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Prednosť 
dostalo 
parkovisko

Poslanci na zasadnutí mestského 
zastupiteľstva 14. 3. neschválili od
predaj mestského pozemku spo
trebnému družstvu COOP Jednota 
Senica, na ktorom chcelo rozšíriť 
predajňu. Nateraz spoločnosť od
kupuje len pozemky pod jestvujú
cou predajňou, ktoré si od mesta 
prenajímalo. Za 412,5 m2 zaplatí  
na základe znaleckého posudku 
1 061 275 Sk. Ako povedal pre Ma
lacký hlas predseda predstaven
stva družstva Ing. Ivan Bzdúšek, zá
meru rozšíriť predajňu sa nevzdá
vajú, no tento rok to už nebude.

Malacky pred Šaštínom
„Predajňu sme chceli prestavať hlavne 

kvôli zákazníkom. Plánujeme rozšíriť sor
timent a táto prevádzka už roky funguje 
v stiesnených podmienkach. Zámer sme 
už mali predbežne prerokovaný s mes
tom, doložili sme vyžiadaný geometrický 
plán a vizualizáciu stavby a čakali, ako do
padne odpredaj,“ povedal I. Bzdúšek. 
Družstvo uprednostnilo pri plánovaných 
tohtoročných investíciách Malacky pred 
ŠaštínomStrážami. Po neprevedení po
zemku pred predajňou do ich vlastníctva 
bude musieť hľadať v komunikácii s mes
tom nové riešenie. 

Parkovisko pre 30 áut
„Ak by sa Jednota rozširovala dopredu, 

ohrozila by dopravná situácia chodcov,“ 
zaznelo v diskusii pri rozhodovaní na MsZ. 
Primátor teda odporučil pozemky neod
predať s tým, že mesto nájde riešenie, 
kam premiestni tu stojace predajné stán
ky. Tak vznikne priestor na vybudovanie 
parkoviska asi pre 30 áut. Jeho návrh pod
porili aj prítomní poslanci za Juh Eva Savi

Raz zvernica, potom nie...
„V súčasnosti sa uskutočňujú rokova

nia so zástupcami MO o ďalšom pokra
čovaní výstavby oplotenia, nakoľko je 
možné jeho využitie pri ochrane VO Zá

horie pred vstupom zveri na pristávaciu 
plochu letiska a vstupom nepovolaných 
osôb do priestorov vojenského obvodu, 
ktoré sú ohrozené nevybuchnutou mu
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VRACIAME SA K TÉME

Výstavba „plotu“ 
slobody bude
pokračovať

Pred dvoma rokmi redakcia Malackého hlasu ako jedna z prvých infor
movala o výstavbe líniového oplotenia Bažantnica – Obora (MH 8/2006), 
ktorú financovali Vojenské lesy a majetky, o. z., Malacky (VLM). Podľa  
V. Marušinca, vtedajšieho zástupcu riaditeľa služobného úradu minister
stva obrany (MO), tu mala vzniknúť zvernica, ktorá mala slúžiť na chov 
muflónov, danielov, srnčej a jelenej zveri. Po občianskych protestoch 
(spísaní petície, ktorú podporili ľudia z celého Slovenska) a medializovaní 
kauzy v celoštátnych médiách bývalý minister František Kašický výstav
bu oplotenia zastavil. Podľa aktuálneho stanoviska z MO sa vo výstavbe 
zvernice pokračovať nebude, ale v oplocovaní vojenského obvodu áno. 

Dávne kultúry oslavovali Nový rok 
prvého apríla. Až zmenou juliánskeho 
kalendára na gregoriánsky z rozhod
nutia pápeža Gregora XIII. v 16. storočí 
sa začal označovať ako začiatok roka 
prvý január.

Mnohí Francúzi túto zmenu od
mietli alebo o nej nevedeli, a tak „bú
chali šampanské“ prvého apríla. Ostat
ní si z tradicionalistov uťahovali a sna
žili sa ich oblafnúť rôznymi trikmi. Ten
to deň zvykli volať „Poisson d‘ avril“ či
že „aprílová ryba“, pretože mladá na
ivná ryba sa vždy ľahšie chytá. Chrbá
ty „bláznov“ preto často zdobili obráz
ky týchto nemých tvorov. Angličania 
prijali gregoriánsky kalendár až v roku 
1752, no deň vtákov sa „ujal“ okam
žite. 

V roku 1900 prírodovedec Otto Her
mann, ktorý žil a pôsobil v Brezne, za
ložil prvoaprílovú ochranársku tradí
ciu – Medzinárodný deň vtáctva. 

Po malom historickom exkurze sa 
vráťme do slovenskej reality. Nedávno 
sa v éteri objavila správa o tom, že ho
landská spoločnosť Darc Leisure vy
buduje za viac ako 100 miliónov eur 
na ploche 450 hektárov neďaleko Hu
menného zábavný park Vtáčie údolie. 
Po parížskom Disneylande bude jedi
nečný v celej Európe. Má to len jednu 
chybičku krásy – 60 % rozlohy sa na
chádza v chránenom území. Ochran
né krídla nad celou investíciou prisľú
bila aj naša vláda. Príroda – nepríro
da. Strážca – štát obhajuje aj dostav
bu plota v lesoch na Záhorí, aby uchrá
nil okrídlené stroje na kuchynskom le
tisku pred zatúlanou zverou. Bohužiaľ, 
nie je to prvý apríl.      

LUCIA VIDANOVÁ

Vtáci sa 
zabavia

Pozývame Vás na mimoriadne za
sadnutie mestského zastupiteľ
stva, ktoré sa uskutoční 3. apríla 
so začiatkom o 17.00 h vo veľkej 
zasadačke Mestského úradu na 
Radlinského ulici v Malackách.

V rámci programu budú prero
kované návrhy zmluvných vzťahov 
so spoločnosťou A.S.A. Zohor, spol. 
s r. o.; spolufinancovania projektu 
Rekonštrukcia Pálfiovského kaštie
ľa; bezplatného prevodu majetku 
štátu v správe MO SR na Mesto Ma
lacky a Vyhlásenie dobrovoľnej 
zbierky na ochranu a obnovu Pálfiov
ského kaštieľa. 

Všetci ste srdečne vítaní.
Kompletnú pozvánku nájdete aj 

na www.malacky.sk.

Po rekonštrukcii na Ul. J. Kostku 
vznikne menšia pešia zóna. Do
vtedy musia byť chodci  trpezliví.

[podľa týždenníka Žurnál]

Týždenník Žurnál sa podľa vzoru spo
ločnosti Mercer Consulting´s pokúsil zo
staviť rebríček slovenských miest, ktorý 
zohľadňuje viaceré faktory, a podľa nich 
vyhodnotiť sídla s najlepšou kvalitou ži
vota. Podľa prepočtov Žurnálu sú najlep
ším slovenským miestom na život 18tisí
cové Malacky. Výsledky prieskumu týž
denník uverejnil vo svojom 13. tohtoroč
nom čísle.

„O tom, či sa v meste žije dobre, roz
hoduje množstvo vecí. Vplyv naň majú 
faktory ako: geografická poloha, štruktúra 
priemyslu, rozvinutosť služieb, ale aj na

pojenie na infraštruktúru,“ uvádza  v hod
notení týždenník. Celkovo najlepším mies
tom na život v Slovenskej republike podľa 
súčtu hodnotených kritérií, ktorými boli 
zeleň a odpadové hospodárstvo, miera 
nezamestnanosti, výška priemernej mzdy 
a bezpečnosť, sú Malacky. Druhá priečka 
patrí Skalici, tretia Žiline. „Dá sa povedať, 
že komparatívnou výhodou Malaciek  
a Skalice je relatívna malosť a dobrá po
loha,“ uzatvára Žurnál. Téme úspechu 
Malaciek v hodnotení Žurnálu sa bu
deme venovať aj v ďalšom čísle. Priví
tame aj vaše čitateľské komentáre, kto
ré môžete posielať na malackyhlas@
malacky.sk do 8. apríla.                ipo

Najlepšie sa žije
v Malackách
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nová a Ladislav Čas. „Bijeme sa o každé 
jedno parkovacie miesto,“ povedal L. Čas. 
Poslanec Pavel Spusta prišiel s návrhom, 
aby Jednota riešila rozšírenie priestorov 
nadstavbou alebo pristavaním odzadu.

Lepšie riešenie...
„Rozšírenie predajne odzadu by bolo 

ešte lepšie,“ reagoval I. Bzdúšek. „Parkovis
ko by zároveň mohlo slúžiť aj našim zákaz
níkom,“ dodal. Predsedu predstavenstva 

COOP Jednota Senica mrzela len jedna 
vec. „Keby sme už po rokovaniach s mes
tom vedeli, že tu nie je šanca získať poze
mok pred budovou, tak by sme sa zaria
dili inak. Mohli sme pripraviť dokumentá
ciu a architektonické riešenie rozšírenia 
predajne tak, ako to bude prijateľné,“ za
myslel sa. „Južania“ mohli nakupovať 
v staronovej predajni už tento rok, na 
zlepšenie kvality služieb si budú musieť 
ešte počkať. 

LUCIA VIDANOVÁ

Milí čitatelia, 
hodnoťte príspevky z minulého čísla. 

