
Po primátorovom popriatí dobrej  
zábavy prišiel rad na moderátorskú dvo
jicu, ktorú už tradične tvorili Petra Van
číkováKolevská a Vlado Zetek. Prvý ta

nec patril, samozrejme, manželom On
drejkovcom. Po niekoľkých taktoch val
číka sa k nim pridali aj ostatní hostia. 

Pestrý program
Aj tohtoročný ples sa mohol pýšiť bo

hatým programom. Okrem spomínané
ho zoskupenia Funny Fellows sprevádzali 
hostí večerom Zajačkovci so svojou ka
pelou. Vystúpili aj tanečníčky zo Saltatri
xu, orientálne tanečníčky Chamsa zvod
ne vrteli bokmi a tie správne kroky pred
viedli členovia TK Grande Malacky. S pol
nocou prišlo na rad žrebovanie o tom
bolu. „Atmosféra prvých desaťročí 20. 
storočia nie je náhodná. Boli to tak, ako aj 
dnes, roky hospodárskej krízy. Život však 
nie je len o peniazoch. Je najmä o láske 
a šťastí, ktoré si môžete vyskúšať práve 
teraz,“ uviedol tombolu J. Ondrejka. 

Do kažDej Domácnosti v malackách  4/XiX 24. 2. 2009

DvojtýžDenník   •   www.malacky.sk malackyhlas@malacky.sk
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SUZUKI Sx4 1,6 GLX AC 4x4, výbava: klimatizácia, 6 airbagov, ABS, elektrické okná, elektrické
zrkadlá s vyhrievaním, rádio s CD s ovládaním na volante, centrálne zamykanie s diaľkovým
ovládaním, servoriadenie, palubný počítač, 110 koňový motor a mnoho ďalších doplnkov, 

hliníkové disky 16“, predné hlmovky, metalíza, zatmavené zadné okná, vyhrievané sedadlá...
 A DARČEK: sada zimných pneumatík na diskoch ZDARMA

14 840 eur

4x4
447 069,84 Sk

noc noblesy
Už po štvrtýkrát hostil hotel Atrium návštevníkov Plesu primátora Malaciek. 
Celý večer sa niesol v duchu neopakovateľnej atmosféry 20. a 30. rokov mi-
nulého storočia. Plesajúcich v hotelovej predsieni vítala nadčasová muzika 
skupiny Funny Fellows a herci Divadla na hambálku, ktorí svojimi kostýma-
mi pripomínali hviezdy zo starých filmov. Primátor Jozef Ondrejka spolu 
s manželkou privítal osobne každý pár. Dámy obdaroval červenou ružou 
a páni dostali pri vstupe „falošné peniaze“, ktoré mohli rozmnožiť v mobil-
nom kasíne. 

Rokovací 
poriadok
stiahnutý, 
odmeňovací 
schválený

Vzhľadom na množstvo pripomienok 
z rokovania komisií MsZ a mestskej rady 
bol z programu ostatného riadneho za
sadnutia mestského zastupiteľstva, kto
ré sa uskutočnilo 5. februára, stiahnutý 
návrh Rokovacieho poriadku MsZ a jeho 
orgánov. Predkladateľ Dušan Vavrinec, 
prednosta MsÚ, ho opätovne predloží 
na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva. 
Poslanecký zbor schválil dodatok k od
meňovaciemu poriadku zamestnancov 
mesta a volených zástupcov. Ten prináša 
rozšírenie foriem platu o osobný plat, 
platovú kompenzáciu a príplatok za prá
cu v krízovej oblasti. Využitie inštitútu 
osobného platu podľa D. Vavrinca  umož
ní samospráve skvalitniť profesijné ob
sadenie v MsÚ a možnosť angažovať od
borníkov.

-ipo-

Menej
sťažností

Súčasťou programu ostatného za
sadnutia MsZ 5. februára bola aj správa 
o kontrolnej činnosti útvaru hlavného 
kontrolóra i správa o vybavovaní sťaž
ností a petícií za predchádzajúci rok. 
Podľa hlavnej kontrolórky mesta Ľubice 
Čikošovej mesto vlani zaevidovalo 49 
sťažností (o 12 menej ako v roku 2007) 
a 4 petície. Z celkového počtu prerieše
ných sťažností bolo 24 vyhodnotených 
ako neopodstatnených a 22 ako opod
statnených. Riešenie zostávajúcich sťaž
ností bude hlavný kontrolór realizovať 
v tomto roku.

-ipo-

Hľadáme
svedka
Redakciu oslovil Jáchym Janošek 
z moravských Hustopeč s nalie-
havou žiadosťou. 
„V utorok 10. 2. okolo 11.00 h zo-
mrel v aute pri čakaní na malac-
kej križovatke môj 29-ročný brat. 
Viem len, že niekto z okoloidú-
cich zavolal sanitku. Veľmi rád  
by som hovoril s niekým, kto uda-
losť videl. Stačí, ak mi pošle sms 
na číslo 00420 602 155 204 alebo 
e-mail  na adresu jachym.janosek 
@funtaxi.cz.

Najväčšiu diskusiu na prvom tohto
ročnom zasadnutí mestského zastupi
teľstva 5. februára vyvolala správa o vy
konanej následnej finančnej kontrole, 
s ktorou vystúpila hlavná kontrolórka 
mesta Ľubica Čikošová. 

V kontrole sa zamerala na posúdenie 
plnenia zmluvných záväzkov zo strany 
kupujúceho nehnuteľnosti. Ide o radovú 
zástavbu na uliciach J. Kostku a Hviezdo
slavova. Kontrola skonštatovala nenapl
nenie zámeru prevodu, ktorú prezento
val víťaz verejnej súťaže z roku 2005. Do 
súťaže sa vtedy prihlásilo osem subjek
tov. Výberová komisia ako víťaza určila 
záujemcu, ktorý svoju ponuku oriento
val na celý komplex budov, predložil vi
zualizáciu svojho zámeru a ponúkol ce
nu 243tis. eur (7,32 mil Sk). Rovnako sa 
po odpredaji lesného pozemku v lokali
te Vampíl nenaplnil podnikateľský zá
mer jeho využitia na agroturistiku.

Zmluvy o odpredaji týchto nehnuteľ
ností boli uzatvorené ešte pred prijatím 

VZN č. 3/2006 o zmluvných prevodoch 
vlastníctva majetku mesta, ktoré upra
vuje spôsob a podmienky zmluvného 
prevodu. 

Podľa prednostu MsÚ Dušana Vavrin
ca práve toto VZN prináša ochranné me
chanizmy, ktoré zabránia podobným ne
gatívnym skúsenostiam z priameho pre
daja. Hlavnou zmenou je zavedenie in
štitútu zmluvy o budúcej zmluve. Okrem 
iného sa v nej kupujúci zaviaže ukončiť 
výstavbu do 36 mesiacov odo dňa na
dobudnutia právoplatnosti stavebného 
povolenia. 

O uznesení k tomuto bodu programu 
sa hlasovalo až trikrát. Poslanci napokon 
uložili MsÚ pri majetkových prevodoch 
formulovať uznesenia tak, aby obsaho
vali účel prevodu a záväzné podmienky 
výberového konania. Úlohou pre mest
ský úrad bude aj vyvinutie maximálneho 
úsilia, aby bol pôvodný zámer na Ulici  
J. Kostku zrealizovaný.

-ipo-

ochranné mechanizmy
má zabezpečiť vZn

Pokoj 
v duši 

„Ak súdiť ťa chcú, nech súdia len tých, 
čo neprajú pokoj duši boľavej.“ Slová o ži-
vote človeka, ktorý chce žiť, ktorému 
osud pripravil mnohé ťažko zdolateľné 
prekážky. Nikde nie je napísané, že život 
nebude komplikovaný, neľahký. Môže-
me si ho však zľahčiť vzájomným pomá-
haním. Veď nik z nás sa nerodí sám, ale 
do spoločnosti ľudí, ktorí by mali mať  
k sebe čo najbližšie. Mali by veriť tomu, 
že to, čo nezvládneme sami, zvládneme 
spolu. Našou jedinou zbraňou v zápase 
menom život je naša myseľ. Často stačí 
trocha trpezlivosti a všetko sa na dobré 
obráti. Nemali by sme zabúdať na to, že 
nikdy nie je neskoro na nový život. Či  
sme starí alebo mladí, slepí alebo hluchí, 
rozhliadnime sa. Každý človek je z mäsa 
a kostí. Naučme sa ukázať človeku pria-
teľstvo počas života, aby nám v dušiach 
zavládol pokoj.

VIERA MÁRIA ADAMOVIČOVÁ
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Máte postreh alebo informáciu, ktorá 
môže zaujímať viacerých Malačanov?
Vášmu mailu sa potešíme na adrese: 

malackyhlas@malacky.sk

MsZ schválilo
• kontrolu plnenia uznesení MsZ s tým, 

že vypustilo zo sledovania 6 uznesení ako 
úlohy splnené a u jedného uznesenia 
upravilo termín jeho plnenia,

• VZN, ktorým sa upravujú niektoré 
podmienky držania psov v meste Malac
ky s pripomienkami,

• Dodatok č. 1 k VZN č. 7/2008, ktorým 
sa určuje výška príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách a školských 
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnos
ti mesta s pripomienkami,

• Dodatok č. 2 k Odmeňovaciemu po
riadku

• Dodatok č. 4 k Protokolu o odovzda
ní a prevzatí majetku, na základe ktorého 
sa zvyšuje hodnota dlhodobého hmot
ného majetku, odovzdaného do správy 
rozpočtovej organizácie MŠ na Kollárovej 
ulici 896 v Malackách, o 49 790,88 €/ 
1 500 000 Sk k 1. 2. 2009,

• cenník úhrad za monitorovanie ob

jektov na PCO – MsP v Malackách, platný 
od 1. 1. 2009, v ktorom sa o.i. znižujú 
sadzby úhrady za monitorovanie byto
vých priestorov.

MsZ zobralo na vedomie
• predložené dôvodové správy k jed

notlivým bodom rokovania,
• správy hlavnej kontrolórky mesta 

Ing. Ľ. Čikošovej o vykonanej následnej fi
nančnej kontrole pri Posúdení plnenia 
zmluvných záväzkov prevodu nehnuteľ
nosti – nebytových priestorov na Ul. J. 
Kostku a Hviezdoslavovej ulici a Posúde
nie dodržania a realizácie podnikateľské
ho zámeru s uzn. č. 208/2003, zo dňa 18. 
12. 2003 a čl. I, bodu 2 kúpnej zmluvy so 
spol. Ing. Peter Sečkár, CSc. – Pekyma,

• správu hlavného kontrolóra – vyhod
notenie činnosti Útvaru hlavného kon
trolóra mesta Malacky za rok 2008,

• správu hlavného kontrolóra o vyba
vovaní sťažností fyzických a právnických 
osôb v samospráve za rok 2008,

• ústne prednesenú informáciu Ing.  
J. Bullu, zástupcu primátora, o prijatí ano
nymnej sťažnosti na činnosť poslanca 
MsZ Bc. Juraja Říhu.

