
Turisti k nám chodia za prírodou i tradíciami

Záhoráci mosá spolem držat
„Bývam v Karlovej Vsi a keď som si išiel vybaviť občiansky preukaz, prekvapil ma napriek mojej nekompletnej žiadosti neobvykle ústretový prístup  
policajta. Záhoráci preca mosá spolem držat, dostal som od príslušníka preberajúceho moju žiadosť odpoveď podporenú žmurknutím oka. Záhoráci, som 
rád, že vás vidím na veľtrhu!“ Rodáci, Liptáci i Spišiaci, Bielorusky aj černosi. V expozícii Malaciek na tohtoročnom veľtrhu cestovného ruchu ITF Slova
kiatour 2009 sa skutočne zišiel takmer celý svet.

Na štvordňovej výstave, ktorá sa 
v bratislavskej Inchebe začala 22. januá-
ra, sa Malacky predstavili bok po boku so 
Stupavou vo výstavnom stánku s rozlo-
hou 80 m2. Záhorské mestá v tomto roku 
zainvestovali do propagácie z vlastných 

rozpočtov s cieľom posunúť úroveň ces-
tovného ruchu o priečku vyššie. Tradične 
najviac otázok návštevníkov smerovalo 
k  ponuke turistických cieľov, možnos-
tiam cykloturistiky a oddychu pri vod-
ných plochách. Medzi prekvapenia patrí 

nebývalý záujem o tradície a folklór. Se-
niori zo Žlkoviec pri Hlohovci si odniesli 
všetok propagačný materiál obcí z okre-

su venovaný ľudovým krojom. Návštev-
níčka z Trenčína, ktorej ambíciou je zalo-
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SUZUKI SWIFT 1,3 GLX AC, výbava: klimatizácia, 2 airbagy, ABS, elektrické okná, elektrické
zrkadlá s vyhrievaním, rádio s CD s ovládaním na volante, centrálne zamykanie s diaľkovým

ovládaním, servoriadenie, palubný počítač, 92 koňový motor a mnoho ďalších doplnkov.
... A NAVIAC: hliníkové disky 15“, zadný spojler, predné hlmovky, metalíza,

zatmavené zadné okná... A DARČEK: sada zimných pneumatík na diskoch ZDARMA

9 950 eur
299 753,70 Sk

špeciálnaedícia

Pojem koncepcia
Spochybňovanie materiálu, že nie je 

koncepciou, je základné nepochopenie 
významu tohto slova. Koncepcia podľa 
slovníka cudzích slov je vypracovaná sú-
stava názorov na dajaký jav, spôsob na-
zerania na dajaké javy, spôsob chápania 
dačoho. Synonymum slova koncepcia je 

chápanie, ponímanie. V prípade tejto 
koncepcie ide o spracovanie sústavy ná-
zorov o športe, preto názov koncepcia 
športu. Ide o spôsob nazerania na šport 
v meste odstraňujúci chyby a prinášajúci 
jeho napredovanie, preto koncepcia roz
voja. A pretože ide o spôsob chápania 

nechcená
koncepcia  

Jednou z priorít mesta prijatou zastupiteľstvom je koncepcia rozvoja špor
tu v Malackách. Po tom, čo bola schválená metodika a následne vypraco
vaná vlastná koncepcia, bola prerokovaná v komisiách, mestskej rade  
a predložená na rokovanie zastupiteľstvu. Bez udania dôvodu poslanci od
súhlasili jej stiahnutie z rokovania. Následne sa jej jednostranná interpretá
cia stala jednou z najhorúcejších tém v našom meste. A ako už býva zvy
kom, takto ju komentoval a vyjadroval sa k nej ktokoľvek, bez ohľadu na to, 
či jej rozumel, či si ju vôbec prečítal. Dôsledkom sú komentáre nezodpove
dajúce skutočnosti, dohady, skresľovanie faktov, neodôvodnené domýš
ľanie katastrofických scenárov, zákulisné konšpirácie a fantazírovanie pre
čo primátor to alebo ono... Stačilo, aby sa športoví funkcionári snažili po
rozumieť pripravenému zámeru, aby poslanci pripustili verejné prerokova
nie tohto materiálu, aby novinári k tejto téme neboli bulvárni. Mohlo sa 
predísť zavádzaniu verejnosti a vnášaniu vášní tam, kde na to nie je dôvod. 
Veď všetci zainteresovaní máme jediný a spoločný cieľ – pomôcť športu. 

Pokračovanie na �. strane

dôkazy
lásky

Proti svätému Valentínovi a jeho skut
kom v mene lásky nemožno nič namietať. 
Ako by sa mu však asi páčil spôsob, akým 
si jeho meno pripomíname dnes? Určite je 
viac takých, čo sa s novodobým Sviatkom 
zaľúbených naplno nestotožnili. Svojich 
najdrahších predsa obdarúvame bežne. 
Pohnútkou býva úprimné želanie potešiť 
ich, vidieť ich tváre rozžiarené prekvape
ním a radosťou. 

Obdarovávanie práve na deň sv. Valen
tína mi však pripadá čímsi zvláštne. Pýta
te sa prečo? Dôvodom je ten obrovský ne
príjemný tlak, ktorý umelo vytvára novo
dobú normu. Už od Vianoc nás obklopujú 
plné výklady srdiečkových dôkazov lásky 
– od lízaniek cez hrnčeky, vankúšiky, až po 
drahé šperky či luxusnú sexi bielizeň. Dá sa 
nekúpiť to? Patrí sa predsa svojich drahých 
na Valentína obdarovať. Navyše predsa 
len to robíme radi. Davovú psychózu 14. 
februára teda všetci akceptujeme, pritom 
tie najkrajšie a najcennejšie prejavy lásky 
dostávame v bežnom živote. Sú také všed
né ako ranný bozk, objatie dospievajúcich 
detí či nikdy nekončiaca pomoc rodičov. 
Potrebuje taká láska ešte nejaké hmotné 
dôkazy?      TATIANA BÚBELOVÁ

„Autorkou tejto 
plastiky je určite 
Libuška Čtveráko
vá! Má nezameni
teľný rukopis, bol 
som v jej ateliéri 
v bašte. Odovzdaj
te jej môj pozdrav.“ 
Prezident Sloven
skej republiky Ivan 
Gašparovič, ktorý 
na veľtrhu cestov
ného ruchu ITF 
Slovakiatour 2009 
navštívil expozíciu 
Malaciek, prekva
pil Malačanov zá
ujmom o aktuálny 
kalendár s vyobra
zením symbolov 
mesta na obrazoch 
domácich výtvar
níkov. Okrem hla
vy štátu navštívili 
výstavný stánok 
v novom šate ďal
šie stovky návštev
níkov. Po niekoľ
koročnej spoloč
nej expozícii zvolili 
mestá zo Záhoria 
novú formu pre
zentácie. Vyplatilo 
sa. 

Foto: ipo  

BSK a Malokarpatské osvetové stre-
disko (MOS) v Modre vyhlasujú súťaž 
amatérskych spevákov MALOKAR
PATSKÝ SLÁVIK. Súťaže sa môže zú-
častniť každý s dvomi piesňami mo-
derného žánru. Vítaná je vlastná tvor-
ba. Kategórie: 10–14 r. (*1999–1995), 
15–18 r. (*1994–1991), 19–30 r. 
(*1990–1979), 31–50 r. (*1978–1959), 
nad 50 rokov neobmedzene. 
Súťažné finále sa uskutoční 16. 5. 
o 18.00 h v KD v Slovenskom Grobe 
v rámci galavečera. Prihlášku (nájde-
te na www.moska.sk) treba odoslať 
do 13. februára na adresu MOS.
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Svetová finančná kríza, ktorú spô
sobil pád amerického hypotekár
neho trhu, si aj na Slovensku začí
na vyberať svoju daň. 

ako sa nás 
dotkne
kríza
a (ne)zamestnanosť?

Dôsledky finančnej krízy sú roz
siahle a zasahujú všetky oblasti 
ekonomiky. Okrem niekoľkých vý
hod, medzi ktoré patrí zníženie 
cien nehnuteľností či benzínu, ne
znamená kríza pre Slovensko nič 
pozitívne. Najväčšie starosti robí 
obyvateľom zvýšenie nezamestna
nosti. Zamestnávatelia začínajú 
prepúšťať, a tak sa môže stať, že sa 
zo dňa na deň ocitnete bez práce 
a bez príjmu. Na nezamestnanosť 
v našom meste sme sa spýtali ria
diteľky Úradu práce, sociálnych ve
cí a rodiny Jany Petrakovičovej.

Aká je miera nezamestnanosti 
v Malackách? 

K 1. 1. bol počet evidovaných uchádza
čov  o  zamestnanie 1 711  a  miera  neza
mestnanosti 4,71 %. V porovnaní s inými 
okresnými mestami je však nezamestna
nosť nízka. Okres Malacky sa podľa úda
jov zverejňovaných Ústredím práce, so
ciálnych  vecí  a  rodiny  nachádza  okolo 
20. miesta zo 79 okresov.  

Aký trend v budúcnosti očakávate?
V decembri výraznejšie stúpol počet 

evidovaných uchádzačov o zamestnanie 
a  zvýšila  sa  aj  miera  nezamestnanosti. 
Ide o prepúšťanie zamestnancov v zmys
le hromadného prepúšťania aj mimo ne
ho u zamestnávateľov zasiahnutých sve
tovou finančnou krízou. Očakávame mier
ny vzostup miery evidovanej nezamest
nanosti vplyvom krízy v automobilovom 
a strojárenskom priemysle spojenej s útl
mom výroby a následným prepúšťaním 
zamestnancov.

Čo robíte preto, aby sa nezamest
nanosť nezvyšovala? 

Úzko  spolupracujeme  so  zamestná
vateľmi v okrese. V prípade nahláseného 
hromadného  prepúšťania  realizujeme 
preventívne poradenstvo u zamestnáva
teľa,  kde  informujeme  zamestnancov 
o  voľných  pracovných  miestach,  mož
nostiach  a  podmienkach  začatia  pre
vádzkovania  samostatnej  zárobkovej 
činnosti a možnostiach vzdelávania a prí
pravy pre trh práce.

Má finančná kríza pre nezamest
nanosť aj nejaké pozitíva?

Podľa mňa nepredstavuje žiadne po
zitíva. Má ale určitý vplyv na  fluktuáciu 
zamestnancov, ktorá bola v našom okre
se vysoká. Ľudia už tak často nemenia za
mestnanie ako doteraz.

Text, foto: SIMONA ŠÍPOVÁ

Aké boli najväčšie riziká dopadu 
krízy na Malacky?

Ak by prišlo k zvýšeniu odberového 
stupňa číslo 8 na stupeň číslo 9, čiže na 
bezpečnostné  minimum  alebo  na  stu
peň  číslo  10,  čo  je  úplná  odstávka,  pri 
mrazoch by hrozilo podchladenie a dô
sledky chladu by spôsobovali praskanie 
potrubí.  Jednotlivé  riziká  na  seba  nad
väzujú.  Ak  nebude  plyn,  nebude  ani 
elektrina  a  nebude  ani  voda,  pretože 
všetko  funguje pomocou čerpadiel po
háňaných elektrinou. Malacky majú vý
hodu, že majú kotol na drevnú štiepku. 
To znamená, že takmer polovica domov 
by bola mimo ohrozenia. 