Top príspevok:

prepadák:
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na spracovanie: 
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MsZ schválilo
• formulovanie úloh uložených v uzne

sení č. 14/2008/3, týkajúce sa zapracova
nia cestného obchvatu východne od diaľ
nice D 2, ktorý by spojil štátnu cestu z Ro
hožníka s cestou od Perneka a s diaľnič
nou križovatkou, a jeho zapracovania do 
územného plánu mesta,

• spresnenie uznesenia č. 113/2007, tý
kajúce sa odpredaja kotolní s pozemkami 
pod nimi,

• VZN o určení názvu novej ulice na 
území mesta Malacky – Priemyselná uli
ca,

• VZN o prenájme pozemkov vo vlast
níctve mesta s pripomienkami,

• Dodatok č. 1 k VZN č. 8/2007 o miest
nych daniach a miestnom poplatku za ko
munálne odpady a drobné stavebné od
pady v meste Malacky, ktorým sa upravu
jú podmienky dočasného parkovania na 
vyhradenom priestore,

• odplatný prevod nehnuteľností – po
zemku pod predajňou COOP Jednota na 
sídlisku Juh v celkovej cene 1 061 275 Sk,

• zriadenie vecného bremena na ne
hnuteľnostiach vo vlastníctve Mesta Ma
lacky podľa LV 2414, a to: parc. č. 1658/1, 
zastavaná plocha o celkovej výmere 2570 
m², parc. č. 1658/2, zastavaná plocha 
o celkovej výmere 12320 m², parc. č. 223, 
orná pôda o celkovej výmere 68 m², parc. 
č. 244/2, záhrada o celkovej výmere 1658 
m², parc. č. 257, záhrada o celkovej výme
re 2570 m², parc. č. 280/12, zastavaná plo

cha o celkovej výmere 12 777 m², parc.  
č. 1660, vodná plocha o celkovej výmere 
4398 m², na dobu neurčitú, bezodplatne, 
za účelom napojenia obchodného centra 
na siete technického vybavenia územia 
a vybudovania príjazdnej a odjazdovej 
komunikácie v prospech Fastav Develop
ment, s. r. o., so sídlom v Žiline, Bytčická 2,

• odplatný prevod nehnuteľnosti vo 
vlastníctve mesta, a to parc. č. 2747, za
stavaná plocha o celkovej výmere 587 m² 
v prospech vlastníkov bytov v bytovom 
dome na Ul. 1. mája, súp. č. 2379 v Malac
kách za cenu 3 Sk/m², čo je celkom 1761 
Sk,

• nájomné za nebytové priestory na 
Mierovom námestí 12 v Malackách pre 
obchodnú spoločnosť Progres Malacky,  
s. r. o., vo výške 2000 Sk/m²/rok za kance
lárske priestory a vo výške 1500 Sk/m²/rok 
za skladové priestory s účinnosťou od  
1. 1. 2008,

• zámer riešenia problematiky nakla
dania s TKO v meste,

• dokument Vyhlásenie voľby hlavné
ho kontrolóra mesta Malacky.

MsZ zobralo na vedomie
• dôvodové správy k jednotlivým bo

dom rokovania,
• správu hlavnej kontrolórky Ing. Ľubi

ce Čikošovej o výsledkoch kontroly vede
nia centrálnej evidencie zmluvných vzťa
hov Mesta Malacky,

• správu o výsledkoch vyhodnotenia 

odpadového hospodárstva mesta za rok 
2007.

MsZ zrušilo
• uznesenie č. 123/2007/2, týkajúce sa 

prenájmu pozemku pod predajňou  
COOP Jednota na sídlisku Juh.

MsZ vyhlásilo
• voľbu hlavného kontrolóra mesta  

na 15. 5. 2008 o 17.00 h, pričom uchádza
či o túto funkciu, spĺňajúci kritériá môžu 
svoje prihlášky podávať od zverejnenia 
vyhlásenia do 30. 4. 2008 do 12.00 h.

MsZ uložilo mestskému úradu
• objednať vyhotovenie a zabezpečiť 

označenie novej ulice mesta Malacky – 
Priemyselná,

• dohodnúť sa so spol. s r. o.  Fastav De
velopment do podpisu o zriadení vecné
ho bremena o súhlase na uložení optické
ho kábla MsP Malacky do budovanej tra
sy,

• prijať opatrenia na odstránenie zis
tených nedostatkov z kontroly vedenia 
centrálnej evidencie zmluvných vzťahov 
mesta, predložiť písomnú správu o plnení 
prijatých opatrení, určiť zodpovedných 
pracovníkov za zistené nedostatky a uplat
niť voči nim opatrenia,

• pripraviť návrhy zmlúv potrebných 
k žiadosti o nenávratný finančný príspe
vok na nakladanie s TKO v meste Malac
ky,

• pripraviť a po zverejnení výzvy po
dať žiadosť o nenávratný finančný príspe
vok na budovanie závodu na triedenie 
odpadu,

• pripraviť podklady na schválenie spo
ločnosti, ktorá bude prevádzkovať závod 
na triedenie odpadu,

• vybaviť písomne predložené inter
pelácie a podnety poslancov v zmysle ich 
požiadaviek a zákona (celkom ich bolo 
10).

MsZ splnomocnilo 
primátora mesta
• podpísať kúpnu zmluvu medzi Mes

tom Malacky a COOP Jednota Senica 
o prevode nehnuteľnosti – pozemku pod 
predajňou na sídlisku Juh v Malackách,

• podpísať zmluvu o zriadení vecného 
bremena na základe kolaudačného roz
hodnutia a geometrického plánu s pres
ným vyznačením trasy uloženia prípojok 
a príjazdovej a odjazdovej komunikácie 
na parcelách zaťažených vecným breme
nom so spol. s r. o. Fastav Development 
Žilina v zmysle prijatého uznesenia,

• podpísať kúpnu zmluvu o odplat
nom prevode nehnuteľnosti – parc. č. 
2747 v prospech vlastníkov bytov v byto
vom dome na Ul. 1. mája, súp. č. 2379 
v zmysle prijatého uznesenia,

• pokračovať v rokovaní s firmou ASA 
pri príprave projektu budovania závodu 
na triedenie odpadu s účasťou mesta.

 ANtON PAštekA

o čom rokovali poslanci msZ 13. marca? priemyselná
Takýto názov ponesie nová ulica 

– cesta, ktorá vznikla vybudovaním 
komunikácie do zóny C Priemysel
notechnologického parku Záhorie  
a spája Pezinskú ulicu s Továrenskou. 
Odsúhlasili ju poslanci MsZ na za
sadnutí 13. marca. 

prednosť dostalo
parkovisko

Takéto uznesenie prijal snem ZOZO  
na základe podnetu primátora Malaciek 
RNDr. Jozefa Ondrejku. Snem ZOZO, kto
rý sa uskutočnil 18. marca, sa ďalej uznie
sol aj na požiadavke smerom k Združe
niu miest a obcí Slovenska (ZMOS), aby 
presadzovalo finančnú kompenzáciu 
pre okresy Malacky, Pezinok a Senec. „Na 
Slovensku – a ani na Záhorí – nemajú 
všetky samosprávy rovnaké podmienky 
na spravovanie vecí verejných.  Národ
ný strategický referenčný rámec, ktorý 
určuje podmienky čerpania zdrojov z eu
rofondov na nové programovacie obdo
bie, podpísal tvrdý ortieľ pre Bratislavský 
kraj.“ Jozef Ondrejka priblížil na sneme 
ZOZO situáciu, v akej sa nachádza okres 
Malacky: „Z jedenástich operačných pro
gramov môžeme žiadať o finančnú pod

poru len v troch programoch. Obnova 
bytových domov alebo rekonštrukcia 
miestnych komunikácií z európskych 
fondov zostane pre náš región nedosiah
nuteľným cieľom. Historické pamiatky 
budú naďalej chátrať, o plánoch pomo
ci seniorom alebo sociálne slabším už 
prestaneme aj hovoriť. Riešenia kvality 
ovzdušia a podporu obnoviteľných zdro
jov energie budeme chodiť obdivovať 
k susedom. Ambícia urobiť zo Záhoria 
destináciu cestovného ruchu zostane 
v jeho dolnej časti len ambíciou bez mož
nosti realizácie. Štúdie a stratégie rozvo
ja infraštruktúry sa stanú bezcenným 
zdrapom papiera. Z Dolného Záhoria sa 
stane Bohom a Európskou úniou zabud
nutý kraj,“ uzatvoril RNDr. Jozef Ondrej
ka.                    IVANA POtOČŇÁkOVÁ

Slovenská republika prejde 1. januára 
2009 na spoločnú európsku menu. Preto 
je nevyhnutné zvládnuť plynulý prechod 
zo slovenskej koruny na euro a zabezpe
čiť, aby všetci občania boli včas informo
vaní a najmä pripravení na používanie 
jednotnej európskej meny.

Mesto Malacky preberá zodpovednosť 
za prípravu na zavedenie eura v rozsahu 
svojich samosprávnych kompetencií. 

Akčný plán mesta na zavedenie eura 
vychádza z blížiaceho sa termínu precho
du na spoločnú európsku a ukázala sa po
treba zriadiť infolinku v rámci už jestvujú
cej Linky dôvery. Na otázky súvisiace s prí
pravou podnikateľov či bežných občanov 

na novú menu bude na telefónnom  čísle 
772 56 86 odpovedať finančný odborník 
vždy vo štvrtok od 15.00 do 21.00 h, a to 
už od 1. apríla.
Bezplatné poradenstvo na Linke dôve-
ry s telefónnym číslom 034/772 56 86 
budú poskytovať odborníci takto: 
Pondelok   –  lekár 
Utorok       –  sociálny poradca
Streda         –   psychológ  a  protidrogový 

poradca
Štvrtok      –  poradca k zavedeniu eura
Piatok       –  právnik       

Linku dôvery zabezpečuje Klientske 
centrum Mestského úradu v Malackách. 