MsZ zvolilo
• 5člennú ad hoc komisiu na riešenie 

predmetnej anonymnej sťažnosti na čin
nosť poslanca a uložilo jej členom zaobe
rať sa predmetnou sťažnosťou a o svojich 
záveroch informovať MsZ na jeho najbliž
šom zasadnutí,

• Františka Šimoníka, trvale bytom 
v Malackách za prísediaceho Okresného 
súdu v Malackách na obdobie od 1. 1. 
2009 do 31. 12. 2012.

Splnomocnilo primátora mesta
• podpísať dodatok k Protokolu o odo

vzdaní a prevzatí majetku mesta do sprá
vy rozpočtovej organizácie Mesta Malac
ky tak, ako bol schválený.

Uložilo náčelníkovi MsP
• na základe schváleného cenníka 

úhrad za monitorovanie objektov na PCO 

vypracovať dodatky k zmluvám abonen
tov, napojených na PCO – MsP v Malac
kách a zabezpečiť ich podpísanie zo stra
ny abonentov do 31. 3. 2009.

Uložilo riaditeľke MŠ na Kollárovej 
ul. v Malackách

• upraviť účtovný stav dlhodobého 
hmotného majetku r. o. m. k 1. 2. 2009 
tak, aby tento odzrkadľoval stav po schvá
lení dodatku k Protokolu o odovzdaní 
a prevzatí majetku do správy rozpočtovej 
organizácie mesta.

Uložilo mestskému úradu
• vykonať revíziu interpelácií a podne

tov poslancov od začiatku tohto volebné
ho obdobia doteraz a v správe uviesť, do 
akej miery boli tieto aj skutočne riešené, 
správu predložiť na riadne rokovanie MsZ 
v júni 2009,

• pri predkladaní materiálov na prevo
dy nehnuteľností z majetku mesta pripra
vovať a formulovať návrhy na uznesenia 
MsZ, aby obsahovali účel prevodu, a zá

väzné podmienky výberového konania, 
ako aj zámery, ktoré potencionálni nado
búdatelia uvádzajú vo svojich žiados
tiach, a všetky dôležité údaje tak, aby 
o nich mohlo MsZ rozhodovať,

• posúdiť platnosť verejnej súťaže – ne
hnuteľnosti na Ul. J. Kostku a Hviezosla
vovej ul. – s víťazom Ing. Petrom Šimkovi
čom a vyvinúť maximálne úsilie v tom, 
aby bol zámer využitia z verejnej súťaže 
realizovaný, o výsledku posúdenia infor
movať na rokovaní MsZ v júni 2009,

• vybaviť predložené interpelácie po
slancov Mgr. A. Dubajovej a MUDr. J. Hoff
mana v zmysle zákona,

• zaoberať sa predloženými podnetmi 
poslancov D. Galoviča, V. Moravčíka a J. 
Říhu.

Písomnou formou sa poslanci oboz
námili s informáciami o činnosti MsP v ro
ku 2008, o výsledkoch inventarizácie exe
kučne a súdne vymáhaných pohľadávok 
mesta, o rekonštrukciách mestských ko
munikácií za rok 2008 a o spôsobe voľby 
prezidenta SR v našom meste.

ANTON PAŠTEKA

o čom rokovali poslanci MsZ 5. februára?

Zastupiteľstvo Bratislavského sa-
mosprávneho kraja ešte v septem-
bri 2008 schválilo zámer zriadenia 
strednej odbornej školy v Malac-
kách. 

Poslanci rokovali o dvoch možnos
tiach – vybudovať nový objekt alebo vy
užiť existujúcu budovu. Uprednostnili 
druhú možnosť, nakoľko ide o efektív
nejšie riešenie. Budovou je bývalé učiliš
te na Štúrovej ul. 144 v Malackách. 

Žiadosť podpísanú všetkými 24 sta
rostami okresu zaslal Klub starostov Ma
lackého okresu predsedovi BSK Vladimí

rovi Bajanovi a poslancom zastupiteľstva 
BSK. Opiera sa o skutočnosť, že možnosti 
stredného odborného vzdelania v okre
se, ktorý má 65tisíc obyvateľov a je naj
väčším okresom kraja, nezodpovedajú 
jeho postaveniu. V zriaďovateľskej pô
sobnosti BSK je tu jediná stredná škola 
(Gymnázium Malacky). 

„Som presvedčený, že Malacky takú
to školu potrebujú a jednoznačne by 
zlepšila štruktúru vzdelávacích inštitúcií 
v tomto okrese. I keď finančná situácia 
nie je jednoduchá, budem presadzovať 
jej zriadenie v najkratšom možnom ča
se,“ vyhlásil V. Bajan.                 -ts-

Zámocká 
dostane
nový šat

Prezentácii projektu revitalizácie Zá
mockej ulice patrila druhá polovica mi
moriadneho zasadnutia MsZ 12. februá
ra. Cieľom projektu je prepojenie Zá
mockého parku s centrom mesta rekon
štrukciou verejného priestranstva od 
nadchodu po budovu policajného zbo
ru. Ak program JPD NUTS II projekt pod
porí, revitalizovať sa bude predovšetkým 
zeleň v tejto zóne a bude osadený mobi
liár – stĺpiky a smetné koše. Rozpočet 
projektu je 18 703 eur (563tisíc Sk). Po
slanci MsZ projekt i spôsob spolufinan
covania schválili.                -ipo-

Dobrá správa pre mladé rodiny – v zó
ne Jánošíkova II, ktorá sa nachádza v sú
časnom voľnom priestranstve medzi Já
nošíkovou ulicu a múrom povodia Mali
ny, postaví mesto päť dvojvchodových 
bytových domov so 110 nájomnými byt
mi. Predpokladom na realizáciu je dotá
cia z Ministerstva výstavby a regionálne
ho rozvoja SR a úver zo Štátneho fondu 
rozvoja bývania. Na mimoriadnom za
sadnutí MsZ 12. februára poslanci schvá
lili zámer výstavby i predloženie žiadosti 
o dotáciu a úver. Následne zámer podpo
rili aj prijatím dodatku k Všeobecne zá
väznému nariadeniu o úprave niekto
rých pomerov súvisiacich s nájmom by
tov vo vlastníctve mesta. 

Podľa investičného zámeru, ktorý 

predložila Eva Sokolová, vedúca oddele
nia projektového riadenia MsÚ, bude 
mesto stavať na mestskom pozemku by
tové domy so sedlovou strechou. V kaž
dom z domov bude 22 bytov (14 dvojiz
bových a 8 jednoizbových, z toho jeden 
pre zdravotne postihnutého obyvateľa). 
Bytové domy budú trojpodlažné s obyt
ným podkrovím, nepodpivničené. Ná
jomný charakter bytov bude zachovaný 
najmenej po dobu tridsať rokov. Inves
tičné náklady na výstavbu domov a in
fraštruktúry sú 5,4 milióna eur (164 milió
nov Sk). Samospráva žiada o dotáciu na 
výstavbu vo výške 1,4 mil. eur (42 mil. Sk) 
a úver 3,5 mil. eur (106 mil. Sk). Výstavbu 
bude mesto spolufinancovať 0,5 mil. eur 
(15 mil. Sk).               -ipo-

o novej strednej škole v Malackách 
kraj intenzívne rokuje

Budova bývalého učilišťa by sa mohla stať sídlom ďalšej strednej školy v meste. 

v zóne 
Jánošíkova II 
pribudne 110 bytov MESTO MAlACKy VyHlASUJE 

výberové konanie 
na obsadenie 
miest príslušníkov
MsP Malacky.
Podmienky prijatia: 
• úplné stredné vzdelanie,
• minimálny vek 21 rokov,
• bezúhonnosť,
• telesná a duševná spôsobilosť.

V prípade záujmu sa dostavte 

25. februára o 14.00 h na adresu: 
MsP Malacky, Radlinského 2751/1, 
901 01 Malacky.

Viac informácií na www.malacky.sk 
v sekcii Mestská polícia.

• 6. 2. sa primátor Jozef Ondrejka stre
tol so zástupcami stolnotenisového od
dielu v súvislosti s pripravovanou kon
cepciou rozvoja športu v Malackách.

• Štátny tajomník Ministerstva vnútra 
SR Vladimír Čečot sa 9. 2. stretol so zá
stupcom primátora Jozefom Bullom. Reč 
bola aj o využívaní objektu kasární a zá
mere opätovne zriadiť Okresné riaditeľ
stvo Policajného zboru v Malackách.

• Klub starostov a primátorov Malac
kého okresu zaslal 9. 2. predsedovi Bra
tislavského samosprávneho kraja Vladi
mírovi Bajanovi a poslancom BSK list, 
v ktorom žiadajú zriadenie strednej od
bornej školy v Malackách.

• 10. 2. sa na MsÚ uskutočnilo zasad
nutie komisie, ktorej úlohou je aplikovať 
nový sociálny zákon na podmienky mes
ta. 

• V ten istý deň sa stretla komisia na 
výber dodávateľa redizajnu internetovej 
stránky mesta. Určila ďalší postup po vy
konaní porovnávacieho auditu diela.

• 12. 2 sa uskutočnilo mimoriadne za
sadnutie mestskej rady, ktoré predchá
dzalo mimoriadnemu zasadnutiu MsZ.

• 13. 2. podalo mesto žiadosť o dotá
ciu a úver na výstavbu obytných domov 
v zóne Jánošíkova II.

• Primátor J. Ondrejka 13. 2. v rámci 
kontrolného dňa preveril v teréne pod
nety občanov zamerané na verejné 
osvetlenie a správu komunikácií.

• 17. 2. sa v Nitre uskutočnilo zasad
nutie pracovnej skupiny, ktorú vytvorilo 
Združenie miest a obcí Slovenska na rie
šenie dopadov hospodárskej krízy. Sku
pine predsedá primátor Nitry Jozef 
Dvonč, jedným z členov je primátor Ma
laciek Jozef Ondrejka. Pracovná skupina 
navrhla súbor protikrízových opatrení, 
ktoré predloží Predsedníctvu ZMOS. Ro
kovalo sa aj o tzv. komunálnom balíčku 
a Memorande o spolupráci medzi vlá
dou SR a ZMOS, ktoré bolo podpísané 
13. 2. 

