorít  mesta,“ 
ozrejmil D. Vavrinec, autor návrhu štruk-
túry. „Modeloval  som  ju  tak,  aby  jej  zá-
kladným princípom bolo procesné riade-
nie a orientácia na klientov. Procesy budú 
centralizované do organizačných útvarov, 
výstupy voči klientom by tak mali byť čo 

Ing. Dušan Vavrinec, prednosta MsÚ v Malackách:

„Úrad je ako živý 
organizmus. Neustále sa 
vyvíja a zdokonaľuje.”

MHJ venovaná 
Vendelínovi Kučerovi

Od  25.  marca  do  29.  apríla  ovládne  Malacky  hudba.  V  tomto  termíne  si  
v kalendári rezervujte miesto na nedeľné koncerty, ktoré budú pravidelne 
o 16.30 h vo františkánskom kostole (raz v synagóge) otvárať domáci aj hos
ťujúci interpreti. 43. ročník malackej hudobnej jari otvorí miestny zmiešaný 
chrámový zbor VOX HUMANA so skladbou od rodáka Vendelína Jozefa Ku
čeru, ktorému je séria tohtoročných podujatí venovaná.

Blíži  sa  termín  odovzdania  prác  
v  súťaži  tvorivosti  študentov  ma
lackých  gymnázií  MALACKÉ  BRKO 
2007, ktorého šiesty ročník vyhlásil 
primátor  Malaciek  RNDr.  Jozef 
Ondrejka v septembri 2006.
 

Súťažiť  môžu  študenti 
v dvoch kategóriách:

I. kategória (1. – 2. roč-
ník, kvinta a sexta) – POÉZIA a PRÓZA

II.  kategória  (3. – 4. ročník, septima  
a oktáva) – POÉZIA a PRÓZA

Súťažné témy:
POÉZIA  voľná  téma  (je potrebné za

slať min. 5 ukážok z tvorby jedného autora)
PRÓZA Viera, nádej,  láska  (rozsah 2  

a viac rukopisných strán)

Súťažné práce je potrebné v troch kó-
piách  a  elektronickej  podobe  (disketa, 
CD) doručiť najneskôr do 2. apríla 2007 
do  recepcie  Mestského  úradu  v  Malac-

kách,  Radlinského 1,  901  01 
Malacky. Po vyhodnotení 
súťažných prác odbornou 
porotou  budú  výsledky 

vyhlásené v  júni 2007. Au-
torov  úspešných  prác  primátor  mesta 

ocení  keramickým  brkom  a  finančnou  
odmenou:  1.  miesto  1000  Sk,  2.  miesto 
500 Sk, 3. miesto 300 Sk. Bližšie informá
cie  poskytneme  na  tel.:  034/796 61  23, 
potocnakova@malacky.sk.

Sponzorom  súťaže  je  TATRA  BANKA,  
a. s., autorom grafického návrhu a vyho-
tovenia malackých bŕk je Rozália Habová.

Literárne talenty, pozor! Víťazná práca súťaže Európa  
v škole od M. Mercelovej.
Ďalšie výsledky sú na 4.  strane.

O sile 
tradícií   (1)

Rovnako ako mesiac aj tradície majú 
svoj počiatok. Marec je Mesiacom knihy. 
Síce len od roku 1955, ale je. Knihy si ne
pochybne zaslúžia svoj sviatok a mys
lím, že ich nikdy nič nevytlačí z oblasti 
nášho záujmu, a teda logicky ani z trhu. 
Prežijú, tak ako kiná prežili video a DVD.
V počítači mám stovky kníh v elektronic
kej podobe, ale nedokážem ich čítať 
v posteli. Potrebujem cítiť v ruke ich 
hmotu a v prstoch papier, ktorý niekto 
starostlivo zvolil. Pravdou je, že Mesiac 
knihy sme zdedili po kníhkupeckom lo
bovaní, vtedy súčasti socialistického hos
podárstva. Jednoducho medzi Vianoca
mi a koncom školského roka (keď hlásali 
výklady: Za dobré vysvedčenie knihu!, aj 
keď ja si myslím, že za zlé by sme mali 
deťom kúpiť hneď dve), bolo treba oživiť 
záujem o tento druh tovaru. Minister
stvo kultúry to spolu so všemožnými 
zväzmi a odbormi zahalili do potreby 
„sústavnej starostlivosti o knihu a jej roz
širovanie ako kultúrneho statku“. Nech 
boli pohnútky akékoľvek a myslené kul
túrne statky preosiate zoznamom zaká
zanej literatúry, výsledok bol pozitívny 
a tradícia je na svete. Najväčším nepria
teľom kníh sú dnes ich ceny a zrýchľujúci 
sa beh času. A čas sú, napokon, tiež pe
niaze. Ten istý čas nezastavíme a s ním 
sa (paradoxne) vyvíjajú aj tak pevné ve
ci, ako sú tradície – slávime si Mesiac 
knihy a v Čechách odštartoval už po de
siatykrát marec ako Mesiac internetu. 
„Nové tradície“ sú niečo, čo ma straší. Je 
jedno, či je to mesiac pofidérneho pria
teľstva alebo zistenie, že sv. archanjel 
Gabriel sa nepozorovane stal patrónom 
telekomunikácií. Niektoré z nich, chva
labohu, nemali dosť síl, aby sa stali sku
točnou tradíciou, teda „súhrnom zvyk
lostí, prenášaných z generácie na gene
ráciu“. Knihy sú ale večné. Dúfajme.

STANO BeLLAN

ÚVODNÍK

MH 07 F3
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Milí čitatelia, 
ak nám napíšete do 20. marca na 

adresu redakcie, ktorý príspevok vás  
zaujal, budete mať šancu získať nový 
historický kalendár. Tak neváhajte 
a zapojte sa! Ak chceme písať o tom,  
o čom chcete čítať, musíme poznať váš 
názor. Tak vystrihnite kupón a napíšte 
naň, čo vás zaujalo. V minulom čísle to 
boli najmä príspevky Akú značku chce-
me nosiť, Návrat štátnych inštitúcií do 
Malaciek?, Šiesty volebný obvod pod  
„lupou“, Herečka a iné. 

V tomto čísle odmeníme Máriu 
Chrupkovú z Ul. 1. mája z Malaciek.

5ZAUJALO MA V ČÍSLE

✒

JEDNOU VETOU

ZAUJALO VÁS

SPRAVODAJSTVO

• 22. marca zasadala Správna rada  In-
kubátora Malacky. Jej členovia odsúhlasili 
uzatvorenie nájomných zmlúv s novými 
klientmi, rozpočet neziskovej organizácie 
na tento rok a prijatie úveru v súvislosti 
s kofinancovaním projektu rozšírenia  in-
fraštruktúry inkubátora. 

• 23. marca sa primátor Malaciek RNDr. 
Jozef Ondrejka stretol s rektorom Sloven-
skej  technickej  univerzity  a  zástupcami  
Eurovalley,  a.  s.,  v súvislosti  s projektom 
vzniku inovačného centra v Priemyselno-
-technologickom parku Záhorie.

• V ten istý deň navštívil primátor J. On-
drejka zástupcov spoločností Modul ser-
vice, Energy a Nemocničná s pozvánkou 
na  Manažérsky  deň,  ktorý  sa  uskutoční 
19. marca.

•  Klub  starostov  Malackého  okresu  
sa na svojom rokovaní stretol 23. febru-
ára.  Rokovanie  viedol  predseda  klubu 
Ing.  P. Tydlitát,  starosta  Gajár.  Klub  for-
muloval uznesenia, ktorými žiada kom-
petentné  orgány  o  urýchlené  riešenia 
problémov  súvisiacich  so  zlým  stavom 
ciest  v  regióne  a  protipovodňovými 
opatreniami. 

• Predkladatelia materiálov na zasad-
nutie mestského zastupiteľstva sa stretli 
na pracovnej porade 26. februára. O deň 
neskôr zvolal primátor J. Ondrejka pora-
du vedúcich oddelení MsÚ. 

• V posledný februárový deň zasadala 
správna rada nadácie Pro Malacky, ktorá 
rozhodla  o  vypísaní  prvého  grantového 
kola.

• 6. marca privítal v priestoroch mest-
ského úradu viceprimátor J. Bulla a pred-
nosta MsÚ a súčasne predseda Okresnej 
organizácie strany Smer – SD D. Vavrinec 
vzácnu stranícku delegáciu. Tvorili ju pred-
seda vlády R. Fico a podpredseda vlády D. 
Čaplovič,  predseda  parlamentu  P.  Paška  
a  poslankyňa  NR  SR  O.  Nachtmanová.  
V  preplnenej  zasadačke  úradu  sa  hostia 
stretli  s  Malačanmi  a  ženám  predčasne  
zaželali všetko najlepšie k MDŽ.

                   -ipo- 

Činnosť zamestnancov malackej 
mestskej polície sa aj v uplynulom 
roku riadila zákonom o obecnej po-
lícii, všeobecne záväznými nariade-
niami mesta, uzneseniami mestské-
ho zastupiteľstva a nariadeniami 
primátora mesta. Počas roka bola 
služba zabezpečená nepretržite po 
celých 24 hodín prevažne jednou 
hliadkou v uliciach mesta a jedným 
zamestnancom na oddelení mest-
skej polície. Počet riešených prie-
stupkov sa oproti roku 2005 znížil 
o 89 na 2 806. Príjem z výberu blo-
kových pokút sa vyšplhal na 282 
850 Sk.

2 806 riešených skutkov
V  roku  2006  zamestnanci 

MsP riešili spolu 2 806 skutkov, 
z toho 1 819 v blokovom kona-
ní  a  v  701  prípadoch  sa  prie-
stupok  vyriešil  dohováraním. 
Najviac z nich sa týkalo poruše-
nia zákazu vyplývajúceho z úpravy cest-
nej premávky (1 094). Išlo napríklad o par-
kovanie  na  chodníku  (381),  na  mestskej 
zeleni  (260),  znečisťovanie  verejných 
priestranstiev (491) či úmyselné poškode-
nie  cudzieho  majetku  (137),  porušenie 
VZN o ochrane nefajčiarov (115) či o cho-
ve zvierat (108). 

Čo občania najčastejšie oznamujú?
Obyvatelia mesta si zvykli využívať bez-

tarifnú  linku 159. Najčastejšie oznamujú 
výtržnosti  a  bitky,  pohyb  túlavých  psov 
po  verejných  priestranstvách,  krádeže, 
nesprávne parkovanie,  rodinné nezhody 
a podobne. Od 2. 8. 2006 je zabezpečené 
zaznamenávanie  telefonických  hovorov 

smerovaných  na  linku  158  a  772  38  33. 
Rovnako  sú  zaznamenávané  aj  hovory 
v rádiovej sieti. Takto je možné preukázať, 
či reagoval príslušník na vzniknutú situá-
ciu,  resp. či bola určitá skutočnosť ozná-
mená alebo nie.

Iné úlohy MsP
Jednou z úloh MsP  je kontrola kritic-

kých miest. Vytipovaných  ich bolo v sle-
dovanom  období  sedemnásť  a  ich  zo-
znam je zostavený podľa požiadaviek ob-
čanov alebo organizácií, a to v prípadoch 
poškodzovania  majetku,  rušenia  nočné-
ho  pokoja  a  iné. V  roku  2006  príslušníci 

MsP  odchytili  a  odovzdali  do 
útulku na Hlbokej ulici 69 túla-
vých  psov.  Na  základe  požia-
davky poslancov zabezpečovali 
aj  kontrolu  priechodov  pre 
chodcov v blízkosti základných 
škôl.  Aj  v  uplynulom  roku  bol 
v  prevádzke  pult  centrálnej 
ochrany.  Príjem  za  službu  od 

abonentov predstavoval 1 528 565 Sk. 

Kamerový systém
Koncom  roka  2005  spustili  do  pre-

vádzky  mestský  kamerový  systém,  naj-
skôr  štyri  kamery,  ku  ktorým  pribudli 
v tomto roku ďalšie tri. Počas uplynulého 
roka  bolo  zachytených  najviac  doprav-
ných priestupkov. Oko kamery zaregistro-
valo aj priestupky z oblasti občianskeho 
spolunažívania a verejného poriadku. Od 
októbra  2006  pri  obsluhe  kamerového 
systému pomáhajú uchádzači o zamest-
nanie, ktorí tu na základe dohody medzi 
mestom a úradom práce, sociálnych vecí 
a rodiny vykonávajú absolventskú prax. 

-mh-

Mesto  Malacky  vyzvalo  vlastníka  po-
zemku na Štefánikovej ulici, aby svoj po-
zemok  vyčistil  a  zabezpečil  ho  tak,  aby 
nedochádzalo k znečisťovaniu chodníka 
(oplotenie a pod.). Táto výzva bola zasla-
ná aj mestskej polícii, aby mohla kontro-
lovať stav pozemku. V prípade, že vlastník 
pozemku nebude výzvu rešpektovať, bu-
de predvolaný na priestupkové konanie.