Mgr. ALeNA kMeCOVÁ, vedúca kC

TLačová  správa

dolné Záhorie – 
zabudnutý kraj

„Združenie miest a obcí záhorskej oblasti (ZOZO) žiada vládu SR, aby v štát-
nych rozpočtoch na roky 2009 – 2013 zabezpečila finančnú kompenzáciu pre 
mestá a obce Bratislavského kraja za obmedzenú možnosť čerpania prostried-
kov z eÚ.“

Neschválený návrh rozšírenia predajne

nová sLUžba Linky dôvery

• Pravidelný kontrolný deň na stavbách, 
ktoré realizuje mesto, vykonal 14. 3. pri
mátor J. Ondrejka. Kontrola bola zamera
ná predovšetkým na rekonštrukciu Ulice 
J. Kostku. Dodávateľ tu vykonal preklád
ku elektrického vedenia a priestor je pri
pravený na položenie zámkovej dlažby.
• V ten istý deň navštívil primátora J. On
drejku záujemca o výstavbu výškovej 
budovy s polyfunkčným využitím v mes
te. Prípadnej výstavbe bude predchá
dzať žiadosť o zmenu územného plánu 
mesta, ktorá podlieha schvaľovaciemu 
procesu v mestskom zastupiteľstve.
• Generálny sekretár Slovenskej hokej
balovej únie Róbert Košťál oslovil 17. 3. 
malackú samosprávu s ponukou zorga
nizovania celoslovenských pretekov 
v plávaní veteránov v športovej hale Ma
lina. Podmienkou usporiadania poduja
tia je vybavenie ŠH časomierami.
• Výberová komisia na dodávateľa redi
zajnu internetovej stránky mesta Malac
ky zasadala 19. 3. Komisia vyberala z pia
tich ponúk. Výsledky verejnej súťaže bu
dú zverejnené na www.malacky.sk.
• Komisia, ktorá sa zaoberá prípravou 
projektu odkanalizovania mesta, zasa
dala 20. 3. Hlavným výstupom pred ďal
ším stretnutím je aktualizácia a doplne
nie ďalších úloh.
• O pripravovanej zmene rozpočtu mes
ta rokoval 20. 3. primátor J. Ondrejka 
s vedúcim oddelenia ekonomiky MsÚ  
L. Adamovičom. Návrh na zmenu roz
počtu, ktorým sa budú poslanci MsZ za
oberať na svojom zasadnutí 22. 5., je za
meraný na stanovenie priorít v oblasti 
rekonštrukcie komunikácií a chodníkov.
• V ten istý deň rokoval primátor J. On
drejka s riaditeľom Úradu BSK V. Dzúri
kom o príprave materiálu, ktorý obsahu
je návrh na zriadenie strednej školy v Ma
lackách vrátane jej odborného zamera
nia. Materiálom sa majú zaoberať po
slanci BSK na aprílovom zasadnutí.
• 27. 3. zasadala správna rada nadácie 
Pro Malacky, ktorá rozhodla o finančnej 
podpore na realizáciu trinástich projek
tov. Výsledky II. grantového kola nadácie 
prinesieme v nasledujúcom čísle novín.

-ipo- 

Krvavú svadbu v podaní Divadla na hambálku si 25. 3. v Kultúrním domečku po-
zrela pri príležitosti Dňa učiteľov viac ako stovka malackých učiteľov. Primátor Jo-
zef Ondrejka, občianskym povolaním učiteľ, tak poďakoval pedagógom za odve-
denú prácu.                            Foto: S. Osuský
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SAMOSPRÁVA

V roku 2007 pokračoval v našom 
meste  separovaný  zber  papiera, 
skla a plastov a v základných ško-
lách  aj  zber  tetrapakov  –  viac-
vrstvových  kombinovaných  ma-
teriálov  (obaly  od  mlieka  a  džú-
sov).  Novinkou  bolo  zavedenie 
možnosti  vhadzovania  tetrapa-
kov  aj  do  kontajnerov  na  plasty 
a  kovových  obalov  do  kontajne-
rov na sklo. 

Separovaný zber mal stúpajúci 
trend (tabuľka č. 1). Potešujúci je nárast 
vyzbieraného skla, papiera aj plastov, 
ktorých sa vyzbieralo oproti roku 2006 
dvojnásobne. 

Okrem toho mesto prevádzkovalo 
odpadové dvory na Partizánskej a Hlbo
kej ulici, kde sa odoberali od občanov 
nebezpečné odpady (staré farby, oleje, 
autobatérie, žiarovky, výbojky a iné), 
ako aj objemný odpad (nábytok, elek
tronický odpad, staré umývadlá, kober
ce a pod.) a drobný stavebný odpad.

Dva razy za rok sa uskutočnil zvoz 
objemného odpadu od občanov v mes
te. Drevný odpad, ktorý sa počas roka 
nazbieral na odpadovom dvore na Hl
bokej z výrubov a ošetrovania drevín 
z verejnej zelene a od občanov, odo

berala firma Termming, a. s., Bratislava 
na drevnú štiepku. 

Z tabuľky č. 1 možno vyčítať trvalý 
nárast množstva vyprodukovaných ko
munálnych odpadov, hlavne zmesové
ho a nadrozmerného, ale aj pozitívne 
rastúci trend separovaného zberu pa
piera, skla a plastov.

Na porovnanie v tabuľke č. 2 uvá
dzame aj výsledky tvorby odpadu, v ta
buľke č. 3 separovanie v iných mestách, 
ktoré sú približne rovnako veľké ako 
Malacky.

Na základe údajov uvedených v ta
buľke č. 3 vidieť, že ešte máme rezervy  
a máme čo robiť, aby sme sa priblížili 
v separovanom zbere Skalici a Šali.

Z finančného hľadiska sa v roku 
2007 vyvíjalo odpadové hospodárstvo 
tak, ako je uvedené v tabuľke č. 4.

Podľa zákona o odpadoch 
musia byť výdavky na odpa
dové hospodárstvo kryté 
príjmami a opačne, príjmy 
môžu byť použité len na 
krytie nákladov na odpado
vé hospodárstvo. 

Z uvedených tabuliek vidieť, že vý
davková časť nákladov rástla viac ako 
príjmová časť. Dôvodom bol nielen ná
rast množstva komunálnych odpadov 
produkovaných v našom meste a z to
ho vyplývajúce zvýšené náklady na ich 
zber, odvoz a likvidáciu, ale aj zvyšujú
ce sa zákonné poplatky za skládkova
nie odpadov. Naopak poplatok za na
kladanie s komunálnymi odpadmi sa  
u nás viacero rokov nemenil a bol je
den z najnižších v porovnaní s podob
ne veľkými mestami (čo platí aj teraz – 
tabuľka č. 5). Aj preto bolo potrebné 
upraviť poplatky za nakladanie s tu
hým komunálnym odpadom na rok 
2008 aspoň o 10 %.

• • •

Z tabuľky č. 4 vidieť, že sepa
rovať sa oplatí. Čím viac fi
nančných prostriedkov zís
kame zo separovaného zbe
ru a ušetríme v nákladoch 
na zber, odvoz a likvidáciu 
odpadov, o to môžu byť po
platky, ktoré musia platiť 
občania, nižšie.

Spracovali: 
RNDr. BožeNa oRgoňoVá, 

Ing. FRaNtIšek klíma, 
oddelenie životného prostredia

Foto: archív 

Nakladanie s komunálnymi odpadmi
v meste za rok 2007

P. č. Druh odpadu rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 %

  1. Zmesový komunálny odpad 3515,56 3470,57 4191,17 4279,88 102,12

  2. Objemný odpad 582,37 479,93 780,55 885,51 113,45

  3. Drobné stavebné odpady 668,97 778,8 950,81 927,23 97,52

  4. Papier 124,83 155,43 191,53 222,13 115,97

  5. Sklo 120,4 150,16 173,22 221,95 128,13

  6. Opotrebované pneumatiky 19,46 5,1 4,84 11,50 237,60

  7. Žiarivky a výbojky 0,063 0,095 0,15 0,75 500

  8. Kovy 37,28 19,5 9,58 3,40 35,49

  9. Elektronický odpad 6,79 4,44 5,37 8,40 156,42

10. Ostatné nebezpečné odpady 0,2 0,5 1,32 0,30 22,72

11. Plasty        –        – 27,49 51,86 188,65

12. Viacvrstvové kombinované materiály        –        – 23,99 14,6 60,85

Tvorba odpadu (v kg/občana) Malacky  Modra Pezinok Šaľa Skalica

komunálny odpad 235 281 274 349 244

objemný odpad 49 49 69          – 22

stavebný odpad 51 43          –          – 52

spolu: 335 373 343 349 318

Separovaný zber v kg/občana Malacky Modra Pezinok  Šaľa Skalica

papier 12,20 4,89 17,96 14,81 23,18

sklo 12,20 6,01 1,68 10,33 6,35

plasty 2,85 3,12 2,64 6,35 6,02

spolu 27,25 14,02 22,28 31,49 35,55

 Príjmová časť (v tis. Sk)

r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 %

popl. za zber a likv. odpadov 8 495 9 893 10 179 10 887 107

predaj druhotných surovín 221 413 333 346 104

príspevok z recyklač. fondu 217 317 90 362 402

spolu: 8 933 10 623 10 602 11 595 109

Výdavková časť (v tis. Sk) r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 %

uloženie odpadu na skládku 2 436 2 471 3 038 3 527 116

zber a odvoz odpadov 7 737 7 253 8 657 9 719 112

spolu 10 173 9 724 11695 13 246 113

Mesto Sk/os. a deň Prepočet Sk/osoba, rok

Malacky  – 1 až 4 osoby v rodine 1,2 432

                   – 5 a ďalšie osoby 0,6 219

Skalica 1,64 599

Senica 1,667 608

Holíč 1,51 551

Šaľa           – rodinné domy 1,775 648

                  –  bytové domy 1,7 621

Pezinok  – rodinné domy 2,1 767

                   –  bytové domy 2,4 876

Tabuľka č. 1 – Tvorba odpadu v tonách za rok

Tabuľka č. 2 –  Porovnanie tvorby odpadu s inými mestami

Tabuľka č. 5 – Sadzba poplatkov pre fyzické osoby v roku 2008

Tabuľka č. 3 – Porovnanie separovaného zberu

Tabuľka č. 4 – Finančné hodnotenie

31. marca sa v komplexnej bytovej 
výstavbe uskutočnil

jarný zvoz 
objemného 
odpadu. 