• Na MsÚ v Skalici sa 18. 2. uskutočni
lo záverečné hodnotiace stretnutie k spo
ločnej účasti záhorských miest Malacky, 
Senica, Skalica, Stupava, Holíč a Gbely na 
veľtrhu ITF Slovakiatour 2009. 

-ipo- 

na zasadnutie MsZ, vo štvrtok 12. 3. 
o 15.00 h vo veľkej zasadačke MsÚ 
na Radlinského ulici v Malackách.
Podľa rámcového plánu budú prero
kované aj tieto body: 
• návrh zámeru zavedenia živého vy
sielania eM TV • správa o riešení situá
cie v bytovom dome na Skuteckého 
ul. 1650 v Malackách • informácia 
o pripravenosti mesta na voľby pre
zidenta SR • správa o nakladaní s ko
munálnymi odpadmi za rok 2008. 
Komplet program nájdete na www.
malacky.sk v sekcii Mesto – Samo
správa mesta – Mestské zastupiteľ
stvo – Plán zasadnutí MsZ, program.

PoZvánka

Takto by mali 
vyzerať bytové domy 
pri Jánošíkovej ulici.
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MsZ schválilo
• investičný zámer Výstavba nájom

ných bytových domov – HBV Jánoší
kova Malacky, t. j. výstavbu piatich ná
jomných bytových domov HBV Jánoší
kova Malacky, v ktorých bude 110 by
tových jednotiek a príslušná technická 
vybavenosť a nájomný charakter týchto 
bytov,

• predloženie žiadosti o dotáciu 
z prostriedkov Ministerstva výstavby 
a regionálneho rozvoja SR vo výške 
1 397 591,10 € (42 103 829, 47 Sk), pred
loženie žiadosti o úver zo Štátneho  
fondu rozvoja bývania vo výške 
3 532 298, 55 € (106 414 026,10 Sk), spô
sob financovania a zabezpečenie zá
väzku voči ŠFRB, zapracovanie splátok 
za poskytnutý úver do rozpočtu mesta, 
ako aj vyčlenenie potrebných finanč
ných prostriedkov v rozpočte mesta  
na vybudovanie technickej vybave
nosti k nájomným bytovým domom 

v rámci HBV Jánošíkova v celkovej výš
ke 522 158,69 € (15 739 552, 69 Sk),

• Dodatok č. 2 k VZN č. 9/2007 o úpra
ve niektorých pomerov súvisiacich 
s nájmom bytov vo vlastníctve mesta,

• projekt Revitalizácia oddychovej 
zóny mesta Malacky s napojením na 
centrum mesta,  časť  C – Zámocká uli
ca s celkovými finančnými nákladmi  
projektu vo výške 18 703,86 € 
(563 472,49 Sk), kofinancovanie tohto 
projektu z rozpočtu Mesta Malacky  
vo výške 5 % celkových výdavkov pro
jektu, t. j. 935,19 € (27 573, 62 Sk), za
bezpečenie udržateľnosti financovania 
tohto projektu mestom a zabezpečenie 
deklarovaného účelu po dobu najme
nej päť rokov po ukončení realizácie 
projektu.

MsZ zobralo na vedomie
• predložené dôvodové správy k jed

notlivým bodom rokovania.

MsZ uložilo mestskému úradu
• podať žiadosť o dotáciu na nájom

né bytové domy v rámci HBV Jánošíko
va Malacky s technickou vybavenosťou 
z MV RR SR a žiadosť o úver zo ŠFRB,

• zapracovať plánované príjmy a vý
davky vyplývajúce zo žiadosti o dotáciu 
na nájomné bytové domy s technickou 
vybavenosťou v rámci HBV Jánošíkova 
Malacky z MV RR SR a žiadosti o úver zo 
ŠFRB do rozpočtu mesta pri najbližšej 
zmene rozpočtu mesta,

• pripraviť a podať žiadosť Mesta Ma
lacky o získanie nenávratného finanč
ného príspevku na realizáciu projektu 
Revitalizácia oddychovej zóny mesta 
Malacky s napojením na centrum mes
ta, časť C – Zámocká ulica,

• zapracovať plánované príjmy a vý
davky vyplývajúce z vyššie uvedeného 
projektu do rozpočtu mesta pri najbliž
šej zmene rozpočtu mesta.

ANTON PAŠTEKA

SAMOSPRÁVA

anketa

Poslanci schválili projekt ďalšej revitalizácie mesta. Tá by mala zasiahnuť zeleň a no
vý mobiliár – odpadkové koše a stĺpiky. 

VlADISlAV KUNÁK, 
vedúci odd. preventívnych aktivít MsP

Nové všeobecne záväzné nariadenie 
upravujúce podmienky držania psov 
v meste so sebou prináša niekoľko 
zmien. 

Čo si o novinkách 
v nariadení myslíte?
Tibor lukáček, 24 r., predavač
Doma psa nemáme, takže sa o nejaké no
vé zákony, ktoré sa zvierat týkajú, nezaují
mam. Nariadenie nepoznám.

Pavol Filípek, 29 r., technik
Osobne psa nechovám, ale páči sa mi, že 
by mali vzniknúť parčíky pre voľný výbeh 
psov. Len mám obavu o to, ako to bude vy
zerať s ich údržbou. Málo majiteľov si so 
sebou nosí von vrecká na psie výkaly. Tak
že, ak to zostane na nich a mesto priestran
stvá nebude udržiavať, budú podľa mňa 
po čase znečistené tak, že sa nebudú dať 
používať. 

Ján Petrovič, 27 r., 
podnikateľ
Psa doma síce nemám, 
ale som presvedčený, že 
najmä výbehy pre psov 
tu mali byť už dávno. 
Problém môže nastať 

pri ich upratovaní. Psičkári sa k tomu väč
šinou nemajú. 

Jana Pospíšilová, 21 
r., obch. referentka
S prijatím nariadenia 
súhlasím, ale myslím, že 
rozloha vyhradených 
parčíkov je minimálna. 
Mám pocit, že sú určené 

skôr pre menších psíkov, ktorí, než tam prí
du, už ani nebudú vládať. Majitelia väč
ších psov budú stále nútení chodievať 
„venčiť“ mimo mesta alebo riskovať, že do
stanú pokutu.         Text, foto: -sisa-

Polícia sa zameria 
na plochy voľného 
výbehu

Mestská polícia sa v poslednom ob
dobí vo zvýšenej miere venuje kontrole 
dodržiavania VZN o chove zvierat na úze
mí mesta Malacky. Policajti v rámci pri
delených rajónov dbajú o dodržiavanie 
uvedeného VZN, pričom sa takýto druh 
kontrol individuálne vyhodnocuje. 

Okrem takéhoto druhu kontroly sú za
dávané úlohy priamej kontroly, kde je 
presne uvedený dátum, čas kontroly, spô
sob vykonávania a kontrolovaná lokalita. 
V januári bolo takýchto kontrol vykona
ných 11. Ide hlavne o lokality s činžiakmi 
– sídlisko Juh, Záhorácka, Veľkomoravská, 

Bernolákova ul. a Mierové nám.  V tomto 
roku do 14. februára bolo za nedodržia
vanie VZN o chove zvierat zistených 41 
priestupkov. 

V novom VZN sú uvedené vyhradené 
miesta určené na voľný pohyb psov. Aj 
tejto lokalite sa budeme vo zvýšenej mie
re venovať. Hlavné zameranie bude na 
odstraňovanie psích exkrementov. Nedo
držiavanie tejto povinnosti chovateľmi by 
tieto plochy znefunkčnilo a chovatelia 
psov by hľadali iné nežiaduce alternatívy.

o čom mimoriadne rokovali poslanci MsZ 12. februára?

Na ostatnom zasadnutí mestského 
zastupiteľstva 5. februára poslanci 
schválili všeobecne záväzné naria-
denie 1/2009, ktorým sa upravujú 
niektoré podmienky držania psov. 
Predložil ho vedúci oddelenia ži-
votného prostredia MsÚ František 
Klíma. Čo prináša nové VZN?

Známka pre psa
V meste je evidovaných 1264 psov, 

z nich 248 žije so svojimi majiteľmi v by
toch. VZN definuje pojmy ako nebezpeč
ný pes, voľný pohyb psov, verejné prie
stranstvo, karanténna stanica. Ak chová
te alebo držíte psa, ste povinný zabezpe
čiť starostlivosť v primeraných hygie
nických podmienkach, poskytovať v do
statočnom množstve krmivo a pitnú vo
du, umožniť zvieraťu pohyb, urobiť opat
renia na zabránenie jeho úteku a neplá
novaného a nežiaduceho rozmnožo
vania, dodržiavať veterinárne predpisy 
i zaevidovať psa na MsÚ. Mesto vám vy
dá evidenčnú známku, na ktorej  je uve
dené číslo psa, názov Mesto Malacky 
a údaj o tom, či je pes nebezpečný. 
Známka je neprenosná na iného psa.

Kto a kam môže vodiť psa
Nariadenie popisuje, kto a v akom 

priestore môže vodiť psa. Vodiť psa mož
no len na vôdzke, bezpečne pripevnenej 
k obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť 
vôdzky a jej dĺžka musí byť primeraná 
psovi tak, aby ho bolo možné ovládať 
v každej situácii. Keď pes znečistí verejné 
priestranstvo výkalmi, je ten, kto ho vedie, 
povinný výkaly okamžite odstrániť. Na vy
hradených plochách s voľným pohybom 
psov sa umiestnia zberné nádoby určené 
na zhromažďovanie výkalov. 

Do karantény
Odchyt túlavých psov zabezpečuje 

mestská polícia. Na MsP je potrebné na
hlásiť aj výskyt túlavých, zranených a uhy
nutých psov. Odchytený pes pobudne 
minimálne 4 týždne v karanténnej stani
ci. Na základe rozhodnutia veterinárneho 
lekára bude ponechaný v karanténe, dá 
sa na adopciu alebo sa humánne utratí.    

VZN v kompletnom znení je publi

kované na internetovej stránke www.
malacky.sk v sekcii Samospráva/VZN.

Spracovala: I. POTOČŇÁKOVÁ

držanie psov v meste reguluje novoprijaté vZn

nech sú nám psy na radosť, nie starosť

Čo je zakázané? 
•	týrať psa, spôsobovať utrpenie a úz
kosť zvieraťu 
•	opustiť psa s úmyslom zbaviť sa ho 
•	podnecovať psa na agresivitu proti 
inej osobe alebo zvieraťu

So psom NIE
Zakazuje sa voľný pohyb psa v spo
ločných priestoroch bytových domov 
a na verejných priestranstvách okrem 
vyhradených miest. Zakazuje  sa 
vstup so psom:
•	na detské ihriská a pieskoviská
•	do zariadení potravinárskej výroby 
a  spoločného stravovania
•	do areálov škôl 
•	na kúpalisko, plaváreň a športové 
ihriská
•	na cintoríny
•	do kultúrnych a vzdelávacích zaria
dení 
Zákaz sa nevzťahuje na vodiacich 
psov.