Ing. GAbrIELA rEhÁKOVÁ, 
vedúca odd. dopravy a stavebného konania

NÁVrAT K POSTrEhU

Mestská polícia v roku �006

MsZ schválilo:
•  Štatút mesta Malacky s pripomien-

kami,
•  Organizačný  poriadok  Mestského 

úradu v Malackách s pripomienkami, na 
základe ktorého sa menia oddelenia MsÚ

•  zmenu Organizačnej štruktúry MsP 
v Malackách, pričom sa ruší doterajší or-
ganizačný poriadok zo dňa 1. 11. 2001,

•  VZN o MsP v Malackách, pričom sa 
ruší VZN č. 3/2000 v znení neskorších do-
datkov dňom 1. 4. 2007,

•  VZN  o  poriadku  na  pohrebiskách 
mesta Malacky s pripomienkami, jeho prí-
lohou je i zoznam historických a z kultúr-
neho hľadiska cenných hrobov v našom 
meste,

•  zásady  finančného  hospodárenia 
Mesta Malacky s pripomienkami,

•  Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2006 o miest-
nych daniach a o miestnom poplatku za 
komunálne  odpady  a  drobné  stavebné 
odpady v meste Malacky,

•  odplatný  prevod  nehnuteľnosti, 
parc. č. 822/1 zastavaná plocha, k. ú. Ma-
lacky, o výmere 26 m² z vlastníctva Mesta 
Malacky do vlastníctva Janky Kelemeno-
vej za cenu 2 000 Sk/m², čo je 52 000 Sk 
a  za  úhradu  nákladov  za  vypracovanie 
znaleckého posudku (2 000 Sk),

•  zníženie  nájomného  v  nebytovom 
priestore  Mesta  Malacky  –  Bufet  na  let-
nom kúpalisku pre Jána Kovarika,  takto: 
750 Sk /m²/rok v mesiacoch september až 
máj a 2 200 Sk/m²/rok v mesiacoch jún až 
august,

•  zmenu rozpočtu Mesta Malacky na 
rok  2007,  pričom  bežný  rozpočet  je  zo-
stavený  ako  prebytkový  s  príjmami 
225 784 000 Sk a výdavkami 132 915 000 
Sk, kapitálový rozpočet  je zostavený ako 
schodkový,  s  príjmami  273  658  000  Sk 
a  výdavkami  422  332  000  Sk,  finančné 
operácie príjmové sú rozpočtované v ob-
jeme 147 745 000 Sk a finančné operácie 
výdavkové  sú  rozpočtované  v  objeme 

5 203 000 Sk. Schodok kapitálového roz-
počtu  je krytý prebytkom hospodárenia 
z roku 2006 a z prebytku bežného rozpoč-
tu na rok 2007.

Zobralo na vedomie
•  dôvodové správy k jednotlivým bo-

dom rokovania,
•  informáciu o aktuálnom stave práv-

nych sporov Mesta Malacky za rok 2006.

Uložilo mestskému úradu
•  prostredníctvom  médií  informovať 

občanov o zmene v platení miestnych da-
ní a poplatkov, ako to vyplýva zo schvále-
ného dodatku č. 1 k VZN č. 4/2006,

•  prostredníctvom  mestských  médií 
informovať  občanov  o  systéme  opráv 
miestnych  komunikácií  v  tomto  funkč-
nom období,

•  na  najbližšom  rokovaní  mestského 
zastupiteľstva  oboznámiť  poslancov 
mestského  zastupiteľstva  s  výsledkami 

poslaneckej ankety k návrhu plánu opráv 
miestnych komunikácií v Malackách.

Odporučilo primátorovi mesta
•  v  spolupráci  s  odbornými  pracov-

níkmi  správcu  miestnych  komunikácií 
(MsÚ)  zostaviť  poradie  opráv  miestnych 
komunikácií v Malackách so zohľadnením 
výsledkov poslaneckej ankety.

Splnomocnilo primátora mesta
•  podpísať  kúpnu  zmluvu  o  odplat-

nom prevode vlastníckych práv k nehnu-
teľnostiam Mesta Malacky, parc. č. 822/1, 
zastavaná plocha, k. ú. Malacky, o výmere 
26 m² v zmysle prijatého uznesenia o od-
platnom prevode, v rámci materiálov sa 
poslanci zoznámili i s informáciami o vzťa-
hoch  s  verejnosťou  a  mediálnej  politike 
v  roku  2006,  informáciou  o  výsledkoch 
zápisu do 1. ročníka ZŠ v meste Malacky 
na školský rok 2007/2008 a o činnosti MsP 
za rok 2007 a počas rokovania bola pred-
ložená len jedna interpelácia. 

ANTON PAšTEKA

O čom rokovali poslanci MsZ 1. marca?    

MESTO MALAcKy PrIJME 
do trvalého pracovného pomeru 
s miestom výkonu práce 
v MsÚ Malacky: 

rEFErENTA SPrÁVy ZELENE
Podmienky prijatia:
•  vzdelanie: vysokoškolské  II.  stupňa, 
odbor ZÁHRADNÍCTVO
• občianska bezúhonnosť
• ovládanie PC
• vodičský preukaz skupiny „B“
Výhodou je:
• prax v oblasti správy zelene 
Požadované doklady:
• žiadosť
• profesijný životopis
• doklad o dosiahnutom vzdelaní 
• písomný súhlas uchádzača so spra-
cúvaním  jeho  osobných  údajov  na 
účely obsadenia pracovnej pozície re-
ferenta správy zelene
Nástup: podľa dohody

Žiadosť spolu s požadovanými 
dokladmi zasielajte na adresu:
Mesto Malacky, Mestský úrad Malacky, 
oddelenie životného prostredia, Rad-
linského 2751/1, 901 01 Malacky v ter-
míne do 20. 3. 2007.

Bližšie informácie budú podané 
na tel. č. 034/796 61 80.

MESTO MALAcKy PrIJME
 

na údržbu verejnej zelene 
SEZÓNNych rObOTNÍKOV 
na obdobie od 1. 4. do 30. 9.

Žiadosti  na  výkon  uvedenej  práce 
uchádzači  predložia  v  MsÚ  Malacky 
vedúcemu odd. životného prostredia, 
II. p. č. d. 312, Radlinského 2751/1, Ma-
lacky v termíne do 20. 3.

Bližšie informácie 
na t. č.: 034/796 61 80.

Príspevok bude poskytnutý 
za týchto podmienok:
Občan,  ktorý  požaduje  príspevok, 

vyplní  tlačivo  Súhlas s poskytnutím 
finančného príspevku,  ktoré  je k dis-
pozícii  v  klientskej  kancelárii  pri  prie-
hradke životného prostredia. K vyplne-
nému  súhlasu  musí  doložiť  doklady 
o  uhradených  nákladoch  za  odvoz 
a  likvidáciu  obsahu  zo  žúmp  na  ČOV 

Malacky.  Doklady  o  úhrade  za  odvoz 
musia  byť  od  firiem,  ktoré  majú  uza-
tvorenú zmluvu s BVS, a. s., Bratislava. 

Príspevok bude preplatený v poklad-
nici  MsÚ  po  predložení  požadovaných 
dokladov a po overení pracovníčkou od-
delenia  životného  prostredia  Ing.  Janou 
Ježkovou, telefón 796  61 81. 

Oddelenie životného prostredia MsÚ

Príspevok občanom 
na vývoz žúmp 

Mesto Malacky poskytne v zmysle uznesenia MsZ č.122/2006 občanom mes-
ta, ktorí bývajú v častiach mesta, kde nie je vybudovaná kanalizácia, finančný 
príspevok na vývoz a likvidáciu obsahu zo žúmp. Výška finančného príspevku 
bude 30 % z preukázateľne uhradených nákladov za likvidáciu obsahu zo 
žúmp na ČOV Malacky.

Malacký TIK
v AiCES

30. januára sa uskutočnilo zasadnu-
tie správnej a dozornej rady Asociá-
cie Informačných centier Slovenska 
(AicES), na ktorom zúčastnení po-
sudzovali žiadosť malackého TIK-u 
o zaradenie do celoslovenskej siete 
informačných centier a kancelárií 
AicES-u. Tá zastrešuje väčšinu TIK-
ov na Slovensku. 

Od tohto dátumu sa malacký TIK stal 
jej  plnohodnotným  členom.  Od  člen-
stva v asociácii si sľubuje lepšie zviditeľ-
nenie,  materiálne  zabezpečenie  a  cel-
kový rozvoj pôsobnosti v celej škále slu-
žieb cestovného ruchu.

Keďže  malacký TIK  patrí  medzi  slu-
žobne  najmladšie  TIK-y  na  Slovensku, 
stále sa má v čom zdokonaľovať a učiť 
od skúsenejších partnerov.

               -look- 

Príjemné už takmer jarné dni poskytujú ideálne podmienky pre skrášľovanie  
Zámockého parku. V ďalšej etape tu pokračujú práce plánované v rámci projektu  
Rekreačný areál v Zámockom parku  financovaného z OP JPD NUTS  II Bratislava –  
Cieľ 2. Nový chodník prepojí areál hádzanárskeho  ihriska s hlavným vchodom do  
areálu. Ďalší vzniká pri futbalovom štadióne. Súčasťou projektu je aj dobudovanie 
detského ihriska, na ktorom bude stáť drevený hrad Bumbálok.

-lucy-, foto: S. Osuský 
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nou prácou alebo finančnými či nefinanč-
nými darmi,“ hovorí J. Ondrejka. „Práve ko-
munitná nadácia vytvára priestor, kde sa 
práca a schopnosti jedných stretávajú s fi-
nančnou  pomocou  druhých.  Členovia 
správnej rady robia túto prácu dobrovoľ-
ne, vo voľnom čase a bez nároku na od-
menu,“  dodáva.  Aktuálne  rada  vyčlenila 
400  000  Sk  pre  prvé  grantové  kolo.  Na 
prelome  apríla  a  mája  komisia  vyberie 
osem a viac projektov, ktoré bude môcť 
podporiť sumou najviac 50 000 Sk. Šancu 
uspieť bude mať každá skupina, ktorá sa 
bude snažiť riešiť naliehavé problémy ko-
munity  a  vyvíjať  aktivity  na  zlepšovanie 
kvality života.

Partnerstvo a spolupráca
Komunitná nadácia nebude podľa slov 

J. Ondrejku úzko zameraná na určitú časť 
populácie  Malaciek,  ale  má  pomôcť  pri 
zvyšovaní  kvality  života  a  zlepšovaní  ži-
votného prostredia v malackej komunite 
v rámci rôznych programov podpory, aký-
mi sú: 

• spoločensko-záujmová činosť, 
• športové podujatia, 
• zlepšovanie prostredia, 
•  kultúrne podujatia a pod. 
Nezisková komunitná nadácia Pro Ma-

lacky ponúka finančné partnerstvo a spo-
luprácu každému dobrému projektu.

           LUCIA VIDANOVÁ

najkratšie  a  najkvalitnejšie.  Prínosom 
zmeny  bude  ďalej  zavedenie  systému 
ukazovateľov  výkonnosti,  ktorý  umožní 
procesy merať a hľadať skryté rezervy, ako 
aj  nastaviť  nový  systém  odmeňovania 
a vzdelávania. Mojou víziou je získať certi-
fikát normy ISO 9001:2000 a práve zave-
denie  procesného  riadenia  je  jeden 
z predpokladov pre certifikáciu.”

Racionalizačné opatrenie 
s minimálnym dopadom
Aj  napriek  racionalizačným  opatre-

niam  zostáva  počet  funkčných  miest 
takmer identický – 97 (predtým 97,5). „Ur-
čite to nie je vďačná úloha, ak musíte nie-
komu oznámiť, že sa končí či mení  jeho 

pozícia a ponúkne sa mu nové pracovné 
miesto. „Snažil som sa o to, aby boli do-
pady  na  zamestnancov  minimálne,“  pri-
znáva prednosta. V praxi sa ruší oddelenie 
sociálne, školstva a matriky (prerozdelí sa 
medzi oddelenie ekonomiky a klientske 
centrum)  a  oddelenie  právne  a  správy 
majetku  (nahradí  ho  oddelenie  ekono-
miky a oddelenie projektového riadenia). 
Klientske centrum (bývalá klientska kan-
celária prvého kontaktu) by mala do roka 
fungovať nezávisle od odborných odde-
lení. 

Výberové konania na vedúcich?
Na otázku, či budú vypísané výbero-

vé konania na posty vedúcich oddelení, 

Ing.  Vavrinec  odpovedal:  „Zo  zákona 
prác  vo  verejnom  záujme  je  potrebné 
robiť výberové konanie len na vedúcich, 
ktorí  sú  štatutári,  pôvodne  to  platilo 
i pre ostatné vedúce funkcie. V pracov-
nom poriadku máme zakotvenú pôvod-
nú  právnu  úpravu.  Výberové  konanie 
bude vypísané  len na obsadenie postu 
novovytvoreného  oddelenia  projekto-
vého  riadenia.  Nosná  štruktúra  ostat-
ných oddelení zostáva zachovaná, mení 
sa  len  názov,“  vysvetlil.  Novú  orga-
nizačnú netreba podľa neho brať tragic-
ky „Úrad  je  ako  živý  organizmus.  Je  to 
systém,  ktorý  sa  neustále  vyvíja  a  zdo-
konaľuje,“ dodal na záver rozhovoru naj-
vyšší úradník mesta.

Aké okruhy činností budú plniť 
jednotlivé oddelenia?

Oddelenie riadenia informácií 
–  mediálna  politika  a  marketing 

a správa počítačovej siete, informačné-
ho systému samosprávy, dokumentácia 
a  archivácia  a  prevádzka  turisticko-in-
formačnej kancelárie

Klientske centrum
– matrika a občianske záležitosti, evi-

dencie obyvateľstva a sociálna pomoc, od-
borné činnosti klientskeho centra (recep-
cia, pokladnica, životné prostredie...)

Oddelenie projektového riadenia 
– projekty z fondov EÚ, stavebný do-

zor, majetkové vysporiadanie, verejné ob-
starávanie, úvery zo ŠFRB 

Oddelenie ekonomiky
– účtovníctvo, správa daní, evidencia 

majetku, právna agenda a školstvo

Oddelenie životného prostredia
– správa zelene a verejných priestran-

stiev,  ochrana  krajiny,  prírody,  ovzdušia 
a vôd, odpadové hospodárstvo a verejno-
prospešné služby 

Oddelenie dopravy 
a stavebného poriadku
– správa MK, riadenie dopravy, správa 

a údržba budov, verejného osvetlenia, ná-
kup HIM a DHIM a materiálov spojených 
s údržbou a správou majetku. 