7. apríla čaká aj rodinné domy. Ob
čania musia odpad vyložiť k stojis
kám kontajnerov alebo na okraj 
cesty, alebo na iné vhodné a prí
stupné miesto v nedeľu poobede 
alebo pondelok ráno do 7.00 h. Mô
žu to byť nepotrebné televízory, 
chladničky, sporáky, starý nábytok 
či koberce, staré umývadlá a pod. 
Zvoz sa netýka biologického odpa
du zo  záhrad!

Využite 
odpadové dvory
Nadrozmerný odpad, drobný staveb
ný odpad, ako aj vytriedený odpad 
z domácností s obsahom škodlivín 
(napr. autobatérie) je možné vyviesť 
na odpadové dvory.
Prevádzkové hodiny (1. 4. – 30. 9.)
Partizánska ulica    
Po – Pia:  16.00 – 19.00 h
So:  12.00 – 16.00 h
Hlboká ulica
Ut, St, Pia, So:    9.00 – 17.00 h 
Št:  11.00 – 19.00 h 
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Nová sila regiónu 

Tento projekt je spolufi nancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Investícia do vašej budúcnosti

O
operačný 
program 
bratislavský 
kraj

P B K

Prichádza s Operačným programom Bratislavský kraj

Prostredníctvom Operačného programu Bratislavský kraj bude v rokoch 2008 – 2013 z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 

a štátneho rozpočtu SR investovaných 3,3 miliardy Sk. Podporené budú najmä projekty obnovy sídiel, zachovania prírodného dedičstva, 

budovania cyklotrás a zlepšenia regionálnej a mestskej hromadnej dopravy. Rovnako budú podporené aj projekty zavádzania inovácií 

a progresívnych technológií do podnikateľskej sféry a projekty informatizácie spoločnosti. 

Tieto prostriedky posilnia konkurencieschopnosť Bratislavského kraja a zvýšia kvalitu života nás všetkých, obyvateľov regiónu. 

Bratislavský kraj bude tak atraktívnejší pre život a na podnikanie.

Podrobnejšie informácie o Operačnom programe Bratislavský kraj nájdete na www.opbk.sk.

MH 08 F12
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níciou a následne eliminácií rizík ohrozenia života a zdravia 
týchto osôb. Naopak výstavba zvernice je zrušená na zákla
de  dohody  ministra  obrany  SR  a  generálneho  riaditeľa Vo
jenských  lesov  a  majetkov  SR,“  píše  vo  svojom  stanovisku 
hovorca  MO  Vladimír  Gemela.  Tieto  dôvody  uviedli  VLM 
v žiadosti o stanovisko CHKO k stavbe ešte v roku 2006. Ne
skôr sa z „nevinnej“ stavby vykľula výstavba zverni
ce. Po dvoch rokoch sa vracajú k pôvodnému zdô
vodneniu, zrejme „priechodnejšiemu“.

V tichosti pokračujú
„Myslím si, že sa o tom nejaký čas prestane ho

voriť, zabudne sa na to a oni budú potichu pokra
čovať,“ vyjadril domnienku člen petičného výboru za zasta
venie  výstavby  plotu  starosta  Kuchyne  Róbert  Bujna  v  prí
spevku  A.  Šimončiča  v  týždenníku  Život  35/2007.  A  mal 

pravdu. „To som nevedel,“ neskrýval prekvapenie po tom, čo 
mu redakcia Malackého hlasu oznámila aktuálne stanovisko 
ministerstva. 

„Nerezignujeme. Tému spolu s občianskymi združeniami 
a ochranármi otvoríme opäť. Ak to bude nutné, zvoláme tla
čovú konferenciu. Tá posledná bola úspešná a zúčastnilo sa 
jej asi dvadsať celoštátnych médií,“ reagoval vzápätí. 

Na  základe  bohatých  skúseností  tejto  obce  s  re
zortom obrany si dovolí tvrdiť, že sa „zelení“ správajú 
silovo a arogantne. „Robia si veci po svojom. Aj bez 
súhlasu verejnej mienky,“ dodáva.

Milióny sa kotúľajú a kotúľajú...
„V prípade, že sa preukáže nevyužitie vysta

vaného oplotenia, pristúpi sa k prijatiu primeraných 
opatrení. Zvážime, či plot dáme odstrániť,“ vyjadril sa 
Gemela v roku 2007. Dnes má už rezort v celej záležitosti 
jasno. „Nepreukázala sa neopodstatnenosť výstavby. 
Vojenské lesy a majetky plot neodstránia. Táto miliónová 
investícia je opodstatnená,“ píše. 

Výstavba oplotenia si pritom vyžiadala milióny zo štátnej 
kasy (peňazí nás všetkých). Sumu asi 12,7 mil. Sk uviedol ho
vorca ministerstva v roku 2007. O 14 miliónoch hovoril ria
diteľ VLM Štefan Drozd už rok predtým. Celý špás s plotom 
a zvernicou na Záhorí mohol stáť ešte viac.

„V porovnaní s hodnotou ľudského života, haváriou lieta
dla  to  nebude  vysoká  čiastka,“  komentuje  otázku,  či  nejde 
o vyhodené milióny V. Gemela. 

Zostáva na súdnych občanoch, 
čo si o celej kauze výstavby plotu pomyslia. 
Pravdou je, že letisko v Kuchyni fungovalo roky aj bez „plo

ta“. Odporca výstavby a člen petičného výboru Stano Martoň 
vyjadril v roku 2006 domnienku, že existujú snahy zabrať lesy, 
ktoré sú „zatiaľ“ vojenské a v budúcnosti sa stanú majetkom 
niekoľkých ľudí. Azda nadšených poľovníkov. Prečo by im ich 
nemohli oplotiť ešte za štátne? Teraz je to len číra špekulácia, 
ďalšie mesiace alebo roky ukážu, kto mal pravdu. 

LUCIA VIDANOVÁ
Foto: archív MH

TÉMA ČÍSLA  •  INZERCIA

Dokončenie z �. strany
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Výstavba „plotu“ slobody 
bude pokračovať

Oddelenie dopravy a stavebné
ho poriadku MsÚ (ODSP) zabez
pečovalo v roku 2007 údržbu, 
čistenie a opravy miestnych ko
munikácií aj so zabezpečením 
dopravného značenia podľa roz
počtu v celkovom objeme 4,7 
mil. Sk. 

Nad  rámec  bežnej  údržby  osadili 
zábrany  na  chodníku  na  Štefánikovej 
ulici za 97 164 Sk. Ďalších 26 650 Sk za
platilo  mesto  dodávateľskej  firme  za 
opravu dažďovej kanalizácie na Záho
ráckej ulici. 14 375 Sk stálo vybudova
nie nespevneného chodníka za ŠH Ma
lina. 

Medzi  výpočtom  prác,  ktoré  pra
covníci  ODSP  v  uplynulom  roku  uro
bili,  patrí  zrealizovanie  chodníka  na 
námestí  SNP,  chodník  pred  kinom, 
oprava  prístrešku  na  autobusovej  za
stávke  na  Juhu  či  orezanie  prícestnej 
zelene po celej dĺžke Továrenskej uli
ce. Medzi priority mesta patrí budova

nie parkovísk. V roku 2007 sa ich doč
kali  Južania. Vybudovanie  parkoviska 
na Ul. M. Tillnera vyšlo na 495 525 Sk. 
Parkovisko  na  Ul.  Ľ.  Fullu  odčerpalo 
z mestskej pokladnice 585 000 Sk. Ná
klady na vybudovanie chodníka a osa
denie spomaľovača na Jesenského uli
ci sa vyšplhali na 124 000 Sk. Odvod
nenie  na  Pezinskej  ulici  za  železnič
ným  prejazdom  51 349  Sk.  Rekonš
 trukcia centrálnej križovatky Severínek 
vyšla na 1 720 929 Sk. 

Okrem priamych opráv, rekonštruk
cií  a  budovaní  nových  komunikácií 
bol v roku 2007 pripravený projekt na 
rekonštrukciu  Továrenskej  ulice  za 
500 000 Sk, geodetické zameranie Ul. 
J. Kostku a Záhoráckej stálo 24 990 Sk, 
štúdia obnovy týchto ulíc zase 393 160 
Sk.  K celkovým nákladom na projekty 
v objeme 945 150 Sk treba prirátať aj 

projekt  na  viacúčelové  ihrisko  v  CVČ 
za 27 000 Sk.

lucy, foto: S. Osuský a L. Vidanová
Zdroj: Materiál predložený 

na rokovanie MsZ 13. 3.

Pozn. redakcie: Továrenskú čaká v tom
to roku komplexná rekonštrukcia. Čí
tajte v niektorom z budúcich čísel. 

Cesty „zhltli“ milióny

Na Juhu je stále problém s parkovaním. Vybudovanie tohto parkoviska na Ul. Ľ. Fullu v minulom roku ho čiastočne vyriešilo. 

KRITICKÝM
PEROM

Kam až bude plot siahať? Na mapke je vyznačená len jeho časť.
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OPRAVUJeM CHLADNIČKy
A MRAZNIČKy, 
MONtUJeM KLIMAtIZÁCIe
Pavol Šišolák, Závod 663
tel.: 034/779 94 3�, 0903/7� 06 ��
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Cudzie slová začínajúce  písmenom F:
fashion – móda, módny;
tajnička č. 4 – rímsky vojenský šík;
fatalita  – osudovosť;
falibilita – omylnosť;
faux pas  – chybný krok, chyba;
fantóm – prízrak, príšera;
fertilita – plodnosť;
farizej – pokrytec;
fragment – zlomok;
tajnička č. 2 – nepravdivá povesť;
frigidný – pohlavne chladný;
federácia – zväz, zväzok;
frugalita – skromnosť;
fetiš  – uctievaná vec;
frontman – vedúca osobnosť;
tajnička č. 3 – plsť;
tajnička č. 1 – zadymovací stroj;
fiškus  – štátna pokladnica; 
furiant  – nafúkanec;
fretka  – kunovitý dravec;

VODOROVNe 
A veľký morský živočích; obilnina; 

rímskych 1000; jedna z planét; nástroj 
na upratovanie B dvojhláska; prací 
prostriedok; samohlásky v slove motali; 
nátlak; abvolt C ženské meno; daroval; 
pozhŕňajú; špeciálna metla – česky;  
meno jazzovej speváčky Fizgeraldovej 
D jeden zo Schumacherov; tajnička  
č. 1; zabíjačková polievka e kráča; rím
skych 999; výkon diskára; spojka; pracuj; 
MPZ bývalej ČSSR; anglická spojka F Vo
jenské učilište; dopravný prostriedok; 
miestečko pre seba; tajnička č. 2; hlas 
husí g papagáj; preclieval; Civil Aviation 
Autorithy; meno liptovskej vodnej ná
drže; kosil.