Čo s druhou polovicou?
Zanalyzovali  sme  stav  a  prišli  sme  

k záveru, že v kotolniach by bolo potreb
né  nainštalovať  mobilné  zdroje  tepla. 
V takomto prípade je dôležité zabezpe
čiť si spoločnosť, ktorá takéto zdroje do
dáva, a zmluvne sa s ňou zviazať. Takúto 
firmu  sme  našli  a  prebrali  sme  s  ňou 
podmienky dodania. Ak by prišlo k úpl
nému zastaveniu dodávok plynu, začali 
by  sme  tieto  zariadenia  inštalovať. Tak 
by mohli byť všetky bytové domy plynu

le  vykurované.  V  budúcnosti  budeme 
apelovať na spoločnosť Termming, a. s., 
aj  na  krízový  štáb  civilnej  ochrany  ob
vodného úradu, aby zabezpečil potreb
né agregáty. Tie zatiaľ nie sú pripravené, 
ale musíme s  touto možnosťou do bu
dúcnosti počítať. 

A čo obyvatelia rodinných domov?
Je tu problém, pretože ich vykurova

nie sa nedá zabezpečiť. Mesto by zriadi
lo centrá na sústredenie obyvateľov, kto
rí sú odkázaní  len na plyn. Centrami by 
boli  školské  jedálne,  telocvične  a špor
tová hala. 

V akom zložení zasadal krízový 
štáb?

Do štandardného zloženia patria Jo
zef Bulla, Dušan Vavrinec, Jana Matúško
vá,  Jozef Bátory,  Jana Slobodová, Fran
tišek Šimoník, Zuzana Danišíková, Gab
riela Reháková,  Jana Sedláková, Marián 
Šurina,  Ivan Jurkovič, František Klíma a, 
samozrejme, ja. Okrem toho bola prizva
ná aj členka predstavenstva spoločnosti 
Termming, a. s., Terézia Osuská. Uvedo
mili sme si riziko, ktoré nám hrozí, a našli 
sme užitočné riešenie. Situácia sa vyvi
nula tak, že sme ho síce nemuseli použiť, 

no o nejaký čas sa môže všetko zopako
vať. Potom už budeme pripravení a  len 
nadviažeme na toto riešenie. 

Čo by sa stalo, ak by k nám plyn  
nezačal prúdiť?

Keby prišiel deň D a nebol by plyn, za
čali by praskať vodovodné a teplovodné 
potrubia.  Spôsobilo  by  to  nedozerné 
škody aj paniku občanov. Určite by sme 
pristúpili k zriadeniu spomínaných miest 
zhromažďovania.  Zabezpečili  by  sme 
podmienky  na  osobnú  hygienu,  stravu  
a  nocľah,  pretože  občania  by  sa  do  vy
mrznutých  domov  vrátiť  nemohli.  Spo
lupracovali by sme so štátnou políciou. 
Príslušníci by hliadkovali pred prázdnymi 
domami  kvôli  rabovaniu.  Niektorí  ľudia 
dokážu totiž zneužiť aj takéto situácie. 

Má krízový štáb skúsenosti aj z mi
nulosti?

Asi pred dvomi rokmi sme riešili situá
ciu,  keď  v  Plaveckom  Podhradí  spadlo 
namrznuté vedenie elektrického prúdu. 
Nefungovali elektrocentrály a hrozilo, že 
Malacky zostanú bez pitnej vody. Všetko 
vyriešil môj zástupca J. Bulla, keď spro
stredkoval dodávku agregátu. 

Zhovárala sa, foto: SIMONA ŠÍPOVÁ

Pre neočakávané situácie zriadila samospráva mesta krízový štáb. Ten zasadal v posledných týždňoch až trikrát – 
kvôli plynovej kríze. Bližšie sme sa na krízový scenár mesta spýtali primátora Jozefa Ondrejku.

Kotolňa, z ktorej 
komínov stúpa 

para, bola 
v čase krízy 

neohrozeným 
zdrojom tepla.

Na budúcnosť
sme pripravení

Druhé výročné stretnutie poslan
cov s občanmi 6. volebného ob
vodu v Malackách sa uskutočnilo 
v nedeľu 1. februára. Za všetkých 
poslancov ho pripravil Juraj Říha. 
Zúčastnili sa na ňom poslanec Du
šan Galovič a primátor mesta Jo
zef Ondrejka.

Podarilo sa dosť, 
no nie všetko 
Úvodná prezentácia J. Říhu predsta

vovala  zhodnotenie  diania  v  obvode 
v roku 2008 a stav riešenia občianskych 
podnetov. V diskusii, ktorá nasledova
la,  sa  ľudia pýtali okrem nových aj na 
doteraz  nevyriešené  problémy,  napr. 
nefunkčný mestský rozhlas v Táborisku 
a na Pezinskej ul.,  neosvetlené úseky, 
posunutie označenia mesta Na majeri, 
dopravu na Pezinskej či zlý stav komu
nikácií.  Zaujímalo  ich,  prečo  sa  ešte  
nezačalo  s  rekonštrukciou  vnútroblo
ku na Partizánskej ulici, ktorá bola ve
rejne  pripomienkovaná  v  apríli  2008. 
Žiadali venovať pozornosť najmä vnú
torným  komunikáciám,  parkoviskám 
a zeleni. 

Mnohých  prekvapilo,  že  pozemky 
vnútrobloku nepatria mestu. Vysporia
dať vlastnícke vzťahy je však podmien
kou  realizácie  projektu.  Ten  sa  zatiaľ  
začne  realizovať  v  obmedzenom  roz
sahu  rekonštrukciou  chodníka  a  par
kovísk  na  Partizánskej  ulici  vrátane 
uličky za poštou. 

Výstavba vyvoláva 
obavy
Zámer mesta vykonať zmenu územ

ného plánu v časti Záhradná–Dubov
ského–diaľnica, kde investor pripravu
je  výstavbu  rodinných domov,  je vní
maný  s  obavami.  Ľudia  očakávali,  že 
ich „nie“ projektu z decembra minulé
ho roka, odobrené aj zastupiteľstvom, 
bude rešpektované. Primátor vysvetlil 
možnosti  i  riziká zablokovania projek
tu.  Za  výhodnejšie  pokladá  rokovať 
s investorom a určiť pre projekt výstav
by záväzné regulatívy, napr. že územie 
môže byť zastavané len na 25 %, zvyš
ných 75 % musí tvoriť zeleň. Ešte pred 
začiatkom stavby mesto mieni investo
ra zaviazať, aby vybudoval komuniká
ciu ku kruhovému objazdu. 

Odkanalizovanie 
spolu s Kostolišťom
Téma projektu odkanalizovania mes

ta  je zložitá a ani odpovede na otázky 
ľudí, ktorí znášajú úskalia tohto problé
mu, nie sú jednoduché. „Prečo sa nesti
hol  jesenný  termín  podania  projektu? 
Stihne sa ten jarný? Kedy sa už niečoho 
dočkáme?“ – také otázky kládli poslan
com i primátorovi. Okrem toho, že úlo
ha patrí k prioritám mesta do roku 2010, 
poslanec J. Říha  pripomenul i záväzok 
SR z prístupovej zmluvy k EÚ odkanali
zovať aglomerácie nad 10 000 obyvate
ľov do roku 2010. 

Dobrou  správou  pre  všetkých  bola 
garancia primátora, že mesto je pripra
vené podať projekt na jar, keď Minister
stvo  životného  prostredia  SR  zverejní 
výzvu. Mesto chce  postupovať spoloč
ne s obcou Kostolište. „Zdržanie spôso
bila  neočakávaná  potreba  štátnej  ex
pertízy, ktorá vyplynula zo zvýšenia pô
vodne odhadovanej sumy projektu, ale 
aj  to,  že  sa  nepodarilo  získať  súhlas 
všetkých  dotknutých  vlastníkov  po
zemkov,“ vysvetlil  Jozef Ondrejka. Ne
malé starosti predstavuje aj otázka za

Druhé výročné stretnutie

• Osobné pozvanie na Ples primátora 
mesta bol dôvodom, pre ktorý 23. 1. Jozef 
Ondrejka  navštívil  predstaviteľov  
niekoľkých úradov a spoločností.

• Obchodný riaditeľ spoločnosti Elas
togran,  ktorá  je  členom  skupiny  BASF, 
Ján Fratrič sa 26. 1. stretol s primátorom 
mesta, aby ho informoval o postupe rea
lizácie  projektu  výstavby  systémového 
domu  v  Priemyselnotechnologickom 
parku Záhorie. Zámerom spoločnosti  je 
presunutie technologickej časti zo systé
mového domu v Maďarsku do Malaciek. 
V tomto období spoločnosť ukončuje vý
berové konanie na dodávateľa stavby.

• V dňoch 27.–28. 1. sa uskutočnilo za
sadnutie Predsedníctva a Rady Združenia 
miest a obcí Slovenska. Na  riešenie do
padov hospodárskej krízy ZMOS vytvoril 
pracovnú skupinu, ktorú tvoria primátori, 
starostovia a pracovníci kancelárie ZMOS. 
Jedným z členov skupiny je primátor Ma
laciek Jozef Ondrejka. Úlohou pracovnej 
skupiny bude analyzovať dopady hospo
dárskej krízy na mestá a obce a navrho
vať systémové opatrenia na riešenie situ
ácie.  Pracovná  skupina  bude  navrhovať 
opatrenia  pre  komunálnu  sféru  a  pred
kladať prostredníctvom predsedu ZMOS 
Michala Sýkoru návrhy do vládneho vý
boru pre riešenie hospodárskej krízy. 

•  O  deň  neskôr  navštívil  J.  Ondrejka 
mesto  Turzovka.  Cieľom  návštevy  bolo 
získanie  informácií o realizovaných pro
jektoch a aplikácia ich výsledkov na pod
mienky Malaciek. Projekty súvisia s plá
novanou rekonštrukciou voľnočasového 
objektu na Včelnici a možnosťou výmeny 
veľkoobjemových nádob na komunálny 
odpad.

• 3. 2. sa uskutočnili pravidelné pora
dy primátora mesta s vedúcimi oddelení 
MsÚ  a  riaditeľmi  príspevkových  a  roz
počtových organizácií mesta. Všetky ma
li  spoločného  menovateľa  –  úlohu  pre 
riadiacich  pracovníkov  predložiť  návrh 
úsporných opatrení.