LUCIA VIDANOVÁ, foto: S. Osuský
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Nastal čas, aby si po úspechu vo voľbách vysúkali poslanci rukávy a popasovali 
sa za nás s konkrétnymi problémami, ktoré trápia každý zo šiestich volebných 
obvodov Malaciek. PROBLÉMOM NA STOPE je názov novej rubriky, v ktorej sa 
budeme  venovať  aktuálnym  otázkam  života  v  meste. To,  čo  vás  znepokojuje, 
nielen vypátrame, ale postupne dáme priestor na prezentáciu konkrétnych ná-
vrhov  riešení  všetkým  poslancom.  Otázky  a  podnety  čakáme  aj  od  vás  aktív-
nych občanov. Tak neotáľajte a pridajte sa k pátraniu.                                  Redakcia

ČOSKORO PROBLÉMOM NA STOPE

Terajší stav  Po zmene

sociálnych služieb  3  sociálnej pomoci  2  –1,0
školstvo a ŠÚ  2  školstvo a TK  2  0,0
správy majetku a bytov  6,5  správa bytov  5  –1,5
právny a priestupkov  3  právny  2  –1,0
redakcie eM TV  2  redakcie eM TV  1  –1,0
informátor  0,5  informátor  0  –0,5
referát PaM  3  referát PaM  2  –1,0
recepčný  0  recepčný  1  +1,0
TIK  0  TIK  1,5  +1,5
majetkovoprávne  0  majetkovoprávne  1  +1,0
projektový manažér  1  projektový manažér  3  +2,0
Zmeny spolu        +0,5

Pro Malacky

Primátor mesta

Oddelenie projekto-
vého riadenia (8)

Oddelenie 
ekonomiky (12)

Oddelenie životného
prostredia
(7TH+18R)

Oddelenie dopravy
a stavebného

poriadku (8TH+14R)

Klientske centrum
(13)

Oddelenie riadenia
informácií (10)

Sekretariát 
primátora (1,5)

Prednosta 
MsÚ (1)

Sekretariát 
prednostu (4,5)

Dokončenie z �. strany

Ing. Dušan Vavrinec, prednosta MsÚ v Malackách:

„Úrad je ako 
živý organizmus. 
Neustále sa vyvíja 
a zdokonaľuje.”

Mestský úrad má 
8 organizačných 
útvarov 
a 97 funkčných miest, 
z toho 7 manažérov, 
58 THP 
a 32 robotníkov

Prednosta MsÚ Ing. Dušan Vavrinec predstúpil po štyroch rokoch pred poslancov MsZ, 
aby obhájil zmenu organizačnej štruktúry mesta. Bez dlhej diskusie poslanci návrh 
schválili.           Foto: S. Osuský

Zmeny štruktúry referátov

na predkladanie projektov s trvalým 
prínosom pre mesto Malacky v ob
lastiach: kultúra, športová a spo
ločenskozáujmová činnosť, cezhra
ničná spolupráca, cestovný ruch.

Uzávierka  predkladania  projektov  je 
13. apríl 2007. O dotáciu môžu požiadať 
neziskové  organizácie  (nadácie,  združe-
nia, neinvestičné fondy) a  fyzické osoby, 
ktoré majú trvalý pobyt alebo sídlo v mes-
te  Malacky.  Projekty  v  jednom  origináli  
a dvoch kópiách zasielajte výlučne poš-
tou,  rozhodujúci  je  dátum  poštovej  pe-
čiatky.  Formulár  žiadosti  v  elektronickej 
podobe  sa  nachádza  na  internetovej 
stránke  mesta  www.malacky.sk  v  sekcii 
Nadácia  Pro  Malacky.  Možno  si  ho  vy-
zdvihnúť aj v turisticko-informačnej kan-
celárii v budove inkubátora denne v čase 
od 9.00 h do 16.00 h, v sobotu od 10.00 
do 14.00 h. Maximálna výška podpory pre 

jeden projekt je 50 000 Sk. O udelení do-
tácie na projekty rozhodne po vyhodno-
tení všetkých podaných žiadostí Správna 
rada nadácie Pro Malacky. Výsledky gran-
tového kola budú zverejnené v dvojtýž-
denníku  Malacký  hlas  a  na  internetovej 
stránke www.malacky.sk. 

Adresa na zasielanie projektov:
Nadácia Pro Malacky
Radlinského 1
901 01 Malacky

 Bližšie informácie o nadácii 
a grantovom kole:
www.malacky.sk
promalacky.malacky.sk
034/796 61 00

Partnerom grantového kola je

Nie je vám ľahostajná 
tvár nášho mesta?

O 2 % 
z vašich daní 
sa uchádza
nadácia 
PRO MALACKY

Nadácia vznikla v roku 2005 s cie
ľom podporovať rozvojové projekty 
s trvalým prínosom pre mesto Ma
lacky. Prioritné oblasti, na ktoré sú 
zamerané grantové kolá, sú: kultú
ra, športová a spoločenskozáujmo
vá činnosť, cezhraničná spolupráca, 
cestovný ruch.

Podľa zákona č. 295/2003 o daniach  
z príjmov môžu fyzické i právnické oso-
by poskytnúť 2 % z dane v prospech vy-
branej neziskovej organizácie. Daňovník 
musí daň z príjmu zaplatiť celú a  je na 
jeho  slobodnej  vôli,  či  dve  percentá  
z nej pôjdu do štátneho rozpočtu alebo 
na podporu ním vybranej neziskovej or-
ganizácie. Celý proces garantuje anony-
mitu a ochranu osobných údajov darcu. 

Práve  možnosť  získať  tieto  prostriedky 
od  občanov,  podnikateľov  i  firiem  na 
podporu  činnosti  neziskového  sektora 
v  meste  Malacky  bolo  hlavným  motí-
vom na zloženie nadácie.

Prečo Pro Malacky?
Pro  (z  latinského  jazyka)  je  prvou 

časťou zložených slov s významom pre, 
za,  určený  na  dačo,  navyše  táto  pred-
ložka má dôležité postavenie v našom 
nárečí;  názov  mesta  v  názve  je  signá-
lom  pre  darcov  i  širokú  verejnosť,  na 
podporu  ktorého  mesta  bola  nadácia 
založená. Ak vám nie je ľahostajná tvár 
nášho mesta, venujte svoje 2 % nadácii 
Pro Malacky.

NÁZOV:  Nadácia Pro Malacky
IČO:  30798345
č. účtu:  3269551001/5600

Bližšie informácie:
Nadácia Pro Malacky
Radlinského 1
901 01 Malacky

www.malacky.sk
promalacky.malacky.sk
034/796 61 00

Nadácia PRO MALACKY
vyhlasuje GRANTOVÉ KOLO
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„V  minulom  volebnom  období  sa 
osvedčil  systém  hodnotenia  formou  an
kety,“  uviedol  na  ostatnom  zasadnutí 
mestského zastupiteľstva primátor RNDr. 
Jozef Ondrejka. „Je demokratický a zhoda 
výsledkov ankety so stanoviskom odbor
níkov potvrdila, že aj správny.“ 

Hoci postoj poslaneckého zboru k zvo
lenému spôsobu nebol jednoznačný a po
slanci M. Fruš, M. Haramia  i P. Spusta po
žadovali  vypracovanie  posudku  stavu 
ciest  iba na odbornom základe, poslanci 
napokon rozhodovali formou ankety. An
ketové  lístky s ponukou štyridsiatich kri
tických úsekov a obrazová prezentácia so 
slovným komentárom o technickom stave 
ciest a chodníkov v podaní  Ing. Gabriely 
Rehákovej, vedúcej oddelenia územného 
rozvoja a dopravy mestského úradu, boli 
pomôckou uľahčujúcou ťažké rozhodova
nie  o  naliehavosti  rekonštrukcie  v  kon
krétnych lokalitách mesta. Hodnotenie vy
chádzalo  z  niekoľkých  uhlov  pohľadu: 
opieralo sa o vzťah k rozvoju mesta, sprá

ve mestského majetku, dopravnému rie
šeniu, celkovému významu pre občanov i 
vlastnému subjektívnemu postoju, keďže 
každý  poslanec  reprezentuje  iný  obvod 
mesta. 

Kompletné vyhodnotenie poradia na
liehavosti rekonštrukcie prinášame na tej
to strane novín. V mestskom rozpočte za
tiaľ nie sú pevne vyčlenené prostriedky ur
čené  na  opravy;    odrazovým  mostíkom 
bolo stanovenie poradia – keďže opravy 
úsekov vyžadujú rozličnú mieru technic
kej a  finančnej náročnosti. O financovaní 
prác budú rozhodovať poslanci na svojom 
najbližšom zasadnutí. Okrem opráv, o kto
rých rozhodli poslanci anketou, bude sa
mospráva  realizovať  aj  rekonštrukcie  za
hrnuté v Prioritných úlohách mesta na ro
ky 2007 – 2010. Patrí medzi ne dokončenie 
rekonštrukcie  Záhoráckej  ulice,  rekon
štrukcia Ul. J. Kostku, „centrálneho parku“ 
na Kláštornom námestí, Továrenskej ulice 
a križovatky „Severínek“.

IVANA POTOČŇÁKOVÁ, foto: -vk-

zervatórií a v štúdiu hudby pokračovali aj 
na univerzite. Sú víťazkami viacerých do
mácich aj medzinárodných súťaží v hre na 
gitare. Okrem sólových vystúpení sa ve
nujú aj komornej hudbe. 

Gejza Dusík
Zakladateľ  slovenskej  operety,  popu

lárnej  a  tanečnej  piesne.  Gejza  Dusík  sa 
narodil 1. apríla pred sto rokmi v Zavare. 
Súčasťou  koncertu  1.  4.  budú  ukážky 
z operiet Modrá ruža, Zlatá rybka, Turecký 
či Hrnčiarsky bál. Odznejú aj nezabudnu
teľné  piesne  Rodný  môj  kraj,  Dedinka 
v údolí, Široká cestička, Poprosme hviez
dy, Najkrajší kút v šírom svete. 

Juraj Růžička 
15. 4. sa v synagóge uskutoční klavírny 

recitál Malačana Juraja Růžičku. Mladý kla
vírny virtuóz, ktorý v súčasnosti  študuje 
hru  na  klavíri  v  Prahe,  je  víťazom  mno
hých aj medzinárodných súťaží. Najradšej 
hrá F. Chopina, s ktorým sa predstaví aj na 
malackom koncerte. Zaznejú tiež skladby 
od S. Rachmaninova, F. Liszta, S. Prokofie
va či M. de Falla. Koncert spevom obohatí 
konzervatoristka Katarína Danihelová.

Adoremus
Slovenský  spevácky  zbor  Adoremus 

bol založený v r. 1992 ako celoslovenské 
vokálne  teleso  dramaturgicky  zamerané 
na  sakrálnu  tvorbu.  Repertoár  zboru  má 
široký záber do historickoštýlového vývo
ja duchovnej zborovej hudby – gregorián
sky chorál, klasická duchovná tvorba, slo
vanské bohoslužobné spevy východného 
obradu,  černošské  spirituály  a  pod.  Od 
svojho vzniku v roku 1992 pravidelne kon
certuje doma i v zahraničí. V Malackách sa 
Adoremus predstaví 29. apríla o 16.30 h vo 
františkánskom kostole.

Novinka – hudobné divadielko
V čase, kedy býva nedeľné divadielko 

pre deti, sa namiesto klasickej  rozprávky 

odohrá hudobná  rozprávočka.  Je  to dar 
Malackej hudobnej jari deťom. V čase uzá
vierky  nebol  známy  jej  názov.  Podujatie 
sa však určite uskutoční 22. apríla o 16.30 
h v Spoločenskom dome MCK. 

P. Vendelín Jozef 
Kučera, OFM

(* 12. 3.1893 Malacky 
†31. 12. 1937 Malacky)
 

– katechéta, 
hudobný skladateľ.

Narodil sa v roľníckej  rodine. Študo
val vo františkánskom kolégiu v Skalici. 
Do  Rádu  menších  bratov  františkánov 
vstúpil v Trnave 26. 8. 1909. Teológiu vy
študoval  v  Bratislave,  v  Skalici  a  v  Ma
lackách. V roku 1915 zložil rehoľné sľuby 
a v tom istom roku ho vysvätili za kňa
za. 

Bol kazateľom, katechétom a organis
tom. Terciárov  v  Bratislave  organizoval 
ako  kňaz  na  poli  náboženskoduchov
nom, ale pritom sa staral aj o ich kultúr
noosvetovú činnosť. V  roku 1924  jeho 
pričinením predviedli bratislavskí terciá
ri  pri  príležitosti  krajinského  eucharis
tického  kongresu  divadelné  predsta
venie, ktoré potom zopakovali v Žiline  
a v roku 1926 i v Trnave. 

Všade,  kde  účinkoval,  boli  v  kosto
loch jeho zásluhou nové alebo obnove
né organy. V Malackách bol aj gvardiá
nom a správcom farnosti. Hudbe sa ve
noval  nielen  ako  praktický  organista  
a nacvičovateľ  spevov pre bohoslužby, 
ale  aj  ako  hudobný  skladateľ.  Kompo
noval party pre dychové nástroje sudo
merických  hudobníkov,  ktorí  pri  sláv
nostných príležitostiach vyhrávali v ska
lickom kláštore i na procesiách. Zhudob
nil aj známu národnú pieseň: Biela, mod
rá,  červená  slovenská  zástava.  Okrem 
rukopisných  kompozícií  vydal  zborové 
piesne Nová harmónia.