ZVISLe 
1 pokoj; domácke meno Ivany 2 zná

my chutný syr 3 symetrála; odporovacia 

spojka; valuta 4 semita; tajnička č. 3  
5 severské mužské meno; vlastnil 6 ná
syp; rieka na východe Slovenska; kohú
tia slabika 7 osobné zámeno; nevydare
ná sliepka; rímskych 50 8 síra; olympij
ské hry; kráčajúc 9 slovenský operný 
spevák žijúci v ČR 10 rímskych 500; „v“ 
po nemecky; úryvok z opery 11 ozna

čenie ruských lietadiel Antonov; na
padnutie; Milan 12 obruba obrazu; si
bírsky veľtok; označenie kozmetických 
výrobkov 13 nedorozumenie; panovník 
14 výkon futbalistu; osemveslica 15 on 
po nemecky; prvá žena sveta; potom  
16 tajnička č. 4 17 vyhynutý kočovník; 
podaroval. 

Pripravil: JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

Kto chce súťažiť o predplatné magazínu 
Žena, nech pošle kupón spolu so správ
nymi odpoveďami do 8. apríla a zara
díme ho do žrebovania o rovnakú  cenu. 

KUPÓN

7

Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali 
správne vylúštenie tajničky – 1. efe
méra, 2. eudaimonizmus, 3. elév, 4. 
eben – sme vyžrebovali Pavlu Smo
líkovú z Radlinského ulice v Malac
kách, ktorá získava predplatné ma
gazínu žena. 

MALACKý
HLAS
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KRížOVKA

Mestské zastupiteľstvo v Malackách v súlade so znením § 18 a) ods. 2 
a nasl. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskor
ších predpisov a v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Malac
kách č. 26/2008 zo dňa 13. marca 2008 vyhlasuje voľbu

hlavného kontrolóra
mesta Malacky,
ktorá sa uskutoční v rámci mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva 
vo veľkej zasadačke MsÚ v Malackách 15. mája 2008 o 17. hodine.
Určuje nasledovné požiadavky, náležitosti prihlášky 
a ostatné podmienky:
Požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra mesta Malacky:
1.  ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie, výhodou je vysokoškolské 

vzdelanie II. stupňa ekonomického alebo právneho smeru,
2.  bezúhonnosť – preukazuje sa výpisom z registra trestov,
3.  prax – výhodou je minimálne 5 rokov v oblasti účtovníctva, rozpočtovania, 

kontrolnej činnosti, najmä však v kontrolnej činnosti samosprávy alebo štát
nej správy a znalosť základných noriem samosprávy.

Náležitosti písomnej prihlášky:
1.  štruktúrovaný životopis, obsahujúci osobné údaje uchádzača a údaje o vzde

laní a praxi,
2. overená fotokópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
3. výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace,
4.  informácia o podnikaní alebo výkone inej zárobkovej činnosti uchádzača 

a členstvo v riadiacich alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré 
vykonávajú podnikateľskú činnosť,

5.  súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona NR SR  
č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,

6.  čestné vyhlásenie (na zvláštnom papieri) v znení: 
  „Čestne vyhlasujem, že mnou uvádzané údaje o vzdelaní a praxi sú pravdivé 

a som si vedomý/á možných následkov v prípade uvedenia nepravdivých  
údajov.“

termín a miesto podávania prihlášok: 
 •   od zverejnenia vyhlásenia, najneskôr však od 4. 4. do 30. 4. 2008 do 

12.00 h na adresu: Mestský úrad v Malackách, zástupca primátora, 
Radlinského ul. 2751/1, 901 01 Malacky

 • obálku treba označiť nápisom: 
    NeOtVÁRAŤ! VOĽBA HLAVNÉHO KONtROLÓRA!

Spôsob a výkon voľby hlavného kontrolóra:
Voľba hlavného kontrolóra mesta Malacky sa uskutoční hlasovaním poslancov 
MsZ v súlade s ustanovením § 18 a) ods. 3, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obec
nom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia MsZ č. 26/2008 
zo dňa 13. marca 2008.

dRObNÁ INZERCIA

COOP Jednota Senica, SD, Námestie oslobodenia 12, 905 47 Senica 

prijme s nástupom ihneď:

predavačky
pokladníčky

pre svoje prevádzky v okrese Malacky
Požiadavky: 

SOU, vyučený v odbore, prípadne príbuznom odbore, prax vítaná, 
komunikatívnosť, organizačné schopnosti, zodpovednosť, 

vysoké pracovné nasadenie. 

Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 

034/690 90 26, 27. 

MH 08 F7

ČASOPIS DO KAŽDEJ KABELKY

www.modernazena.sk , e-mail: marketing@metromedia.sk
tel.: 02/49 20 74 30,  fax: 02/49 20 74 38 

Známe ženské celebrity podliehajú alkoholu. 
Ktoré z nich padajú na dno?

       Ukážeme vám ako prestrieť veľkonočný stôl a ktoré 
dobroty by na ňom nemali chýbať

       Kyslá kapusta – jedlo i liek zároveň
       Nový seriál o mylných diagnózach. Staňte sa jeho 

spolutvorcami!
       Poradíme vám dobré rady do vašej záhrady

  Dovolenka na Jadrane s oddelenou stravou 
a prof. Horákovou
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POSADNUTÁ 
SEXOM!
SVIEŽI JARNÝ 

Styling
NOVÝ SERIÁL

MYLNÉ 
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• Predám 2 online záložné zdroje (k PC, 
reg. pokladniciam, AV zar.), do kúpeľne  
5 ks OSB dosák s hlinenou vrstvou (n&l), 
nepoužitý el. bojler 120 l/380 V, ribstol, 
elektronickú TV anténu Saturn, mobilný 
alarm Dracon C10, 3 ks nové stenové vo
dovodné batérie 100 mm.

Kontakt: 02/65 93 32 55, 0905 64 54 55 
• Kúpim 1 alebo 2izbový byt s balkónom 
v Malackách. 

Kontakt: 0905 30 38 98,  0902 51 18 99.
• Predám 3izbový rodinný dom v Rohož
níku po kompletnej rekonštrukcii. 

Kontakt: 0908/13 95 72. 

Kapor
na modro

SPOtReBA

600 g kapra, 60 g koreňovej zeleniny, 
20 g cibule, 40 g masla, voda, soľ, celé 
čierne korenie, ocot

POStUP

Kapra očistíme od šupín a odrežeme 
mu hlavu a plutvy. Brucho rozrežeme, vy
berieme vnútornosti, opláchneme vodou, 
pokrájame na dávky a necháme asi ¼ 
hodiny stáť. Do posolenej a okyslenej vo
dy pridáme zeleninu a cibuľu pokrájanú 
na plátky, čierne korenie, všetko spolu po
varíme, pridáme pokrájaného kapra 
a povaríme asi 5 minút. Uvareného kapra 
necháme vo vode asi 5 minút, vyberieme 
a polejeme rozpusteným maslom. Podá
vame so zemiakovou kašou. 

RECEPT PANI VOZÁROVEJ

Platobné výmery sa budú doručo
vať do vlastných rúk daňovníka a po
platníka, pričom prevzatie platobného 
výmeru potvrdia vlastnoručným pod
pisom. Upozorňujeme občanov, že daň 
za psa a poplatok za komunálne odpa
dy bude možné uhradiť  bezhotovost
ným prevodom z účtu poplatníka na 
účet správcu dane alebo vkladom na 
účet správcu dane, ktorý je uvedený na 
platobnom výmere, prípadne v hoto
vosti v pokladnici MsÚ v priestoroch 

klientskej kancelárie. Poštové peňažné 
poukazy nebudú priložené k platob
ným výmerom k dani za psa a poplatku 
za komunálny odpad. Taktiež je zruše
ná možnosť platiť poplatok za komu
nálny odpad prostredníctvom SIPO. 

Súčasne žiadame majiteľov psov, 
prihlásených do evidencie na MsÚ Ma
lacky, ktorí nemajú evidenčnú známku 
pre psíka, aby si ju prišli vyzdvihnúť do 
klientskej kancelárie (miestne dane).

Oddelenie ekonomiky MsÚ 

dO POZORNOSTI

Štatistické 
zisťovanie
[v domácnostiach] 

Po vstupe do Európskej únie sa Slo
venská republika prostredníctvom Šta
tistického úradu SR zapojila do realizá
cie Zisťovania o príjmoch a životných 
podmienkach domácností (eU SILC 
na Slovensku) ako projektu európskych 
štatistických zisťovaní. Do zisťovania 
na tento rok bolo takmer 6tisíc ná
hodne vybratých domácností z viac 
ako 300 obcí, aj z Malaciek. Charakter 
zisťovania a potreba sledovania zmien 
v čase si vyžaduje v niektorých prípa
doch opätovné navštívenie domácnos
tí, ktoré sa zúčastnili zisťovania v roku 
2005, 2006 a 2007.

Zisťovanie eU SILC sa uskutoční vo 
vybratých domácnostiach od 1. do 
30. apríla prostredníctvom externých 
spolupracovníkov, ktorí sú poverení 
funkciou opytovateľa Štatistického 
úradu SR – Pracoviska ŠÚ SR v Brati
slave. 

