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O vianočnej
rukavici

IVANA POTOČŇÁKOVÁ

„Na počiatku nového veku rozsvietili
sa všetky hviezdy. Aj tá hviezdička
Zem zajagala sa krásnym svetlom.
Nebom zaznel hlas anjela Cherubína
zvolávajúceho všetkých anjelov. Prišli
anjeli zo všetkých strán a anjel
Cherubín k nim prehovoril:
„Ľuďom sa ukáže Božia sláva
a skrze neho príde pokoj na zemi.” Hneď zazneli struny hárf nebesných a všetci anjeli spievali: Sláva na výsostiach Bohu a pokoj na zemi.”

Čas tichého a radostného očakávania sa začal.
V Malackách v tomto roku inak ako v roky minulé. Mužský hlas v publiku počas otvorenia Adventných Malaciek hovorí za všetko: „V takýchto
chvíľach som hrdý na to,
že som Malačan.”

foto: –otano–

5 Sk

Sugestívny hlas Vlada Zetka podfarbený nádhernou melódiou a farebná
kulisa s postavami v dobových kostý-

moch otvorili Adventné Malacky. V tú
nedeľu, 2. decembra tohto roku, zabudli všetci Malačania na Malom námestí v centre mesta dýchať. To tu ešte
nebolo. História, radosť, sláva, pokora,
vznešenosť i hrdosť v priamom
prenose. Pre všetkých rovnakým dielom.
Prvú adventnú sviecu zapálil
primátor mesta Jozef Ondrejka, druhú dôstojný pán dekan
Michal Pokopec, tretiu riaditeľka ZUŠ Eva Zaicová. V nedeľu
23. decembra budeme svedkami zapálenia poslednej.
V predvečer Mikuláša, 5. decembra,
Pokračovanie na 5. strane

Nech láska a šťastie, ktoré sa udomácnia
vo Vašich príbytkoch počas vianočných sviatkov,
v nich zostanú aj po celý nastávajúci rok 2002.
Prskavky v rukách malých i veľkých Malačanov dávajú svetu na známosť, že predvianočný čas dokáže spojiť rozhádaných susedov, rozvadené švagriné i ufrfľaných nespokojencov.
foto: –ipo–

Inkubátor je nový hybridný typ nástroja ekonomického rozvoja, ktorý spája funkcie podnikania, podpory obchodu a rozvoja sídlisk. Svetové skúsenosti
ukazujú, že inkubátor môže byť účinnou pákou pre tvorbu zamestnanosti,
komercionalizáciu nových technológií
a rozvoj lokálnych ekonomík. Národná
asociácia biznis inkubátorov USA definuje biznis inkubátor ako „ekonomický
Pokračovanie na 3. strane

Čítajte v budúcom čísle:

Renesancia
kultúry
v Malackách?
Za dverami
knižnice

Posledné zasadnutie MsR v tomto roku

Začiatkom decembra sa uskutočnilo
posledné plánované zasadnutie mestskej rady. Napriek rozsiahlemu programu prekvapila jeho rýchlosť. Možno, že
to ozaj spôsobil večerný futbalový prenos.
Pri kontrole plnení uznesení prítomní
členovia rady vypustili zo sledovania tri
uznesenia ako splnené a predĺžila realizáciu uznesenia ohľadom projektu
možného riešenia prevádzkovo-ekonomických problémov firmy AD HOC na
marec 2002.
Členovia rady bez pripomienok odporučili zastupiteľstvu schváliť VZN
o daniach z nehnuteľností pre rok 2002,

CENA

V poslednú adventnú nedeľu na nás čaká Soňa
Norisová, ľudová vianočná hra Živý Betlehem, vystúpenie chrámového zboru a podávať sa bude
kapustnica pre ľudí v núdzi a ľudí dobrej vôle.
Stretneme sa 23. decembra o 17.00 h na Malom
námestí. A potom už: šťastné a veselé Vianoce!

Dobrá správa z Bruselu –
budeme mať inkubátor
List od riaditeľa odboru programov
regionálneho rozvoja a koordinácie
štrukturálnych nástrojov Ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 5. novembra potvrdil, že projekty národného programu PHARE, medzi ktorými bol aj náš
návrh projektu zriadenia Inkubátora
malého biznisu v Malackách, boli
schválené v Bruseli dňa 20. septembra 2001.
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Adventné Malacky

ÚVODNÍK

Myšlienka je dar. Vryje sa do mysle, zanechá stopu, nadviaže na predchádzajúcu skúsenosť, rozmotá klbko
súvislostí, vytvorí priestor pre zajtrajšok. Už o pár hodín budeme obdarúvať najbližších. Žmurkacia bábika, nové korčule, sada kuchynského náradia i troje ponožiek už čakajú na svoj
veľký deň. Zabalené v ligotavom papieri a previazané zamatovou stuhou
majú pred sebou ťažkú úlohu. Vylúdiť
úsmev, uspokojiť, obšťastniť tých, pre
ktorých sú kúpené. Misia väčšiny darčekov je úžasne krátka. Medzi zapípnutím prechádzajúc registračnou pokladnicou a výbuchom radosti, rozpačitým úsmevom či sklamaným povzdychom pod vysvieteným stromčekom, zvykne uplynúť kratučký interval. Potom sa zväčša končí život
darčekov. Splnili svoju jednorazovú
príležitostnú rolu.
Nebýva zvykom obdarúvať myšlienkou. Nedá sa zabaliť ani rozbaliť,
poťažkať ani vyvážiť. Nemožno ju ani
závidieť. Darovaním myšlienky však
možno v jedinom momente odrazu
potešiť, povzbudiť, posmeliť, zahriať,
inšpirovať. Presne pred rokom som
dostala dar – myšlienku o vianočnej
rukavici. Jej autor, múdry a citlivý človek, hovoril o posolstve a výzve. O presladených vianočných rečiach politikov, o trinástej komnate duše, o betlehemskom svetle. Po roku si opäť naťahujem rukavicu na ruku a chcem vám
všetkým dať z jej tepla. Na palec zdravia, na ukazovák spokojnosti, na prostredník radosti, na prsteník lásky a na
malíček šťastia. Nech nikomu cez tieto sviatky nie je zima. Sťahujem rukavicu a posúvam ju ďalej. Nech putuje
z ruky na ruku. Všetkým vám, ktorí
chcete rozdávať ľudské teplo.