LUCIA VIDANOVÁ
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MHJ venovaná 
Vendelínovi Kučerovi

PUBLICISTI KA  *  SAMOSPRÁVA

Vážení Malačania,
Pevne dúfam, že už sa vám všetkým dostala do rúk kniha Malacky 1206 – 2006 

a splnila svoju úlohu, s ktorou sme ju poslali do života – hlásať, že jedno z najrých
lejšie rozvíjajúcich sa miest Slovenska má bohatú a jedinečnú históriu. Dejiny  
nám však zanechali i mnoho záhad. Pravdepodobne najslávnejšou malackou  
legendou sú

TAJNé PODzemNé ChODby 
pod mestom. Z podnetu primátora mesta vznikol akýsi malý „prípravný výbor  

na rozlúsknutie záhady“. Netušíme, aký bude výsledok, ale rozhodli sme sa pátrať  
po pravde. Sami to ale nedokážeme. Prosíme vás všetkých, ktorí máte 

AKéKOľVeK INfORmÁCIe 
akokoľvek neuveriteľné a nepodložené, podeľte sa s nami. Všetky sú pre nás rov

nako dôležité. Vaše poznatky, svedectvá, nákresy, mapky či fotografie spolu s kon
taktom na vás v redakcii netrpezlivo očakávame. O priebehu pátrania vás budeme 
informovať. Verím, že spoločne objasníme ďalší kúsok našej spoločnej histórie.  
Za všetkých vopred ďakuje

                     STANO beLLAN, stanob@internet.sk

hodnotenie literárnych prác v slo-
venskom, nemeckom a anglic-
kom jazyku, výtvarných prác 
okresného kola 54. ročníka súťa-
že európa v škole sa uskutočnilo 
na konci februára. Do dvadsiatky 
zapojených škôl spadala aj Špeci-
álna základná škola a praktická 
škola v malackách, ktorej žiaci 
prispeli s 10 súťažnými prácami 
iba vo výtvarnej časti. z celkové-
ho počtu 262 zapojených žiakov 
sa umiestnili na prvých troch po-
zíciách jednotlivých kategórií títo 
žiaci:

LITeRÁRNe PRÁCe – SLOVeNSKÝ 
JAzyK

I. kategória: 1. Samuel Richard Tóth, 
ZŠ Dr. J. Dérera (postup); 2 Matúš Školek, 
ZŠ  Pl.  Podhradie  (postup); 3.Simona 
Šmelcerová,  ZŠ  Dr.  J.  Dérera;  Čestné 
uznanie: Viktória Sládková, ZŠ Sološnica; 

II. kategória: 1. Zuzana Černá, ZŠ M. 
Olšovského (postup); 1. Zuzana Kováči
ková, ZŠ Dr. J. Dérera; 2. Karolína Reifová, 
ZŠ  M.  Olšovského;  3.  A.  Slezáková,  ZŠ 
Stupava;  3.  E.  Focková,  ZŠ  Rohožník; 
Čestné uznanie: S. Kadlíčková, ZŠ Dr.  J. 
Dérera, Kristína Reifová, ZŠ M. Olšovské
ho, 

III. kategória: 1.  K.  Išpold,  ZŠ  Dr.  J. 
Dérera Úmysel votrelca (postup); 2. D. El

šík, ZŠ Štúrova; 3. P. Lichoňová, ZŠ Zohor;  
3. M. Poláková, ZŠ Sološnica; Čestné uz
nanie: R. Zavišová; ZŠ Gajary; K. Vlčková, 
ZŠ Zohor; A. Belešová, ZŠ Dr. J. Dérera.

LITeRÁRNe PRÁCe – NemeCKÝ  
JAzyK 

II. kategória: 1. A. Slezáková, ZŠ kpt. 
J. Nálepku Stupava (postup), 2. K. Trajlín
ková, ZŠ Vysoká pri Morave; 

III. kategória: 1. J. Trajlínek, ZŠ Vyso
ká  pri  Morave  (postup); 2.  K.  Tedlová, 
Gymnázium Malacky; 3. Z. Šteflovičová, 
ZŠ kpt. J. Nálepku Stupava; 3. T. Kimlička, 
ZŠ Vysoká pri Morave. 

 
LITeRÁRNe PRÁCe – ANGLICKÝ 

JAzyK 
I. kategória: 1.  I.  Štefanovičová,  ZŠ  

Pl. Štvrtok, postup; 
II. kategória: 1.  Kristína  Reifová,  ZŠ 

M. Olšovského; 2. Karolína Reifová, ZŠ M. 
Olšovského; 3. P. Havran, ZŠ Dr. J. Dérera; 
Čestné uznanie: M. Sandanusová, ZŠ kpt. 
J. Nálepku Stupava; 

III. kategória: 1. M. Peschl, ZŠ kpt. J. 
Nálepku Stupava, postup; 2. D. Juhászo
vá, ZŠ M. Olšovského; 3. M. Besedová, ZŠ 
M. Olšovského, Čestné uznanie: M. Polá
ková, ZŠ Sološnica. 

multimediálny projekt: 1. K. Kade
rová, Gymnázium Malacky, postup. 

UmeLeCKé PRÁCe – zÁKLADNé 

ŠKOLy A GymNÁzIÁ
I. kategória: 1. M. Matúšková, ZŠ Štú

rova, postup; 2. E. Masárová,  ZŠ Štúrova, 
postup; 3. D. Sabolová, ZŠ Štúrova, po
stup; Čestné uznanie: T. Zelenka, ZŠ Štú
rova; V. Nováková, ZŠ Štúrova, M. Šteflí
ková, ZUŠ Malacky.  

II. kategória: 1. Z. Horylová, ZŠ Štú
rova,  postup; 2.  P.  Janotková,  ZŠ  Dr.  J.  
Dérera,  Malacky,  postup; 3.  K.  Bačová, 
Gymnázium Malacky, postup; 

Čestné uznanie: E. Kalinová, ZŠ kpt. 
J. Nálepku Stupava, N. Rádiová, ZŠ Štú
rova; M. Makytová, ZUŠ Malacky; V. Zal
ková, ZŠ Veľké Leváre; 

III. kategória: 1. M. Mercelová, ZŠ M. 
Olšovského, postup; 2. Kolektívna práca 
7 – 9 r. ZŠ Zohor, postup; 3. Z. Začalová, 
ZŠ Dr. J. Dérera, postup; Čestné uznanie: 
M. Kalivodová, ZŠ Dr. J. Dérera, Z. Privre
lová, ZŠ Veľké Leváre; R. Malík, ZŠ Veľké 
Leváre; P. Ščepán, ZŠ Plavecký Štvrtok. 

UmeLeCKé práce – špeciálne zá-
kladné školy

I. kategória: 1. P. Trávniček, ŠZŠ Ma
lacky, postup; 

II. kategória:  1.  K.  Němečková,  ŠZŠ 
Malacky, postup; 

III. kategória: 1. P. Berka, ŠZŠ Malac
ky, postup.

Výstavu umeleckých prác si môžete 
prezrieť od 5. 3. – 22. 3. v priesto-
roch CVeČka.

 -cvc-

 Európa v škole

Odrazový mostík 
k rekonštrukciám

Problémových miest je veľa, peňazí málo. Aj takto možno charakterizovať vý-
chodisko, ktoré viedlo malackú samosprávu k hľadaniu optimálneho riešenia 
rekonštrukcie cestných komunikácií, chodníkov a parkovísk v meste. 

Č. CeSTy Priem.
hodn.

1 Hviezdoslavova 21,80

2 Nádražná 21,80

2 Kukučínova 17,38

4 Pribinova 15,50

5 Olšovského 14,75

6 Kubinu 14,25

7 Lesná 14,13

8 M. Benku 13,67

9 Dubovského 12,63

10 P. Blahu 11,89

11 Hlboká 11,88

12 Sládkovičova 10,63

13 J.Kráľa 10,38

14 Orgoňa 10,33

15 Veselého 10,22

16 Dilonga 10,13

17 Němcovej 10,00

18 Murgaša 9,67

19 Budovateľská, 
Robotnícka 9,56

20 Kukorelliho 9,44

21 L. Svobodu 9,38

22 Mojmírova,
Rastislavova 9,33

23 Svätoplukova 9,11

24 Záhradná 8,43

ChODNíKy

1 Na majeri 18,38

2 Kollárova 17,88

3 SNP 17,43

4 Štefánikova 17,14

5 Továrenská 16,50

6 Stupavská 16,50

7 Legionárska 15,63

8 Pribinova 15,50

9 Pezinská 14,50

10 Bernolákova 13,57

11 Záhradná 12,80

12 Pezinská pri HSF 12,50

13 Němcovej 11,00

PARKOVISKÁ

1 Partizánska 20,12

2 Bernolákova 17,00

3 Juh 16,25

4 kúpalisko 14,43

5 Partizánska vnútri 14,38

Problém s parkovaním je všeobecne známy. Situácia by sa mala zlepšiť aj na Partizánskej.

Nová časť Malaciek Na majeri je zatiaľ od-
rezaná od mesta. V blízkej budúcnosti bu-
de vybudovaný popri ceste nový chodník.
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Niekedy sa nám stáva, že v istých 
opakujúcich sa situáciách a na is-
tých podujatiach či miestach stre-
távame ľudí, ktorých prítomnosť 
nás v danom okamihu vôbec ne-
prekvapí. Práve naopak. Skutoč-
nosť, že sú tam, kde sú, je taká sa-
mozrejmá ako opona na javisku, 
písmenká v knihe či tabuľa v trie-
de. Sú ako vzduch – neviditeľní, 
no takí dôležití. Každý z nás tento 
„úkaz“ pozná, no len málokto sa 
zamyslí nad tým, že táto zdanlivá 
samozrejmosť môže byť namáha-
vá, že spomenuté osoby stojí čas 
a námahu. Neraz však ľudské po-
všimnutie, slovo ocenenia či vďa-
ky je pre nich takmer jedinou sa-
tisfakciou za ich prínos vo chví-
ľach, ktoré zväčša patria iným. 

Pred pár  rokmi by si nepomyslel,  že 
sa  raz  postaví  za  učiteľskú  katedru,  tak 
ako  jeho  manželka  Daniela.  Dvadsaťtri 
rokov sa venoval výlučne muzike. S par-
tiou  precestoval  celú  Európu  a  neskôr 
hrával na lodi. Všetko. Okrem klasických 
koncertov  až  po  disko  hudbu.  Takmer 
pred  ôsmimi  rokmi  však  Daniela,  ktorá 
učila na ZŠ Záhorácka, vážne ochorela. 
Práve vtedy bol „doma“ a bolo nutné „za-
skočiť ju“. Nezaváhal. Ani netušiac od tej 
chvíle sa učiteľstvu upísal až dodnes. Mi-
moriadne úspešne. 29. marca bude spo-
lu s pätnástimi kolegami bojovať o titul 
Zlatý Amos. Miroslav Partl.

Učiť je iné ako hrať
„Učím nemčinu, angličtinu a hudob-

nú,“  vyratúva  pán  učiteľ.  Dokonca  sú-
bežne  určité  obdobie  vyučoval  na  zá-
kladnej umeleckej škole hru na klavíri. 
K  povolaniu  pedagóga  sa  dostal  hrou 
osudu a na prvú hodinu nemčiny spo-
mína  s  humorom: “Trému  som  nemal. 
Riadil  som  sa  podľa  inštrukcií  manžel-
ky.  Stručne  som  sa  žiakom  predstavil, 
povedal, o čo ide. Najskôr boli prekva-
pení.  Oni  aj  ja  sme  si  museli  zvyknúť,” 

hovorí a dodáva, že učiteľovanie je iné 
ako za čias, keď on sedával v žiackej la-
vici. “Môžem však povedať  jedno. Deti 
sú  vždy  vizitkou  rodičov.  Kopírujú,  čo 
vidia doma.“

Byť obľúbený a mať rešpekt
Kľúčom k úspechu u žiakov je „nevy-

vyšovanie  sa“  a  vtip. „S  deťmi  sa  musí 
jednať aj s humorom. Učiteľ sa musí pri-
spôsobiť  tejto modernej dobe. Ak chce 
byť na jednej strane obľúbený a zároveň 
si vybudovať rešpekt, musí žiakov pova-
žovať  za  rovnocenných  partnerov.  Dať 
im najavo, že ich názor berie. Dnes majú 
deti oveľa väčší rozhľad, sú sebavedomé, 
je  potrebné  nechať  im  voľnosť.  Ale  len 
odtiaľ-potiaľ,“  hovorí  M.  Partl,  ktorý  má 
však na každého rovnaký meter. „Vytipo-
vaných  žiakov  nemám.  Na  všetkých 
mám rovnaké nároky.” 

Ovládať jazyky je dôležité
Miroslav  Partl,  ktorý  už „vychoval“ 

jednu  triedu  a  teraz  je  triednym  opäť, 
dodáva, že žiaci na jeho hodinách jazy-
kov spievajú pesničky, ale len vtedy, ak 
to čas dovolí. Či majú dnešné deti rady 

hudobnú? „Takéto  predmety  sú  vytlá-
čané ostatnými. Ale  je to správne. Veď 
v  súčasnosti  sú  jazyky  a  počítače  naj-
dôležitejšie. Hudobnú výchovu by som 
zaradil  ako  nepovinný  či  záujmový 
predmet  a  dal  väčší  priestor  jazykom. 
Stačí,  ak  budú  mať  žiaci  základný  pre-
hľad, aby si nemysleli, že Mozart posta-
vil Eiffelovu vežu.“ 

Medializáciu nemá rád
Miroslav Partl je jeden z tých, ktorí sa 

neradi zdôverujú médiám. Ani do súťaže 
Zlatý Amos by možno nešiel, ak by vedel, 
čo všetko  to obnáša. „Dievčatá však  to-
mu venovali toľko času a energie, že ich 
nesmiem sklamať. Zo začiatku som an-
ketu nejako nevnímal. No teraz už ide do 
tuhého. Ešte musíme dať hlavy dokopy 
a vymyslieť, ako sa v Košiciach predstaví-
me,“  rozmýšľa.  Nechá  si  poradiť  aj  od 
dcéry Mirky, ktorá  je  študentkou VŠMU 
a  jednou  z  najúspešnejších  muzikálo-
vých herečiek na Slovensku. „Nikdy som 
nechcel, aby sa Mirka venovala  tomuto 
povolaniu.  Je  to  veľmi  neistý  a  tvrdý 
chlebíček. Ale chce to robiť a baví ju to. 
Na  prvom  mieste  spev  a potom  herec-
tvo,“ rozhovorí sa v krátkosti o dcére. V is-
tom  rozhovore  sa  však  Mirka  nedávno 
vyjadrila, že by sa rada v budúcnosti ve-
novala špeciálnej pedagogike. Nuž cesty 
osudu sú niekedy zvláštne prepletené.