Upozorňujeme obyvateľov Malaciek, 
aby neposkytovali údaje žiadnym oso
bám, ktoré sa nepreukážu príslušným Po
 verením opytovateľa a dokladom o to
tožnosti.

Bližšie informácie: 
tel. č. 02/69 25 04 10, 400

Ing. MAgDALÉNA ŠIPKOVÁ, 
riaditeľka ŠÚ SR 

Zisťovanie
o IKT 
[v domácnostiach] 

Štatistický úrad Slovenskej republiky 
realizuje štatistické Zisťovanie o infor
mačných a komunikačných technoló
giách v domácnostiach (IKt D 199).

Zisťovanie sa uskutoční v období od  
4. apríla do 6. júna. 

Údaje budú získavať poverení opy
tovatelia Štatistického úradu SR – pra
coviska ŠÚ SR v Bratislave v náhodne  
vybratých domácnostiach Bratislavské
ho kraja, a teda aj v 14 domácnostiach 
Malaciek.

Opytovatelia sú povinní pri zisťovaní 
preukázať sa poverením na toto zisťova
nie a dokladom totožnosti. 

Bližšie informácie je možné získať 
na emailovej adrese ks.ba@statistics.sk 
a na telefónnom čísle 02/692 50, klapka 
500 alebo 510.

Ing. MAgDALÉNA ŠIPKOVÁ, 
riaditeľka pracoviska ŠÚ SR

Mesto Malacky ako správca dane bude od 3. do 24. apríla prostredníctvom 
pracovníčok MsÚ Malacky 

doručovať platobné
výmery za daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok za tKO.
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KULTÚRA • SPOLOČENSKÁ KRONIKA • OZNAMY

Od  17. 3. do  26. 3. 
Katarína Jurovatá a Michal Ščepán

PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:

NIE SÚ MEDZI NAMI:

Apríloví jubilanti:
80 – Anton Bašovský; Emília 
Dirnbergerová; Ján Padyšák; 

Otília Šútorová; Anton Kohút; Mária 
Vinceková; Anna Laffersová; Emília Pri
bilová; Jindrich Kožuch; Anton Uhri
nec; 85 – František Michálek; Hermína 
Vilémová; Mária Bujnovská; Adam Ha
fera; Mária Varadiová; Paulína Jursová; 
93 – Berta Kucková; 94 – Antónia Os
lejová; 100 – Alžbeta Slobodová

POVEDALI SI ÁNO:

OD 26. 2. DO 26. 3. 
Jozef Janotka, 1921, Plavecké 

Podhradie; Marta Suchánková, 
1934, Plavecké Podhradie; Maximi
lián Mucha, 1942, Malacky; Ľubomír 
Ralbovský, 1955, Kúty; Anna Kup
cová, 1928, Malacky; Emília Fabia
nová, 1945, Malacky; Michal Prvaj, 
1925, Závod; Cecília Kassayová, 
1927, Plavecký Peter; Emil Blažíček, 
1924, Malacky; Ladislav Jankovič, 
1937, Moravský Svätý Ján; Ružena 
Blechová, 1958, Malacky; Karol Hr
bek, 1943, Malacky; Gejza Petrovič, 
1948, Veľké Leváre ....

†

SpomienkaSpoločenSká kronika

Teraz ruže patria Ti,
a preto ich v duchu
kladieme na Tvoj stôl, 
nech každý lupienok
za nás želá Ti, 
aby Tvoj život 
krásny bol.
 

Ondrej Feješ oslávil 26. 3. životné ju
bileum – 60 rokov.
Všetko najlepšie prajú dcéra Soňa, zať 
Peter, dcéra Renáta so Štefanom, syn 
Ondrej a ostatná rodina.
Za všetkých Ťa bozkávajú Patrik, Peťko, 
Danka a Štefko.

kalendár podujatí
2. 4. a 12. 4. o 12. 30 h Prvá pomoc, beseda, CVČ
2. 4. o 20.00 h FK Občan pes, vstupné: členovia 40 Sk, ostatní 
60 Sk, KD, MCK
3. 4. o 19.00 h Once, hud. melodráma, vstupné 70 Sk, KD, 
MCK
4. 4. o 19.00 h Once, hud. melodráma, vstupné 70 Sk, KD, 
MCK
4. 4. o 18.00 h Vyhlásenie najlepších športovcov a špor
tových kolektívov mesta Malacky za rok 2007, SD MCK, 
Komisia školstva a sociálnych vecí pri MsZ
5. 4. o 9.00 – 16.00 h Oblastná výstava nemeckých ovčia
kov, vstup voľný, areál Kynologického klubu Záhorák Malac
ky, Ul. J. Kráľa, kontakt: Ing. Milan Freund, tel. č. 0905 54 40 91, 
KK Záhorák
5. 4. o 16.00 h Poslední plavky, komédia, vstupné 70 Sk, KD, 
MCK
5. 4. o 19.00 h Martin Bies & flamenco clan Reina de Saba 
tour 2008, koncert španielskeho flamenca v štýle sveto
známeho španielskeho gitaristu Paco de Luciu, vstupné  
70 Sk, KD, MCK
6. 4. o 19.00 h Poslední plavky, komédia, vstupné 70 Sk, KD, 
MCK
6. 4. o 19.00 h Koncert Lucie Bílej s orchestrom Petra Ma
láska, ŠH Malina
9. 4. o 15.00 h Posedenie pre seniorov – Čaj o tretej, hrá 
František Růžička, vstupné 10 Sk, SD MCK, OZ Zlatý vek
9. 4. o 17.00 h Pavel Dvořák – Zachovajme si kultúrne de
dičstvo, beseda s historikom, spisovateľom a publicistom, 
vstup voľný, MCK Záhorácka
9. 4. o 20.00 FK Commitments, vstupné: členovia 40 Sk, 
ostatní 60 SK, KD, MCK
10. 4. o 19.00 h Láska v čase cholery, romantický film, vstup
né 70 Sk, KD, MCK
11. 4. o 9.00 h Zúbkove pramene, okresná súťaž v prednese 
poézie a prózy, vstup voľný, KD, CVČ
11. 4. o 19.00 h Láska v čase cholery, romantický film, vstup
né 70 Sk, KD, MCK
12. 4. o 16.00 h Jumper, dráma, vstupné 70 Sk, KD, MCK
12. 4. o 18.00 h Extraliga muži, Strojár Malacky – VŠK Púchov, 
vstupné: dospelí 20 Sk, deti a študenti 10 Sk, ŠH Malina, VO  
TJ Strojár Malacky
12. 4. o 19.00 h F. G. Lorca: Krvavá svadba, divadelné pred
stavenie DNH, réžia Vlado Zetek, vstupné 70 Sk, KD, MCK
13. 4. o 17.00 h Ema Márová – šansón, spieva piesne Jakuba 
Nvotu a Kamila Žišku, vstupné 70 Sk, SD MCK
13. 4. o 19.00 h Jumper, dráma, vstupné 70 Sk, KD, MCK
14. 4. o 14.30 h Babičkina čajovňa, MsCSS, OZ Zlatý vek
16. 4. o 11.00 h Beseda s požiarnikom, CVČ
16. 4. o 14.00 h Posedenie pri hudbe, hrá František Růžička, 
vstupné 10 Sk, SD MCK, Klub dôchodcov a Jednota dôchod
cov v Malackách
16. 4. o 20.00 h FK Spaľovač mŕtvol, vstupné: členovia 40 Sk, 
ostatní 60 SK, KD, MCK
17. a 18. 4. o 19.00 h O život, komédia, vstupné 70 Sk, KD, 
MCK
19. 4. 8.00 – 12.00 h Zberateľská burza, ZŠ Dr. J. Dérera, Klub 
filatelistov 52 – 32 Malacky
19. 4. o 19.00 h Honba za pokladom – kniha tajomstiev, 
akčný film, vstupné 70 Sk, KD, MCK
20. 4. o 9.00 h Otvorenie 7. cykloturistickej sezóny na Zá
horí, cyklojazda na Devín (trasa MA – Plavecký Štvrtok – Zo
hor – Devínske Jazero – Devín cca 70 km), synagóga, SCK  
Záhorák
20. 4. o 16.00 h IV. koncert Malackej hudobnej jari – Roz
právková nedeľa – hudobná rozprávočka pre najmenšie  
detičky CIRKUS MUZIKUS, KD, MCK
20. 4. o 19.00 h Honba za pokladom – kniha tajomstiev, 
akčný film, vstupné 70 Sk, KD, MCK
21. 4. o 8.00 – 13.00 h Poradenské hodiny MsÚ, Únia nevi
diacich a slabozrakých
21. 4. o 10.00 a 14.00 h Stretnutie s Táliou pre školy – hu
dobná rozprávočka pre najmenšie detičky CIRKUS MUZIKUS, 
KD, MCK
23. 4. o 20.00 h FK Angel, vstupné: členovia 40 Sk, ostatní  
60 SK, KD, MCK
24. 4. o 16.00 h Verejný žiacky koncert, vstup voľný, syna
góga, ZUŠ
24. 4. o 19.00 h Táto krajina nie je pre starých, kom./triler, 
vstupné 70 Sk, KD, MCK 
25. 4. o 17.00 h Móda našich starenek – kroje, vernisáž vý
stavy, otvorená do 18. 5., Galéria MCK, Záhorácka ul., Klub  
dôchodcov a Jednota dôchodcov v Malackách
25. 4. o 19.00 h Táto krajina nie je pre starých, kom./triler, 
vstupné 70 Sk, KD, MCK 
26. 4. o 10.00 h Turistická vychádzka – jazda na koni na 
Ranči u indiánky, CVČ