ČÍSLO

ktoré by sa oproti tomuto roku nezmenili a dodatok k zriaďovacej listine MsCSS. Pri prerokovaní návrhu o miestnych
poplatkoch členovia rady odporučili
predložiť v článku, ktorý sa týka spoplatnenia vývozu komunálneho odpadu, predložiť zastupiteľstvu dva návrhy.
Prevody nehnuteľností a nájomné zmluvy boli odporučené na schválenie mestskému zastupiteľstvu. Asi najviac bude
občanov zaujímať nákup a nájomná
zmluva na mamograf, ktorá by mala byť
zrealizovaná v budúcom roku.
Dôležitým materiálom bol návrh
opatrení súvisiacich s prechodom kompetencií zo štátnej správy na samosprá-

vu už od 1. januára. Členovia rady odporučili schváliť zmenu štruktúry v rámci nového organizačného poriadku
mesta, ktorý by mal platiť od uvedeného
termínu. Členovia rady odporučili zastupiteľstvu schváliť i návrh rozpočtu
pre rok 2002. Bežný rozpočet by mal
byť schválený ako prebytkový vo výške
prebytku 7 444 000 Sk a kapitálový ako
schodkový so schodkom 13 560 000.
Samozrejme, rozpočet zatiaľ nezohľadňuje zmeny, ku ktorým príde realizáciou
kompetenčného zákona. Primátor mesta podal informáciu o aktuálnom stave
prípravy inkubátora malého biznisu
Pokračovanie na 2. strane

JOZEF ONDREJKA, primátor

Riadna rada a mimoriadne
zastupiteľstvo
V novembri sa uskutočnilo riadne
zasadnutie mestskej rady a mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva.

Rada vykonala kontrolu plnenia uznesení, v rámci ktorej vypustila zo sledovania tri úlohy ako splnené a jednu
zaradila medzi trvalé úlohy mesta, išlo
o investičný a realizačný zámer budovania priemyselného parku. Samozrejme najdôležitejším bodom rokovania
bol návrh VZN o zbere, preprave

Za vrece
zdravia,
za náruč lásky
a za náprstok
šťastia
Vám všetkým
do nového roku želá
redakcia MALACKÝ HLAS
a pracovníci MsÚ v Malackách

a zneškodňovaní komunálneho odpadu, ktorý sa stal i hlavným bodom rokovania mimoriadneho mestského zastupiteľstva. Rada prerokovala dva návrhy kúpnych zmlúv, ako aj čerpanie
rozpočtu mesta za I. až tretí štvrťrok
2001.
Bežné príjmy dosiahli podľa správy
predloženej Ing. Ladislavom Adamovičom 53 139 000 Sk, z toho daňové
príjmy 40 807 000 Sk, čo predstavovalo plnenie na 78,84 %.
Kapitálové príjmy za sledované obdobie boli 22 090 000 Sk. Bežné výdaje boli 41 545 000 Sk. Kapitálové výdaje za sledované obdobie dosiahli
celkovú výšku 28 162 000 Sk. Ing.
Gabriela Reháková oboznámila členov
rady s aktuálnym stavom rekonštrukcie
a opráv mestských komunikácií. Ich
realizáciu značne ovplyvňujú rekonštrukcie kanalizácie realizované
ZsVAK-om a rekonštrukcie plynu realizované SPP.
Zastupiteľstvo z uvedenej problematiky okrem už spomenutého VZN
prerokovalo čerpanie rozpočtu a informáciu o realizovaní investičných akcií
v meste.
–ap–

AKTUALIT Y

Vážení spoluobčania,
odpady sú dnes problémom, ktorý
trápi celý svet. To, čo sa v minulosti zanedbalo, môže v prípade neriešenia spôsobiť katastrofu. Krajinám Európskej únie závidíme čisté
ulice, zelené štvrte mesta, zdravých
a ohľaduplných obyvateľov. Je to výsledok dlhoročnej práce. My sme
ešte len na jej začiatku.
Prijatím nového zákona o odpadoch
bol položený základný kameň systémového riešenia odpadového hospodárstva Slovenska. Zákon sa zaoberá aj nakladaním s komunálnym odpadom. Jeho
pôvodcom je každý z nás. Mesto bude
aj naďalej zodpovedať za nakladanie
s komunálnym odpadom, avšak náklady na jeho zber a likvidáciu musí podľa
zákona znášať každý, kto ho tvorí, teda
jeho pôvodca.
Mestské zastupiteľstvo v Malackách
schválilo systém nakladania s odpadom
a prijalo všeobecne záväzné nariadenie,
ktorým upravuje nakladanie s komunálnym odpadom v našom meste. Pripravuje sa prijatie VZN o miestnych poplatkoch. Môžem Vás ubezpečiť, že ceny za
odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu v našom meste sú jedny z najnižších
na Slovensku a budú zohľadňovať len
skutočné náklady. Len spoločným úsilím
nás všetkých je však možné udržať prijateľnú cenovú hladinu. Poplatky sa dokonca môžu aj znížiť, avšak až vtedy, ak
účinnou separáciou dokážeme znížiť
množstvo odvážaného a likvidovaného
odpadu. A na to je skutočne nevyhnutná spolupráca mesta s občanmi. Zo strany Mesta Malacky vytváranie podmienok pre ekologické a ekonomické nakladanie s komunálnym odpadom, zo
strany občanov minimalizovanie množstva odpadu a separovanie využiteľných
zložiek. Verím, že vzájomné pochopenie a spolupráca povedú k všeobecnej
spokojnosti. Čisté ulice a ohľaduplných
ľudí už nebudeme chodiť obdivovať za
hranice, pretože ich budeme mať doma.

Jozef Ondrejka, primátor
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POZNÁTE SVOJHO
POSLANCA?

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE:

MUDr. Vladimír
Pullmann,

Zákon o odpadoch č. 223/2001
platný od 1. 7. 2001,
● Systém nakladania s odpadom
v meste Malacky, uznesenie MsZ
č. 106/2001 zo dňa 20. 9. 2001,
● VZN o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu, uznesenie č. 147/2001 zo dňa 8. 11.
2001.
●

DOTERAJŠÍ STAV
Doteraz občania v našom meste na
rozdiel od okolitých obcí platili len za
vývoz odpadu, ktorý produkovali. Jeho
likvidáciu uhrádzalo mesto z bežného
rozpočtu. Tieto prostriedky potom chýbali na zabezpečenie ostatných potrieb
mesta, ako napr. na údržbu komunikácií,
zelene...
PÔVODCA ODPADU
je povinný riadiť sa VZN mesta o nakladaní s komunálnym odpadom, zapojiť sa do systému zberu komunálneho
odpadu v meste, používať zberné nádoby zodpovedajúce tomuto systému, odpad odkladať do týchto nádob prípadne
na miesta určené mestom.