LUCIA VIDANOVÁ, foto: S. Osuský

Súťaž o najobľúbenejšieho učiteľa 
základných a stredných škôl Zlatý 
Amos má u našich českých susedov 
už 14-ročnú tradíciu, na Slovensku 
sa organizuje po prvýkrát. Do sú-
ťažnej ankety žiaci prihlásili 175 pe-
dagógov (41 učiteľov a 134 učite-
liek). Celkovo sa do ankety zapojilo 
42 stredných a 127 základných škôl, 
hlasovalo 10 200 žiakov a študen-
tov. Do konca februára bolo vybra-
ných 16 finalistov, medzi nimi aj Ma-
lačan – učiteľ zo ZŠ Záhorácka ul., 
Miroslav Partl. Kto v tom má prsty?

Akčný trojlístok
Keď si trojica žiačok – Natália Obalová 

(vpravo)  a  Romana  Horáčková  (vľavo)  
a Jarmila Ondrejková (9. A), prečítali pla-
gát  s  výzvou  o  zapojenie  sa  do  ankety, 
hneď vedeli, koho vyberú. Do zaslania no-
minácie zostával len jediný deň, a tak ne-
otáľali. Napísali list, v ktorom vysvetlili, pre-
čo chcú obľúbeného jazykára navrhnúť – 
preto: láskavý, zábavný, úprimný a čestný. 
Dokáže  naučiť  a  veľa  žiakov  v  ňom  vidí 
svoj vzor…” a Miroslava Partla svojsky vo 
veršoch charakterizovali. Zostávalo im len 
zozbierať  viac  ako  50  podporných  pod-
pisov, napísať príbeh spojený s učiteľom, 
získať jeho fotografiu a súhlas. 

Postúpil som. No, nazdar!
28. 2. sa dozvedeli, že postúpil do finá-

le. „Išli  sme  za  ním  s  tou  super  novinou  
a jeho reakcia bola: Postúpil som. No, na-
zdar!  Finálový  galavečer  sa  uskutoční  
29. 3. v Štátnom divadle v Košiciach. S Mi-

roslavom Partlom pocestujú aj jeho žiač-
ky. Musia si pripraviť krátku scénku. „Zatiaľ 
len vymýšľame taktiku,“ priznali  sa diev-
čatá. U učiteľa si nechceli  spraviť „očko“. 
On je pri hodnotení spravodlivý. A či  ich 
láka učiteľské povolanie? Deviatačka Jar-
ka  si  prihlášku  na  pedagogickú  poslala, 
ôsmačka Romanka túži po veterine, mož-
no hotelovej a Natálka zatiaľ váha medzi 
pedagogickou či zdravotnou. 

Do Košíc sa tešia. „Pán učiteľ bude mať 
práve v deň finále meniny.“ A s úsmevom 
dodávajú: „Teraz bude viac slávnejší ako 
jeho dcéra Mirka. 

AMOS – sympaťák
Tak držme pánovi učiteľovi palce a hlav-

ne  hlasujme  za  neho  od  1.  do  20.  3.  na 
http://www.zlatyamos.sk/za/. 

LUCIA VIDANOVÁ, foto: M. P. 

Charakteristika učiteľa  vo veršoch 
podľa trojice žiačok
Muž s neprehliadnuteľnou arómou 
a milým úsmevom na tvári,
hodiny s ním nie sú pohromou 
a každého vedomosťami očarí. 
Kus sveta on precestoval, 
spieval, hral i tancoval. 
Bije v ňom srdce dobrodruha, 
pobila by sa oňho každá druhá. 
Humor mu v žilách prúdi,
učenie s ním nikdy nenudí. 
Je to veľký odborník,
neprekonal ho veru nik.
Der, die, das? How are you?
Mister Partl, we love you.

Vzácny hosť februárového Babinca 
– herec Michal Dočolomanský, pri-
lákal do priestorov galérie MCK 
snáď najviac diváčok v histórii série 
stretnutí so zaujímavými osobnosťa-
mi. Nečudo. „Keď ste spievali hit Ľú-
bim ťa, tak nejedna diváčka pri te-
levíznych obrazovkách si myslela, 
že je to len pre ňu. Poznala som aj ta-
kú, čo vtedy bozkávala obrazovku,“ 
pripomenula jedna z dám Dočkovi, 
koľko žien bolo do neho platonicky 
zaľúbených. Meno slovenského her-
ca sa spája aj s naším mestom. Ako? 
Čítajte ďalej.

Bolo nás desať
Takmer ako v pesničke od Jara Filipa  

a  M.  Lasicu  Bolo  nás  jedenásť. „Pochá-
dzam z 10 detí. Mamička bola Rumunka. 
S otcom sa zoznámila, keď učil v jej rodis-
ku  na  menšinovej  škole.  Prvé  dieťa  mu 
porodila  už  ako  sedemnásťročná.  Inak 
otec, ten ma bil ako žito,“ zaspomínal na 
detstvo Dočko. „Neučil som sa najlepšie, 
dodnes neviem poriadne pravopis. Vyučil 
som sa v Čechách za automechanika. Ve-
noval som sa profesionálne gymnastike. 
Raz mi niekto poradil, aby som si dal pri-

hlášku na herectvo. Vraj môže dekan ude-
liť výnimku a prijať  talentovaného uchá-
dzača aj bez maturity. A tak sa stalo.“ 

Herectvo ako droga
Michal Dočolomanský vyštudoval he-

rectvo v čase, keď sa televízia rozbiehala 

a mladí absolventi VŠMU mali veľa mož-
ností. „Ej, lenivý som veru nebol. Vraj som 
v televízii vrátane poézie a dabingov uro-
bil až 1200 vecí. A tu nie sú započítané fil-
my. Na skle maľované je dodnes najreprí-
zovanejšou divadelnou hrou.“ Bez herec-
tva si svoj život predstaviť nevie, hoci prá-

ce už je menej. „Starých hercov toľko ne-
chcú, ale nesťažujem si. Stále som členom 
národného divadla,“ priznal. Práve tu skú-
ša hru s Marínou Kráľovičovou, ktorú uve-
dú pri príležitosti osláv 80. narodenín slo-
venskej hereckej divy zo Záhoria. 

Záhorák či východniar?
„Ste Malačan?“ opýtala sa diváčka .“So 

mnou je to zložité. Narodil som sa v „slo-
vakštáte“ a nie v Poľsku, ako sa niekde uvá-
dza. Po otcovej smrti sme sa presťahovali 
do Svätého Jura. Sestra sa vydala do Ma-
laciek a v starobe tu žila na Partizánskej uli-
ci aj moja mama. No ťažko si zvykala na 
byt,“ dodal. „Pred pár rokmi som si však za-
dovážil chalupu na Záhorí, v ktorej trávim 
voľné chvíle a majstrujem. Zrejme preto 
som u mnohých Záhorák, no s východniar-
skym akcentom,“ usmial sa herec. 

V horách sám a bez ženy... Prečo asi?
S  fanúšičkami  si „poklábosil“  aj  o ne-

duhoch jesene života. „Dnes ma namiesto 
budíka  preberie  plný  močový  mechúr. 
Pred  dvoma  rokmi  som  prekonal  ťažkú 
operáciu pľúc aj výmenu srdcovej chlop-
ne, no veselo fajčím ďalej. Či tam pôjdem 
zajtra alebo pozajtra, za ten jeden deň mi 

to obmedzovanie nestojí. Žiť treba napl-
no,“ dodal. V čase, keď ho trápili zdravotné 
problémy, „poľovali“ na neho paparazzo-
via. Tak sa na titulke bulváru objavila krát-
ko po operácii fotografia fajčiaceho herca. 
„Kúpil  ju aj český plátok a napísal k nej: 
Sám, v horách a bez ženy. Proč asi? Chá-
pem, zvyšujú si tým čítanosť, no nám zne-
príjemňujú život,“ poťažkali si Dočko, kto-
rý  v  závere  Babinca  verným  fanúšičkám 
zarecitoval a zaspieval.

Text, foto: LUCIA VIDANOVÁ

Kvôli komu bozkávali ženy televíznu obrazovku?

Verili by ste tomu, že vitálny Michal Dočolomanský oslávi 25. marca 65. narodeniny? 
Všetko najlepšie.

POZOR, ZMENA!
Hosťom  najbližšieho  Babinca  bude 
mladá  slovenská  spisovateľka  Petra 
Nagyová-Džerengová  (35).  Veľký 
vplyv na jej tvorbu má Táňa Keleová- 
-Vasilková,  ktorej  diela  sa  stali  pod-
netom pre jej vlastnú tvorbu. Príbehy 
zasadzuje do reálnych miest a väčši-
nou  píše  príbehy  z  takých  oblastí, 
ktoré  dobre  pozná  z  vlastnej  skúse-
nosti. Je autorkou novely Chcem len 
tvoje dobro  (2005) a  románov Za  to 
mi zaplatíš  (2006) a Pozri sa na seba 
(2007). Babinec sa pre zaneprázdne-
nosť hostky uskutoční v zmenenom 
termíne – o týždeň skôr – 21. marca   
o 17.00 h v galérii MCK.

Mister Partl, we love you

Miroslav Partl v akcii (prvý zľava). Do tanca hral na minuloročnom Plese primátora Ma-
laciek.          

NEVIDITEĽNí

Ako sa zo svetobežníka 
 nAj učiteľ stal
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Územie medzi Záhorím na jednej stra
ne a Považím na druhej strane je prevaž
ne okolím mesta (tajnička č. 1).  Leží na 
severe strednej časti Myjavskej pahorka
tiny,  neďaleko  jej  hranice  s  Bielymi  Kar
patmi. Rozprestiera sa na nive riečky My
javy,  jej  ľavostranného prítoku Cengelky, 
a na spodných úsekoch plochých, k doli
ne  Myjavy  mierne  sklonených  chrbtov. 
Myjavská pahorkatina susedí s Chvojnic
kou pahorkatinou, Borskou nížinou, Ma
lými Karpatmi  (s  ich dvoma podcelkami: 
Brezovskými  a  Čachtickými  Karpatmi), 
Považským  podolím  a  Bielymi  Karpatmi  
(s ich troma podcelkami: Žalostinskou vr
chovinou, Javorinskou hornatinou a Bo
šáckymi bradlami). Ako samostatný pod
celok  sú  v  rámci  Myjavskej  pahorkatiny 
vyčlenené Brančské bradlá. Najvyšší bod 
Myjavskej pahorkatiny  je na chrbte v  jej 
severovýchodnom  výbežku  pri  kopanici 
nazývanej (tajnička č. 2) s výškou 580 m 

nad  morom.  Najznámejším  vrcholom  
Myjavskej  pahorkatiny  je  však  s  výškou 
543 m nad morom. (tajnička č. 3) s mo
hylou generála M. R. Štefánika. V Myjav
skej pahorkatine sa nachádza známe re
kreačné stredisko s dobrými podmienka
mi na lyžovanie (tajnička č. 4).

VODOROVNE
A nenaplnená; strana; bývalé Šafáriko

vo B  rímskych 500; huriavk; vodný živo
čích;  smútok;  prvá  spoluhláska v abece
de C časť slova hmyz; eolit; nezverejňuj; 
MPZ Španielska; nádoba na prípravu čín
skych jedál; viac ako jeden; doktor D roč
né  obdobie;  tajnička č. 4;  zábava  E  vy
hynutý kočovník; obidva; domácke meno 
Márie;  slimák; zápisník obrátene F  zava
dziaš;  tajnička č. 2;  cesta  pod  kopcom;  
G  jeden z mušketierov; ekonomické zo
skupenie  podnikov;  hlavné  mesto  afric
kej  republiky Mali. 

ZVISLE 
1  Peter;  tajnička č. 1 2  krvný  faktor; 

obec  pri Trnave  3  plošné  miery;  usmer
nenie 4 združenie miest a obcí SR; mesto 
miest 5 spodná časť vlnovky; ukazovacie 
zámeno; používaj ihlu 6 spoluhlásky v slo
ve  NATO;  nedotknuteľné;  síra  7  spojka;  
zábavný  podnik;  čin  8  zápas;  plošná  
miera;  používaj  pluh  9  sibírsky  veľtok;  

odpime  obrátene  10  kujný  nerast;  sa
mohlásky v slove chyba; Ctibor – Sabína 
11  čas  vo  fyzike;  zhluknutie  včiel;  znoj  
12  predchodca  človeka;  súprava  rušňa  
a vagónov obrátene 13 stred slova pridá; 
iniciály  českej  herečky  Žilkovej;  tam  14 
ruská rieka; nápoj námorníkov 15 čistiaci 
prášok;  meno  speváčky  Hegerovej  16  
popevok;  časť  ľudského  tela  medzi  tru

pom a panvou 17 začiatok abecedy; taj-
nička č. 3. 

Pripravil: JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

OPRAVUJEM ChLADNIČKy
A MRAZNIČKy, 
MONTUJEM KLIMATIZÁCIE
Pavol Šišolák, Závod ��3
tel.: 034/779 94 35, 0903/75 0� 12
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Ak nám do 20. marca pošlete správne 
vylúštenie tajničky krížovky spolu s nalepe-
ným kupónom, budete mať šancu získať 
balík reklamných predmetov mesta.