• V  dňoch  4.–6.  2. popri  príprave  pr
vého riadneho zasadnutia MsZ vrcholili  
v mestskom úrade prípravy na tohtoroč
ný Ples primátora mesta.                ipo 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na Záhoráckej ulici

Divé maky hľadajú 
nové talenty

Poznáte  talentované  rómske  dieťa, 
ktorého  rodina  nemá  dostatok  peňazí 
na to, aby podporila jeho rozvoj? Prihlás
te ho do konca marca na talentové skúš
ky, ktoré už po štvrtýkrát organizuje OZ 
Divé maky. OZ Divé maky  je zamerané 
na podporu a rozvoj talentovaných róm
skych detí a mládeže v oblastiach špor
tu,  hudby,  spevu,  tanca,  výtvarného  či 
dramatického umenia a vzdelávania. Do 
programu založenom na individuálnom 
darcovstve sú zaraďované deti zo sociál
ne slabých rodín, ktoré vynikajú mimo
riadnym talentom. Po prvýkrát v histórii 
Divých makov dostane tento rok šancu 
až 50 nových talentov.
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Na jeseň minulého roka rozhodol 
minister obrany SR zjednodušiť 
pre obyvateľov susediacich obcí 
s VO Záhorie vydávanie povolení 
na vstup na jeho územie, a tým ur
čitým spôsobom kompenzovať 
negatívny dopad činnosti armády 
v tomto teritóriu. O ústretovom 
kroku ministra obrany SR boli 
obyvatelia dotknutých obcí infor
movaní prostredníctvom infor
mačných tabúľ v jednotlivých ob
ciach i prostredníctvom miestnej 
tlače.

Dovolím si však 
zásady zopakovať:
1. povolenie na vstup do VO Záhorie 

bude vydávané obyvateľom s trvalým 
pobytom v obciach susediacich s VO  
na základe ich žiadosti. Ústretový krok 
spočíva v tom, že nariadenie ide nad rá
mec vojenského predpisu, ktorý presne 
vymedzuje okruh ľudí, ktorým môže 
byť povolenie vydané. Ide najmä o pro
fesionálnych vojakov, zamestnancov 
vojenskej správy, zamestnancov vojen
ských lesov, bývalých vojakov z povola
nia a ich rodinných príslušníkov. Všetci 
obyvatelia s trvalým pobytom v ob
ciach susediacich s VO môžu požiadať 

o vydanie povolenia na vstup na úze
mie VO,

2. povolenia bude vydávať Obvodný 
úrad VO Záhorie prostredníctvom obec
ných úradov. Obyvatelia obcí nemusia 
chodiť na Obvodný úrad VO do Mala
ciek, ale všetko potrebné vybavia pro
stredníctvom obecného úradu v mieste 
svojho bydliska (tu obdržia žiadosť, vy
plnenú ju odovzdajú a vyzdvihnú si tu 
povolenie na vstup),

3. pre obyvateľov týchto obcí budú 
povolenia na vstup vydávané na tri ka
lendárne roky za jeden správny popla
tok 4,5 €. Doteraz to bolo len na rok.

Nepredpokladaný 
nárast žiadateľov
Keď sme koncom minulého roka pri

pravovali realizáciu týchto opatrení, ve
deli sme, že príde k nárastu počtu žiada
teľov o vstup na územie VO. Pripravili 
sme systém a vyrozumeli sme dotknuté 
obce. Čo sa však nedalo predpokladať, je 
to, že niekoľko tisíc obyvateľov si bude 
chcieť povolenia vybaviť hneď v januári. 

Od 5. do 23. januára bolo vydaných 
pre Malacky 1200 ks tlačív žiadostí a tie 
boli vydané obyvateľom. Pre Malača
nov bolo vydaných 288 povolení na 
vstup. Pre ostatné obce bolo v tomto 

čase vydaných 2150 tlačív žiadostí na 
vstup. Vydaných bolo pre tieto obce 
131 povolení. 

Treba si ďalej uvedomiť, že Obvodný 
úrad VO musel riešiť na začiatku roka 
predovšetkým vydanie povolení na 
vstup pre obyvateľov s trvalým pobytom 
vo VO, ďalej pracovníkov, ktorí pracujú 
na území VO (Vojenské lesy a majetky, 
Vojenský technický a skúšobný ústav, 
vojenský útvar na letisku a na Tureckom 
vrchu), ktorí tieto povolenia nevyhnutne 
potrebujú, aby bol dodržaný zákon o vo
jenských obvodoch. Takýchto povolení 
bolo vydaných v priebehu januára 244. 

Okrem týchto osôb bolo nutné vy
dať 133 povolení na vstup pre samový
robcov dreva a zmluvných pracovníkov 
VLM, š. p. Celkovo bolo od 5. do 28. ja
nuára vydaných 876 povolení na vstup 
na územie VO Záhorie. Ďalších asi 800 
vyplnených žiadostí čaká na spracova
nie a vydanie povolení na vstup.

Prijímanie žiadostí pozastavené
Žiadam obyvateľov Malaciek i oko

litých obcí, aby si uvedomili, že vydá
vanie povolení na vstup na územie VO 
Záhorie nie je jedinou činnosťou, ktorú 
Obvodný úrad VO Záhorie vykonáva. 
Tento úrad plní takmer všetky úlohy 

ako každý iný obecný úrad. Najmä na 
začiatku každého roka sú tieto úlohy 
nahustené. Tieto dôvody ma viedli k to
mu, aby som po konzultácii s nadriade
nými funkcionármi MO SR a s vedomím 
predstaviteľov mesta Malacky dočasne 
(max. do 15. februára) pozastavil prijí
manie nových žiadostí o povolenie na 
vstup na územie VO Záhorie. 

Zároveň žiadateľov ubezpečujem, 
že všetkým obyvateľom s trvalým 
pobytom v obciach susediacich  
s VO, ktorí si podajú žiadosť o vy
danie povolenia na vstup na úze
mie VO Záhorie, vyhovieme.

 PAVOL ŠKRHA,
 prednosta obvodného úradu 

VO Záhorie

SPRAVODAJSTVO

Po viacerých sťažnos
tiach boli hlboké diery 
pred niekoľkými rokmi 
zasypané pracovníkmi 
Tekosu. Odvtedy však už 
uplynulo mnoho času 
a stav cesty sa zhoršil. 
Na situáciu sme sa spý
tali vedúcej oddelenia 
dopravy a stavebného 
poriadku Gabriely Re
hákovej.

„Ak budeme žiadať 
dotáciu na vybudovanie 
kanalizácie na tejto ulici, 
cestu rekonštruovať ne
budeme. 

Samozrejme sa bu
deme venovať bežnej 
údržbe, ale o rozsiahlej
šiu rekonštrukciu nepôj
de. Aspoň kým nebude
me s istotou vedieť, či  
tu kanalizácia bude ale
bo nie,“ informovala  
Gabriela  Reháková.

Text, foto: sisa

Lesná sa 
rekonštruovať
nebude 

V redakcii nás navštívil obyvateľ Lesnej ulice František Dobrovodský s otáz
kou, či sa bude rekonštruovať komunikácia na tejto ulici. Cesta je podľa je
ho slov zničená, plná jám a rokmi zanedbávaná.

Záhoráci,
do lesa!

  Už nejaký čas sa v médiách ob
javujú správy o tom, ako sa normál
ny Záhorák dostane v tomto roku do 
lesa. Stačí vraj prísť na príslušný 
mestský alebo miestny úrad, pre
vziať tlačivo, vyplniť ho a zaplatiť po
platok. Realita v Malackách je cel
kom iná. Od začiatku roka som bol 
v klientskej kancelárii MsÚ trikrát. 
Dostalo sa mi odpovede, že tlačivá 
nemajú a čakajú na ne. Dnes, keď ži
jeme v dobe počítačov a akékoľvek 
tlačivo si môžem stiahnuť z interne
tu, sa k takémuto formuláru znovu 
dostane len určitá časť obyvateľstva. 
Ako je to možné? 

JOZEF KRASňANSKÝ

V Malackom hlase č. 1/2009 
z 13. januára sme informo
vali o zmene vybavenia po
volenia vstupu do vojen
ských lesov. To ste v minu
losti mohli získať len na Ob
vodnom úrade Vojenského 
obvodu Záhorie. 
Od 1. januára povolenia vy
dáva každý obecný úrad. 
Do redakcie však prišiel list 
od nášho čitateľa, podľa 
ktorého je skutočnosť tro
cha odlišná. Žiadosti o vy
danie povolenia na vstup 
na územie VO síce dostane
te v klientskom centre 
mestského úradu, vydáva 
ich však Obvodný úrad VO 
Záhorie. Klientske centrum 
žiadosti dostáva z Obvod
ného úradu VO Záhorie, no 
v obmedzenom počte. 

sisa, foto: tabu

o vstup do lesov
je veľký záujem

Prednosta obvodného úradu vo Záhorie Pavol Škrha v súvislosti s povoleniami priznáva:

„Množstvo záujemcov nás prekvapilo”

bezpečenia potrebného spolufinanco
vania projektu, ktorého celková hod
nota je asi 13 277 567,55 € /400 mil. Sk.        

Po trojhodinovom maratóne pre
zentácií, otázok a odpovedí J. Říha ob

čanom pripomenul, že 6. obvod je síce 
najväčší v Malackách, ale rozpočet mes
ta nie je len rozpočtom obvodu. Tento 
fakt limituje aj možnosti plnenia ich  
požiadaviek. „Neviem, či sme vykonali 

veľa či málo, ale snažili sme sa. Hodno
tenie necháme na vás,“ uzavrel J. Říha 
predtým, než sa rozlúčil s prítomnými  
a poďakoval sa za ich záujem.

Text, foto: TATIANA BÚBELOVÁ

s občanmi 6. obvodu

Na stretnutie s poslancami prišlo približne 60 občanov obvodu.

Cesta aj chodník na Lesnej ulici sú v dezolátnom stave.

30. januára na vyžiadanie poslan
cov mestského zastupiteľstva mi
moriadne zasadala rozšírená mest
ská rada. Okrem stabilných členov 
MsR boli na rokovanie pozvaní aj 
všetci poslanci MsZ. 

Mimoriadne 
rokovanie 
mestskej 
rady

Hlavný bod rokovania sa týkal zmeny 
územného plánu mesta. Členovia MsR 
odhlasovali opätovné prerokovanie ná
vrhu rozšírenia zadania zmien a dopln
kov územného plánu mesta (ÚPD). Ide 
o zmenu ÚPD v lokalite za záhradkár
skou osadou Olšiny, ktorá nebola na  
decembrovom zasadnutí MsZ odsúhla
sená poslancami. 

Uznesenie z mimoriadneho 
rokovania 
Rokovanie so zástupcom majiteľov 

nehnuteľností v lokalite Olšiny o návrhu 
na doplnenie a rozšírenie ÚPD Malacky 
(mat. Z 12/2009)

Mestská rada v Malackách 
berie na vedomie 
predloženú dôvodovú správu a vy

jadrenie zástupcu majiteľov nehnuteľ
ností Romana Minaroviča k návrhu 
na doplnenie a rozšírenie ÚPD mesta 
Malacky, lokalita Olšiny (mat. Z 12/2009) 

a ukladá MsÚ 
predložiť materiál Z 12/2009 na roko

vanie komisiám a následne na riadne za
sadnutie MsR a MsZ v marci 2009. 