Tri etapy systému nakladania
s odpadom v meste Malacky
I. ETAPA
Usmernenie všetkých občanov mesta, podnikateľských i nepodnikateľských
subjektov, aby riadne nakladali s produkovaným komunálnym odpadom, aby
sa zlepšili a dobudovali podmienky pre
zber nadrozmerného, stavebného, ale
i nebezpečného odpadu a pokračoval
v separovaný zber papiera a skla.
II. ETAPA
Dobudovanie odpadového dvora na
Hlbokej ulici, aby sa mohol separovaný
zber rozšíriť aj na iné využiteľné zložky
z komunálneho odpadu (železo, kompost).
III. ETAPA
Optimálny spôsob nakladania s komunálnym odpadom s maximálnym
dôrazom na separáciu využiteľných
zložiek a kompostovanie biologických
odpadov (táto etapa vyžaduje spoločné riešenie v regionálnom kontexte).

lekár, narodený
16. 7. 1970, nezávislý poslanec, ktorý
kandidoval za DÚ
vo volebnom obvode č. 9., člen komisie školstva, mládeže a športových činností.

Partnerstvo v trojuholníku
Malacky–Senica–Skalica

V sobotu 10. novembra sa na Mestskom úrade v Malackách uskutočnilo
prvé pracovné stretnutie organizácií
pracujúcich v prospech regionálneho
rozvoja. Toto stretnutie bolo súčasťou
projektu Partnerstvo v regióne, ktorého iniciátorom je Mesto Malacky,
a podporila ho Nadácia otvorenej
spoločnosti – Open Society Foundation v rámci programu verejná správa.
Na pracovnom stretnutí sa zišli takmer štyri desiatky manažérov organizácií z okresov Malacky, Senica a Skalica.
Stretnutie otvoril primátor hostiteľského
mesta RNDr. Jozef Ondrejka. Manažérka projektu Mgr. Ivana Potočňáková
oboznámila hostí s filozofiou a cieľom
projektu Partnerstvo v regióne – prvý
krok ku konkrétnej realizácii projektov
v regionálnom rozvoji. Mgr. Katarína Ikrényiová z Inštitútu personálneho rozvoja vysvetlila úlohu partnerstva v procese prípravy a realizácie projektov. Ing.

EUROREGIOFORUM
v Poysdorfe

Myšlienka spolupráce prihraničných
regiónov naplno rezonovala na EUROREGIO dni, ktorý sa uskutočnil v októbri v rakúskom mestečku Poysdorf. Stretli sa tu zástupcovia rakúskych okresov
z oblasti Weinviertel, a to Gänserndorfu, Hollabrunnu, Korneuburgu a Mistel-

Komunálne odpady, zložky komunálnych odpadov, drobný stavebný odpad

Zberná nádoba

Miesto na ukladanie odpadu

ostatný odpad
(všetok odpad, ktorý sa neseparuje)

1. 50 l, 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l

priamo u tvorcu odpadu-občana
v rodinnom dome alebo pri bytovke

sklo (biele a farebné sklo,
fľaše bez zátky a kovového uzáveru,
sklené črepy, poháre, tabuľové sklo)

1. 1100 l kontajner
2. prinášací systém

papier (noviny, časopisy, brožúry,
katalógy, cenníky, adresáre, telefónne
zoznamy, knihy bez dosiek, lepenky,

1. 1100 l kontajner
2. prinášací systém

1. stanovištia obytných domov
2. odpadové dvory na Hlbokej ul.
alebo Partizánskej ul.

železné kovy

1. prinášací systém

1. odpadové dvory na Hlbokej ul.
alebo Partizánskej ul.
2. kalendárny zvoz – min. 2x ročne
(len pre IBV)

2. voľne uložený na jednom mieste

1. stanovištia obytných domov
2. odpadové dvory na Hlbokej ul.
alebo Partizánskej ul.

plasty, drevo
(PET fľaše, drevený odpad)

1. prinášací systém

1. odpadové dvory na Hlbokej ul.
alebo Partizánskej ul.

rastlinný odpad
(rastlinné zvyšky zo záhrad,
odrezané konáre, lístie, burina)

1. u pôvodcu
2. prinášací systém

1. kompostovanie v záhradkách
2. odpadové dvory na Hlbokej ul.
alebo Partizánskej ul.

objemový odpad, oddelene vytriedené
zložky odpadu z domácností s obsahom
škodlivín a drobný stavebný odpad
(staré chladničky, televízory, nábytok)

1. prinášací systém
2. zvoz / objemový odpad

nebezpečné zložky KO
1. prinášací systém
lieky, autobatérie, motorové oleje, filtre...

Viete, kam s odpadom?

1. odpadové dvory na Hlbokej ul.
alebo Partizánskej ul.
2. kalendárny zvoz min. 2 x ročne
1. odpadové dvory
2. ostatné subjekty, ktoré majú oprávnenie na nakladanie s nebezpečnými
zložkami komunálneho odpadu a majú
s Mestom Malacky zmluvu

Akékoľvek otázky súvisiace s nakladaním s komunálnym odpadom adresujte
oddeleniu územného rozvoja a životného prostredia Mestského úrad v Malackách, tel.: 772 22 40, 772 66 08, kl.207.
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Jozef Halcin z Ministerstva vnútra SR sa
vo svojom vystúpení venoval predvstupovej pomoci Európskej únie a štrukturálnym fondom. O komunitnom rozvoji, filantropii a environmentálnych programoch hovorila Zuzana Thullnerová
z ETP Slovensko. Ing. Radovan Grollmus, koordinátor programu Ekumenickej rady cirkví SR, prezentoval ponuku
pomoci ERC regionálnemu rozvoju.
V dňoch 23.–25. novembra sa v rámci toho istého projektu uskutočnil vzdelávací cyklus Tréning projektového riadenia. Inštitút personálneho rozvoja zabezpečil účasť lektorky Mgr. Danice
Hullovej z Centra vzdelávania neziskových organizácií z Banskej Bystrice. Trinásť manažérov neziskových organizácií z okresov Malacky, Senica a Skalica
si počas trojdňového intenzívneho cyklu osvojilo množstvo poznatkov z oblasti prípravy a manažovania projektov, ale
aj v praxi vyskúšalo zásady tímovej práce.
–ipo–, foto: autorka

bachu, z oblasti južnej Moravy, z okresov Břeclav, Brno-venkov, Hodonín
a Znojmo, ako aj z okresov západného
Slovenska, t. j. z Malaciek, Senice, Skalice a Myjavy.
V prvej spoločnej časti bolo hlavným
bodom vystúpenie profesora Paula Lendvaia a následná panelová diskusia o bezhraničnej spolupráci obcí a miest tejto
oblasti, ktorej sa okrem iných zúčastnili
i Karl Schwarzenberg, bývalý šéf Kabinetu prezidenta ČR Václava Havla, a profesor Milan Buček z Ekonomickej univerzity v Bratislave. Nasledovala poobedňajšia práca vo workshopoch venovaná jednotlivým hlavným oblastiam bezhraničnej spolupráce v rámci tohto regiónu. Záverečné zhrnutie záverov jednotlivých
workshopov potvrdilo a upresnilo ciele,
ktorým by sa mali účastníci projektu venovať. Nechýbali ani sprievodné podujatia, ktoré vyvrcholili kultúrnym večerom pre účastníkov podujatia.
–ap–