KUPÓN

5

Spomedzi  čitateľov,  ktorí  nám  poslali 
správne vylúštenie tajničky – 1. halu-
zická, 2. Veľká Javorina, 3. Orchideí – 
sme vyžrebovali Máriu hozovú z Veľ
komoravskej ulice z Malaciek, ktorá vy
hráva reklamné predmety mesta. 
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KRížOVKA

Šunkové fliačky
SPOTREBA:

150 g údeného pliecka, 300 g fliač
kov, rastlinný olej na pokvapkanie ces
tovín, 100 g póru, soľ, korenie, mušká
tový kvet, 30 g oleja, tuk na vymazanie 
formy, strúhanku na vysypanie formy, 
2  vajcia,  200  ml  mlieka,  petržlen  na 
ozdobenie

POSTUP:

Údené mäso uvaríme domäkka, po-
krájame na malé kocky. V osolenej vode 
uvaríme fliačky, scedíme ich, preplách-
neme studenou vodou a necháme od-
kvapkať. Pokvapkáme ich olejom, aby 
sa nezlepili. Pokrájaný pór na oleji ores-
tujeme, pridáme kocky mäsa a ešte tro-
chu opečieme. V miske premiešame uva-
rené cestoviny, opečený pór s mäsom, 
osolíme, okoreníme a pridáme mušká-
tový orech. Zapekaciu formu vymažeme 
tukom, posypeme strúhankou a vo vy-
hriatej rúre 10 minút zapečieme.Poleje-
me rozšľahanými vajcami s mliekom 
a necháme ešte 15 minút dopiecť. Ozdo-
bíme petržlenom, podávame s čalamá-
dou.  

RECEPT PANI VOZÁROVEJ

Doterajší absolventi tréningov z iných 
okresov bratislavského kraja projekt chvá-
lia:  „Je veľmi potrebné hovoriť o tom, čo je 
pre nás v súčasnosti naliehavé - o hľadaní 
zamestnania; je dôležité oboznamovať sa 
s novými skutočnosťami a získať poznatky 
o trhu práce a prehľad aj o možnostiach 
podnikania,“ zhodnotila význam projek-
tu Job v EÚ volá, tak nestoj a poď! jedna 
z účastníčok tréningov, organizovaných 
v Bratislave. S ďalšími z pätnásťčlennej sku-
piny absolventov tréningov sa zhodla, že 
ich najväčší prínos spočíva vo zvýšení seba-
dôvery, v sebapoznaní a v získaní komuni-
kačných zručností, ktoré im pomôžu pri 
hľadaní zamestnania. Zároveň ocenili aj 

profesionalitu a odbornosť lektorov, takis-
to aj otvorenosť a priateľskú atmosféru na 
tréningoch.

Projekt počíta celkovo s 90 účastníkmi, pri-
čom pre 30 jazykovo zdatných účastníkov 
sú pripravené tréningy aj v anglickom jazy-
ku. Súčasťou projektu je aj spolupráca so 
zamestnávateľmi na Slovensku, u ktorých 
niekoľko účastníkov absolvuje pracovnú 
stáž. Realizátori predpokladajú, že stáž 
niektorým z nich pomôže získať aj interné 
alebo externé zamestnanie.

Podrobnejšie informácie poskytuje asistent 
hlavného manažéra projektu:

Peter Daňko
e-mail: danko@distinct.sk 
tel.: 0918 698 684
Poštová adresa:
Distinct, a.s., Špitálska 10, 
811 08 Bratislava

Projekt spolufi nancuje Európsky sociálny 
fond a realizuje spoločnosť Distinct, a. s., 
v partnerstve s Asociáciou organizácií zdra-
votne postihnutých občanov SR a v spolu-
práci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodi-
ny v bratislavskom kraji.

Viac sebadôvery, viac možností na úspech

REALIZÁTOR PROJEKTU:

Job v EÚ volá, tak nestoj a poď!

V novom, zmenenom termíne sa v stredu 14. marca o 13.00 h v priestoroch Úradu práce, sociálnych vecí            
a rodiny v Malackách, Záhorácka 2942/60A uskutočňuje výber účastníkov, ktorí sa zapoja do projektu Job  
v EÚ volá, tak nestoj   a poď! Jeho cieľom je nezamestnaným ľuďom so zdravotným postihnutím a ostatným 
nezamestnaným z bratislavského kraja ponúknuť šancu na úspešné hľadanie zamestnania. Účastníci pro-
jektu absolvujú motivačno-aktivizačné tréningy pre rozvoj zručností v uplatňovaní sa na trhu práce nielen 
u nás, ale aj v krajinách Európskej únie.

TERMMING, a. s.
Bukureštská 2, Bratislava, prev. Malacky
Kollárova ul. 375/17, 901 01 Malacky

prijme do zamestnania 

samostatného technika 
energetických zariadení
Vzdelanie:  VŠ  alebo  SŠ  s  maturitou 
technického smeru, vodičský preukaz 
sk. B, práca s PC

Žiadosti s priloženým životopisom zasie
lajte do 28. marca na adresu:
TERMMING, a. s., prevádzka Malacky
Kollárova ul. 375/17, 901 01 Malacky

Terézia Osuská, riaditeľka prev. Malacky
•  Predám  perfektné  pianíno  Petrof.  

☎ 0903/60 32 95.
• Predám lacno záves. plyn. piecky do 

komína v dobrom stave. ☎ 0905/66 52 06
•  Podporné  centrum  predaja  ALiZee 

(predtým World) je na Ul. B. Němcovej 11. 
☎ 0902/12 70 49

•  expresné  opravy  a  úpravy  odevov.  
☎ 0903/40 95 47, 0908/32 01 69

•  Predám  el.  kosačku.  Cena  3000  Sk.  
☎ 0903/87 01 16.

• Kúpim 23i byt v lokalite od Malaciek 
po Bratislavu v pôv. stave, príp. čiastočne 
zrekonštruovaný. ☎ 0903/85 19 45.

Od 1. marca zápisom do obchod-
ného registra Okresného súdu  
v Bratislave zmenila spoločnosť 
MODUL Service, s. r. o., so sídlom 
na Továrenskej ulici v Malackách 
svoje meno na IKEA Components, 
s. r. o. Spoločnosť tak chce výraz-
nejšie deklarovať svoju príslušnosť 
k medzinárodnej skupine IKEA.

Firma MODUL Service otvorila v našom 
meste  svoju  prevádzku  v  auguste  2000. 
Dnes zamestnáva 425 ľudí. Zaoberá sa ná
kupom, priemyselným balením a distribú
ciou nábytkových kovaní a komponentov. 
Zákazníkmi spoločnosti sú výrobcovia ná
bytku zapojení do dodávateľského reťazca 
iKeA.

iKeA je švédska spoločnosť, ktorá sa za
oberá výrobou a predajom nábytku a sor
timentu  pre  domácnosť,  ktoré  ponúka 
svojim zákazníkom v 237 obchodných do
moch v 34 krajinách na celom svete. 

iKeA Components, s. r. o., ponúka svo
jim zamestnancom stabilné zamestnanie 
s dlhodobou perspektívou, možnosť roz
voja, škandinávsky prístup a demokratickú 
firemnú kultúru.

S novým názvom chce spoločnosť po
kračovať v doterajšej dobrej tradícii a roz
víjať ďalej úspechy, ktoré sa podarilo do
siahnuť za predchádzajúce takmer sedem
ročné pôsobenie v Malackách.                 -ts-

Od 1. marca:
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DROBNÁ INZERCIA

 27. – 29. júla 2007

 Summerbeach
 Rudava 2007

Mladé kapely, ktoré ešte oficiálne 
nevydali svoj album pod hlavičkou 
nejakého hudobného vydavateľ-
stva, môžu skúsiť šťastie v súťaži 
Echo Studios Makez Star 2007. Fi-
nále 3. ročníka súťaže bude sú-
časťou 11. ročníka letného festivalu 
SUMMERBEACh RUDAVA 2007. 

Festival sa uskutoční v termíne 27. – 29. 
júla v rekreačnom stredisku Rudava – Ma
lé Leváre. Prihlášku a všetky potrebné in
formácie nájdu záujemcovia na webovej 
stránke festivalu www.rudava.sk. Ukážky 
svojej tvorby môžu posielať do 29. mar-
ca. Súťaž dáva mladým kapelám príleži
tosť „dostať” sa na veľký festival, zviditeľniť 
sa, nadýchnuť sa atmosféry veľkého podu
jatia,  konfrontovať  svoje  vystúpenie  so 
známymi kapelami či načerpať inšpiráciu 
robiť dobrú hudbu aj naďalej. Víťaz získa 
možnosť nahrávať v echo Studiu.

Návštevníci  festivalovej stránky si bu
dú môcť počas celého apríla pozrieť au
diovizuálne prezentácie prihlásených ka
piel a hlasovať za svojho favorita prostred
níctvom smssprávy. Vo veľkom finále sa 
počas rudavského festivalu stretne osem 
najlepších kapiel.                 -sita-
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V  mene  doručovateľov  pracujúcich 
v  pobočke  Slovenskej  pošty,  a.  s., 
v Malackách, prosím, všetky domác
nosti v meste, aby si v záujme správ
neho  a  včasného  doručovania  zá
sielok 

zabezpečili 
poštovú schránku. 
Tá musí byť umiestnená na dostup
nom mieste a správne označená me
nom. Za pochopenie ďakujem.

MARIANA NEČASOVÁ, 
vedúca pobočky pošty v Malackách

OZNAM

ČASOPIS 
DO KAŽDEJ KABELKY

 „Nie som len pekný 
výstavný kus“ 

– tvrdí Juraj Bača
 Máte erotické sny? 

Naučte sa porozumieť im!
 Vedeli ste o tom, že je 

na Slovensku Bermudský 
trojuholník?

 Vypátrali sme 
čo je s hercami z Dallasu
  „Žijem v háreme  a som 

šťastná“ – skutočný príbeh 
jednej z vás!

 Zapojte sa do našej Malej školy pečenia a pečte spolu s nami!

Magazín Moderná žena 03/2007 nájdete vo všetkých 

novinových stánkoch, obchodných reťazcoch a na každej pošte.

Doprajte si teda veľký zážitok na malom formáte!

Metro Media, s.r.o., 
Račianska 66, 831 02 Bratislava. 

Tel.: 02/49 207 430, fax: 02/49 207 438, 
e-mail: marketing@metromedia.sk

www.modernazena.sk

Marcové číslo mesačníka Moderná žena 
vám prináša:
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MALACKÝ HLAS  5/2007  �

12. marca 2002 dotĺk
lo šľachetné srdce 
Jozefa Gajarského. 
Kto ste ho poznali, ve
nujte  mu  tichú  spo
mienku, mal vás rád. 

Manželka a deti

PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:

NIE SÚ MEDZI NAMI:

Marec 2007:
80 – Mária Jurdáková; Mária 
Lichnovská;  Jozef  Nemček; 

Anna Petrivalská; Milan Podmajerský; 
František Pruška; Jozef Tichý; 92 – Jo
zefa Oreská; 94 – Albína Michalovičo
vá; Jozef Tichý

Od 19. 2. do 5. 3. 2007:
Jozef Egl, 1940, Závod; Ferdi-

nand Polák, 1944, Pernek; Anna Krš-
ková, 1921, Gajary; Peter Smolinský, 
1947,  Zohor; Darina Hulmanová, 
1961,  Malacky; Mária Müllerová, 
1923, Záhorská Ves; Helena Gachová, 
1921,  Malacky; Jakub Marek, 1935, 
Malacky; Gejza Fošnár,  1936,  Veľké 
Leváre;  František Strmenský,  1920, 
Malacky;  Ján  Biksadský,  1940,  Malé 
leváre; Ladislav Repáň, 1949, Kuchy
ňa;  Ing.  Ivan  Munclinger,  1944,  Ma
lacky; Anna Kachutová, 1929, Malac
ky

ANNAMÁRIA HORVÁTHOVÁ,
matrikárka

†

KULTÚRA • SPOLOČENSKÁ KRONIKA • OZNAMY • ŠPORT

SPOMIENKA

SPOLOčENSKÁ KRONIKA

Nedostali ste 
publikáciu 
o Malackách?

Do konca februára navštívili každú do
mácnosť  v  Malackách  zamestnankyne 
mesta, ktoré doručovali publikáciu Malac
ky 1206 – 2006. Ak niektorých z vás neza
stihli doma, máte možnosť do konca mar
ca navštíviť TIK v budove Inkubátora Ma
lacky  na  Bernolákovej  ulici  v  Malackách 
(Po – Pia 9.00 – 16.00 h, So 10.00 – 14.00 h), 
kde vám po predložení občianskeho pre
ukazu knihu vydajú. Rovnako pripomína
me  všetkým  záujemcom  o  knihu,  že  od  
1. marca sú predajné výtlačky knihy k dis
pozícii v TIKu za cenu 790 Sk.                -mh-

V  hlbokom  žiali 
oznamujeme,  že 
nás  21.  2.  navždy 
opustila  naša  dra
há  mamička,  ba
bička,  prababička 
Štefánia Eliášová 
vo veku 97 rokov. Kto ste ju poznali, 
venujte jej tichú spomienku.

Bezplatné sociálne 
poradenstvo 

Občianske združenie Kresťan a prá
ca poskytuje sociálne poradenstvo pre 
občanov  v  sociálnej  núdzi,  v  oblasti 
pracovnoprávnych vzťahov, pri riešení 
manželských a rodinných problémov 
i pri problémoch so závislosťou od al
koholu, drog či cigariet.

Bezplatná poradňa je otvorená 
každý utorok od 15.00 do 18.00 h 
v budove MsÚ (vchod od MsP, miest
nosť č. 109).