Pozn. redakcie: 
V čase uzávierky Malackého hlasu 

uznesenie ešte nenadobudlo právoplat
nosť. 

sisa
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Tanečné štúdio MCK Saltatrix pri-
pravilo pre divákov ďalšie pútavé 
predstavenie – šou In da Malacky. 
Talentované tanečníčky aj taneč-
níci netradične poňali históriu 
a súčasnosť mesta a skĺbili ju 
s tancom. 

Celé predstavenie odštartovala pre
zentácia pozostávajúca z porovnania 
starých a dnešných Malaciek doplnená 
rapovaním samotných tancujúcich. 
O hudobné spracovanie sa postaral Du

šan Doskočil alias dj Sepromatiq, ktorý 
žne úspechy aj v zahraničí. 

„Zámer bol najmä vzdelávací. Ak pra
cujeme na nejakom predstavení, usilu
jeme sa, aby sa aj deti zo škôl a škôlok, 
ktoré sa prídu zabaviť, naučili niečo no
vé. Minulosť dobre nepoznajú a nieke
dy híkajú prekvapením nad tým, ako  
sa kedysi žilo,“ vysvetlila vedúca taneč
ného štúdia a pedagogička Andrea Mu
rániová. 

Divákom sa predviedlo viac ako 150 
účinkujúcich vo veku od 8 do 22 rokov. 

„Spolu s mladšími mám na starosti asi 
280 detí. Musela som ich rozdeliť, no 
v pripravovanom muzikáli, ktorý bude 
mať premiéru v júni, sa predstavia aj  
tie najmladšie – už od dvoch rokov,“  
pokračuje A. Murániová. Každá z de
viatich skupín si  vybrala istú časť  mes
ta, ktorú podala podľa svojho pohľadu 
tancom. Najmä mladšia časť publika  
ich ocenila potleskom a neutíchajúcim 
piskotom.

Text, foto: -sisa-

Malá Vikinka so staršou sestričkou Julinkou

Prvá Malačianka
v tomto roku!

Keďže v Malackách už dlhší čas nie je pôrodnica, matrika má pre získavanie 
údajov o narodených deťoch sťažené podmienky. Bratislavské pôrodnice 
často posielajú svoje informácie s viactýždenným oneskorením. 

Viktória Bevilaqua sa narodila 1. januára ako tretie dieťa rodičov Lucie a Petra. 
Doma drobučké dievčatko čakali dvaja súrodenci Júlia a Dominik. V pôrodnici vážila 
3 310 gramov a merala 50 centimetrov. „Po mesiaci má 3 770 gramov a narástla 
o štyri centimetre,“ pýši sa dcérkou mama Lucia. „Termín sme mali 3. januára, no le
kár nám predpovedal, že sa zrejme narodí skôr. A že to bolo na Nový rok, nás len po
tešilo,“ pokračuje. Podľa slov hrdej mamičky je Viki zlatíčko a spomedzi troch detí 
najposlušnejšia. Šťastným rodičom želá redakcia veľa radosti zo svojich ratolestí. 

Text, foto: SIMONA ŠÍPOVÁ

Na pódiu Kultúrního domečka zažiarilo vyše 150 detí.

Hip-hop na malacký
spôsob

PredstavujeMe

25. januára sa konala výročná členská 
schôdza miestnej odbočky Zväzu vy-
slúžilých vojakov (ZVV). Medzi čestný-
mi hosťami sa zúčastnili primátor Jo-
zef Ondrejka a zástupcovia Dobrovoľ-
ného hasičského zboru, s ktorými má 
odbočka vojenských vyslúžilcov uza-
tvorenú dohodu o spolupráci.

 
Už tradične zástupcovia ZVV pod vede

ním predsedu odbočky Milana Johanesa 
položili pred začiatkom stretnutia kytice  
k pomníku gen. M. R. Štefánika a k pomní
ku obetiam I. svetovej vojny. Tento rok 
uplynie 77 rokov od založenia spolku vo
jenských vyslúžilcov. V súčasnosti má od
bočka vyslúžilcov problém s náborom no
vých členov do tohto občianskeho zdru
ženia, ktoré presadzuje myšlienky priateľ
stva, vlastenectva a vojenstva v usku
točňovaných aktivitách. Na stretnutí sa 

zverejnila správa o aktivitách za rok 2008 
a prijal sa plán práce na rok 2009 vrátane 
uznesenia. Každý vojak, priaznivec či sym
patizant je medzi nami vítaný.

FrANTIŠeK ŠIMONÍK, tajomník ZVV
Foto: -sisa-

stretnutie vyslúžilých
vojakov

Vyslúžilci položili k pomníku M. R. Štefá-
nika kvety.
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V českej tlači sa v súvislosti s týmto ročníkom rally
Dakar objavilo aj meno autobatérií Caryon. Je to tá

značka, ktorú predáva vaša firma, alebo
je to len zhoda názvov?

Pri registrácii značiek ani nie je náhodná zhoda
možná. To by bolo trestné. Musím teda hrdo

priznať, že na absolútnom 7. mieste Miroslava
Zapletala na Dakare sa podieľalo Záhorie.

Caryon je obchodnou značkou, ktorú vlastní
naša spoločnosť a predstavuje novú obchodnú

filozofiu, že výhodná cena sa vôbec nemusí
spájať s nižšou kvalitou. Okrem pána Zapletala
s ňou dnes jazdí už 70 000 áut, čo je dôkaz, že

ešte stále sa šíria aj dobré správy.

Norbert Šatan, 
riaditeľ spoločnosti 

Kukučínova 31, Malacky, tel.: 034 772 4862,
mobil: 0910 966 026, 0915 736 141, e-mail: info@akusat.sk

Všetko, čo potrebujete

vedieť o je naša adresaautodieloch

Nebojte sa opýtať na caryon
j

Dakar objavilo 
značčk

Pr
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s 
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s

MH 09 F2

„Som stará Malačianka a ako každé
mu aj mne záleží na tom, aby nám kaštieľ 
aj nasledujúce roky slúžil. V rodine sme 
sa dohodli, že budeme všetci prispievať,“ 
priznala Magdaléna Petrakovičová. 

Za správne rozhodnutie považuje 
svoj príspevok aj Katarína Trenčanská. 
„Prispela som, lebo som myslela, že ro
bím správnu vec. Chcela som pomôcť 
dobrej veci aj mestu. Kaštieľ je totiž úžas
ná starodávna budova a mala by sa za
chrániť a zrekonštruovať ako plnohod
notná pamiatka.“ 

v januári 
na dobrovoľnú 
zbierku na kaštieľ 
prispeli:
RNDr. Milan Valachovič, 33,19 €; 
Magdaléna Petrakovičová, 10 €; Da
niela Harantová, 10 €;  anonymný dar
ca, 10 €; 
Stav účtu č. 3278257023/5600 
k 31. 1. 2009: 

2 521,15 € 
(75.952,16 sk)

Za NÁŠ kaštieľ Vám ďakujeme.

spomedzi 
prispievateľov 
sme sa niektorých 
spýtali: 

čo ich viedlo
k finančnému 
daru?

žiť si múzeum s expozíciou dobových 
svadobných odevov, sa venuje zbieraniu 
svadobných zvykov. S nadšením prijala 
kontakty i  informáciu o folklórnych sú
boroch z okolia Malaciek, ktoré majú na
študované svadobné pásma. Dobré me
no mestu urobila aj nová reprezentatív
na publikácia Malacky – dobré miesto 
pre život, ktorú samospráva vydala na 
sklonku minulého roka.

Novinkou malackej expozície bola 
účasť zahraničného partnera. Vo výstav
nom stánku predstavilo svoju ponuku 
mesto Sarvaš, ktoré leží v Békéšskej župe 
v Maďarsku. Je známe ponukou kvalit
ného ubytovania, arborétom a možnos
ťami rekreácie pri pokojnom ramene rie
ky Köröš. Sarvašania potešili aj gurmá
nov – návštevníkov ponúkali domácou 
„klbásou“ (dolnozemskí Slováci používa
jú tento archaický výraz pre údenú mä
sovú pochúťku – pozn. aut.) a páleným.

V tomto roku sa na veľtrhu predstavi
lo 889 vystavovateľov z 35 krajín na cel
kovej výstavnej ploche 37 700 m². Vý
stavu navštívilo 65tisíc návštevníkov. 
Pre Malacky veľtrh priniesol aj pozvanie 
pre umelecké súbory na vystúpenie 
v rámci kultúrneho leta v Poprade či zá
ujem mnohých umelcov z oblasti hud
by, tanca i výtvarného umenia o vystú

penie na Záhorí. Akú podobu bude mať 
účasť mesta a regiónu na budúcom roč
níku podujatia nie je v tejto chvíli jasné. 
Limitujúcimi budú možnosti rozpočtu 
miest, ktoré – rovnako ako cestovný ruch 
vo všeobecnosti – môžu poznamenať 
úsporné opatrenia v súvislosti s ekono
mickou krízou.

IVANA POTOČňÁKOVÁ
Foto: autorka

Záhoráci mosá 
spolem držat
Dokončenie z 1. strany

„Dojdzite k nám na Záhorí! Víte, 
jak je tam pjekne?“ Deti z Levá
ranku sa bez ostychu chopili úlo
hy propagátorov regiónu a s dáv
kou nadšenia rozdávali letáky 
s ponukou ubytovania i kalendár 
podujatí. Pre touroperátorov 
i turistov mala „uákaná“ záho
ráčtina nádych exotiky. 

„Pán župan, ako Bratislavský samosprávny kraj podporí v tomto roku Malacký 
okres?“ Starostovia, ktorých predseda BSK Vladimír Bajan pozval v úvodný deň veľtr
hu na čašu vína, kládli za okrúhlym stolom priame otázky. Dotýkali sa okrem iného aj 
zlého stavu regionálnych ciest.

„Čabianska klobása má meno, sarvašská 
má chuť,“ hrdo vyhlasuje Tibor Mótyán, 
predseda Slovenskej samosprávy  mesta 
Sarvaš. Partnerské mesto z Maďarska sa 
predstavilo ako spoluvystavovateľ Ma
laciek na tohtoročnom veľtrhu. Z povest
nej sarvašskej „klbásy“ ochutnal aj pri
mátor Jozef Ondrejka.  