Ako sa pozeráte na prenos kompetencií zo štátnej správy na obce?
Myslím si, že toto rozhodnutie je správne. Prospeje, ak sa o toku financií nebude rozhodovať na jednom ministerstve,
ale v rámci jednotlivých regiónov.
Bližšie sa k občanovi dostanú nielen
právomoci rozhodovania, ale aj finančné
prostriedky.
Ktoré problémy trápia občanov vo
vašom volebnom obvode?
Dlhoročne najväčším problémom
nášho volebného obvodu je kanalizácia.
Jeho riešenie sľuboval ešte bývalý režim,
kanalizácia mala byť vybudovaná ešte
pred dvadsiatimi rokmi. Doteraz sa občania od železnice smerom k nemocnici
musia pravidelne starať o vývoz žúmp,
čo nie je v dnešnej dobe lacná záležitosť.
Pritom sú takými istými občanmi mesta
ako tí, ktorí bývajú v odkanalizovanej
časti mesta. Mesto minimálne prispieva
na túto záležitosť, i keď dane pre mesto
odvádzajú i občania tejto časti.
Je jednoduché spojiť náročnú prácu lekára s výkonom funkcie poslanca?
Vyťaženosť lekára vo funkcii, ktorú ja
zastávam, je prakticky 24 hodín denne.
Toho voľného času nie je až tak veľa, ale
dá sa to skĺbiť, pretože ten kontakt s občanom práve existuje pravidelne cez našu profesiu. Toto mi umožňovalo i aktívny prístup k problematike nemocnice,
ktorá v meste rezonovala v poslednom
období.
Čo si ako lekár myslíte o potrebe
nemocnice v našom meste?
Bezpodmienečne je nemocnica potrebná, pretože Malacky sú nielen významným dopravným uzlom, ale tiež ležia v blízkosti hraničných priechodov, je
tu vojenské letisko a buduje sa priemyselný park. Pribudli nám spádové oblasti
až po Borský Jur, Kuklov a na juh po Marianku. Navyše je tu situácia starších ľudí,
ktorých pribúda a cestovanie je pre nich
náročné nielen z finančných, ale i zo samotných zdravotných dôvodov. Nielen
existencia samotnej nemocnice, ale i jej
technické vybavenie je terajším problémom. Ako chýbajú finančné prostriedky v celom zdravotníctve, tak chýbajú
i v malackej nemocnici. Nielen na prístroje, ale i na lieky. Možno i zmena kompetencií prispeje k lepšiemu toku financií
do zdravotníctva.
ANTON PAŠTEKA
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Posledné zasadnutie mestskej
rady v tomto roku
Dokončenie z 1. strany

v Malackách. Poslanci si taktiež vypočuli správu hlavnej kontrolórky o kontrole zmluvných vzťahov o zabezpečení ochrany objektov formou napojenia
na pult centrálnej ochrany. Zistené nedostatky má za úlohu MsÚ odstrániť
najneskôr do 31. 3. 2002.
S pripomienkami schválili členovia
rady návrh rámcového plánu práce MsR
a MsZ na prvý polrok 2002, no konečné slovo povie zastupiteľstvo. Taktiež
k predĺženiu nájomných zmlúv kratších
ako jeden rok neboli pripomienky. Rada
súhlasila so žiadosťou chatárov z oblas-

ti Vampíl o zmenu nájomnej zmluvy.
V záverečnom bode rôzne venovali
členovia rady pozornosť informácii
o vzniku a činnosti MVTZ Klubu PC
v Malackách, ako aj návrhom na odmeny voleným predstaviteľom mesta a pracovníkom mesta za rok 2001. I tu konečné slovo povie zasadnutie poslancov MsZ.
Práca rady oficiálne skončila, rok
2002 však nebude o nič ľahší, a preto
mi dovoľte i za vás, členom rady i poslancom zastupiteľstva zaželať v novom
roku rozvahu pri rozhodovaní o živote
v našom meste.
–ap–
MALACKÝ HLAS
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AKTUALIT Y

PO KOM SÚ POMENOVANÉ NAŠE ULICE

Ulica
Dr.Jozefa Kubinu

Osobnosti ste si
tentoraz nezvolili
Výhry prechádzajú
do ďalšieho kola súťaže.

Naše mesto – obvod č. 9
Poslanci:
MUDr. Vladimír Pullmann,
☎ 772 42 96
Marián Novota, ☎ 772 54 46
Zlatica Tomkuliaková, ☎ 772 50 80
V nedávnych dňoch vyrazil poslanec
Marián Novota do svojho volebného
obvodu s fotoaparátom. Do redakcie
nám priniesol sériu fotografií s komentárom: „Na Kukučínovej ulici uskutočňuje
Slovenský plynárenský priemysel rekonštrukciu hlavných rozvodov plynovodu,
menia sa aj prípojky, umiestňujú sa plynomery do predzáhradok. Občania boli
nespokojní s tým, že ulica je rozkopaná
a ich predzáhradky utrpia značnú ujmu.”
Iné mestá dokážu podobnú situáciu
využiť a po ukončení prác postihnutá
lokalita vyzerá krajšie ako pred rozkopávkou.
Ako bude vyzerať Kukučínova?
„Vyvolal som iniciatívu – pokúsime sa
združením prostriedkov od občanov,
mesta a plynárenského podniku zrekonštruovať ulicu do esteticky prijateľnej podoby,” vysvetľuje M. Novota. Na
ulici bude položená zámková dlažba.
Čo predchádzalo takémuto rozhodnutiu?
Rokovania s primátorom, vedúcou
oddelenia životného prostredia MsÚ
a zástupcami Slovenských telekomuni-