Vyhnite sa priestupkom
Porušenie ustanovení nariadenia sa 
môže riešiť v blokovom alebo prie
stupkovom konaní, ak nejde o trest
ný čin. Priestupku sa dopustí držiteľ 
psa, ak:
•	neprihlási psa do evidencie
•	umožní, aby psa viedla osoba, ktorá 
nespĺňa podmienky ustanovené vo 
VZN 
•	neohlási, že pes pohrýzol človeka 
bez toho, aby bol sám napadnutý ale
bo vyprovokovaný 
•	neoznámi odcudzenie, zničenie ale
bo stratu známky
•	nerešpektuje zákaz vstupu so psom 
alebo zákaz voľného pohybu psa
•	výška pokuty pri porušení ustano
vení VZN sa pohybuje od 16,59 €  
(500 Sk) do 165,96 € (5000 Sk)

So psom ÁNO
Voľný pohyb psov (bez vôdzky, okrem 
nebezpečných psov) je povolený iba 
na vyhradených miestach, ktoré sú vi
diteľne označené tabuľou „Voľný po
hyb psov“:
•	parčík na Břeclavskej ul. (zadná časť)
•	parčík pri parkovisku Legionárskej 
ulice 
•	plocha za školou na Štúrovej ulici

MESTO MAlACKy PRIJME 

študenta vŠ 
na výkon prác v Turisticko-informačnej kancelárii mesta 
Malacky formou dohody o brigádnickej práci študentov.
 

Podmienky prijatia:
• ovládanie AJ alebo NJ na komunikatívnej úrovni
• prehľad o súčasnosti a histórii mesta a regiónu
• výborná znalosť slovenského jazyka a štylistiky
• ovládanie PC
• komunikatívnosť a proklientsky prístup

Výhodou sú:
• ďalší svetový jazyk a vodičský preukaz skupiny „B“
• skúsenosti z oblasti práce v cestovnom ruchu

Nástup: podľa dohody
Žiadosti s profesijným životopisom, originálom potvrdenia 
o návšteve školy a písomným súhlasom uchádzača so spra
cúvaním osobných údajov na účely výkonu prác v Turisticko
informačnej kancelárii mesta Malacky zasielajte na adresu:
Mesto Malacky, Mestský úrad Malacky, sekretariát prednostu 
úradu, Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky do 27.  2. 2009.
Bližšie informácie: 
034/796 61 23, 0903/23 83 48, tik@malacky.sk

Onedlho sa budú môcť psy 
v Malackách preháňať na plo
chách pre voľný výbeh. 
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Vzduchom lietali horibilné sumy
Po tom, čo si šťastlivci odniesli zaují

mavé ceny, medzi ktorými nechýbala ani 
divá svinka z nášho erbu, nasledovala 
dražba. Keďže peniaze v dražbe neboli 
pravé, ľahko sa stalo, že ružová marcipá
nová torta stála majiteľa rovných stotisíc. 
Po poslednom odklepnutí kladivkom 
nasledovala voľná zábava do skorých 
ranných hodín. 

Každý ples má mínusy
Tak ako každý ples aj ten primátorský 

mal svoje mínusy. Hlavnou nevýhodou 
bola určite vstupenka, ktorá platila len 
pre pár. To mohlo odradiť skupinky ľudí, 

ktorí sa prišli baviť bez partnerov. Via
cerí by možno privítali viac hudby aj v ta
nečnej sále, keďže väčšina tancujúcich  
sa zabávala dole v bare. To však nič ne
mení na fakte, že ples navštívilo takmer 
240 hostí.

Text, foto: SIMONA ŠÍPOVÁ

PUBLICISTIKA  •  INZERCIA

Dokončenie z �. strany

MH 09 F3

V MALACKÁCH nA PezinsKej 37   •   teLeFÓn: 03�/77� �� 38

www.kia.sk

Tanečnému par
ketu kraľovala 
tento rok červená 
farba na róbach 
dám. 

Výnimočné pro
stredie umocňo
vala hudba sku
piny Funny Fel
lows na čele s éte
rickou speváčkou 
Zuzanou Haaso
vou.

Pre tých, ktorým 
nevyhovovali ta
nečné rytmy dole 
v bare, hrali Za
jačkovci. 

Herci Divadla na hambálku svojím zovňajškom dokonale zapadli do atmosféry  
20. a 30. rokov minulého storočia.

noc noblesy

Sponzori Plesu primátora:
Nafta, a. s., Gbely; Kovostav 98 SK; 

NAY Elektrodom Bratislava; HSF Malac
ky; H2K Group, s. r. o., reklamný servis; 
Dexia banka Slovensko, a. s., pobočka 
Malacky; Poľovnícke združenie Mala
čan; Zvac Systems, s. r. o., Malacky; In
kubátor, n. o., Malacky; FLY – RNDr. Hu
bert Klčo; Padyma; Kvety Eva; kvetinár
stvo Seman; Beáta Halabrínová; Ján 
Scheiner, Interagro Rohožník; Simba – 
Shop, s. r. o.; Test – Ferdinand Buzek; 
Junior – Slavomír Binčík; Zberňa TJ 
Strojár Malacky, Elisabeth Scheinerová; 
Orange predajňa, Záhorácka; Dobrý 
nákup – Anna Jánošová; Potreby pre 
domácnosť – Ružena Mrázová; Khai 
Bui Van hotel Atrium; Pavol Vrablec – 
rozličný tovar; Hengida, s. r. o.; koberce 
Lucitex – Miroslav Hrušč; VIVA – R. Mi
chalovič; Rudolf Ruža – veľkoobchod; 
PepsiCola SR, s. r. o.; Vinotéka – Trebu
ľová; Kozmetika Henrieta; AD HOC Ma
lacky; Kopos Bratislava; Tekos, s. r. o., 
Malacky; kníhkupectvo Ľubica; Silvia 
Živicová – SP. Importexport Kostoliš
te; Green station, Malacky
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V ponuke predajcov náhradných dielov sa objavujú
bezramienkové stierače. V čom je ich výhoda a je

ich možné namontovať na každý automobil?

Jozef Sajan, product manager

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 stierače
p p

bezramienk
ich mo

Prvou a najväčšou výhodou bezramien-
kových stieračov je ich konštrukcia, kto- 
rá sa skutočne zaobíde bez ramienok. 
Tým sa znížila poruchovosť a súčasne 
zvýšila účinnosť. Priliehajú dokonale po 
celej svojej dĺžke a oveľa lepšie vlastnos-
ti má i použitá guma. Bezramienkové 
stierače sú už v súčasnosti montované 
výrobcami do väčšiny nových automobi-
lov a keďže stierače, ktoré ponúkame 
majú niekoľko rôznych uchytení, je 
možné ich použiť na väčšinu servisova-
ných áut. V zimnom období je však treba 
myslieť dopredu - odtŕhanie od zamrznu-
tého okna zničí i najkvalitnejšie stierače. 
Ponúkame vám však prípravky, ktoré 
vám vyriešia i tento problém.

MH 09 F2

Po niekoľkomesačnej pauze prišlo  
11. 2. ráno na odber krvi dovedna 73 
darcov. Medzi nimi bolo veľa dlhoroč
ných darcov, ale aj 20 prvodarcov – štu
dentov z Gymnázia na Ulici 1. mája 
v Malackách, ktorí prišli pod vedením 
Mgr. Tatiany Švaralovej. Spomedzi 
všetkých bolo 50 darcov z Malaciek. Po 
vyšetreniach krv neodobrali 8 darcom. 
Členovia Miestneho spolku SČK po  
odbere darcov odmenili lízankou v tva
re srdiečka. Za čin humanity im patrí 
vďaka.     

 -tabu- 

Krv darovali:

Soňa Spustová, Jarmila Bilková, Monika 
Modranová, Andrej Knotek, Peter Fusek, Mi
riam Turzová, Daša Petrášová, Miroslava 
Hájková, Ivan Jurkovič, Soňa Horínková, Pe
ter Müller, Karin Vaseková, Peter Mráz, Ma
rek Podstupka, Dominik Sedláček, Peter 
Chudík, Peter Adamovič, Vladimír Žilka, 
Martin Krajčír, Eva Barteková, Róbert Hla
ván, Štefan Sloboda, Denis Danihel, Veroni
ka Orgoňová, Marek Ondrovič, Marián Va
lent, Svetlana Ralbovská, Martin Hám, To
máš Škopík, Juraj Spörer, Daša Valentová, 

Peter Fartel, Marián Košický, Peter Kordoš, 
Klaudia Prahuková, Miloš Baláž, Ivan Hollý, 
Róbert Sedláček, Miroslav Lepiš, Ján Spru
šanský, Pavol Pullmann, Mária Kovarovičo
vá, Henrich Sauberer, Ján Jakubec, Alena 
Hitmarová, Ján Ralbovský, Stanislav Nič, 
Lenka Vačková, Iveta Hocová, Ľudmila An
tálová, Tomáš Simoník, Zuzana Kovárová, 
Peter Poliačik, Anežka Kujanová, René Va
nek, Peter Lušpai, Miroslav Kúcik, Marek 
Chovan, Erika Greifová, Ivana Škrabáková, 
Milan Leskovský, Alica Černá, Richard Nim
sch, Tomáš Valla, Vladimír Zapletal.

� V decembri bol zverejnený rebríček 
hodnotení slovenských nemocníc, 
v ktorom sa Nemocničná, a. s., umiest-
nila vo svojej kategórii na 14. mieste. 
Oproti predchádzajúcemu roku je 
to zlepšenie o 12 miest. Čomu tento 
úspech pripisujete?
Nemocničná, a. s., začala pôsobiť v Malac-
kách od roku 2004. Za uplynulé štyri roky 
sme len do pre-
stavby a rekon-
štrukcií priestorov 
investovali viac 
ako 3 milióny eur 
a 6 miliónov eur 
do nákupu medi-
cínskych techno-
lógií. Zamestnali 
sme erudovaných 
odborníkov, otvorili množstvo nových 
ambulancií a neporovnateľne sa zlepši- Bližšie informácie nájdete na: www.nemocnicna.sk, www.medirexgoup.sk alebo sa informujte na tel.: 034/ 28 29 111.