Sväté schody sú skvos
tom, ktorý má obrov
ský, no dosiaľ z pohľa
du cestovného ruchu 
neobjavený potenciál. 
Na 16. ročníku veľtrhu 
ITF Slovakiatour ich 
Malacky po prvý raz 
prezentovali v takom
to svetle. Mesto vo 
svojom stánku pred
stavilo aj ponuku 
atraktivít regiónu 
Dolné Záhorie. Boha
tým propagačným 
materiálom s dôra
zom na folklór a tra
dície prekvapil Láb. 
Na snímke starostka 
Lábu Monika Valú
chová (vpravo) s pra
covníčkou TIKu mes
ta Malacky Vierou 
Máriou Adamovičo
vou. 
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ČÍTAJTE A VYHRAJTE

Cudzie slová začínajúce 
písmenom W:
- walkman - vreckový prehrávač; 
- wehrwolf - vlkodlak, nacistická org.;
- wagons-lits - lôžkové vagóny;   
- Wehrmacht -  bývalá branná moc Ne-

mecka; 
- tajnička č. 1 -  noc čarodejníc z 30. 4. na 

1. 5; 
- welingtonia - sekvoja obrovská; 
- waltz  - anglický valčík;
- welter - stredná boxerská váha;
- warrant  - doklad o plnej moci; 
- western  - film o divokom západe; 
- wat  -  bahenná morská plytči-

na;  
- whisky  - liehovina z kvas. obilia;
- Waterloo  -  miesto porážky Napoleo-

na;  
- tajnička č. 2 - kartová hra pre 4 hráčov;
- watt - jednotka výkonu;   
- WHO - Svetová zdravot. org.;
- wavellit - kosoštvorcový nerast;

- tajnička č. 3 - jedn. kórejskej meny;
- water-closet - splachovací záchod;  
- workoholizmus - závislosť od práce; 
- web -  medzinárodná počítačo-

vá sieť; 
- workshop -  tvorivé pracovné stret-

nutie;

VODOROVNE
A nevyzradí; gigant; japonský koralo-

vý ostrov B najdrahšia bytosť; záhrada 
zvierat; MPZ Španielska; predložka; jed-
noduchý dopravný prostriedok C dusík; 
popravca; automobilová informačná prí-
ručka; pravoslávny kňaz; domáce zviera; 
vidina; síra D astát; tajnička č. 1; iniciály 
exmanželky Richarda Müllera E fáza  
Mesiaca; označenie pre staršieho; stará 
žena; rímskych 999; otec v Budapešti  
F spojené – po anglicky; tajnička č. 2; 
opakoval únosy G staršia nádoba na 
atrament; ženský hlas; nehovorila prav-
du. 

ZVISLE
1 EČV Zlatých Moraviec; mrazená po-

chúťka 2 čln na Rýne; jednotka hmot-
nosti 3 fyzikálna jednotka výkonu obrá-
tene; plietol vence 4 umelecká fotogra-
fia ženského tela; meno psa 5 moja oso-
ba; nástroj na upratovanie – obrátene  
6 dlhá samohláska; uzatvárací patent na 
oblekoch; daruje 7 výkon futbalistu; zvá-
rací usmerňovač – obrátene 8 značka 

kvalitnej múky; stovežatá matka miest 9 
Leopold; zariadenie na opekanie 10 
predchodca človeka; časť benzínového 
motora 11 kosák v Brne; spoluhlásky 
v slove nanúti; draslík 12 čas vo fyzike; 
samohlásky v slove nenechala; skratka 
ulice 13 skratka a podobne; mesto na 
východe SR 14 vlhči; ohúr, očar 15 spo-
ločnosť obchodujúca s kancelárskym 
materiálom; domácke meno Nataše 16 

tajnička č. 3; nebdel 17 atlas zaujíma-
vostí; nezdar, pech. 

NA POMOC: A Tarawa 7 UTW 
Pripravil: JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

Kto chce súťažiť o knihy Zdravé bývanie 
a Staviame a obnovujeme rodinný dom, 
nech pošle kupón spolu so správnymi  
odpoveďami do 18. februára a zara
díme ho do žrebovania.

KUPÓN
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Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali 
správne vylúštenie tajničky – 1. van-
dalizmus, 2. vajda, 3. veto, 4. vul-
kán – sme vyžrebovali Pavla Sabola 
z Ulice F. Malovaného v Malackách. 
Získava knihu Zdravé bývanie. 
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KRÍžoVKA

SERVIS ČITATEĽOM • INZERCIA

MONTÁž SADROKARTóNOV
MALIARSKE PRÁCE

0907 42 86 12
MH 09 F4

MH 09B1
http://www.pracadoma.sk/bimbo

MH 09 F8

http://www.chudnete.sk/jarus

http://www.pracadoma.sk/jarus
MH 09 F7

MH 09 F6

http://www.pracazdomova.eu
MH 09 F5

• Predám kvalitné a veľmi pekné pia-
níno Petrof. Kontakt: 0907 33 46 50. 

DRobNá iNzERCiA

ČASOPIS DO KAŽDEJ KABELKY

Moderná žena, Račianska 66, 831 02 Bratislava
Tel.: 02/49 20 74 36, fax: 02/49 20 74 38 

e-mail: marketing@modernazena.sk
www.modernazena.sk

 Účinné triky pre horúcu lásku!
   Výnimočne krásna a svieža 
nielen na Valentína.
  Chcete schudnúť? Za 5  dní 
3  kilá dolu!
 Neodolateľné zimné delikatesy.
 Záhadná choroba maturantky.
 Fenomén skupiny QUEEN.
  Pútavé príbehy a osudy našich 
čitateľov.

nné triky pre horúcu lásku!

www.modernazena.sk

METRO MEDIA  0,73 € / 22 Sk 

F E B R U Á R  2 0 0 9

VEGETARIÁNSKA DIÉTA

Za 5 dní 3 kilá dole!

ZÁZRAK VEČNEJ 
MLADOSTI

À LA HOLLYWOOD

HRIEŠNE 
KRÁSNA 
BIELIZEŇ

IVANA CHRISTOVÁ
Tajomstvá odhalí v knihe

Neodolateľné 
delikatesy

MYLNÉ DIAGNÓZY
ZÁHADNÁ CHOROBA 
MATURANTKY

THAJSKÁ MASÁŽ
Lieči bolesť aj starosti

V MENE LÁSKY
Užite si Valentína

FAŠIANGY

QUEEN
Skutočný príbeh

9 771336 991003 0 2

Každá kniha má svoj čiarový kód, kto-
rý je prostredníctvom čítačky kódov zae-
vidovaný v elektronickom evidenčnom 
liste používateľa. Týmto krokom sa zjed-
noduší kontrola výpožičiek a zasielanie 
upomienok, čo zrýchli obeh kníh medzi 
čitateľmi. Spusteniu tohto systému pred-
chádzala viac ako dvojročná práca za-
mestnancov knižnice, ktorí jednotlivé kni-
hy spracovávali do špeciálneho knižnič-
ného programu a prideľovali im spomí-
nané čiarové kódy, na základe ktorých 
systém rozozná každý exemplár. 

V súčasnosti ešte nie je spracovaný ce-
lý knižný fond knižnice, ale nakoľko pod-
mienky využívania automatizovaného 
systému dovoľovali spustiť ho pri 80 % 
spracovaní fondu, knižnica túto možnosť 
využila. V priebehu nasledujúcich mesia-
cov bude spustená zároveň aj on-line 
verzia knižničného katalógu, ktorý bude 
prístupný na internete pre všetkých sú-
časných i potenciálnych používateľov. Tí 
si budú môcť prezerať knižničné kataló-
gy a objednávať knihy priamo z ich do-
mu. On-line katalóg bude prístupný na 
stránke MCK v podsekcii Knižnica (www.
new.mckmalacky.sk/kniznica.php). 

Zápisné na rok je pre všetkých použí-
vateľov rovnaké, a to 1,65 €. Vzhľadom na 
prechod na nový automatizovaný sys-
tém pracovníčky knižnice žiadajú svojich 
používateľov o trpezlivosť pri vybavova-
ní ich výpožičiek. 

Popri prechode na automatizovaný 
systém sa však nezabúda ani na to, aby 
sa čitatelia v knižnici cítili príjemnejšie – 
modernizáciu vzhľadu. V súčasnosti je 
objednaný nový výpožičný pult a v tom-
to roku sa plánuje nahradenie starých re-
gálov v oddelení pre dospelých novými. 
Minulé leto si mohli čitatelia vychutnať 
niektoré z 27 periodík, ktoré knižnica 
odoberá, v klimatizovanej čitárni a i tohto 
roku plánuje knižnica v tejto tradícii po-
kračovať.

Čo sa týka doplňovania fondu, ani tu 
nezaspala knižnica na vavrínoch a kaž-
doročne dopĺňa svoj knižničný fond o de-
siatky až stovky nových titulov, či už od-
bornej literatúry alebo beletrie pre deti, 
mládež i dospelých. Pevne veríme, že či-
tatelia snahy o modernizáciu knižnice 
ocenia, a to sa potom odrazí aj v jej náv-
števnosti. 

-mck-

Knižnica sa stále modernizuje.

Nová éra malackej 
knižnice

V druhej polovici januára prešla Knižnica Mestského centra kultúry na mo-
dernejší spôsob práce s výpožičkami – automatizáciu. V praxi to znamená, 
že výpožičky už nebudú realizované klasickým spôsobom, zapisovaním vý-
požičiek do čitateľských preukazov, evidenčných listov a pečiatkovaním 
knižných lístkov. Tento spôsob nahradil automatizovaný systém výpožičiek, 
ktorý je vykonávaný prostredníctvom počítača. 

Pozvánka
pre vtáčiky

Vonku zima, pusto
aj sneh napadol husto.
Nám je dobre v teplej izbe,
ty si vonku v tejto zime.

Poď sem, vtáčik,
poď, speváčik,
my ťa nachováme!
Aj semienka ti dáme!

Zahynúť alebo zamrznúť ti nedáme.
Keď slniečko zasvieti zas,
povieme si dovidenia – 
v zime ešte aspoň raz. 

MÁRIA KRAVECOVÁ

Rozprávka 
o Dračom údo-
lí, kde sa kona-
jú majstrov-
stvá v lietaní 
na drakoch, 
dostane svo-
jím dyna-
mickým de-
jom každú 
detskú du-
šu! V knihe 
nájdete aj 
zaujímavé 
ilustrácie.

Neautorizovanú spoveď Téma na 
román získava želmíra Nováková 
z Malaciek. Žiadame výherkyňu, aby sa 
ohlásila v redakcii na Radlinského ul. 
2751/1, 3. p., č. d. 407. 

Ak chcete súťažiť o Dračie údolie, po-
šlite do 18. februára 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 h

KUPÓN
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Kníhkupectvo 
ĽUbiCA

orechové guľky
Potrebujeme: 
140 g práškového cukru, 1 bielok, 100 
g mletých orechov, 1 vanilkový cukor, 
50 g čokolády na varenie, 1 lyžicu dže-
mu, kokosovú múčku na obaľovanie.
Postup: 
Z bielka ušľaháme tuhý sneh. Vmieša
me do neho práškový a vanilkový cu
kor, orechy, džem a postrúhanú čoko
ládu. Zmiešame na hmotu, z ktorej vy
formujeme guľky veľké ako vlašský 
orech. Obalíme ich v kokose a po usu
šení každú guľku vložíme do papiero
vých košíčkov.

RECEPT PANi VozáRoVEJ

KAMENNý MLyN – VAJARSKý 
vás pozýva na tanečnú zábavu 

Pochovávanie 
basy
Kedy: 24. februára
Hudba:  Zajačkovci
Večera: fašiangové menu
Cena:  12 €  (361,50 Sk)

V deň zábavy má pár pri preukázaní  
2 vstupeniek 50 % zľavu na ubytova-
nie v 2-posteľ. izbe v hoteli Rozália.
PREDPREDAj VSTUPENiEK: 
034/779 32 79, e-mail:
kamennymlyn@kamennymlyn.sk
• • •
Dve vstupenky na tanečnú zábavu 
vyhrala Margita Antálková z jánoší-
kovej ulice. Do redakcie napísala: „Ne
viem zabudnúť na fašiangovú zábavu, 
keď boli na špagáte povešané sladkosti 
a tanečníčky si ich mohli odtrhnúť. Keď 
to ale hájnik zbadal, tanečník musel 
zaplatiť pokutu.“ Blahoželáme! Lístky 
si vyzdvihnite v redakcii.