kácií; nasledovať budú stretnutia s predstaviteľmi SPP. Mnohé bude závisieť od
rozhodnutia mestského zastupiteľstva.
„Deväťdesiat percent oslovených obyvateľov Kukučínovej ulice, ktorí boli dotknutí a zničila sa im pri rozkopávke aj
zeleň, je ochotných prispieť sumou dvetisíc korún. Mám aj súhlas občanov, že
zeleň si dajú do poriadku na vlastné náklady–ušetríme tak vyzbierané prostriedky a všetky peniaze pôjdu na výstavbu
chodníka a príjazdov k bránkam.”
Aktívny poslanec vystupuje pri oslovovaní obyvateľov svojej ulice ako sprostredkovateľ medzi mestským úradom
a občanmi. „Vysvetľujem ľuďom, že mesto nemá veľa peňazí, no je ochotné urobiť čosi pre svojich obyvateľov. Osvojil
som si Kennedyho heslo „Nečakajte, čo
mesto urobí pre vás, ale ukážte, čo preň
môžete urobiť vy.” Týmito slovami oslo-

Dobrá správa z Bruselu–
budeme mať inkubátor
Dokončenie z 1. strany

vývojový nástroj na zvýšenie
tempa rastu a úspechu podnikateľských spoločností prostredníctvom usporiadania zdrojov
podpory a služieb, pričom jeho
hlavným cieľom je produkovať
úspešné firmy, ktoré inkubátor
opustia so samostatným a životaschopným programom”.

Primárnym cieľom tohto
projektu je zriadenie Inkubátora malého biznisu v meste
Malacky a dosiahnutie nasledovných súvisiacich cieľov:
■ vytvorenie nových pracovných miest,
■ zriadenie nových životaschopných podnikov,
■ modernizácia výroby,

Ako volili Malačania?

Katastrofálne nízka účasť voličov (z počtu 50 614
oprávnených voličov pristúpilo k volebným urnám 7946) vo voľbách do Vyšších územných
celkov (1. 12. 2001) priniesla výsledky, ktoré už
poznáte z dennej tlače.
Predsedom nášho Bratislavského samosprávneho
kraja sa stal Ľubo Roman, poslancami za Malac-
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vujem ľudí. Sú zväčša do seba uzavretí,
treba v nich vzbudiť záujem. No ak
mesto chce vzbudiť ich dôveru, ľudia
musia vidieť výsledky.”
Z ďalších ulíc svojho obvodu spomína M. Novota Malé námestie. Postavili
sa byty, upravilo sa okolie, no chýba povestná „čerešnička” na torte – detské ihriská, viac zelene. Obyvatelia si však aj
svojpomocne dokázali spríjemniť prostredie. Zámocká ulica trpí predovšetkým problémom, o ktorom so železnou
pravidelnosťou píšeme aj na stránkach
Malackého hlasu – kauzou Partizánska
27. Legionársku zase trápi dopravný
problém.
IVANA POTOČŇÁKOVÁ
foto: M. NOVOTA

Za spoluprácu ďakujeme
Mariánovi Novotovi.

využívanie progresívnych,
moderných technológií,
■ aplikácia nových vedeckých
poznatkov vo výrobnom
procese a pri vývoji nových
výrobkov,
■ rozšírenie služieb poskytovaných v regióne.
■

Podľa predpokladaného harmonogramu výstavby inkubátora by mala začať v roku 2002
a dokončená by mala byť v roku
2003.
–nov–

ký okres Milan Vaškor (2500 hlasov), Agneša
Kujanová (1872), Dušan Prokop (1640), Ladislav
Dulanský (1637) a Pavol Hallon (1577). Možno
vás bude zaujímať, aký volebný výsledok zaznamenala volebná komisia v našom meste. Z 2206
zúčastnených voličov – Malačanov najviac dalo
svoje hlasy Pavlovi Hallonovi (779), Milanovi Vaškorovi (683), Vladimírovi Tedlovi (682), Jozefovi
Pagáčovi (561) a Antonovi Paštekovi (538).

Ulica
Nad výhonom

Malacky boli v minulosti hlavne poľnohospodárskou obcou, v ktorej sa
chovalo veľa hovädzieho dobytka. Zvieratá, ktoré sa nepoužívali do záprahov
alebo pri poľnohospodárskych prácach,
sa vyháňali od jari do jesene na pašu.
Pásli sa na lúkach, ktoré boli roľníkom

M

alacký hlas chce pomôcť nájsť schodnú cestu k riešeniu problémov. Preto k vám v tomto roku prichádzame s projektom Naše mesto.
Predstavíme vám v ňom jednotlivé obvody mesta, ulice s ich nedostatkami, históriou i vyhliadkami do budúcnosti.

PROJEKT

NAŠE MESTO

Chceme vás, milí čitatelia, požiadať o spoluprácu pri realizácii projektu. Posielajte nám svoje fotografie jednotlivých ulíc, budov, objektov
v meste. Zaspomínajte si na časy dávno minulé,
prispejte svojou predstavou o vašej ulici v najbližších rokoch. A hlavne – zvoľte si Osobnosť
svojej ulice. Prekričme spolu tých, ktorí dokážu
nič nerobiť a nekonečne kvetnato o tom rozprávať. Vyzdvihnime ľudí, ktorí svojou prácou, o ktorej často málokto vie, konajú dobro pre naše
mesto. V každom čísle Malackého hlasu spolu
vyberieme Osobnosť ulice, z ktorých na záver
roka vyhlásime Osobnosť roka 2001. Vás, ktorí
prispejete svojím názorom, fotografiou či spo-