Ing. Peter Kalenčík:

Pacientom 
chceme dať, 
čo si želajú
„Držím palce, konečne to v tej nemocnici vyzerá k svetu, aj správanie 
lekárov a sestričiek je na úrovni.“ „Tú nemocnicu v MA musíte 
udržať.“ „Držím palce, Nemocničná!“ Aj toto sú reakcie na ofi ciálnej 
stránke mesta Malacky v diskusii o dianí v malackej nemocnici. Ako 
vníma podobné vyhlásenia jej výkonný riaditeľ? Čo nemocnica 
plánuje, ako hodnotí svoje fungovanie, aké novinky pripravuje? 
Opýtali sme sa výkonného riaditeľa Ing. Petra Kalenčíka.

la aj vzájomná komunikácia personálu 
a pacientov. V porovnaní s tým, ako ne-
mocnica vyzerala predtým, je prirodzené, 
že všetko naše úsilie sa zákonite muselo 
prejaviť. Hodnotenie našich pacientov, 
ale aj širokej verejnosti je pre nás a našich 
zamestnancov veľkou satisfakciou a vý-
znamnou formou odmeny.

� Zrekonštruované sú už takmer 
všetky lôžkové oddelenia a väčšina 
vnútorných priestorov nemocnice. 
Čo chystáte ďalej?
Prioritou pre nás naďalej ostáva dokon-
čiť začaté dielo a renovovať kompletne 
priestory, či už v interiéri, alebo exteriéri 
nemocnice. Veľmi citlivo však vnímame 
všetky priame, ale aj nepriame podnety 
a požiadavky našich pacientov a pripra-
vujeme viaceré novinky, aby dostali to, 

čo im u nás ešte chýba 
a čo si želajú.

� Čo konkrétne 
pripravujete? 
Vidíte rozdiel medzi 
požiadavkami 
pacientov v roku 2004 
a teraz?
Každý človek chce byť 
predovšetkým liečený 
kvalitným erudovaným, 
ale zároveň ľudským 
personálom v zodpove-
dajúcich pod mienkach. 
Mesačne je u nás hos-
pitalizovaných takmer 
600 ľudí a každý z nich 
je samostatná osob-

nosť, ktorá je zvyknutá na určitý životný 
štandard. Tomu zodpovedajú aj rôznoro-
dé požiadavky našich klientov, napríklad 
na ubytovanie počas hospitalizácie. Preto 
od 1. marca ponúkame hospitalizovaným 
klientom možnosť vybrať si mieru kom-
fortu pri ubytovaní, ktorý im vyhovuje 
a spĺňa ich predstavy.

� Čo to znamená v praxi? Aké benefi ty 
ponúkate?
Ako som spomínal, od prvého marca 
bude mať každý náš pacient pri hospita-
lizácii možnosť výberu z piatich druhov 
izieb, ktoré sú navrhnuté a vybavené 
tak, aby spĺňali rôznorodé požiadavky 
a aby si každý vedel vy-
brať. Za poplatok sa tak 
môže rozhodnúť pre izbu 
s absolútnym súkromím 
a klimatizáciou, alebo 
si vyberie bezbariérovú 
izbu so samostatným so-
ciálnym zariadením, prí-
padne klasickú izbu s TV 

prijímačom a poloho-
vateľným lôžkom.

� Znamená to teda, 
že si pacient pri 
hospitalizácii sám 
vyberie, v akej izbe 
svoj pobyt strávi?
Nielenže má možnosť 
zvoliť si typ a vybave-
nie izby, ale pri plá-
novaných operáciách 
má každý náš klient 
príležitosť vybrať si 

operatéra, u ktorého zákrok absolvuje. 
Táto alternatíva sa nám veľmi osvedčila, 
pretože dôvera k lekárovi je jedným z naj-
dôležitejších pilierov liečby. Ďalšou no-
vinkou v lôžkových oddeleniach je výber 
z jedál, ktorý sme doteraz neponúkali. 
Pacient, ktorému lekár výslovne nepred-
píše diétny režim, má možnosť denného 
výberu z troch jedál. Jedálne lístky sú zo-
stavované tak, aby si naozaj každý vedel 
vybrať a aby nielen stravu skonzumoval, 
ale si na nej aj pochutil. Verím, že aj tým-
to krokom všetkých utvrdíme v tom, že 
najdôležitejší sú pre nás spokojní a dobre 
naladení pacienti.

Vyberať si 
z jedálneho 
lístka? 
V malackej 
nemocnici 
vám 
od marca 
dajú možnosť 
zvoliť si obed, 
na ktorý 
máte práve 
chuť.

Aj v ne-
mocnici 
môžete 

mať 
kúpeľňu 
len sami 

pre seba.

Vybavenie 
lôžkových izieb 

v malackej 
nemocnici môže 

konkurovať 
mnohým 

hotelovým 
zariadeniam.
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Tradičná Valentínska kvapka krvi sa konala pred Sviatkom zaľúbených 
opäť aj v Malackách. Miestny spolok SČK organizuje odber krvi už po nie-
koľkýkrát úspešne v spolupráci s mobilnou odberovou jednotkou Národ-
nej transfúznej stanice Ružinov a MCK, ktoré na tento účel má vhodné 
priestory a je ochotné ich poskytnúť. 

valentínska kvapka krvi 

PUBLICISTIKA  •  INZERCIA

MONTÁž SADROKARTóNOV
MAlIARSKE PRÁCE

0907 42 86 12
MH 09 F4
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Organizátori stavili na osvedčený sys
tém – menej programu a viac zábavy. 
Hostia sa bavili do svitania a len veľmi 
ťažko sa im odchádzalo domov. 

„Sme radi, že oddiel našej Telový
chovnej jednoty sa drží tradície a nájdu 
sa ľudia, ktorí majú chuť podobné akcie 
organizovať. Ako predseda TJ a bývalý 
predseda basketbalistov som hrdý, že 
mesto reprezentujeme aj takýmto his
toricky významným podujatím,“ vyjadril  
sa predseda TJ Strojár Malacky Pavel 
Oreský.

Všetci si prišli na svoje
Na plese sa mohli hostia zabávať na 

troch tanečných parketoch. V sále hotela 
Atrium hrali do rytmu Zajačkovci, v je
dálni sa o rockovejšiu zábavu postarali 
AC+ a mladší sa mohli zabaviť na disko
téke v bare. 

„Dobrá zábava, vynikajúca hudba, 
skvelí hostia. Keby ples trval 24 hodín 
a hudobníci by vydržali tak dlho hrať, ľu
dia tancujú nepretržite,“ zhodnotil večer 
organizátor Branislav Orth. 

BaO TJ Strojár Malacky

Cudzie slová začínajúce 
písmenom Z:
 tajnička č. 1  modrý drahokam;
 zicflajš     schopnosť obsedieť na 

mieste; 
 zamat   hladká tkanina s krátkym 

vlasom;
 zipput   ihlanovitý stĺp;
 zambaigo    miešanec Číňana a Indi

ánky;
 zips  zdrhovadlo;
 zarzuela   španielska ľudová spe

vohra;
 zóna  vymedzené pásmo;
 zeatín  rastový regulátor rastlín;
 zoofág  mäsožravý živočích;
 tajnička č. 2   farbivo vo vaječ. žĺtku;
 zootoxín  živočíšny jed;
 zefýr  ľahký vietor;
 zorila   africká kunovitá šelma;
- zenit  vrcholový bod;
 tajnička č. 4   príslušník alžírskej pe

choty;

 zepelin   veľká riaditeľná vzducho
loď;

 zymológia  náuka o kvasení;
 tajnička č. 3  nula;
 zygota  oplodnená bunka;

VODOROVNE
A hrubý mužský hlas; poslanec NR SR; 

metla na umývanie podlahy po česky; 
poškodenie zdravia; potreba hokejistu B 
polomer; listnatý strom; tajnička č. 1; 
posluhovač; kyslík C on po nemecky; 
značka slaných tyčiniek; tri polomery; 
čas vo fyzike; platy a mzdy; osamelý; 
stred slova bola D zajac v detskej reči; 
tajnička č. 2; značka potravinárskeho 
tuku E česká politická strana; cudzie 
mužské meno; vezmi; dĺžka žitia; prehra 
v šachu F bývalá zbojnícka zbraň; cudzo
pasný hmyz; vrch nad Štrbským plesom 
G jedovatá rastlina; prípravok na čistenie 
motorov; rímskych 5; farský úrad; prí
slušník Winnetouovho kmeňa.

ZVISlE
1 obec pod Bradlom 2 značka koz

metiky; rádiolokátor 3 hnev; iniciály bás
nika Smreka; čínske ženské meno 4 taj-
nička č. 3; meno českého herca Třísku 5 
rázovité maďarské jedlo; ruské meno Zo
ja po domácky 6 popevok; kartársky vý
raz; Európsky kvalitatívny rámec pre 
vzdelávanie 7 spojka; stretnutie via
cerých osôb; abvolt 8 patriaci Marxovi; 

začiatok abecedy 9 často po nemecky; 
rázovitý kraj na Slovensku 10 zapípaš; 
iniciála krstného mena herca Dibarboru 
11 dlhá samohláska; český brat bez za
čiatku; zvratné zámeno 12 EČV Rimav
skej Soboty; písmeno gréckej abecedy; 
plť po česky 13 ako po nemecky; Korné
lia 14 tajnička č. 4; výrobca automobi
lov pri Žiline 15 pohonné hmoty; rím
skych 999; spoluhlásky v slove uspi 16 

univerzitná akadémia; mesto v Japon
sku 17 hodová atrakcia.

NA POMOC: D VISO 
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 4. marca a zaradíme ho 
do žrebovania.

kUPÓn

4

Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali 
správne vylúštenie tajničky – 1. wal-
purgina noc, 2. whist, 3. won – sme 
vyžrebovali Katarínu Melichárovú  
z Ulice Pavla Blahu Malackách. Získa
va knihy Zdravé bývanie a Staviame 
a obnovujeme rodinný dom. 

MaLaCkÝ
HLas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A

B
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kRížovka

SERVIS ČITATEĽOM • INZERCIA • KULTÚRA
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http://www.chudnete.sk/jarus
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http://www.pracazdomova.eu
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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

v Malackách jeden
z najstarších plesov!

Malacky sa môžu popýšiť raritou – jedným z najstarších podujatí Slo-
venska, ktorým bol tento rok 55. reprezentačný ples basketbalistov. Ples 
sa niesol v štýle nespútanej zábavy, spevu a tanca až do skorých ranných 
hodín.

Emil Kovarovič je na svoje diela náležite hrdý.