26. 4. o 16.00 h Winx club – Tajomstvo strateného kráľov
stva, anim. rozprávka, vstupné 70 Sk, KD, MCK 
26. 4. o 18.00 h Extraliga muži, posledný zápas sezóny, 
vstupné: dospelí 20 Sk, deti a študenti 10 Sk, ŠH Malina, VO  
TJ Strojár Malacky
26. 4. o 19.00 h Svadba na bitevním poli, komédia, vstupné 
70 Sk, KD, MCK 
27. 4. o 8.00 h Lesní škriatkovia, športovohravé popolud
nie, Včelnica, CVČ 
27. 4. o 9.00 h 11. ročník otvárania riek Dyje a Moravy k sú
toku Moravy a Dyje, (trasa MA – Mor. Sv. Ján – Hohenau – Rein
hal – Břeclav – Pohansko – sútok Moravy a Dyje – Lanžhot – 
Kúty – MA cca 95 km, kratšia trasa MA – Mor. Sv. Ján – hranica 
– cyklocesta Malé Leváre – Gajary – MA cca 50 km), synagó
ga, SCK Záhorák
27. 4. o 16.00 h Winx club –Tajomstvo strateného kráľov
stva, anim. rozprávka, vstupné 70 Sk, KD, MCK 
27. 4. o 17.00 h V. koncert Malackej hudobnej jari – Hu
dobný kokteil (Michal Slezák – klasická gitara, Monika Ma
sarovičová – spev, Eduard Lenner – klavír), vstupné 50 Sk,  
synagóga, MCK
27. 4. o 19.00 h Svadba na bitevním poli, komédia, vstupné 
70 Sk, KD, MCK 
28. 4. o 14.00 h Ratatouille – Dobrú chuť!, anim. rozprávka 
pre ZŠ, KD, MCK
28. 4. o 14.30 h Babičkina čajovňa, MsCSS, OZ Zlatý vek
30. 4. o 9.00 h Slávik Slovenska, synagóga, CVČ 
30. 4. o 20.00 h FK Gádžo Dilo, vstupné: členovia 40 Sk, ostat
ní 60 SK, KD, MCK

Knižnica MCK
Otvorená: 
Po – Pia 10.00 – 12.00 h, 13.00 – 18.00 h, So 10.00 – 13.00 h

Múzeum Michala Tillnera
Ut – Pia 9.00 – 12.00 h, 13.00 – 17.00 h; 
So – Ne 14.00 – 17.00 h
Vstupné: dospelí 20 Sk, deti 10 Sk
Výstava: Tlače a archiválie v Múzeu Michala Tillnera
 
Galéria MCK, Záhorácka 1919 
Ut – Pia 9.00 – 12.00 h, 13.00 – 17.00 h, So – Ne 14.00 – 17.00 h 
Vstup voľný
Štefan Horínek – Obrazy, od 28. 3. do 20. 4.
Móda našich starenek – kroje
Organiz. Klub dôchodcov a Jednota dôchodcov v Malackách

Krypty pod františkánskym kostolom
Otvorené na požiadanie, tel. č.: 034/772 21 10, Vstupné 10 Sk
I. Stála expozícia – história kostola, františkánov, Pálfiov
cov, krypty, lapidárium
II. výstava fotografií – Významné osobnosti pochované na 
malackom cintoríne,
fotografie P. Blažíček

Pravidelné aktivity
Pondelok Tanečné štúdio Saltatrix, Štúdio mladých DNH, 
orientálne tance
Utorok Tanečné štúdio Saltatrix, anglický jazyk, Pilates, 
o 16.00 h Psychoprofylaktická príprava na pôrod so Z. Slobo
dovou, t. č. 0908 77 31 82, DC Vánok
Streda Tanečné štúdio Saltatrix, Detské divadelné štúdio, 
anglický jazyk, 
Štvrtok Tanečné štúdio Saltatrix, orientálne tance, Pilates,
Piatok Tanečné štúdio Saltatrix, Divadlo na hambálku
Nedeľa o 10.00 h Nábor nových záujemcov KK Záhorák, areál 
klubu
Cvičenie mamičiek na dobrú kondíciu s Martinou Kanicho
vou podľa dohody na t. č. 0905/47 19 96, DC Vánok

Vysvetlivky: 
KD – Kultúrní domeček, MCK – Mestské centrum kultúry, FK – fil
mový klub, SD – spoločenský dom, ŠH – športová hala, TŠ – Ta
nečné štúdio, DNH – Divadlo na hambálku, ZUŠ – základná ume
lecká škola, CVČ – Centrum voľného času, DC – detské centrum, 
MsCSS – Mestské centrum sociálnych služieb, ŠK – športový klub, 
OZ – občianske združenie, VOTJ – volejbalový oddiel Telo
výchovnej jednoty, ZZP – združenie zdravotne postihnutých,  
ZŠ – základná škola, MŠ – materská škola, KK – kynologický klub, 
MsÚ – mestský úrad, SNG – Slovenská národná galéria

Kalendár podujatí spracovala Turistickoinformačná kancelá
ria mesta Malacky (TIK). Prosíme usporiadateľov akýchkoľvek 
podujatí, ktorí chcú mať svoje podujatie zverejnené v nasledu
júcich kalendároch, aby dodávali informácie na nasledujúci  
mesiac vždy do 15. dňa práve prebiehajúceho mesiaca.

Kontakt: 
TIK Malacky, tel. 034/772 20 55, info@tikmalacky.sk

blahoželáme

aprÍl 2008

VÍTAME MEDZI NAMI:

Peter Horváth, nar. 26. 2.,
Romana Králiková, nar. 11. 3.

Dňa 27. 3. uplynulo 
5 rokov, čo tíško odi
šla naša drahá ma
mička 
Cecília Kučerová, 
r. Čermáková. 
Spomínajú syn Ján a dcéra Annamária 
s rodinami. 

Slovenská nadácia na záchra
nu koní v spolupráci s rakúskym 
cezhraničným programom IN
TERREG IIIA spustila v apríli 2007 
projekt pod názvom Sprístupne
nie zbierky historických kočiarov 
a povozov – Prírodná expozícia.

Cieľom projektu je rozšíriť 
a zatraktívniť ponuku cestovného 
ruchu v obci Chorvátsky Grob a v okolí 
Bratislavy a zároveň poukázať na kultúr
ne a prírodné dedičstvo, tradície a spô
sob života mimo hlavných turisticky vy
hľadávaných lokalít. 

Projekt sa snaží vytvoriť jedinečnú 
expozíciu kočiarov a povozov v Brati
slavskom regióne. Projekt ako prvý svoj

ho druhu na Slovensku bude lá
kadlom nielen ako múzeum his
torických kočiarov a povozov, 
ale svojim návštevníkom umožní 
aj jazdu na zrekonštruovaných 
kočiaroch na cestách v okolí 
Chorvátskeho Grobu alebo v 
prekrásnom prostredí národnej 
prírodnej rezervácie Šúr, ktorá  

sa nachádza priamo v blízkosti múzea.
Prvé zrekonštruované kočiare a po

vozy boli širokej verejnosti predstavené 
v rámci 35. ročníka parkúrových jazdec
kých pretekov o Cenu SNP v októbri 2007 
na Čiernej Vode pri Bratislave.

Ukončenie projektu je plánované  
k 31. 7. 2008.                  pr

Kniha Guillerma Martíneza 
Oxfordské vraždy sa dá prečí
tať za jeden až dva večery a mi
lovníkov záhad a logických 
vysvetlení určite zaujme. 
Rozprávačom je mladý ar
gentínsky študent, ktorý pri
chádza do slávneho uni
verzitného mestečka ve
novať sa logike. Krátko po 
príchode však zavraždia 
jeho domácu a zapletie 
sa do toho aj známy ve
dec Arthur Seldom, s ktorým po
tom pomáhajú rozpletať klbko zloči
nov. Nejde totiž iba o jednu vraždu, ale 
sériu vrážd, po ktorých zostávajú taju
plné indície a znamenia, ktoré vedú 
zasa k ďalším vraždám.

Ide o veľmi dômyselný príbeh  
s prísne logickou stavbou, bez neja
kých lacných akčných scén, tajných 
chodieb a nadľudských výkonov. 

Román Táne Ke
leovejVasilkovej 

Dúhový most zís
kava Antónia Ba

lúchová zo Ul. M. 
R. Štefánika v Ma

lackách. 
Prosíme výherkyňu, 

aby sa ohlásila v re
dakcii na Radlinského 

ul. 2751/1 na 3. p., č. d. 
407. 

Ak chcete o Dúhový 
most súťažiť, pošlite do 

8. apríla nalepený kupón 
a možno práve na vás sa usmeje šťastie. 

KNíHKUPECTVO ĽUBICA
OC hotela Atrium, telefón: 772 67 34
Po – Pia 9.00 – 17.30 h, So 9.00 – 12.00

projekt historických 
kočiarov a povozov
zatraktívni ponuku cestovného ruchu 
v bratislavskom regióne

čÍTaJTe a VYhraJTe

kUpÓn

7
kníhkupectvo 
ĽUbiCa

27. 3. oslávila 
10 rokov
Viviana Časová 
z Malaciek
Všetko najlepšie 
k Tvojim narodeni
nám, pevné zdravie 
Ti zo srdca prajú maminka, tatinko, 
sestrička Vanesska a celá rodina 
Ambrová, Časová a Czente.
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Po celodenných zápasoch, v ktorých 
hral každý s každým, napokon v koneč
nej tabuľke viedlo domáce družstvo: 

1. Malacky  (8 b); 
2. Pezinok  (6 b); 
3. Uničov  (4 b); 
4. Újezd u Brna  (2 b);  
5. Jablonica  (0 b). 

Výsledky Malačanov: 
Malacky – Jablonica 19:14, Újezd u Br

na 27:6, Pezinok 11:9, Uničov 17:8.
Najlepším brankárom turnaja sa stal 

Porubský z Pezinka a najlepším strel

com Žemberi – rovnako z Pezinka, ktorý 
dal 20 gólov. 