Ulica pátra
Mansvéta
Olšovského

Jednou z veľkých postáv františkánskeho rádu na Slovensku a významným
obyvateľom Malaciek bol páter Mansvét Olšovský, rodák z Plaveckého Sv.
Petra. Narodil sa v mlynárskej rodine,
a pretože sa dobre učil, rodičom odporučili, aby ho dali na štúdium.
Po absolvovaní trnavského gymnázia
sa nadchol pre svetský život. Bol veľkým športovcom. Začal pracovať ako
advokátsky praktikant. Nenašiel tu však
splnenie svojich predstáv, preto sa dal
na duchovnú dráhu. V máji roku 1896
vstúpil do františkánskeho rádu v Malackách, kde prijal rehoľné meno Mansvét.
Po absolvovaní filozofie a teológie bol
vysvätený za kňaza a začal pôsobiť
v Trnave, kde bol známy ako vychýrený
kazateľ. Jeho ďalšie zastávky boli v Skalici a Malackách, kde sa stal predstaveným kláštora. Neskôr sa stal komisárom
františkánskej provincie a začal bojovať
za osamostatnenie slovenskej provincie
od Maďarska, čo sa mu podarilo v roku
1924. Ako najvhodnejšieho kandidáta
ho postavili do jej čela.
Aby členovia rádu boli čo najvzdelanejší, staral sa o jeho školstvo. V Malackách založil najskôr súkromné františkánske gymnázium, ktoré dostalo v roku 1927 právo verejnosti a stalo sa jedným z najúspešnejších gymnázií na
Slovensku. Olšovského zásluhou bola
založená v Bratislave františkánska teologická fakulta pre výchovu ich rehoľných kňazov.
Na Malacky nezabudol, často sa vracal, aby sa staral i naďalej o „svoje“
gymnázium. S Pálfiovcami vyjednal
výmenu parku a kaštieľa za patronát.
Kaštieľ slúžil ako internát pre stovky študentov, ktorí ho opúšťali ako uvedomelá slovenská inteligencia slúžiaca svojmu národu.
Zomrel v Bratislave dňa 26. apríla
1935.
–ph–

mienkou, odmeníme. Na vyžrebovaných čitateľov čaká voľný nákup v Potrebách pre domácnosť Augustína Mráza a večera pre dve osoby
v Modrom dome.
Dnes oslovujeme vás, obyvatelia mesta Malacky, bývajúci na Ulici 1. mája a M. Rázusa –
siahnite do rodinného albumu, nájdite staré fotografie vašej ulice, spomeňte si na ľudí, ktorí tu
žili a už nie sú medzi nami, a hlavne – zvoľte si
osobnosť svojej ulice! (Táto súčasť projektu
Naše mesto nie je anonymná – uverejníme meno
osobnosti a rovnako čitateľa, ktorý vo svojom liste takúto voľbu navrhol.) Svoje príspevky nám
posielajte do 7. januára.
Osobnosť našej ulice:

KUPÓN 12

Kukučínova ulica prechádza zaťažkávacou skúškou.

Ako vyzerali voľby v Uhorsku, vieme
dnes už len z románov alebo filmov. Vo
volebných obvodoch kandidovali vždy
dvaja kandidáti. Na Slovensku to bol
kandidát Slovákov a prominent maďarskej strany. Maďarskí kandidáti boli zvyčajne bohatí statkári alebo šľachtici, ktorým nechýbali peniaze na uplácanie voličov povestnými „volebnými gulášmi”
a pálenkou. Slovenskí kandidáti nemali,
bohužiaľ, za čo takto voličov„traktovať”.
V roku 1855 sa narodil v Moravskom
Sv. Jáne Jozef Kubina. Ako nadaný žiak
sa dal po skončení strednej školy na
právnickú dráhu. Po štúdiách v Bratislave a Pešti sa usadil v rodnom Moravskom Sv. Jáne, v obci, ktorá sa stala strediskom volebného obvodu. Dr. J. Kubina, pochádzajúci z vlasteneckej rodiny,
sa angažoval za ľudovú stranu grófa
Zichyho, ktorá sľubovala, že sa bude zastávať národných menšín. Občania
z okolia ho kandidovali za oblegáta a vo
voľbách v roku 1892 vyhral nad maďarským kandidátom Danielom Molecom.
Stal sa poslancom uhorského parlamentu a ako taký žiadal od zakladateľa strany grófa Zichyho, aby splnil svoje sľuby
o postavení menšín. Tento však „pravdepodobne” na to zabudol, a tak sa stal
Kubina „vraj nepriateľom uhorského
štátu”. V roku 1905 vstúpil do Slovenskej národnej strany, ktorá sa zaregistrovala do volieb. V roku 1906 kandidoval znova do parlamentu a ako protikandidáta mal levárskeho grófa Wenckheima, ktorý mal dosť peňazí na rozhadzovanie a podkupovanie voličov. Kubina na kampaň obetoval celý svoj
majetok, ale voľby prehral 56 hlasmi.
Znechutený, ochudobnený odišiel do
Malaciek, kde sa venoval advokátskej
praxi. Majetok znovu nezískal. Zomrel
v roku 1918 v predvečer národného
oslobodenia vo veľkej chudobe. Vďačný ľud postavil tomuto neohrozenému
bojovníkovi a vlastencovi na malackom
cintoríne pomník, pri ktorom sa dnes už
asi málokto zastaví, pretože táto osobnosť je pre väčšinu obyvateľov mesta
úplne neznáma.

vyčlenené po zriadení urbariátu Máriou
Teréziou. Pasienky v Malackách boli
v miestach, kde je dnes už zástavba.
Dobytok, ktorý obyčajne ráno na zatrúbenie pastiera vypúšťali majitelia voľne zo dvorov, vytvoril stádo, ktoré pokojne kráčalo po vychodenej ceste na
pašu. Cesta bola po oboch stranách
chránená „húlami” na stĺpoch. Bol to
akýsi koridor, ktorému sa v ľudovej reči
hovorilo „výhon”. Pozemky a lúky za
ním dnes už zastavané dostali pomenovanie „Nad výhonom”. Je to teda pôvodný názov starej malackej lokality.

Jej prínos pre mesto Malacky:
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PUBLICISTIKA

Boj o triedy
Základná škola Kláštorné námestie i Základná škola Ul. 1. mája sú
umiestnené v prenajatých priestoroch. Platnosť oboch nájomných
zmlúv sa končí v budúcom roku.
Gymnázium Malacky (v jeho priestoroch sú umiestnené triedy ZŠ
Ul. 1. mája) žiada o uvoľnenie najmenej dvoch miestností. Farský
úrad sa rozhodol nepredĺžiť nájomnú zmluvu, platnosť ktorej sa
končí 31. 12. 2002.