Pozitívne sa k celej veci stavia aj mesto. 
„S neterou spisovateľa Ernestínou Chu
dejovou sme sa dohodli, že ak bude mož
nosť vytvoriť novú bustu, oslovíme aj zá
stupcov mesta. Ide o súkromný hrob, ale 
Ľudo Zúbek je významný rodák. Myslím, 
že mesto by s financovaním diela nemalo 
problém, ak by cena bola prijateľná,“ vy
jadril sa zástupca primátora Jozef Bulla. 
„Socha by však už nemala byť z bronzu. 
Zlodejov by to opäť lákalo,“ dodal. Iné 

materiály spomínal aj E. Kovarovič. „Dnes 
poznáme množstvo materiálov, ktoré sú 
po úprave nerozoznateľné od bronzu.  
A pre lupičov nemajú cenu,“ zdôraznil. 
Pre svoj zámer však potrebuje odliatok, 
podľa ktorého bola vytvorená aj pôvod
ná busta v dielni akademickej sochárky 
Ľudmily Cvengrošovej. E. Kovarovič sa 
v najbližších dňoch hodlá spojiť s autor
kou a dohodnúť sa s ňou na ďalších kro
koch.           Text, foto: SIMONA ŠÍPOVÁ

Práci so sklom technikou spekania – 
fusingu sa 25ročná výtvarníčka venuje 
už siedmy rok. Tvorí v ateliéri vo Veľkých 
Levároch. V jej tvorbe so širokým zame
raním možno nájsť obrazy, plastiky, re
liéfy i doplnky do bytového interiéru. 
Hra farieb a emotívne stvárnenie vecí 
pozemských i nadpozemských oslovili aj 
účastníkov februárovej vernisáže. V jej 
úvode vystúpil folklórny súbor Levára
nek, osobitý hudobný darček venovala 
výtvarníčke dcérka Vaneska. Diela V. Rus

ňákovej našli domov v rôznych kútoch 
sveta – v Rakúsku a Česku, ale aj Veľkej 
Británii či Austrálii. Zvláštna pozornosť 
hostí vernisáže patrila dielu Zrodenie an
jela. Malackú výstavu si môžete v Galérii 
MCK pozrieť do 8. marca v utorok až pia
tok od 9.00 do 17.00 h a cez víkend od 
14.00 do 17.00 h. Nášmu mestu pribud
ne ďalší výrazný výtvarný talent. Ako au
torka prezradila, svoju tvorbu i rodinu 
sťahuje do Malaciek.

-ipo-, foto: Adrián Hoc

Počas vernisáže praskala Galéria MCK vo švíkoch. Prišli na ňu aj členky OZ Zlatý vek.

Zrodenie anjela
v sklenenej noci

Osem výstav, stovky originálnych diel. Taká je rekapitulácia tvorby mladuč-
kej výtvarníčky Veroniky Rusňákovej. Výstava, ktorú v Galérii Mestského 
centra kultúry pod názvom Sklenená noc otvorili 12. februára, je prvou sa-
mostatnou výstavou umelkyne. 

7. februára sa konal v poradí už de
siaty reprezentačný ples, ktorý každo
ročne usporadúva Gymnázium sv. Fran
tiška Assiského. Do priestorov Kultúrne
ho domu v Rohožníku sa prišlo zabaviť 
okolo 250 hostí. Medzi nimi nechýbal zá
stupca primátora Malaciek Jozef Bulla  
s manželkou, vdp. Štefan Rusňák, dekan 
farnosti Malacky, riaditeľka gymnázia 

Viera Zaíčková, profesori, absolventi 
či súčasní študenti gymnázia a mnoho 
ďalších hostí. Do tanca hrala skupina Sle
zákovcov, ktorá už neodmysliteľne k to
muto podujatiu patrí. Zábava bola vý
borná a parket sa vyprázdnil až v sko
rých ranných hodinách.  

Text: KRISTÍNA OPOlCEROVÁ
Foto: Ivan Damašek

Plesali aj gymnazisti

http://www.pracadoma.sk/bimbo
MH 09 F8

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

Redakciu nav-
štívil starší pán 
zvierajúci v ruke 
augustový Ma-
lacký hlas. „Už 
pol roka váham, 
ale konečne som 
nabral odvahu,“ 
priznal Emil Ko-
varovič. „Kedysi 
som robieval 
busty, mám  
50-ročnú prax. 
A veľmi by som 
chcel nahradiť aj 
tú ukradnutú 
z hrobu Ľuda 
Zúbka,“ vyznal 
sa úprimne. 

Maková torta
Cesto: 300 g hl. múky, 150 g práškové

ho cukru, 150 g tuku, 1 žĺtok, 5–6 lyžíc mlie
ka, ½ prášku do pečiva, tuk a múku na vy
mastenie a posypanie formy.

Plnka: 150 g mletého maku, 120 g práš
kového cukru, balíček škoricového cukru, 
strúhanú kôru z jedného citróna, pohár sliv
kového kompótu.

Postup: Zamiesime múku, cukor, prá
šok do pečiva, žĺtok a mlieko. Vypracujeme 
cesto a rozdelíme ho na dva diely. Z jed
ného vyvaľkáme okrúhly plát a uložíme 
na dno pomastenej a múkou posypanej 
formy. 

Plnka: Mletý mak zmiešame s cukrom, 
škoricou a postrúhanou citrónovou kôrou. 
Polovicou makovej zmesi posypeme povrch 
cesta uloženého v tortovej forme. Makovú 
vrstvu pokvapkáme šťavou zo slivkového 
kompótu, navrch uložíme rozpolené od
kôstkované slivky. Prikryjeme druhou vrst
vou makovej zmesi a pokvapkáme kompó
tovou šťavou. Prikryjeme druhým plátom 
cesta. Pečieme v mierne vyhriatej rúre.

Busta znovu ožije
ReCePt PanI voZáRoveJ

• Predám kvalitné a veľmi pekné pianíno 
Petrof. Telefón: 0907 33 46 50.

dRoBná InZeRCIa
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Ján Kočnár – Jaroslava Lav
rinčíková

NIE SÚ MEDZI NAMI:

POVEDALI SI ÁNO:

Anastázia Klímová, Kuchyňa, 
*1927; Juliana Šarközyová, 

Studienka,*1934; Magdaléna Jurkovi
čová, Malacky, *1927; Jaroslava Dara
šová, Rohožník, *1931; Jozef Kudlička, 
Gajary, *1942; František Priesl, Borský 
Svätý Jur, *1964; Ján Kučera, Malacky, 
*1928; MUDr. Viera Štullerová, Jablo
nové, *1927; Margita Gelingerová, 
Malacky, *1924; Margita Šefčíková, 
Malacky, *1921; Štefania Šúrková, Veľ
ké Leváre, *1919; Jozef Kopáč, Lozor
no, *1934; Jozef Štark, Rohožník, 
*1925

†

SpomienkY

SpoločenSká kronika blahoželáme

14. 2. sme si pripome
nuli 4. výročie úmrtia 
nášho drahého man
žela, otca, starého 
a prastarého otca 
Štefana Čermá-
ka. S úctou a láskou 
spomínajú manželka a synovia s ro
dinami. Nezabúdame, sú okamihy, na 
ktoré stále myslíme.

KULTÚRA • SPOLOČENSKÁ KRONIKA • OZNAMY

Jedna z najstarších 
obyvateliek Mest
ského centra sociál
nych služieb sa svo
jím vekom blíži 
k okrúhlemu jubi
leu. 
Helena radiČová oslávila 10. 2. 
svoje 99. narodeniny s ostatnými 
obyvateľmi zariadenia opatrovateľ
skej služby Mestského centra sociál
nych služieb, kde žije už tri roky. 
Pani Radičová si na všeličo dobre pa
mätá a aj preto prijímala blahožela
nia so slzami v očiach. „Ja som tu sa
ma,“ opakovala a mala na mysli to, že 
z jej rodiny už žijú len vnúčatá. 
Za redakciu blahoželáme a želáme 
veľa síl do stovky!

K Tvojim 4 rôčkom Ti prajeme veľa 
zdravíčka, nech život Tvoj je naplne
ný šťastím a máš stále ružové líčka. 
Všetko najlepšie 
Stanke vaniŠo-
vej prajú dedko, 
babka, krstný Sta
no, ujo Milan, Katka 
a malý Adamko po
siela za všetkých veľ
kú pusinku. 

Nastane problém. Ak nie ste úplne bez 
svedomia, udalosť nahlásite. Ale komu? 
Keď našla mladá žena na prechádzke so 
psom v Zámockom parku pod pokrývkou 
snehu mŕtve sŕňa, obrátila sa na redakciu. 
V mestskej polícii sme dostali od vedúce
ho oddelenia výkonu služby a objasňova
nia priestupkov Tomáša Chmelu radu ob
rátiť sa na Jozefa Slezáka z Tekosu Malacky, 
s. r. o. Za poriadok na verejných prie
stranstvách je predsa zodpovedná práve 
táto spoločnosť. Keďže svoj mobilný tele
fón nedvíhal, logicky sme sa obrátili na te
lefónne číslo Tekosu zverejnené na inter
nete. Pán, ktorý sa predstavil ako Halaj, 
o žiadnom mŕtvom zvierati nechcel ani 

počuť. „A čo ja s tým? Načo mi to hovoríte?“ 
znela jeho reakcia. Miesto, kde zviera zrej
me už niekoľko dní leží, poznať nechcel. 
„Toto by malo riešiť mesto. Obráťte sa na od-
delenie dopravy a stavebného poriadku,“ 
poradil v podstate nezmyselne, tí by mali 
zviera „odpratať.“ 

S ochotou sme sa stretli až na oddelení 
životného prostredia MsÚ. Pod jeho sprá
vu starostlivosť o Zámocký park patrí. „V 
takýchto prípadoch voláme aj veterinára,“ 
vysvetlila popri zapisovaní si presnej loka
lity Jana Ježková. 

Aj v takomto prípade platí, že ľahostaj
nosť niektorých ľudí je bezmedzná. Preko
náva aj mŕtvoly.  

Ak sa vám stane, že v areáli Zámocké
ho parku nájdete uhynuté zviera, nevá
hajte to oznámiť oddeleniu životného 
prostredia MsÚ na čísle 034/ 796 61 81. 
„V prípade, ak zviera nájdete v lese alebo pri 
ceste mimo územia mesta, podľa zákona 
o poľovníctve patrí zver užívateľovi poľov-
ného revíru. Jej nález je treba ohlásiť tomuto 
užívateľovi. Ak ho nepoznáte, udalosť na-
hláste na obecný úrad alebo orgánom poli-
cajného zboru. Tí by mali nález užívateľovi 
revíru ohlásiť,“ informoval Pavol Cpin zo 
Slovenského poľovníckeho zväzu. „Ak ná-
lezca so zverou neoprávnene manipuluje – 
ak ju ukradne, môže byť obvinený z pytliac-
tva. Neodporúčam si mŕtve zvieratá nechá-
vať, pretože môžu byť nakazené napríklad 
besnotou,“ pokračuje. „Každý kus patrí k is-
tému poľovnému revíru. Hospodárom pre 
ten malacký je Augustín Jurkovič. Nález 
uhynutej zveri môžete nahlásiť na čísle  
034/ 772 28 64,“ vysvetlil Milan Merc, ho
vorca malackých poľovníkov.