CVeČko 
pripravuje 
burzu hračiek 
a detských kníh

Milé deti, pri jarnom upratovaní 
určite nájdete vo svojej izbe hrač-
ky alebo knižky, s ktorými sa ne-
hráte, z ktorých ste vyrástli. Možno 
máte aj viac rovnakých hračiek. Ak 
máte chuť ich hodiť do koša, roz-
hodne tak nerobte a čítajte ďalej...

CVeČko  vám 
ponúka  možnosť 
predať  ich  za 
rozumnú  cenu, 
urobiť  niekomu 
radosť  a  stráviť 

pritom pekné popoludnie v príjemnom 
prostredí.

Prihláste sa do 20. marca  v  CVČ  
alebo na t. č. 034/772 22 28 na burzu 
hračiek a detských kníh. 

Každý predáva svoj tovar sám alebo 
za pomoci rodičov, ceny si určuje každý 
sám.

čo môžete predávať? 
Detské knihy, autá, bábiky, sady hra

čiek,  skladačky,  nálepky,  kartičky,  hry 
ap.

BuRZA SA uSKuTOČNí v nedeľu 25. 
marca o 15.00 h v CVč na Ul. M. Rá-
zusa.

-cvečko- 

DO POzORNOSTI

Prečo ženy 
plačú?

Malý chlapec sa spýtal mamy: „Prečo 
plačeš?“ „Pretože som žena,“ povedala 
mu. „Nerozumiem,“ odpovedal syn. Ma-
ma ho objala so slovami: „... a ani nepo-
rozumieš.“

Chlapec sa teda spýtal otca: „Prečo 
mama plače bez dôvodu?“ Otec odpove-
dal: „Všetky ženy plačú bez dôvodu.“ Chla-
pec vyrástol, stal sa mužom, ale stále ne-
rozumel, prečo ženy plačú.

Zavolal Bohu a spýtal sa: „Bože, ty vieš, 
prečo ženy plačú?“

Boh odpovedal:
– Keď som stvoril ženu, musela byť vý-

nimočná. Urobil som jej PLECIA dosť silné 
na to, aby uniesla váhu sveta, ale natoľko 
jemné, aby poskytli pohodlie.

– Dal som jej vnútornú SILU, aby vydr-
žala pôrod dieťaťa a odmietnutie, ktoré 
veľa ráz okúsi od svojich detí.

– Dal som jej TVRDOSŤ, ktorá jej pomô-
že stále pokračovať, keď sa všetci ostatní 
vzdávajú, a schopnosť starať sa o svoju ro-
dinu napriek chorobám a únave.

– Dal som jej CIT milovať svoje deti za 
všetkých okolností, dokonca aj vtedy, ak 
ju dieťa hlboko ranilo.

– Dal som jej SILU prijať svojho manže-
la napriek jeho chybám a sformoval som 
ju z jeho rebra, aby chránila jeho srdce.

– Dal som jej MÚDROSŤ, aby vedela, že 
dobrý manžel nikdy neraní svoju ženu, ale 
niekedy skúša jej silu a rozhodnosť stáť po 
jeho boku bez výhrad.

– A nakoniec som jej dal SLZU, ktorú vy-
roní – je iba jej, aby ju použila kedykoľvek ju 
bude potrebovať, aby všetko zvládla.

Krása ženy nie  je v šatách, ktoré nosí, 
v postave, ktorú má, ani v spôsobe, akým 
si  češe  vlasy.  Krása  ženy  musí  byť  v  jej 
očiach, pretože tie sú bránou k jej srdcu, 
miestu, kde sídli LÁSKA. Všetky ženy si za
slúžia  našu  lásku  a  obdiv  za  ich  trpezli
vosť, silu, múdrosť, cit a vytrvalosť.

Tieto  slová  patria  všetkým  ženám, 
matkám  a  mužom,  ktorí  stále  nevedia, 
prečo ženy plačú.

 Vaša stála čitateľka 
EVA BREzOVSKÁ z Malaciek

Nielen veľký a narastajúci záujem 
o tréningy dáva tušiť, že karate 
v Malackách zažíva svoj rozmach. 
S novým rokom 2007 pribúdajú aj 
súťažné úspechy.

Najúspešnejší  reprezentant klubu ka
rate  Štefan  Polák  odštartoval  rok  2007 
účasťou na súťaži Slovenský pohár a su
per pohár seniorov v Nových Zámkoch – 

1. kolo, a hneď priniesol aj významné oce
nenie – prvé miesto v kategórii kumite se
niorov. 

Základňa súťažiacich sa v novom roku 
rozrástla o športové nádeje. Dňa 4. febru

ára  sa  Tomáš  Celery,  Jeanette  Eckerová 
a Nikola Mifkovičová zúčastnili 3. kola sú
ťaže Pohár AKB v Bratislave. Na svojej pr
vej  súťaži boli pod vedením svojich  tré

nerov  úspešní  a  domov  si  odniesli  dve 
ocenenia: Tomáš  Celery  za  tretie  miesto  
v kategórii kumite mladších dorastencov 
do  65  kg  a  Jeanette  Eckerová  za  tretie 
miesto v kategórii kata mladších žiačok. 
Našim reprezentantom blahoželáme a že
láme veľa úspechov v ďalších súťažiach.

Zároveň vyzývame všetkých, ktorých 
karate  zaujalo  a  majú  záujem  si  s  nami 
prísť zatrénovať, prípadne rozšíriť rady na
šich členov, aby neváhali a prišli nás nav
štíviť do telocvične TJ Strojár v Malackách 
(oproti  ŠH  Malina)  vždy  v  pondelok  od 
17.00 h, v stredu od 17.30 h a v piatok od 
17.45 h.

ANDREA REHÁKOVÁ

Poľovníci na muške
18. 2. sa uskutočnila výročná členská 

schôdza PZ Malačan. Zúčastnilo sa 41 čle
nov, ktorí si vypočuli hodnotiacu správu  
o  práci  v  oblasti  poľovníctva,  o  činnosti 
streleckej, kynologickej a osvetovej komi
sie. V uplynulom roku sa splnil plán lovu a 
chovu vo všetkých ukazovateľoch jelenej, 
danielej, srnčej a muflonej zveri. Celoslo
venskou „boliestkou” je zver zajačia a ba
žantia, hoci sa jej venuje veľká pozornosť. 
Záujem si získala aj informácia o dobudo
vaní poľovníckej chaty, ktorá má slúžiť na 
spoločné stretnutia s príslušníkmi rodín. 
Termín  kolaudácie  –  máj  2007,  sa  budú 
snažiť dodržať. Nové zastúpenie výboru: 
predseda JuDr. I. Foltýn, hospodár A. Jur
kovič, členovia – Ing. M. Malata, JuDr. M. 
Malata,  Ing.  Hunady,  Ing.  Jurkovič  a  pp. 
Ziegler, Šteffek, Král.

ĽUDOVíT OSLEJ

Malackí volejbalisti úspešne zakon-
čili základnú časť extraligy. Počas 
nej mužské i ženské družstvo balan-
sovalo na tenkej hranici, znamena-
júcej boj o záchranu v súťaži alebo 
postup do play-off. Obe naše druž-
stvá však v posledných kolách dl-
hodobej časti zabrali a vybojovali si 
účasť vo štvrťfinále extraligy. 

Na konci so silami?
Nebolo to však jednoduché. Muži síce 

nabrali  na  začiatku  súťaže  sľubný  smer, 
ale čoskoro sa začali prejavovať nedostat
ky v hre nášho družstva. Hráči robili časté 
chyby  a  psychicky  nezvládali  záverečné 
fázy stretnutí. Tréner našich volejbalistov 
Jozef Schreiber sa často sťažoval po stret
nutiach, že hráči nedokážu plnohodnot
ne bojovať počas celého zápasu. Navyše 
bolo len otázkou času, kedy hráčov opus
tí  najväčšia  hviezda  Malaciek  Karol  Šrá
mek,  ktorý  za  farby  nášho  mesta  hral 
dovtedy, kým sa nedohodol na podmien
kach zmluvy s jeho budúcim poľským za
mestnávateľom – Gwardia Wroclav. „V ča
soch najväčšej krízy nás predstihla Žilina 
a my sme spadli na predposlednú pozí
ciu,  ktorá  nám  akurát  zaručovala  baráž 

o udržanie sa v lige,“ hovorí prezident vo
lejbalového oddielu Strojár Malacky Du
šan  Rusňák. „Našťastie  nás  včas  posilnil 
navrátilec Dalibor Baran, ktorý bol na ne
úspešnom hosťovaní v Ústí nad Labem.“ 
Táto zmena strojárom evidentne prospe
la. „Dalibor  sa  stal  akousi  náhradou  za 
Šrámka. Od tejto chvíle  išli naše výkony 
hore,“ hovorí D. Rusňák. 

Budú bojovať až do konca
Malačania si napokon vybojovali účasť 

v elite slovenskej extraligy, keď v skupine 
o 5. až 8. miesto nechali za sebou vypadá
vajúcu Lovinobaňu a zachraňujúcu sa Žili
nu. V playoff  sa stretnú s  ťažkým súpe
rom, obhajcom titulu VKP Bratislava. Niet 
pochýb, kto je favoritom v tomto zápase! 
„My však budeme bojovať do konca,“ vra
ví D. Rusňák.

Naše  ženy  tiež  prešli  strastiplnou  zá
kladnou časťou. V mnohých ohľadoch sa 
scenár  ich  postupu  priblížil  scenáru  ich 
mužských kolegov. Hráčkam sa tiež v po
lovici súťaže nedarilo, a podobne ako mu
ži, bojovali o zotrvanie v súťaži. Začiatkom 
roka odišla od tímu kormidelníčka M. Ci
bulová  a  jej  miesto  nahradila  doterajšia 
asistentka  L.  Šimková. „Potrebovali  sme 

trénera s plnou licenciou, a tak sme anga
žovali Stana Demetroviča zo Studienky,“ 
vysvetľuje  D.  Rusňák.  Ženám  zrejme  vý
mena trénerov pomohla. Od tejto chvíle 
podávali lepší výkon a napokon sa kvalifi
kovali do playoff z 5. miesta. Čaká ich ná
ročný súper, vicemajster Slovenska z mi
nulej sezóny  Slávia uK Bratislava. Budú 
to iste náročné stretnutia s jasnými favo
ritmi na strane súpera. Playoff  sa začalo 
10.  marca  v  Bratislave,  domáca  odveta 
v Malackách bude 14. marca.

JAKUB VALACHOVIč

Play-off 
10. 3. Bratislava
Muži: VKP Bratislava – Strojár Malac-
ky
Ženy:  Slávia UK Bratislava – Strojár 
Malacky
Odvetné stretnutia v Malackách 
Muži: VKP Bratislava (1) – Strojár Ma-
lacky (8)
Ženy: Slávia UK SLSP Bratislava (2) – 
Strojár Malacky (7)
Hrá sa na tri víťazné zápasy, prvý,  tretí  
a prípadný piaty zápas sa hrajú na pa
lubovkách nasadených tímov.
Termíny: 
10. 3., 14. 3., 17. 3., prípadne 21. a 24. mar
ca.
Domáce zápasy
Ženy 14. 3. o 18.00 h v ŠH Malina 
Muži 14. 3. o 19.00 h v telocvični zŠ  
záhorácka

Dobrý štart malackých 
karatistov do roka 200�

AKCIE V KNIŽNICI
15. 3. o 14.00 h – Kráľ detských čitateľov, vyhlásenie víťaza 

súťaže za rok 2006;
26. – 31. 3. – Týždeň slovenských knižníc, týždeň bez pokút, 

exkurzie do knižnice, oboznámenie sa s literatúrou a činnosťou 
knižnice, zápisné bez poplatku pre žiakov 1.  ročníka základ
ných škôl, výstava  kníh v anglickom jazyku, vydavateľstvo Ox
ford university Press, seniori a internet, základy používania in
ternetu pre seniorov denne od 10.00 – 12.00 h;

26. 3. o 11. 00 h – Stretnutie s knihou pre ZŠ, nové knihy 
Alenka v krajine bodliakov a Hakáčové husle predstaví sám au
tor Jozef Moravčík Jakubovec;

26. 3. o 17. 00 h – Stretnutie so spisovateľom  Jožkom Mo

ravčíkom  a jeho priateľmi, Jozef Moravčík Jakubovec predstaví 
čitateľom svoju novú knihu, napísanú v záhoráčtine, Hakáčové 
husle, ktorá je pokračovaním knihy Hakáčové víno;

27. 3. o 10.00 h – Milionársky vedomostný kvíz, súťaž pre žia
kov 6. ročníkov malackých základných škôl...ale nie o milióny;

28. 3. o 17.00 h – Babinec so spisovateľkou Petrou Nagyo
vouDžerengovou, beseda s autorkou kníh Chcem  len  tvoje 
dobro, Za to mi zaplatíš, Pozri sa na seba;

29. 3. o 10.00 h – vyhlásenie  čestného čitateľa knižnice za 
rok 2006;

30. 3. od 17.00 h do  31. 3. do 10.00 h – Noc s Anderse
nom – pre deti, ktoré chcú stráviť  v spoločnosti rozprávkových 
bytostí zaujímavú noc v knižnici.

Oslávte týždeň slovenských knižníc

Strastiplná cesta 
volejbalistov do play-off
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Cez víkend (24. a 25. februára) sa 
v atletickej hale Elán v Bratislave 
konali Majstrovstvá SR juniorov 
a dospelých. Z početnej výpravy 
malackých atlétov pútali najväč
šiu pozornosť Barbora Šimková 
a Alexandra Štuková. Obe totiž 
dominujú vo svojich disciplínach 
v najťažšej ženskej kategórii. 