GÄNSERNDORF – Polytechnická
škola v rakúskom Gänserndorfe,

na ktorej sa na svoje povolania pripravuje 160 žiakov, otvorila 23. novembra svoje dvere všetkým návštevníkom. Tí sa mali naozaj na čo pozerať. Odborné učebne, v ktorých sa
zo žiakov stávajú drevorezbári, elektrikári, kaderníčky, fotografi, sekretárky, servírky či kuchári, by škole závidela nejedna slovenská firma. Hostí z Malaciek útrobami školy previedol jej riaditeľ Josef Gibala. Hovoril
o veľkom záujme nadviazať partnerstvo s niektorým malackým gymnáziom. V stolárskej dielni nám žiaci
ukázali, že vyzdobiť vianočný stromček pomocou dreva a vlastnej šikovnosti je pre nich hračka. Pozoruhodným momentom našej návštevy bola
prehliadka expozície fotokrúžku.
Odhalili sme, že pre mladých rakúskych fotografov sú mimoriadne inšpiratívne Malacky a ich okolie. Farebné fotografie s pozoruhodnosťami
nášho mesta boli ozdobou výstavy.
–ipo–, foto: autorka, archív

Exide v Malackách

Slovensko sa v tomto roku zaradilo medzi ďalších 89 krajín sveta, v ktorých
pôsobí spoločnosť EXIDE Technologies so sídlom v Atlante (USA). Zamestnáva
21tisíc pracovníkov pôsobiacich v oblasti výskumu, vývoja a predaja akumulátorov
a dosahuje ročný obrat 3,2 mld. dolárov.
Na založení spoločnosti Exide Slovakia, s. r. o., sa podieľali významní distribútori
akumulátorov Akušat Malacky, J.B.K, s. r. o., Bátorové Kosihy a Kamico, s. r. o., Košice. V októbri sa v hoteli Atrium v Malackách uskutočnil prezentačný deň novej
spoločnosti pre obchodných partnerov. Konateľ spoločnosti Exide Slovakia Norbert
Šatan vysvetlil obchodnú a cenovú stratégiu uvedenia produktu na trh, manažérka marketingu Beáta Reifová zase priblížila klientom marketingovú stratégiu spoločnosti. Jej cieľom je získať 30-percentný podiel na slovenskom trhu. Naplnenie
tejto vízie očakávajú zástupcovia spoločnosti do piatich rokov.
–ipo–

Na Okresnom úrade v Malackách
sa 12. novembra konala porada, závery
ktorej mali vyriešiť umiestnenie žiakov
základných škôl v školskom roku
2002–2003.
Celú poradu viedol prednosta OÚ
v Malackách Milan Vaškor. Hneď na začiatku uviedol, že po reforme, ktorou
prechádza armáda, a reorganizácii bojových síl sa uvoľnia priestory, ktoré
v súčasnosti využíva letecká základňa,
71. záchranná brigáda CO i okresná vojenská správa. Po rokovaniach so zástupcami príslušných rezortov by uvoľnené priestory mohlo využívať malacké
školstvo. „Bolo by zbytočné stavať školu vedľa školy,” uviedol M. Vaškor na
margo pripravovanej výstavby novej
školy na sídlisku Juh.
Ostatní účastníci diskusie (riaditelia
základných škôl, riaditeľka gymnázia,
primátor mesta i zástupcovia krajského
úradu) však vo svojich vystúpeniach jednoznačne podporili výstavbu novej školy v Malackách. Zhodli sa v tom, že budúci školský rok bude prekleňovacím
obdobím (výstavba školy sa má začať
v prvej polovici budúceho roku a ukončená má byť k 1. 9. 2003) a je nevyhnutné prijať krízové opatrenia. K nim
bude patriť čiastočné riešenie uvoľnením nevyhnutných priestorov požadovaných správcami budov k 1. 9. 2002.
K čiastočným podporným opatreniam
patrí aj možnosť obmedzenia prijímania cezpoľných žiakov do škôl, zvýšenie počtu žiakov v triedach či po rokovaní so Školskou štátnou inšpekciou
uvoľnenie priestorov v bývalej školskej
družine na Ul. 1. mája. Primátor mesta
Malacky RNDr. Jozef Ondrejka žiadal,
aby okresný úrad uzatvoril nájomné
zmluvy pre potreby školstva ešte pred
jeho delimitovaním na samosprávu
(v súvislosti s reformou verejnej správy).
–ipo–

ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA APOLLO
PONÚKA POISTENCOM, PLATITEĽOM
POISTNÉHO A ICH ZAMESTNANCOM

Úhrada prímorskej liečby pre skupinu poistencov
vo veku od 6 do 15 rokov s diagnózou –
astma bronchiale (iba ľahšie intermitentné formy) ● atopický ekzém ● dermorespiračný syndróm ● psoriasis ● imunodeficientné stavy.
Úhrada očkovacích vakcín proti chrípke, proti hepatitíde
a proti kliešťovej encefalitíde
Pre poistencov rizikových skupín, určených (indikovaných) príslušným ošetrujúcim lekárom po schválení revíznym lekárom.
Poskytnutie multivitamínov pre skupinu poistencov,
bezpríspevkových darcov krvi
ako prostriedok na upevnenie imunitného systému. Mužom maximálne jedenkrát za tri mesiace, ženám maximálne jedenkrát za štyri mesiace.
Bližšie informácie k ponuke získate na bezplatnej zelenej linke
CHZP Apollo: 0800 123 44

CHZP Apollo, pobočka Gbely

Otázka pre čitateľov:
Akým skupinám poistencov poskytuje CHZP Apollo multivitamíny?
Svoje odpovede posielajte do 7. januára na adresu redakcie alebo hádžte
do schránky s označením Malacký hlas. Jeden z vyžrebovaných čitateľov získa
vitamínový balíček z CHZP Apollo. Za správnu odpoveď z minulého čísla
odmeníme Štefana Hlásnička z Rohožníka. Prosíme výhercu, aby sa ohlásil
v redakcii.
MH 01/B19

Pre všekých klientov Prvej stavebnej sporiteľne
mimoriadna príležitosť

Bonbónik pre každého –
až 1500 Sk navyše

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., chce
v týchto dňoch potešiť tých, ktorí už
chystajú k štedrovečernému stolu príjemné prekvapenie pre všetkých. Pre
klientov najlepšej a najväčšej stavebnej
sporiteľne na Slovensku
je od 16. novembra pripravený bonbónik.
Každý, kto do 31. decembra 2001 uzatvorí
zmluvu o stavebnom
sporení a zaplatí poplatok za uzatvorenie zmluvy, získa zaujímavú finančnú sumu. Jej výška závisí len od rozhodnutia
klienta. Pri cieľovej sume od 150 000 do
179 000 Sk pribudne na novom účte
stavebného sporenia 1125 Sk, pri cieľových sumách v rozmedzí od 180 000 Sk
do 200 000 Sk to bude 1350 Sk a pri
cieľových sumách nad 200 000 Sk pripíše PSS na váš účet až 1500 Sk.