Malacky reprezentovali: 
Ofčarovič a Krajčír (brankári), S. Režný 

(7 gólov), P. Režný (9), Š. Škoda (3), S. Dob
rovodský (8), M. Kubíček (6), P. Baláž (3), 
V. Pavlík (12),V. Haba (1), A. Černý (2), J. 
Strezenický (2), V. Konček (14) a M. Havlík 
(6). Spomenúť treba aj športové gesto 
domácich, keď družstvo Uničova prišlo 
bez brankára, k tretiemu miestu im po
mohol brankár Daniel Pavlík z Malaciek.

JOZeF KRASŇANSKý

ŠPORT
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Funkcionári najväčšej športovej 
organizácie v meste tJ Strojár na 
valnom zhromaždení zhodnotili 
výsledky jednotlivých oddielov 
za predchádzajúci rok a zvolili no
vý výbor tJ na obdobie rokov 
2008 až 2012. Správu predniesol 
predseda tJ Ing. Pavol Oreský. 
V roku 2007 mal Strojár v 9 špor
tových odvetviach 539 členov.

Basketbalisti 
mali v súťažiach 7 družstiev a 82 čle

nov. Venovali sa hlavne práci s mláde
žou. Do reprezentačných výberov SR 
sú zaradení: Kurák, Čech, Bojanovský, 
Uher, Pištelák, Marcová a Spustová. 
Usporiadali napríklad 8. ročník turnaja 
v streetbale a 34. ročník memoriálu 
PhMr. Karola Oreského. Za najlepších 
basketbalistov oddielu vyhodnotili Bo
risa Bojanovského, Denisa Pišteláka, 
Adama Kuráka, Tomáša Uhera, Denisa 
Čecha a Simonu Marcovú.

Hádzanári 
mali 72 členov a dve družstvá. Muži 

hrali v I. lige a do jesennej časti 2007/08 
sa vzhľadom na náročnosť súťaže pri
hlásili len do II. ligy, ktorú vedú. Doras
tenci hrali tiež v II. lige, kde boli po je
seni na čele súťaže. Trénerom mužov 
bol Milan Mikulčák a dorast viedol Ľu
dovít Oslej. Aktívne bolo i družstvo 
„starých pánov“. Za najlepších hádza
nárov vyhlásili Ivana Osleja a Róberta 
Spuchláka. Družstvo staršieho dorastu 
bolo ocenené medzi najlepšími kolek
tívmi TJ Strojár.

Džudisti 
mali 33 členov, väčšinou z radov mlá

deže. Denis Hospodársky sa stal maj
strom Slovenska a bol vyhlásený za naj
lepšieho športovca oddielu. Kristína  
Nováková a Lucia Kolandrová skončili 
vo svojich kategóriách druhé na Sloven
sku a Lucia Pivačková tretia. Usporiadali 
2. ročník memoriálu Jakuba Habudu na 
novom tatami o rozlohe 100 m².

Kulturisti 
mali 48 členov a zodpovedne sa sta

rali o posilňovňu v Sokolovni, ktorú na 
svoje cvičenia využívali. Denis Tangl

mayer získal 1. miesto na M SR juniorov 
v silovom trojboji a trikrát prekonal slo
venský rekord v tlaku v ľahu. Posledný 
mal hodnotu 220 kg, bol vyhodnotený 
ako najlepší športovec oddielu.

Odbor Rekreačnej telesnej výcho
vy a športu mal 46 členov, tvorili ho 
oddiel jogy a oddiel rekreačného vo
lejbalu. Usporiadal seminár na Bukovej 
zameraný na relaxačné a dychové cvi
čenia, ako aj miniturnaj vo volejbale. 
Za najlepšiu členku oddielu vyhodnoti
li Jozefínu Kostúrovú.

tenisový oddiel 
tvorilo 85 členov. Tenistov postihla 

bolestná strata nenávratným odcho
dom dlhoročného hráča, trénera i funk
cionára Ladislava Petrivalského, ktoré

mu bolo in memoriam udelené Pálfiho 
srdce. Najvyššie v slovenskom rebríčku 
sa vypracoval na 36. miesto v štvorhre 
Radoslav Korbel a medzi veteránmi na 
11. miesto Ľuboš Čepka v dvojhre. Za 
najlepšieho člena oddielu bola vyhod
notená Alžbeta Gelingerová, ktorá vy
hrala dva turnaje a dvakrát bola vo fi
nále. V súťažiach mali 5 družstiev, uspo
riadali turnaj malackých registrovaných 
tenistov Malacký rebríček 2007, 8. roč
ník tenisového turnaja neregistrova
ných tenistov Artemis Cup a spoluor
ganizovali turnaj amatérov Benzina 
Cup 2007.

Karatisti 
mali 51 členov. Darilo sa Tomášovi 

Celerymu, ktorého vyhodnotili ako naj

lepšieho karatistu. Bol tretí v 3. kole po
hára AKB v kumite starších dorastencov 
a druhý na Goja Cupe v Maďarsku v ku
mite starších dorastencov. Medzi 
úspešných patrili aj Štefan Polák, Ja
nette Eckerová, Andrea Reháková, Zu
zana Hulková a Vladimíra Dzuriková. 

Odbor turistiky 
mal 58 členov. Za najlepšieho v roku 

2007 vyhodnotili Ing. Miloša Kuchare
ka, ktorý vystúpil v auguste pilierom na 
Voliu vežu vo Vysokých Tatrách a zú
častnil sa expedície Ararat 2007, pri
čom vystúpil na dve najvyššie hory Tu
recka, Mt. Suphen (4434 m) a Ararat 
(5156 m). Turisti zorganizovali a zúčast
nili sa viacerých podujatí na Slovensku 
i v zahraničí. V decembri to bol tradičný 
výstup na Vysokú v Malých Karpatoch. 
Pozornosť venovali i využitiu a údrž
be chaty na Babe.

Volejbalisti mali 65 členov. V súťa
žiach mali 6 družstiev. Ženy hrali v ex
tralige, kde obsadili výborné 6. miesto, 
z organizačných dôvodov sa však do 
ročníka 2007/08 neprihlásili. Muži pod 
vedením trénera Jozefa Schreibera 
a v zložení – Baran, Petrovič, Šamulka, 
D. Rusňák, Haba, Kuračka, Rehák, Fiala, 
Janík, Kobza, Muráň, Šmahel a Pohor
ný, skončili taktiež na 6. mieste v extra
lige a boli to najúspešnejšie umiestne
nia v histórii malackého volejbalu. Aj 

preto muži získali ocenenie najlepšie
ho kolektívu TJ Strojár. Za najlepších 
jednotlivcov vyhlásili Martina Janíka 
a Petra Michaloviča. Juniorky hrali v II. 
lige. Zorganizovali 10. ročník mixvolej
balového turnaja, 10. ročník turnaja 
v plážovom volejbale CASPER Beach 
Volley Action, 49. ročník pohára SNP vo 
volejbale mužov v Zámockom parku 
a Vianočný volejbalový kolotoč.

Predseda TJ vo svojom hodnotení 
poďakoval nielen športovcom, funkci
onárom, trénerom, cvičiteľom a roz
hodcom za reprezentáciu TJ i mesta, 
ale aj sponzorom TJ, bez ktorých by 
šport nemohol existovať v takom roz
sahu. Správu o hospodárení predniesol 
Ing. Pavel Uher, člen HEK, a správu kon
trolnej a revíznej komisie prečítal jej 
predseda Jozef Gelinger.

Športovci si zvolili nové vedenie TJ 
Strojár, ktoré ich bude organizačne 
usmerňovať do roku 2012. Staronovým 
predsedom sa stal Ing. Pavol Oreský, 
členmi výboru Mgr. Rastislav Janko, 
Ing. Tomáš Stachovič, Ing. Pavel Uher, 
Zdeno Rehák, Mgr. Branislav Orth a Ing. 
Dušan Rusňák. Predsedom revíznej 
a kontrolnej komisie zostal Jozef Gelin
ger a členmi sa stali Stanislav Fronc 
a Pavol Petrakovič.

ANtON PAŠteKA
Foto: vreda

TJ Strojár s novým
výborom

Stretnutie pamätníkov malacké
ho športu sa uskutočnilo v stredu 
26. marca v MCK v rámci akcie 
Stretnutia s históriou. Pripravili 
ho Mgr. Anton Pašteka a Peter 
Blažíček, ktorý sa venuje skúma
niu starých fotografií a hľadaniu 
stratených súvislostí v nedávnej 
malackej histórii. 

Aj  posedenie, na ktorom organizá
tori premietli fotografie z doteraz vy
daných publikácií k 60., 70. a 80. výro
čiu malackého športu, malo pozvať  
pamätníkov na spoluprácu a pomoc 
pri ďalšom bádaní. Podľa riaditeľky 
MCK Mgr. Jany Zetkovej by mal pod  
záštitou MCK vzniknúť Klub bádate
ľov malackej histórie, ktorý sa bude 

stretávať každý prvý štvrtok v me
siaci o 17.00 h v MCK. Účastníkov, me
dzi ktorými nechýbal ani herec Fredy 
Swan, potomok zakladateľov malacké
ho športu, privítala a vyjadrila nádej, že 

svojimi vedomosťami či fotografiami 
sami prispejú k vydaniu reprezentatív
nej publikácie k blížiacej sa storočnici 
malackého športu. 

text, foto: tAtIANA BÚBeLOVÁ

K histórii malackého športu

4. apríla ocenia najlepších športovcov roka. Kto si po tých na fotografii prevezme žezlo a ktorí z nich svoju pozíciu obhája? Čítajte 
v budúcom čísle. Ak chcete byť svedkami odovzdávania ocenení najlepším malackým športovcom, príďte 4. apríla o 18.00 h do 
Spoločenského domu MCK na Mierovom námestí. Ste srdečne vítaní. 

Turnaj starých pánov 
vyhrali Malačania

15. marca sa v ŠH Malina uskutočnil hádzanársky turnaj starých pánov. 
Okrem domácich sa ho už tradične zúčastnili družstvá z Moravy, a to Újezd 
u Brna a Uničov, pricestovali aj družstvá z Jablonice a Pezinka.
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