Simona ŠÍPová

   čo s mŕtvymi zvieratami?
množstvo občanov v meste chová pre svoju radosť zvieratá. najčastejšie sú 
to psy, mačky, ale aj exotické zvieratá, ktoré vo voľnej prírode našich zeme-
pisných šírok nenájdete. ak vám uhynie domáci miláčik, okrem žialenia si 
budete musieť poradiť aj s jeho pochovaním. Čo sa ale stane, ak nájdete na 
verejnom priestranstve mŕtve zviera, ktoré vám nepatrí?

kalendár podujatí
Náš TIP:  Noc smiechu v kine, Saltare Orbis, Malacká hudobná 

jar, Týždeň slovenských knižníc

7.–8. 3. 3. noC v kine od šiestej do šiestej, KD, MCK
18.00 h Noc na Karlštejne, r. Z. Podskalský, vstupné: permanent
ka 7 €, jeden lístok 1,70 €, KD, MCK (platí na každé predstavenie)
19.30 h Pražská Pětka, r. Tomáš Vorel
21.20 h Jak utopit doktora Mráčka, r. Václav Vorlíček
23.15 h Slunce, seno, jahody, r. Zdeňek Troška 
00.55 h Jára Cimrman ležíci, spíci, r. Ladislav Smoljak 
02.45 h Srdečný pozdrav ze zeměkoule, r. Oldřich Lipský 
23. 3. týždeň slovenských knižníc, Literárny deň so spisovateľ
kou Vierou RyšavouValachovičovou, Knižnica MCK
o 9.30 h Dramatizácia rozprávky, beseda pre MŠ 
o 11.00 h O starej Bratislave historicky, beseda pre ZŠ 
o 15.00 h Bielikovci, rozhlasový seriál, beseda 
24. 3. o 10.00 h Ocenenie dlhoročných čitateľov, Knižnica MCK
25. 3. o 10.00 h Život a tvorba Milana Rúfusa, otvorenie výstavy, 
Knižnica MCK 
25. 3. o 14.30 h Vyhodnotenie vedomost. kvízu, Knižnica MCK
26. 3. o  9.30 h Prezeráme, čítame, nech knižočky poznáme – 
pestré knižné dopoludnie pre deti MŠ, Knižnica MCK
27. 3. o 14.00 h Vyhl. kráľa detských čitateľov, Knižnica MCK 
22.–29. 3. malaCká Hudobná jar
22. 3. o 17.00 h 45. MHJ: Fragile – Slovak a‘ cappella group, info: 
riadkulturama@airwave.sk, 034/772 21 10, 772 21 55, KD, MCK
23. 3. o 9.00 h a 11.00 h 45. MHJ, P. Uličný a jeho päťstrunové 
husle, Antonio Vivaldi – Le Quattro Stagioni, Stretnutie s hudbou 
pre ZŠ a SŠ, info: riadkulturama@airwave.sk, 034/772 21 10,  
772 21 55, KD, MCK
29. 3. o 17.00 h 45. MHJ: A. Čermáková, šansónový koncert, info: 
riadkulturama@airwave.sk, 034/772 21 10, 772 21 55, KD, MCK
4. 3. o 20.00 h Renesancia, anim. scifi, Fr., VB, Lux., 2006, 105 
min, réžia: Ch. Volckman, vstupné členovia: 1,30 € (39,16 Sk), 
ostatní 2 € (60,25 Sk), KD, MCK
5.–6. 3. o 19.00 h Saw V, horor, triler, MP 15, vstupné 2,30 € 
(69,28 Sk), KD, MCK 
8. 3. o 16.00 h Divadlo Žihadlo: Ufúľaná rozprávka, vstupné: 
1,30 € (39,16 Sk) KD, MCK
9. 3. o 10.00 h a o 14.00 h Divadlo Žihadlo: Ufúľaná rozprávka, 
Stretnutie s Táliou pre MŠ a ZŠ, KD, MCK
11. 3. o 20.00 h Ja a ty a všetci ostatní, dráma, USA, VB, 2005, 90 
min, réžia: M. July, vstupné členovia: 1,30 € (39,16 Sk), ostatní 2 € 
(60,25 Sk), KD, MCK 
11.–12. 3. o 16.00 h Lovecká sezóna 2, anim. roz., vstupné  
2,30 € (69,28 Sk), KD, MCK 
12. 3. o 17.00 h Genezis – klub výtvarníkov Holíč, vernisáž vý
stavy, vstup voľný, Galéria MCK
12.–13. 3. o 19.00 h Súmrak, rom., MP 12, vstupné 2,30 €  
(69,28 Sk), KD, MCK 
14. 3. o 9.00 h Saltare orbis, celoslovenská tanečná súťaž, info: 
riadkulturama@airwave.sk, 034/772 21 10, 772 21 55, ŠH Malina, 
Tanečné štúdio MCK Saltatrix
14.–15. 3. o 19.00 h Súmrak, rom., MP 12, vstupné 2,30 €  
(69,28 Sk), KD, MCK 
16.–17. 3. o 19.00 h Vicky Cristína Barcelona, rom., MP 15, vstup
né 2,30 € (69,28 Sk), KD, MCK 
17. 3. o 15.00 h Obaly z vosku, CVČ
18. 3. o 17.00 h Beseda so spisovateľkou Kristínou Mišovičovou, 
vstup voľný, Knižnica MCK
18. 3. o 20.00 h Trio z Belleville, anim. kom., Fr., Bel., Kan., 2003, 
80 min, réžia: S. Chomet, vstupné členovia: 1,30 € (39,16 Sk), 
ostatní 2 € (60,25 Sk), KD, MCK 

19. 3. o 19.00 h Underworld 3, akčný horor, MP 15, vstupné  
2,30 € (69,28 Sk), KD, MCK 
20. 3. o 19.00 h Underworld 3, akčný horor, MP 15, vstupné  
2,30 € (69,28 Sk), KD, MCK 
20. 3. Biela výšivka na krojoch, výstava z nových prírastkov mú
zea, Múzeum Michala Tillnera, MCK
21. 3. o 10.00 h Burza hračiek a detských kníh, CVČ
21. 3. o 19.00 h Divadlo na hambálku: F. G. Lorca, Krvavá svadba, 
vstupné: 2,30 € (69,28 Sk) KD, MCK
21. 3. o 16.00 h Yes man, rom. komédia, MP 12, vstupné  
2,30 € (69,28 Sk), KD, MCK 
22. 3. o 19.00 h Yes man, rom. komédia, MP 12, vstupné  
2,30 € (69,28 Sk), KD, MCK 
25. 3. o 20.00 h Strach a chvenie, komédia, Fr., Jap., 2003, 107 
min, réžia: A. Corneau, vstupné členovia: 1,30 € (39,16 Sk), ostat
ní 2 € (60,25 Sk), KD, MCK 
26. 3. o 14.00 h Spievame z knižky, CVČ
26. 3. o 17.00 h Spolok svätého Vojtecha, Stretnutie s históriou, 
prednáška a beseda, Galéria MCK 
26.–27. 3. o 19.00 h Podivuhodný prípad Benjamina Buttona, 
myster. dráma, MP 12, vstupné 2,30 € (69,28 Sk), KD, MCK 
27. 3. o 16.00 h Cesta na mesiac, anim. roz. 3D, vstupné  
2,30 € (69,28 Sk), KD, MCK 
28. 3. o 19.00 h Miro Gavran: Všetko o ženách, Divadlo na ham
bálku, vstupné: 2,30 €, (69,28 Sk) SD, MCK
28. 3. o 16.00 h Cesta na mesiac, anim. roz. 3D, vstupné  
2,30 € (69,28 Sk), KD, MCK 
28.–29. 3. o 19.00 h Tango s komármi, tragikomédia, ČR, SR, 
vstupné 2,30 € (69,28 Sk), KD, MCK 
21. 4. o 20.00 h Nikde v Afrike, dráma, SRN, 2001, 141 min,  
réžia: C. Link, vstupné členovia: 1,30 € (39,16 Sk), ostatní 2 € 
(60,25 Sk), KD, MCK
2.–3. 4. o 19.00 h Deti noci, dráma, ČR, vstupné 2,30 € (69,28 Sk), 
KD, MCK 
výStavy – Galéria mCk 
12. 2.–8. 3. Sklenená noc – veronika rusňáková
od 12. 3. Genézis – klub výtvarníkov Holíča
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 etnografické, 
v menšej miere umelecké predmety a archiválie. 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 expozí
cie Múzea Michala Tillnera v Malackách je ZDARMA.
knižniCa mCk 
Otvorené Po–Pia 10.00–18.00h, So 10.00–13.00 h
Pravidelné aktivity mCk
Pondelok  TŠ Saltatrix, Štúdio mladých DNH, orientálne tance
Utorok  TŠ Saltatrix, anglický jazyk, Pilates 
Streda   TŠ Saltatrix, Detské divadelné štúdio, anglický jazyk, 
Štvrtok   TŠ Saltatrix, orientálne tance, Pilates, anglický jazyk,
Piatok  TŠ Saltatrix, DNH
Predpredaj vstupeniek na všetky podujatia je 2 týždne pred da
ným podujatím. Pokladnica Kultúrního domečka je otvorená 
vždy hodinu pred každým kultúrnym podujatím.
Vstupné na filmové predstavenia od 2,30 € – podľa požiadaviek 
filmových spoločností. Vstupenky na podujatia sa nerezervujú.

kalendár podujatí spracovala tik malacky, tel. 034/772 20 
55, tik@malacky.sk, www.malacky.sk
Prosíme usporiadateľov akýchkoľvek podujatí, ktorí chcú mať 
svoje podujatie zverejnené v nasledujúcich kalendároch, aby 
dodávali informácie na nasledujúci mesiac vždy do 10. dňa prá
ve prebiehajúceho mesiaca.        Zmena programu vyhradená!

marec 2008

v archívoch škôl a kabinetoch uči-
teľov sa skrýva netušené bohat-
stvo. toto presvedčenie viedlo 
Gymnázium malacky k vydaniu 
publikácie Slová. 

„Nájdete v ňom literárne a výtvarné 
práce ocenené európskym komisárom, 
županom, primátorom, odbornými ko
misiami... ale i práce, ktoré čítal len slo
venčinár,“ uviedla riaditeľka gymnázia 
Elena Krajčírová. Literárny večer spojený 
s krstom publikácie sa uskutočnil 10. feb
ruára. Organizátori naň pozvali autorov, 
ktorých diela sú v zborníku publikované. 