Suverénne k prvenstvu
V prvý deň majstrovstiev zasiahli do 

bojov o medaily Šimková na 60 m a Ďu
ricová v trojskoku. V súčasnosti najlep
šia slovenská šprintérka Šimková zača
la šampionát vo veľkom štýle. Už v roz
behu na 60 m zabehla rýchly čas 7,76 
sekundy, suverénne najrýchlejší v kva
lifikácii.  Zhodných  7,76  sekundy  po
tom predviedla i vo finále a bezpečne 
jej stačil na prvenstvo na šampionáte.

Papierové  predpoklady  favoritky 
v trojskoku medzi juniorkami potvrdila 
i Katarína Ďuricová. Svoje juniorské sú
perky zdolala rozdielom triedy a navy
še získala historickú bronzovú medailu 
v seniorskej kategórii. 

     
Pokazili štart, vyhrali zlato
Barbora Šimková i Alexandra Štuko

vá  úspešne  realizovali  svoje  finálové 
plány  v  prvý  deň  majstrovstiev. V  so
botu si obe zabezpečili účasť v A finá
le.  Šimková  na  dvojstovke,  Štuková 
v  behu  na  400  m.  Obe  zároveň  patrili 
k  jasným  favoritkám  na  zlato,  zvyšné 

kovy strácali hodnotu. Šimková finálo
vú  dvojstovku  zvládla  rovnako  suve
rénne,  ako  predchádzajúci  deň  šesť
desiatku.  Z  rovnováhy  ju  nevyviedol 
ani  pokazený  štart  a  na  druhý  pokus 
zavŕšila  svoju  súkromnú  medailovú 
zbierku zo šampionátu. 

Podobne  triumfovala  Štuková.  Po 
opakovanom štarte na 400 metrov šla 
okamžite  do  čela.  V  druhom  kole  ju 
však  predstihla  Slaníčková  z  Dubnice 
a  rozdiel  sa  sto  metrov  pred  cieľom 
prehlboval.  Pesimisti  našu  pretekárku 
už  zatratili  a  zmierili  sa,  že  tentoraz 
prehrá. Štuková však zo seba vydala na 
poslednej  stovke  všetky  sily  a  v  krás
nom  závere  svoju  súperku  tesne  zdo
lala. Šimková i Štuková tak obhájili mi
nuloročné prvenstvá na  týchto dvoch 
tratiach. 

Skvelé vyhliadky
Svoj  deň  nemal  osemstovkár  Ján 

Beňa.  Pretekár,  ktorý  ťaží  najmä  zo 
svojho  skvelého  finišu,  sa  tentoraz 
sklonil  pred  svojimi  súpermi. V  taktic
kom  rozbehu  stačil  jeho  čas  2:02,56 
len  na  5.  miesto  medzi  juniormi  a  10. 
medzi mužmi. 

Na rovnakej trati sa najlepšie darilo 
navrátilcovi medzi mužmi Jurajovi Mo
ravčíkovi. Niekdajší  talent našej atleti
ky štartoval v najkvalitnejšom rozbehu 
a s vypätím síl  finišoval celkovo šiesty 
medzi mužmi. AC Malacky malo zastú
penie i v ženskej osemstovke. Juniorka 

Aneta  Hollá  zvládla  svoj  taktický  roz
beh a vybojovala pre naše  farby zlato 
z juniorskej kategórie a striebro zo žen
skej. 

Bronzovým úspechom sa ešte blysla 
medzi  juniorkami  Katarína  Ďuricová 
v skoku do diaľky. 

Záverečný  boj  ženských  štafiet  na  
4 x 400 metrov vyznel v prospech Dub
nice  nad Váhom.  Naše  kvarteto  (  Srš
ňová, Šimková, Hollá, Štuková  ) vybo
jovalo  striebornú  priečku.  Tréner  AC 
Malacky Vladimír  Handl  zhodnotil  vý
kony Malačanov pozitívne: „Naši atléti 
sú skvele pripravení na hlavnú sezónu 
pod otvoreným nebom, ktorá sa začí
na v máji.“

Text, foto: JAkuB VAlAChOVič

VýSlEdky: 
Barbora Šimková – 60 m 1. miesto 
(7,76 ), 200 m 1. miesto (25,19 )
Alexandra Štuková  –  400  m  1. 
miesto (56,05 )
Aneta hollá  –  800  m  1. miesto  J,   
2. miesto Ž (2:20,96 )
katarína Ďuricová  –  trojskok  1. 
miesto J, 3. miesto Ž (12,16), diaľka 
3. miesto J, 5. miesto Ž (522)
Magda Sršňová – 60 m 20. miesto 
(8, 87) 200 m 20. miesto (29,87)
Ján Beňa  –  800  m  5.  miesto  J,  10. 
miesto M (2:02,56)
Juraj Moravčík  –  800  m  6.  miesto 
(2:01,97)
Jakub Valachovič  –  1500  m  14. 
miesto  (4:21,68)  3000  m  (nedobe
hol)
Rudolf Rusňák  –  60  m  27.  miesto   
(7,58)
Štafeta 4 x 400 m  (Sršňová,  Šim
ková,  Hollá,  Štuková)  2.  miesto 
(4:05,17)
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Už desiaty rok – 
22. a 23. júna 2007

STREETFEST 
MALACKY 
2007 – 
CRYSTAL 
RECORDS 
STARS

StreetFest Malacky je opäť tu! Ten
to rok oslávi 10. narodeniny. Street
Fest Malacky bude opäť predpo
sledný víkend pred letnými prázd
ninami – prvýkrát dva dni – 22. a 23. 
júna. Skupiny, ktoré sa na Street
Feste  predstavia, sú veľkým prekva
pením. V premiére si na podujatí za
hrajú aj známe zahraničné kapely  
a hudobné telesá, novinkou bude 
tanečná scéna, nebude chýbať hip 
hop či súťaž Crystal records stars. 

Basket na obzore
Ambíciou prvého ročníka StreetFes

tu v roku 1998 bolo najskôr usporadú
vať  športové  podujatie,  z  ktorého  sa 
však  neskôr  stal  aj  hudobný  festival 
s množstvom atrakcií. Streetbalový tur
naj bude v  tomto roku premiérovo za
radený  do  celoslovenskej  série  Street
ball  tour  2007  (www.basketland.sk), 
ktorá  sa  hrá  v  niekoľkých  mestách  po 
celom Slovensku. Vyvrcholí posledný jú
nový víkend Majstrovstvami SR v street
balle  v  Bratislave.  Okrem  basketbalu 
nebude  chýbať  turnaj  v  mixvolejbale, 
bohatý  sprievodný  program,  tradičné 
atrakcie  pre  deti  a,  samozrejme,  veľa 
stánkov s občerstvením. 

Crystal records stars
Novinkou StreetFestu 2007 je súťaž  

profesionálneho  nahrávacieho  štúdia 
Crystal  records  s  názvom  Crystal  re
cords  stars  (www.crystalrecords.sk). 
Uskutoční sa v sobotu 23. júna na hlav
nom pódiu. 

Počas  súťažného  dňa  sa  predstaví 
desať hudobných skupín a interpretov. 
Jeden si odnesie hlavnú cenu – nahrá
vanie vlastného CD v štúdiu Crystal re
cords. Prihlášky do súťaže s tromi pes
ničkami môžu záujemcovia posielať na 
info@crystalrecords.sk  do 25. mája 
2007,  bližšie  informácie  nájdu  na 
www.crystalrecords.sk. 

Do  Crystal  records  stars  sa  môžu 
hlásiť  interpreti  rôznych  hudobných 
žánrov,  skupiny  vystúpia  na  hlavnom 
pódiu StreetFestu. 

hlavným mottom celej súťaže je:

S vlastným albumom 
na vlastných nohách. 
Organizátori sú presvedčení, že treba 

podporovať aj rozvíjajúce sa a začínajúce 
hudobné skupiny,  interpretov. Práve sú
ťaž  Crystal  recordsu  im  dáva  príležitosť 
zahrať si s veľkými hudobnými telesami, 
ochutnať atmosféru hudobného festiva
lu.  Bližšie  informácie  o  festivale  nájdete 
na www.streetfest.sk. Svoje nápady, po
strehy  z  minulých  ročníkov  a  iné  pripo
mienky posielajte na info@streetfest.sk. 
Permanentky  a  jednodňová  vstupenka 
bude v predaji už v marci v sieti ticketpor
tal (www.ticketportal.sk). Pozor, jej cena 
sa bude zvyšovať každý mesiac počtom 
predaných permanentiek! Tak dlho nevá
hajte!                       mh                          

Mestské zastupiteľstvo na svojom 
marcovom zasadnutí schválilo 
zmenu rozpočtu na rok 2007 a ne
zabudlo na malackých športov
cov. 

Na energie v športovom areáli v Zá
mockom parku pripadá 600 000 Sk, na 
dotácie  pre  športové  organizácie 
600 000  Sk.  Prideľujú  sa  na  činnosť  na 
základe  správ  jednotlivých  športových 
organizácií,  ktoré  predkladajú  mestu. 
Kritériami  je veľkosť členskej základne, 
účasť  v  súťažiach,  športové  výsledky, 
práca  s  mládežou,  záujem  verejnosti 

a  divákov  o  daný  šport,  spolupráca 
s mestom pri organizovaní  športových 
podujatí  a  družobných  akcií  mesta.  
V  tomto  roku  boli  peniaze  rozdelené 
medzi  22  organizácií,  čo  je  o  dve  viac 
ako v roku minulom. Na športové akcie, 
ktoré sa konajú pod patronátom mesta, 
pripadlo 200 000 Sk, napríklad Športové 
hry malackej mládeže, Malacká desiat
ka,  turnaj  v  streetbale,  medzinárodný 
turnaj juniorov v stolnom tenise, vyhlá
senie najlepšieho športovca ap.

Pre organizáciu AD HOC, ktorá spra
vuje športovú halu s plavárňou a  letné 
kúpalisko, sa v rozpočte ráta s 3 600 000 
Sk, pre  tých najmenších športovcov sú 
určené  detské  ihriská,  na  ktoré  v  roku 
2007 dá mesto z rozpočtu 200 000 Sk. 

Pre  oblasť  športu  sú  určené  výdaje 
mesta aj v kapitálovej časti  rozpočtu – 
na  vybudovanie  ďalšieho  detského  ih
riska 300 000 Sk, na detský bazén na let
nom  kúpalisku  484  000  Sk  a  športov
com  by  malo  slúžiť  i  športové  ihrisko 
CVČ, kde sa počíta s nákladmi 100 000 
Sk, plánuje sa tiež odkúpenie pozemkov 
pod škvarovým ihriskom.

Ak  tieto  sumy  spočítame,  nie  je  to 
málo.  Samozrejme,  že  dobré  výsledky 
v  súťažiach  a  spokojnosť  športujúcich 
musia  pokrývať  i  výdavky  z  vlastného 
vrecka či nenahraditeľná pomoc spon
zorov. Výsledky  malackých  športovcov 
zviditeľňujú Malacky a s tými najlepšími 
sa určite stretneme na vyhlasovaní Naj
lepšieho športovca mesta už 13. apríla 
v Spoločenskom dome MCK.

AnTOn PAŠTEkA

Vo februári sa stretli organizátori 
z Malaciek, Šaštína, hlbokého 
a Borského Mikuláša, aby pripra
vili v poradí už 2. ročník Grand 
Prix Záhorie, ktorý sa bude konať 
pod záštitou Združenia obcí zá
horskej oblasti (ZOZO), ako aj pod 
patronátom primátorov miest 
a starostov obcí, v ktorých sa jed
notlivé behy uskutočnia.

Pribudnú  ďalšie  štyri  behy,  a  to 
v  máji  XXI.  ročník  mravenčiarskej  míle 
v  Plaveckom  Štvrtku,  v  júni  IV.  ročník 
záhoráckeho  polmaratónu  v  Senici,  
v septembri beh Smrdáky – Koválov – 
Smrdáky a taktiež v septembri I. ročník 
cestného  behu  Medlenov  chodníček 
v  Gbeloch.  Slávnostné  vyhodnotenie 

sa  uskutoční  10.  novembra  po  skon
čení 24. ročníka malackej desiatky prá
ve v Malackách. Najlepší traja v piatich 
kategóriách  mužov  a  dvoch  kategó
riách  žien  získajú  športové  poháre 
a diplomy. 

Hlavným rozhodcom Grand Prix Zá
horie bude opäť Mgr. Ivan Lajda zo Šaš
tína. 

V  Malackách  možno  získať  bližšie  
informácie u: 

Márie Trenčíkovej 772 34 05 alebo
Mgr. Antona Pašteku 772 36 16. 

Propozície jednotlivých behov a prie
bežné výsledky budú na webovej strán
ke  www.zahoracka.sk  alebo  v  novi
nách My Záhorie.

AnTOn PAŠTEkA

Grand Prix Záhorie 
v druhom ročníku

NAJ
✃

  ANketový lístok

Športovec (meno a priezvisko , klub , kategória)
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Mesto športovcom

Malacké AC 
oslnilo halu Elán

Katka Ďuricová sa pred skokom riadne rozcvičila.

Hlasujte aj vy!
Redakcia Malackého hlasu súbežne 

vyhlasuje anketu o najobľúbenejšieho 
športovca a športový kolektív mesta. 
Môžete dať hlas športovcovi a športo
vému kolektívu Malaciek, ktorý je vám 
najsympatickejší, resp. výkony koho 
najviac oceňujete v rámci malackého 
športu a reprezentácie mesta. 

Vystrihnite uverejnený anketový 
lístok a pošlite ho poštou na adresu re
dakcie, prineste osobne na MsÚ do 
klientkej kancelárie M. Jurdákovej   
alebo jednoducho vhoďte do schránky 
mestských médií pri schodisku do 
MsÚ.

 Spomedzi všetkých, ktorí sa do an
kety zapoja, bude počas slávnostného 
večera vyžrebovaných desať šťastliv
cov – výhercov vecných cien.
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