MH 09 B2

Vojenská prehliadka na námestí pred 
hotelom Tatra.

• • •

Letné kúpalisko v areáli miestnej Hasič-
skej záchrannej brigády.

Text: FRANTIŠEK HLAVATý
Foto: archív F. Hlavatého

Ak máte zaujímavé 
fotografie, alebo vie-
te o mieste, ktoré stojí 
za to vyfotiť, pošlite 
svoj námet do redak-
cie! 

OKOM
OBJEKTÍVU
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4. 2. sme si pripome
nuli 2. výročie úmrtia 
nášho drahého otca 
a starého otca 
Dušana Tomáša. 
S láskou v srdci spomí
na celá rodina. Kto ste 

ho poznali, venujte mu tichú spomien
ku.

NIE SÚ MEDZI NAMI:

Helena Tichá, Malacky, *1921; 
Štefan Ujhélyi, Pernek, *1940; 

Blažej Pribyla, Pl. Štvrtok, *1933; Mária 
Pižová, V. Leváre, *1948; Stanislav Ku
nák, Malacky, *1940; Terézia Skácalo
vá, V. Leváre, *1929; Anna Vanišová, 
Malacky, *1938; Anna Vásmeková, Ma
lacky, *1921; Helena Danihelová, Gaja
ry, *1925

†

SpomienkY

SpoločenSká kronika

Na meniny na Tvoj noš
tek posielam Ti sladký 
božtek, aby sa Ti dobre 
žilo, po čom túžiš, vypl
nilo, nech sa Ti splní 
každý sník, nech pri Te
be stojí anjelik. To EmE 

anTičovEj zo srdca želá babka.

kalendár podujatí
Náš tip:  
12. 2. Pokoj v duši
14. 2. Atlét roka
23. 2. Divoké kočky, Travesti

Organizované pre MŠ a ZŠ, KD, MCK
11. 2. o 8.00 h Okresné kolo – hádzaná CH, D, ŠH Mali
na, CVČ
11. 2. o 15.00 h Fašiangové posedenie pre seniorov, 
hrá Trio veterán z Borinky, vstup voľný, OZ Zlatý vek, 
SD, MCK
11. 2. o 20.00 h Niečo z Alenky, Swi, 1987, far., 84 min, 
réžia J. Švankmajer, vstupné členovia 1,30 € (39,16 Sk), 
ostatní 2 € (60,25 Sk), KD, MCK
12. 2. o 17.00 h Veronika Rusňáková – Sklenená noc, 
vernisáž výstavy, Galéria MCK
13. 2. Valentínsky karneval, MC Vánok
12. 2. o 19.00 h Pokoj v duši, dráma, SR, MP 15, 
vstupné 2,30 € (69,28 Sk), KD, MCK
13. 2. o 19.00 h Pokoj v duši, dráma, SR, MP 15, vstup
né 2,30 € (69,28 Sk), KD, MCK
14. 2. o 16.00 h High School muzikal 3 – Posledný rok, 
muzikál, vstupné 2,30 € (69,28 Sk), KD, MCK
14. 2. o 15.00 h atlét roka, Zš Záhorácka, aC ma-
lacky
14. 2. o 19.00 h J. G. Tajovský, J. a Š. Moravčíkovci: Žen
ský zákon, Divadlo na hambálku, vstupné 2,30 € 
(69,28 Sk), KD, MCK
15. 2. o 16.00 h a o 19.00 h High School muzikal 3 – Po
sledný rok, muzikál, vstupné 2,30 € (69,28 Sk), KD, 
MCK
18. 2. o 17.00 h Austrália, dobr. dráma, vstupné 2,30 € 
(69,28 Sk), KD, MCK
18. 2. o 14.00 h Akadémia III. veku, posedenie pri hud
be, hrá Trio veterán z Borinky, vstup voľný, SD, MCK
18. 2. o 20.00 h Občan Havel, ČR, 2008, far., 119 min, 
réžia P. Koutecký, M. Janek, vstupné členovia 1,30 € 
(39,16 Sk), ostatní 2 € (60,25 Sk), KD, MCK
19. 2. o 17.00 h Austrália, dobr. dráma, vstupné 2,30 € 
(69,28 Sk), KD, MCK 
20.–21. 2. o 19.00 h Nestyda, komédia, ČR, vstupné 
2,30 € (69,28 Sk), KD, MCK

21. 2. o 19.00 h Maškarný ples Divadla na hambálku, 
SD, MCK, DNH
22. 2. o 19.00 h Nestyda, komédia, ČR, vstupné 2,30 € 
(69,28 Sk), KD, MCK
23. 2. o 19.00 h Divoké kočky Travesti, vstupné 8 € 
(241 Sk), KD, MCK
24. 2. o 18.00 h Víťazný február trochu inak, vstup voľ
ný, KD, MCK
25. 2. o 17.00 h Deň, keď sa zastavila zem, scifi, dráma, 
103 min, vstupné 2,30 € (69,28 Sk), KD, MCK
25. 2. o 20.00 h Spiklenci slasti, ČR, Swi/VB, 1996, far., 
75 min, réžia J. Švankmajer, vstupné členovia 1,30 € 
(39,16 Sk), ostatní 2 € (60,25 Sk), KD, MCK
26. 2. o 17.00 h Cestovanie na bicykli – Európa, Ázia, 
Afrika, vstup voľný, MCK
26. 2. o 19.00 h Deň, keď sa zastavila zem, scifi, dráma, 
103 min, vstupné 2,30 € (69,28 Sk), KD, MCK
27. 2. 19.00 h Sex Drive, komédia, 109 min, MP 15, 
vstupné 2,30 € (69,28 Sk), KD, MCK
28. 2. 16.00 h Niko a cesta ku hviezdam, anim. rozpráv
ka, vstupné 2,30 € (69,28 Sk), KD, MCK
28. 2. o 19.00 h Sex Drive, komédia, 109 min, MP 15, 
vstupné 2,30 € (69,28 Sk), KD, MCK
1. 3. o 16.00 h Niko a cesta ku hviezdam, anim. roz
právka, vstupné 2,30 € (69,28 Sk), KD, MCK
1. 3. o 19.00 h Sex Drive, komédia, 109 min, MP 15, 
vstupné 2,30 € (69,28 Sk), KD, MCK
4. 3. o 20.00 h Renesancia, Fr./Lux./VB, 2006, čb., 95 
min, anim., réžia 
Ch. Volckman, vstupné členovia 1,30 € (39,16 Sk), 
ostatní 2 € (60,25 Sk), KD, MCK

jarné prázdniny s Cvečkom
16.–20. 2. 2009 od 8.00 do 15.30 h
Týždeň jednodňových podujatí

výstavy – Galéria mCK
12. 2.–8. 3. Veronika Rusňáková – Sklenená noc
Otvorené Ut–Pia 9.00–17.00 h, So–Ne 14.00–17.00 h
vstup voľný

múzeum michala Tillnera 
Stála expozícia – zbierkové predmety sú väčšinou et
nografické, v menšej miere umelecké predmety a ar
chiválie. 

Otvorené Ut–Pia 9.00–12.00 h, 13.00–17.00 h, So–Ne 
14.00–17.00 h
Vstupné: dospelí 0,60 €/18,07 Sk, deti 0,3 €/9,03 Sk
Vždy v stredu je pre ohlásené výpravy zo škôl
Vstup do expozície Múzea Michala Tillnera v Malac
kách je ZDARMA.

Knižnica mCK 
Otvorené Po–Pia 10.00–18.00h, So 10.00–13.00 h

Pravidelné aktivity mCK
Pondelok  Tanečné štúdio Saltatrix, Štúdio mladých 

Divadla na hambálku, orientálne tance
Utorok  Tanečné štúdio Saltatrix, anglický jazyk, Pi

lates 
Streda  Tanečné štúdio Saltatrix, Detské divadelné 

štúdio, anglický jazyk 
Štvrtok  Tanečné štúdio Saltatrix, orientálne tance, 

Pilates, anglický jazyk
Piatok   Tanečné štúdio Saltatrix, Divadlo na ham

bálku

Predpredaj vstupeniek na všetky podujatia je dva 
týždne pred daným podujatím.
Pokladnica Kultúrního domečka je otvorená vždy ho
dinu pred každým kultúrnym podujatím.
Vstupenky na kultúrne podujatia sa nerezervujú.

Vysvetlivky:
KD – Kultúrní domeček, MCK – Mestské centrum kultúry, 
FK – filmový klub, VO TJ – volejbalový oddiel Telový
chovnej jednoty, SCK – Slovenský cykloklub, ŠH – špor
tová hala, MSD – Mladí sociálni demokrati, OZ – občian
ske zduženie, SZTP – Slovenský zväz telesne postihnu
tých, SD – spoločenský dom

Kalendár podujatí spracovala Turisticko-informač-
ná kancelária mesta malacky (TiK)
Prosíme usporiadateľov akýchkoľvek podujatí, ktorí 
chcú mať svoje podujatie zverejnené v nasledujúcich 
kalendároch, aby dodávali informácie na nasledujúci 
mesiac vždy do 10. dňa práve prebiehajúceho mesiaca.
KONTAKT: TiK malacky, 
tel. 034/772 20 55, tik@malacky.sk, www.malacky.sk

Zmena programu vyhradená!

blahoželáme

FebrUár 2009

OD 9. 1. DO 2. 2. 2009
VÍTAME MEDZI NAMI:

Samuel Ján Baliga, 9. 1.

14. 1. sme si pripo
menuli 1. výročie 
úmrtia našej drahej 
manželky, mamičky, 
babky a prababky 
TEréZiE 
mErCovEj. 
S láskou v srdci spomínajú manžel, de
ti, vnúčence, pravnuk a ostatná rodina. 
Veľmi nám všetkým chýbaš. Kto ste ju 
poznali, venujte jej tichú spomienku. 

KULTÚRA • SPOLOČENSKÁ KRONIKA • OZNAMY

Nech Ti slnko stále 
svieti v okne Tvojho  
domova a keď mráčik 
zastrie ho, nech svieti 
Ti odznova. 
Všetko dobré k Tvoj
mu sviatku, prijmi na

še želanie, nech Ti šťastie, zdravie, lás
ka nablízku vždy zostane. To miCha-
ElE KršKovEj prajú maminka, tat
ko, rodina Turzová, rodina Kršková 
a prababka Chválová.

9.1. sa dožila 85 rokov 
pani anna ZmEKo-
vá, ktorá sa zapísala 
do povedomia Mala
čanov ako recitátorka. 
Turčin Poničan v jej 
podaní odznel aj na 
decembrovom Seniorfóre. 