Publikácia je kompozične rozdelená 
do troch kapitol: publicistickej, odbornej 
a beletristickej. Každá prináša teóriu a li
terárne práce. Najstaršia tvorba mladých 
autorov vo veku 10–18 rokov pochádza 
z konca sedemdesiatych rokov, najčer
stvejšie práce vznikli vlani. Sú medzi ni
mi slohové a maturitné práce, rečnícke 
výstupy, prezentácie, SOČky, eseje i poé
zia. Ambíciou autoriek je, aby publikácia 
slúžila ako praktická učebná pomôcka. 

Súčasťou zborníka je jeho elektronická 
podoba na DVD nosiči. Vydanie publiká
cie v náklade 300 ks podporila nadácia 
Pro Malacky a Fond pre rozvoj výchovy 
a vzdelávania pri Gymnáziu Malacky.

text a foto: i. PotoČŇáková

niektoré čítal
len slovenčinár

Aktu krstu sa zhostil Samo Uher, žiak sekundy osemročného štúdia za asistencie Len
ky Dubničkovej, absolventky gymnázia a dnes sólistky folklórneho súboru Lúčnica. 
Krstilo sa parfumom a slávnostný prípitok patril mladým ľuďom: „Táto generácia nie 
je stratená. Nech má vždy dostatok tvorivého priestoru.“

Tvorivý tandem (zľava) Elena Grmanová, 
učiteľka slovenského jazyka, a Rozália 
Habová, výtvarníčka, má na konte ďalšie 
pozoruhodné dielo. „Mladí autori dali na
hliadnuť do svojej duše,“ zamyslela sa  
E. Grmanová. Poďakovala za rýchlosť – 
pomoc – oporu všetkým, ktorí v kritickej 
chvíli vydania diela uviedli tieto tri slová 
do života.

od 2. do 16. 2.
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ŠPORT

Najlepší fut
salista Slo
venska Peter 
Haľko je zrej
me aj najvy
ťaženejším. 

Kráľ
futsalu

V slovenskom futsale už niekoľko 
rokov kraľuje futsalový klub Slov-
matic FOFO Bratislava. V ankete, 
ktorú organizuje slovenský futsal, 
futbalový zväz a agentúra Opti-
mus Agency, bol tri roky za sebou 
na tróne kanonier z jeho stredu 
Vojtech Várady. Teraz ho vystriedal 
spoluhráč z prvej štvorky Malačan 
Peter Haľko.
 

P. Haľko sa vlani stal Objavom roka. V tej-
to sezóne má zatiaľ po 16. kole na konte 
34 gólov. Ak zlomí štyridsiatku, bude slo-
venský rekord. Dvadsaťštyriročný Peter 
Haľko sa narodil v Prešove. Keď mal dva 
roky, otec – vojak z povolania, sa usadil  
v Malackách, kde žije rodina doteraz. 
Ako štrnásťročný začal P. Haľko s futsa-
lom v Nafte, kam ho zlákal prezident Du-
šan Radovič. „Futsal ma uchvátil, no na 
futbal som nezanevrel,“ priznal. „Hral 
som oba. Keď som prestúpil do Slov-ma-
ticu, tréner Milan Kollár dal podmienku: 
buď futsal, alebo sa rozlúč. Zostal som,“ 
spomína. Podľa slov V. Váradyho je  
P. Haľko ofenzívny typ, skvelý technik, 
výborný strelec a ideálny tímový hráč.

Zdroj: SME

Vyhlásenie ankety moderoval pred-
seda oddielu Dušan Rusňák spolu s Vla-
dom Zetekom. V programe vystúpili sa-
mí obľúbenci – AC+, raper Opak a Vla-
dimír Handl so svojskými piesňami. 
O víťazoch šiestich základných kategó-
rií rozhodovalo vedenie a tréneri VO TJ 
Strojár Malacky a v ankete o najpopu-
lárnejšieho volejbalistu mali slovo 
účastníci podujatia pomocou hlasova-
cích lístkov. Výsledky jednotlivých ka-
tegórií:

Dievčatá U18
Mirka Reháková (ako 14-ročná na-

stúpila v extralige za VTC Pezinok, kde 
hosťuje)

Chlapci U18 
Milan Lízala (člen užšieho kádra re-

prezentácie do 20 aj do 18 rokov, účast-
ník kvalifikácie o postup na ME)

Beachvolejbal ženy 
Lucia Michalovičová (2. miesto na fi-

nálovom turnaji M SR (partnerka Ne-
starcová), 1. miesto na univerzitných 
 M SR (partnerka Keltošová), účastníčka 
série ME 2008 (NESTEA TOUR – Španiel-
sko, Rakúsko, Holandsko, Švajčiarsko),  

1. miesto na HERMOSA BEACH AA  
a 5. miesto na California OPEN)

Beachvolejbal muži 
Peter Michalovič (1. miesto na M SR 

do 20 rokov (partner Herich), 17. miesto 
na ME do 20 rokov v Taliansku (partner 
Mikušovič), účastník O2 ELITE BEACH 
TOUR – série M SR dospelých)

Ženy 
Denisa Dorková (nahrávačka, skúse-

ná opora družstva žien v 1. lige napriek 
tomu, že bol o ňu záujem aj v extraligo-
vých tímoch)

Muži 
Martin Janík (blokár A družstva, sta-

bilné výkony a poctivý prístup k trénin-
gom)

Najpopulárnejší volejbalista
roka 2008
Ľubomír Kuračka (nahrávač B druž-

stva, v sezóne 2007/2008 zažil extrali-
govú premiéru v dôležitých zápasoch, 
keď chýbal prvý nahrávač, celý život bol 
verný Strojáru a nezmenil klubovú prí-
slušnosť)

Text: -sisa/duš-, foto: -sisa-

Poznáme najlepších 
volejbalistov

Volejbalový oddiel Telovýchovnej jednoty Strojár usporiadal už druhý 
ročník spoločenského podujatia Volejbalista roka 2008. 

Nielen Mirku Rehákovú a jej trénera Pavla Novotu dostal moderátor Vlado Zetek svo
jou pohotovou improvizáciou do rozpakov. 

K rozhodovaniu sa dostal náhodou. 
„Hrával som hádzanú za žiakov a za do-
rastencov v TJ Strojár. Potom som išiel 
študovať do Trnavy, bolo nás veľa hrá-
čov. Tak som v novembri 1968 absolvo-
val kurz rozhodcov hádzanej a o rok ne-
skôr som získal B licenciu. Od roku 1974 
mám už najvyššiu kvalifikáciu,“ spomí-
na na svoje začiatky A. Pašteka. 

Aktivita na viac životov
Momentálne najstarší aktívny roz-

hodca nie je žiadny lenivec. „Každoroč-
ne robím previerky nielen z pravidiel, 
ale aj tie fyzické. Takže si s hádzanármi 
aj zabehám,“ vysvetľuje (skoro) šesťde-
siatnik. Podarilo sa mu robiť aj delegá-
ta, no keď dostal na výber, vrátil sa k roz-
hodovaniu. Ako sám priznal, sedieť na 
jednom mieste nie je nič pre neho. 

Strieda partnerov
Počas rozhodcovskej kariéry vystrie-

dal viacerých partnerov. Teraz „rozhod-

cuje“ so svojím bývalým žiakom Rudol-
fom Hacajom, v minulosti to bol Ľudo-
vít Oslej, ktorý ako žiaka a dorastenca  
A. Pašteku trénoval. 

Manželka si zvykla
Čo na všetky aktivity činorodého pe-

dagóga vraví manželka? 
„Dávno si zvykla. Pískaval som, už 

keď sme sa brali, takže vedela, do čoho 
ide,“ pochvaľuje si rozlietaný manžel.  
V súčasnosti píska druhú ligu dospe-
lých a dorasteneckú ligu, pravidelne 
rozhoduje na veľkých mládežníckych 
turnajoch v Prahe, Bratislave, Prešove 
a v nemeckom Oberurseli. V Prahe pís-
ka pravidelne už 11 rokov. Je nositeľom 
viacerých telovýchovných ocenení,  
medzi inými aj bronzového a striebor-
ného odznaku Slovenského zväzu há-
dzanej. 

Text: SIMONA ŠÍPOVÁ
Foto: archív A. Pašteku

Programom sprevádzal moderátor 
Milan Hric po boku s trénerom AC Ma-
lacky Petrom Filipom. Aktívne sa zapájal 
aj spievajúci hosť a rekreačný atlét Ján 
Slezák. Scenár akcie bol nabitý od prvej 
do poslednej minúty. Predviedli sa ta-
nečníčky zo Saltatrixu, hudobná skupina 
Kočka a tréner Vladimír Handl s hymnou 

atlétov sprevádzaný deťmi. Diváci videli 
video Alexandry Štukovej z Majstrov-
stiev sveta do 17 rokov. 

Ocenenie pre rodičov
Okrem tradičných ocenení sa rozdá-

vali ceny pre rodiča roka, ktorým sa stala 
Renáta Beňová. Prekvapením roka bola 

Barbora Šimková, najlepším miniatlé-
tom Malaciek zase Karolína Zváčová 
a atlétom ZŠ Záhorácka deviatak Martin 
Koch. Na čele najlepšej trojice atlétov 
znova stojí Alexandra Štuková. Za ňou 
sa umiestnila Barbora Šimková s Jánom 
Beňom. 

Text, foto: -sisa-

Štuková najlepšia
Presne týždeň po odovzdávaní ocenenia Volejbalista roka 2008 (14. 2.) sa v tých istých priestoroch – v Spoločenskom 
dome Mestského centra kultúry - udeľovalo ďalšie významné ocenenie Atlét roka 2008. Podujatie opäť vo všetkých 
ohľadoch prekonalo oceňovanie volejbalistov.

Záverečné vystúpenie patrilo trénerovi Vladimírovi Handlovi a volejbalistom, ktorí spolu s ním zaspievali „atletickú“ hymnu. 

Malačan [rozhodcovskou] legendou
25. januára 1969 v pe-
zinskej športovej hale 
Lokomotíva odpískal 
svoj prvý zápas dnes 
už rozhodca so štyrid-
saťročnou praxou An-
ton Pašteka. V súčas-
nosti má na konte, 
s výnimkou tréningo-
vých a školských,  
3 879 zápasov. „Až te-
raz sa ukázalo, ako sa 
mi oplatilo viesť si ce-
lé tie roky štatistiku,“ 
smeje sa najstarší há-
dzanársky rozhodca 
na Slovensku.

Mladý Anton Pašteka so spo
luhráčom Pavlom Vaškom 
v českom Turnove

Moderátorskú dvojicu oživil svojimi vtipmi muzikálový herec Ján Slezák.
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