27. 1. sa dožil 87 rokov 
šTEfan Krajčíro-
vič. Prezradil o sebe, 
že kedysi bol zblázne
ný do športu, najmä 
do kulturistiky, do
dnes denne cvičí a vy
užíva aj stacionárny bicykel. 

28. 1. sa dožila 81 ro
kov pani juliana 
oZábalová, ktorá 
je obyvateľkou Zaria
denia opatrovateľskej 
služby MsCSS na Mie
rovom námestí.
všetkým želáme pevné zdravie, po-
hodu a životný elán do ďalších ro-
kov života.

poznáte miestnu linku 
dôvery? Využili ste ju? 
viliam brezovský, 
56 r., robotník
Telefonickú linku dôvery 
nepoznám. Som zo Su
chohradu a nič také sa 
mi nedonieslo do uší. Za
tiaľ som ju ani nepotrebo
val a dúfam, že ani potrebovať nebudem.

martina frívaldská, 
24 r., predavačka
V Malackách bývam dlh
ší čas, ale o linke dôvery 
nič neviem. Zatiaľ som 
ani nemala dôvod pát
rať po nej. Ale určite sú 

ľudia, ktorí majú rôzne problémy a vyriešia 
ich práve týmto spôsobom.

jozef ružička, 79 r., 
dôchodca
Linku poznám, ale nevy
užívam ju. Číslo síce spa
mäti neviem, ale keď ho 
potrebujem, stačí si po
zrieť eM TV. Vždy, ak nie

čo potrebujem, môžem sa obrátiť na svoju 
dcéru. Nie každý má však deti, ktoré mu po
môžu. Preto si myslím, že je dobré mať mož
nosť hľadať pomoc u odborníkov. 

viera fajkošová, 
56 r., dôchodkyňa

Som z Plaveckého 
Podhradia a linka dô
very mi nič nehovorí. 
Ani neviem, či by som ju 
využila, aj keby som ju 

poznala. Ale myslím, že má svoje opod
statnenie. A raz možno prídu okolnosti, 
keď sa aj ja na ňu obrátim. 

Text: -sisa-, foto: -tabu-

Od roku 1996 sa situácia v spoločnosti 
zmenila, zlepšila sa informovanosť a vznik
lo toľko odborných, špecializovaných 
a navyše bezplatných liniek dôvery, že 
vzniká otázka o opodstatnenosti existen
cie našej lokálnej. „Ak zachránime len jed
ného človeka, má to zmysel. Na linku je 
vyčlenená len zanedbateľná časť z roz
počtu mesta,“ povedal k téme prednosta 
MsÚ Dušan Vavrinec. „V roku 2008 sa na 
linku dôvery vyčerpali finančné prostried
ky v objeme 126 274 Sk (4 191,53 €), z čo
ho osobné náklady dosiahli čiastku  
114 930 Sk (3 814,98 €) a náklady spojené 
s prevádzkou linky 11 344 Sk (376,55 €). 
Výdavky sú rozpočtované v časti Sociálne 
zabezpečenie. V roku 2009 je na linku vy
členená suma 5 477 € (165 000 Sk) a roz
počtovaná je v programe 12 – Sociálne 
služby, podprogram 9 – rodinná politika,“ 
uviedol vedúci oddelenia ekonomiky MsÚ 
Ladislav Adamovič.

hovory smerujú 
na mobily poradcov
Prostriedky okrem prevádzkových po

platkov sú určené na odmeny dvanástim 
odborníkom, ktorí počas služby prijímajú 
presmerované hovory z linky dôvery na 
vlastných mobilných telefónoch. V čase 
služby nie sú viazaní prítomnosťou na ne
jakom mieste. Keď im človek v núdzi za
volá, môžu byť teda kdekoľvek a venovať 
sa čomukoľvek – nakupovať, šoférovať, 
byť na návšteve či zarábať na inom mies
te. Honorár sa vypláca za počet hodín 
služby bez ohľadu na to, koľko ľudí na lin
ku zavolá. Odborník je povinný urobiť 
o každom telefonáte písomný záznam (té
ma a spôsob vybavenia, resp. poskytnutia 
rady). Na otázku, či niekto overuje hodno
vernosť vykázanej práce, sa nám nepoda
rilo získať uspokojivú odpoveď. Počet pri
chádzajúcich hovorov dokázateľne nikto 
neoveruje – napríklad výpisom prichá

dzajúcich hovorov od telefónneho ope
rátora. Zarážajúca je aj skutočnosť, že po
čas 12 rokov prevádzky linka zamestnáva 
stále tých istých (anonymných) poradcov. 

volajú aj bez zverejnenia čísla?
Antónia Miklošová z KC uviedla, že 

v uplynulom roku zavolalo na mestskú 
linku dôvery 279 klientov. „Neboli to len 
občania z Malaciek, ale aj z okolitých obcí, 
klienti z iných krajov a okresov Slovenska,“ 
povedala. Odkiaľ sa ľudia mimo mesta 
o existencii našej linky dôvery dozvedia, 
keď aj Malačan má problém zistiť jej číslo? 
Linka je trvalo zverejnená iba na eMtexte. 

Už pred rokom sme sa spytovali vedú
cej klientskeho centra Aleny Kmecovej, či 
nevidí možnosť väčšej propagácie linky 
dôvery priamo na ich otvorenom praco
visku. Plánované informačné vizitky o lin
ke alebo pútače na informačných stoja
noch v klientskom centre či na recepcii 
MsÚ doteraz chýbajú. Tlačiť sa budú až po 
našich, po roku zopakovaných otázkach  
o príčinách nesplnenia medializovaných 
prísľubov. Možno aj vďaka tomu na štvrt
kovú eurolinku za celý minulý rok zavolali 
len traja ľudia. Tá svoju časovo obmedze
nú propagáciu v KC úplne zaspala. 

Prekvapenie na záver
Linka, ktorú sme dlhé roky (na starej 

internetovej stránke mesta až do augusta 
2008) propagovali ako bezplatnú, v sku
točnosti nikdy bezplatnou nebola. Zavo
lanie na ňu je spoplatnené ako miestny 
hovor. Inak to je u tých, ktorí údajne zavo
lali z iných kútov Slovenska. A mobil? 
Skúste sa z neho posťažovať a nechať si 
poradiť na malackej linke. Z účtu sa vám 
môže zatočiť hlava. Na ozaj bezplatné lin
ky dôvery sa už dávno telefonuje zadar
mo, je jedno odkiaľ voláte. Obstojí naša 12 
rokov nezmenená linka aj v súčasnosti? 

TaTiana bÚbElová

linka dôvery –
komu slúži?

Telefonická linka dôvery bola spustená 11. 11. 1996, funguje vyše 12 rokov. 
vznikla s cieľom poskytovať poradensko-informačné služby ľuďom v núdzi. 
užívateľmi mali byť občania mesta a regiónu. na čísle 034/772 56 86 volajúci 
v čase od 15.00 do 21.00 h nachádzajú v pondelok lekára, v utorok sociálne-
ho poradcu, v stredu psychológa či protidrogového poradcu a v piatok práv-
nika. štvrtky uplynulého roka patrili poradenstvu k zavádzaniu eura. orga-
nizačnú a technickú prevádzku zabezpečuje klientske centrum (KC) msÚ.

anketa z www.malacky.sk, uverejnená od 20. 3. 2008 do 9. 4. 2008
bezplatná telefonická linka dôvery v malackách:
•  viem o nej a mám jej číslo  83 15,1 %
•  viem o nej, ale neviem, kde by som našiel/la jej číslo  133 24,3 %
•  nikdy som o nej nepočul/la  235 42,9 %
•  nevyuži/la by som ju, ani keby som poznal/la číslo 97 17,7 %
Celkovo hlasov  548



MALACKÝ HLAS  3/2009� Dvojtýždenník vydáva Mesto Malacky •  Vedúca redaktorka Mgr. Ivana Potočňáková, redaktorka Bc. Simona Šípová, jazyková úprava Mgr. Eva Žilavá •  Redakčná uzávierka v pondelok – nepárny týždeň •  Nevyžiadané rukopisy nearchivujeme a nevraciame. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu a krátenie  
rukopisov • Grafika a polygrafická príprava: max 15, s. r. o., Bratislava • Tlač: Versus, a. s., Bratislava •  Adresa redakcie: Malacký hlas, MsÚ v Malackách, Radlinského ul. 2751/1, 901 01 Malacky, tel.: 034 796 61 73, malackyhlas@malacky.sk, www.malackyhlas.sk •  Registrácia: OÚ v Malackách, EV 860/08 

ŠPORT • OZNAMY

Šance na zisk dôležitého setu sa po
tom prelievali z jednej strany na druhú 
a nakoniec sa radovali domáci. 

Vo štvrtom dejstve to vyzeralo po 
celý čas na víťazstvo hráčov Strojára, 
keď si po celý čas udržiavali 2, 3bodo
vý náskok. 

Za stavu 19:17 však po oddychovom 
čase striedajúci Šamulka pokazil po
danie, domáci začali robiť chyby v úto
ku a východniarom sa podarilo dostať 
do tajbrejku. V ňom od začiatku viedli, 

strany sa menili za stavu 8:5 pre hostí 
a keď svietilo na ukazovateli skóre 12:9, 
mnohí už domácich odpisovali. No po
tom prišla séria pokazených útokov pri 
podaní Kobzu a Malačanom sa podarilo 
otočiť na 14:12, Svidník ešte prvý meč
bal odvrátil, no ďalšiu loptu už Janík  
položil na zem a domáci sa mohli ra
dovať.

Text: DUŠAN RUSňÁK
Foto: otano

V ôsmej dvojici sa v ringu predviedol 
Malačan J. Šabík, ktorý absolvoval svoj pr
vý duel s Patrikom Lakatošom z Tomáši
kova. Od úvodu súboja jasne dominoval 
a zasahoval svojho skúsenejšieho súpera 
veľmi často. V druhom kole bol Lakatoš 
po tvrdom pravom direkte dokonca po
čítaný a niekoľkokrát napomínaný rozhod
com za prehrešky proti pravidlám. Náš bo
xer napokon zvíťazil na body 24:12. 

Vyhral napriek zraneniu
M. Mislovič si zmeral sily s borcom BCS 

Nitra Henrichom Baginom. Ten bol jasný 
favorit hlavne pre svoju zápasovú bilan
ciu, no Mislovič sa jeho boju na strednú  
a krátku vzdialenosť rýchlo prispôsobil aj 
napriek vopred inak dohodnutej taktike s 
trénermi. Duel boxovali od úvodného do 

záverečného úderu na gong vo vysokom 
tempe a na oboch stranách padali tvrdé 
údery. Mislovič vyhral duel aj so zlome
nou rukou.

Spravodlivá remíza
V predposlednom dueli mali diváci 

možnosť vidieť Mária Tran Tiepa. Mário 
tiež vstupoval do ringu po prvý raz. Vie
dol si naozaj dobre, poslúchal rady tréne
rov a domácim Patrikom Kováčom sa ne
nechal zaskočiť. V úvodnom kole zasiahol 
Mário súpera dlhým pravým direktom 
a rozhodca boj prerušil počítaním. Duel 
skončil remízou. Najbližšie si svoje schop
nosti malackí boxeri otestujú v Dubnici 
nad Váhom, kam s nimi pocestuje aj „bo
xerka“ Dominika Mislovičová (do 57 kg). 

                BRANDEJS a KANĎÁR, tréneri

Ján Brandejs so svojimi zverencami na tréningu

Malackí víťazi
Za účasti štrnástich oddielov západného Slovenska sa 24. januára usku
točnilo v Dome športu Galanta prvé kolo dorasteneckej ligy boxu. Svoj  
zápas vybojovalo 60 boxerov v 30 dueloch. Medzi nimi nechýbali ani traja 
boxeri BC RTJ Malacky: Jaroslav Šabík (kadet do 48 kg), Michal Mislovič  
(senior do 64 kg) a Mário Tran Tiep (junior do 69 kg).

Malačania
v dráme porazili 
svidník

Domáci celkom poľahky získali prvý set, no v druhom mali po prestriedaní 
navrch hostia a vyrovnali na 1:1. Tretí set sa začal lepšie pre hostí, ktorí  
od začiatku viedli. Za stavu 3:7 vystriedal na smeči Petrovič Procházku 
a hra sa vyrovnala. V koncovke sa Záhorákom podarilo odskočiť na 23:21, 
ale prvý setbal mali hostia za stavu 24:23. 

Po skvelom výkone padla na malackých volejbalistov únava. 

z pohľadu zákonných povinností a mož
ností samosprávy, preto koncepcia mes
ta Malacky. Keďže spomínaný doku
ment spĺňa kritériá definície tohto pojmu, 
je podľa môjho názoru oprávnené na
zvať ho koncepciou rozvoja športu v Ma
lackách.

Hodnotenie koncepcie
Koncepcia obsahuje všetky dôležité 

formálne časti: analýzu, hodnotenie sú
časného stavu, porovnanie s inými mesta
mi, návrh opatrení. Jej významnou pred
nosťou sú práve návrhy krokov na zlepše
nie podmienok na zabezpečenie telesnej 
kultúry a šport v Malackách. Sú to okruhy, 
o ktorých môže mesto rozhodovať, pre
dovšetkým:

1. Správa a údržba športových za
riadení, ktoré sú vlastníctvom mesta. 
Okrem toho, že je to obligatórna – povin
ná kompetencia mesta vyplývajúca so 
zákonov č. 369/1990 a 138/1991, chce
me športovcov odbremeniť, aby pred zá
pasmi a tréningmi nemuseli „čistiť zácho
dy“..., mohli sa viac zamerať na športovú 
činnosť a aj ušetriť peniaze.

2. Vyššie finančné dotácie pre špor
tové organizácie na športovú činnosť 
(v r. 2009 zvýšenie o 15,6tis. €, v r. 2010 
tiež o 15,6tis €, potom v každom roku 
o 10 %). Túto fakultatívnu – nepovinnú 
kompetenciu navrhuje na základe záko
nov č. 369/1990 a  288/1997, lebo finanč
ná náročnosť športu v Malackách si to 
vyžaduje.

3. Výstavba ihrísk a rozvoj starostli
vosti o telesnú kultúru v školách. Podľa 
finančných možností by to mohli byť naj
mä ihriská pre hokejbal, pre skateboard 
a bikeboard, ale nevylučujú sa aj iné.

Dokument Koncepcia rozvoja športu 
mesta Malacky je v novodobej histórii 
prvý materiál tohto druhu spracovaný 
na úrovni mesta Malacky a je v absolút
nom súlade s Národným programom 
rozvoja športu, Koncepciou rozvoja kul
túry a športu v podmienkach Bratislav
ského samosprávneho kraja či ďalšími 
dokumentmi a právnymi normami týka
júcimi sa športu a telesnej kultúry. 

Ako ďalej s koncepciou
V období medzi napísaním tohto 

článku a jeho zverejnením som na osob
né stretnutia pozval všetkých tých pred
sedov športových oddielov, ktorých sa 
koncepcia najviac týka. Podrobne im vy
svetlím zámer mesta a pozorne si vypo
čujem ich obavy a návrhy. Som presved
čený, že dospejeme k zhodným záverom. 
Potom koncepciu zaradím do programu 
najbližšieho riadneho zasadnutia  zastu
piteľstva. A aj keby tento dokument po
slanci neprijali, tak by aspoň inšpiroval 
mnohých ľudí na hľadanie nových mož
ností rozvoja športu.

Na margo ataku na koncepciu
Reagovať na invektívy a nepravdivé 

vyjadrenia by bolo kontraproduktívne. 
Som totiž rozhodnutý presadzovať lep
šie podmienky na šport, ale nie z dôvo

du, že by si mesto neplnilo svoje povin
nosti. Uvedomujem si, že ak by som viac 
obhajoval súčasnú pomoc športu, tak by 
mi zostalo menej argumentov pre od
porcov návrhov väčšej podpory športu. 

Koncepcia nie je problém
Problém nie je v meste, koncepcii, 

športovcoch, tréneroch či športových 
funkcionároch... Problém nie je rekreač

ný ani výkonnostný šport. Základný prob
lém je v nedôvere v šport. Preto najdôle
žitejšou úlohou v najbližšom období je 
získanie väčšej dôvery zo strany širokej 
športovej i nešportovej, podnikateľskej  
i nepodnikateľskej verejnosti. Dá sa to 
dokázať iba väčšou transparentnosťou, 
otvorenosťou, jednotnosťou, usilovnos
ťou a maximálnym využívaním vlastných 
príjmov športových klubov. Potom bude 
mať šport viac financií, fanúšikov a lep
ších športových výsledkov.

JOZEF ONDREJKA, váš primátor

Pozn. redakcie:
Pozvanie primátora J. Ondrejku na 
stretnutie prijal predseda TJ Strojár  
P. Oreský, predsedovia športových od
dielov, ktorých sa koncepcia priamo do
týka, i poslanec B. Orth. Hlavným výstu
pom zo stretnutí je dohoda, že oddiely 
do 14 dní doručia mestu vlastné písom
né stanovisko ku koncepcii. V ňom uve
dú, či s koncepciou súhlasia a aké pri
pomienky navrhujú do dokumentu za
pracovať. Druhou možnosťou je zamie
tavý postoj  spolu s jeho odôvodnením. 

nechcená koncepcia
Dokončenie z 1. strany

Zákon č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre,  § 7 Obec 
a) rozpracúva koncepciu a program rozvoja telesnej kul

túry samosprávneho kraja na podmienky obce,
b) podporuje organizovanie športových podujatí a iných 

aktivít telesnej kultúry v obci,
c) podporuje výstavbu a prevádzkovanie športových za

riadení v školách, ktorých je zriaďovateľom, a v spolupráci  
s občianskymi združeniami aj športovej infraštruktúry v obci,

d) rozvíja starostlivosť o telesnú kultúru v školách, ktorých 
je zriaďovateľom, a podporuje školské športové súťaže  
a využívanie športových zariadení na telesnú kultúru obyva
teľstva mimo času vyučovania.“

Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, § 4 ods. (3) 
písm., Obec najmä

f) zabezpečuje výstavbu a údržbu športových zariadení,
h) utvára podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry  

a šport.

Povinnosti mesta vo vzťahu k majetku a jeho správe:
Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení § 8 ods. (3) 

Majetok mesta sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej
celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať.

Zákon č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí 
§ 6 ods. (1) Obec môže zveriť svoj majetok do správy roz

počtovej organizácii alebo príspevkovej organizácii.

Financovanie športových klubov:
Zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu,  

§ 9 ods. (3) Športový klub financuje svoju činnosť z vlastných 
príjmov. Vlastnými príjmami sú:

a) členské príspevky, 
b) výnos hospodárenia s vlastným majetkom, najmä ná

jomné z prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku  
a plôch na reklamné účely,

c) výnos marketingových aktivít a z predaja suvenírov, 
d) príjmy z televíznych a rozhlasových práv za prenosy zo 

športových súťaží a športových podujatí,
e) výnos z predaja vstupeniek na športové podujatia,
f ) príjmy z prestupov športovcov,
g) príjem od medzinárodných športových zväzov za účasť 

v medzinárodných športových súťažiach a na medzinárod
ných športových podujatiach,

h) dotácie z rozpočtu verejnej správy a granty,
i) dary a príspevky,
j) iné príjmy.

aké sú povinnosti mesta vo vzťahu k podpore športu?

Športový úspech 
ZŠ Záhorácka

Rok 2008 sa zapíše zlatými písmena
mi do kroniky ZŠ Záhorácka Malacky. 
Nielenže sa im podarilo ako jednej z má
la škôl na Slovensku vybudovať atletickú 
dráhu s umelým povrchom, ale vyhrali  
i hodnotenie v súťaži o najúspešnejšiu 
školu s atletickými triedami na Sloven
sku. Po rokoch, keď sa umiestňovali oko
lo 6. miesta, prišlo vytúžené víťazstvo.

Poradie škôl:
1. Malacky  1042 b
2. Považská Bystrica  1024 b
3. Prešov  741 b
4. Dubnica nad Váhom   734 b
5. Bardejov  729 b
Monikin slovenský rekord
Husársky kúsok sa podaril atlétke AC 

Malacky a žiačke športovej triedy ZŠ Zá
horácka Monike Baňovičovej. Na medzi
národných pretekoch v bratislavskej hale 
Elán zvíťazila v behu na 60 m prekážok  
a časom 9,36 s vyrovnala slovenský re
kord starších žiačok. Na majstrovstvách 
bratislavskej oblasti všetkých vekových 
kategórií nazbierali atléti AC Malacky 15 ti
tulov majstra Bratislavy. M. Baňovičovej 
vyšiel druhý pokus stopercentne a časom 
9,29 s zaznamenala zlepšenie slovenské
ho rekordu o 7 stotín sekundy. Aj v behu 
na 150 m atakovala slovenský rekord, kto
rý drží jej oddielová kolegyňa Alexandra 
Štuková (19,30 s). M. Baňovičová dosiahla 
čas 19,37 s. Zvíťazila i v behu na 60 m v no
vom osobnom halovom rekorde 8,11s.

Majstri Bratislavy žiaci: M. A. Droz
da: 300 m – 39,37 s, 600 m – 1:29,08 s;  
M. Baňovičová: 60 m – 8,11 s, 60 m pre
kážok – 9,29 s, 150 m – 19,37 s; E. Chvílo
vá: 300 m – 42,87 s; C. Hladíková: skok do 
diaľky – 507 cm; R. Sekáčová: 600 m – 
1:48,38 s; V. Hruščová: vrh guľou – 11,22 
m, skok do výšky – 150 cm. Dorast:  
V. Harculová: skok do diaľky – 486 cm, 
trojskok – 10,78 cm; Alica Mackovichová: 
400 m – 1:04,52 min; Juniori: Michal  
Ružek: 200 m – 24,48 s, 400 m – 55,05 s.

ALBERT SOFIAN
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