Vstupom do rodiny stavebných sporiteľov Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.,
samozrejme môžete využívať aj všetky
ostatné výhody – od možnosti získať ešte v tomto roku štátnu prémiu v plnej
výške 4500 Sk, cez jedinečnú šancu pre každého klienta čerpať atraktívny stavebný úver
s ročnou úrokovou mierou iba 4,7 % garantovanou počas celého obdobia splácania až
po výhodné nákupy so zľavami až 20 %
vo viac ako 800 firmách a predajniach
na celom Slovensku. Všetky potrebné
informácie vám ochotne poskytnú naši
certifikovaní poradcovia vo všetkých
obchodných zastúpeniach PSS, a. s.
Rozhodnite sa čo najskôr a využite túto
jedinečnú ponuku pre vaše lepšie bývanie.

VÚB
Všeobecná úverová banka, a. s.

Verte či neverte, táto nádhera je skutočne z marcipánu.
Vyčarili ju šikovné ruky Janky Pilnej z cukrárne Hviezda.
Maturantom z jednej bratislavskej strednej školy sa slinky
zbiehali už pri pohľade na ňu. Dobošová torta v podobe
Bratislavského hradu bola 7. decembra ozdobou ich stužkovej. K úspechu malackej cukrárky prispelo aj jedlé tablo –
fotografie študentov na potravinárskom papieri umiestnené
vo vkusných srdiečkach.

Cukráreň Hviezda
želá svojim zákazníkom
a všetkým obyvateľom mesta
šťastné a sladké Vianoce!

od januára 2002
s ponukou komplexných bankových služieb
v Stupave na Mlynskej ulici
Správne rozhodnutie

www.vub.sk

text a foto: –ipo–
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Adventné Malacky

▲

Vystúpenie žiakov Základnej umeleckej školy
v Malackách i detí z materskej školy spríjemnili
mikulášske posedenie dôchodcom. V stredu 5. decembra sa členovi Klubu
dôchodcov v Malackách
stretli v zasadačke spoločnosti Nafta gas, a. s.,
aby sa navzájom obdarovali darčekmi i predvianočnou pohodou. Vystúpenie Červenej čiapočky
a malého vĺčika vylúdilo
na ich tvárach spokojný
úsmev.

▲

Aktivitu deviatakov sponzorsky podporilo papiernictvo E.
Škopka, Pepsi SR, potraviny
Centrum a potraviny na Športovej ul. z Rohožníka.
Prvú sviecu na adventnom venci zapálil Jozef
Ondrejka. V tej chvíli si
s uľahčením vydýchol –
jeho sen o Adventných
Malackách sa naplnil.
text a foto: –ipo–

Dokončenie z 1. strany

malo to úžasné adventné divadlo pokračovanie. Čertovská šou, odvážni anjeli zlaňujúci budovu Pozagasu, konský
záprah so štedrým Mikulášom a bohatou nádielkou a na záver darček pre
všetky deti – ohňostroj. Rodinné prechádzky po vianočne vyzdobenom Malom námestí, vôňa pečienky, medoviny
a pečených rýb. A potom vystúpenia
folkovej skupiny Tiramisu, Sýkoriek,
Svetielok, Vegy, Základnej umeleckej
školy, Stanleyho i Ovečiek. Všetci podali hrdinský výkon. Veď my v hľadisku
sme sa zohrievali horúcim čajom, vareným vínkom, medovinou alebo hoci trením rúk a dúchaním horúceho vzduchu.
Oni na pódiu hrali a spievali a tohtoročnému decembrovému mrazu nedali
šancu. Adventné Malacky – čosi také
Malacky ešte nezažili.
Prečo práve Adventné Malacky?
„Je tu advent. Čas lásky, čas pokoja.
Všetkých vás srdečne vítam. Želám
nám všetkým, aby tak, ako sa šíri svetlo
z rozsvieteného vianočného stromčeka
na Malom námestí, šírila sa z vašich sŕdc
láska, pokoj a dobro medzi všetkých.
Prajem vám pekný advent.” Týmito
slovami privítal 2. decembra Jozef Ondrejka, primátor mesta Malacky, na Ma-

lom námestí veľký dav ľudí. V tomto
roku už Malačania zažili jedno veľkolepé podujatie – Prvý máj v Zámockom
parku. Jozefovi Ondrejkovi sme položili otázku: prečo po ňom práve advent?
„Preto, lebo doteraz mali Malačania
z adventu zväčša iba predvianočný
zhon. Keďže advent je krásne obdobie
roka, určite stojí za väčšiu pozornosť.
Stojí za to, aby si ľudia našli čas na stretnutia v príjemnej, možno mrazivej zimnej atmosfére.”
Uskutočnia sa podobné celomestské podujatia aj v budúcom roku?
„Bol by som rád, keby sa míľniky,
akými sú napríklad hudobná jar, Prvý
máj, kultúrne leto či advent stali tradíciou. Ak sa potom podarí vypĺňať aj čas
medzi nimi, tak sa snáď skutočne priblíži kultúrno-spoločenský život všetkým Malačanom.”
Pri realizácii kultúrnych podujatí
celomestského charakteru sa opierate predovšetkým o občianske združenie Neverland. Myslíte si, že táto spolupráca a jej výsledky budú pozitívnym príkladom pre pracovníkov mestom zriadených kultúrnych inštitúcií?
„Rád sa opieram o ľudí, ktorí majú
pre vec srdce, majú skúsenosti a nero-

Laureát Srdce na dlani 2001

Celkovo osem ocenení bolo v treťom ročníku Srdce na dlani udelených
výnimočným dobrovoľníkom. Komisia, ktorá vyberala laureátov spomedzi 41 navrhnutých, sa rozhodla udeliť šesť ocenení v kategórii Dobrovoľnícka práca, jedno ocenenie v kategórii Dobrovoľnícky čin roka
a jedno mimoriadne ocenenie pri príležitosti Medzinárodného roku
dobrovoľníkov 2001. Laureátom ocenenia Srdce na dlani 2001 je aj
Pavol Podmajerský z Rohožníka.
„Aktivity dobrovoľníkov pomáhajú zlepšovať a meniť život na Slovensku k lepšiemu. Sú to príklady hodné nasledovania. Im všetkým patrí naša vďaka,“ takto sa
o ocenení vyjadrila predsedníčka výberovej komisie Marta Čarnogurská, z rúk
ktorej prevzali laureáti tohtoročné ocenenia.
Srdce na dlani je ocenenie výnimočným dobrovoľníkom udeľované pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky
Rudolfa Schustera. Slávnostný ceremoniál udeľovania ocenenia sa už tradične
uskutočnil 5. decembra, v deň, ktorý bol
Organizáciou spojených národov vyhlásený za Medzinárodný deň dobrovoľníkov.

Pavol Podmajerský

Už v roku 1990 pomáhal pri zakladaní socioterapeutického klubu v Psychiatrickej liečebni vo Veľkých Levároch, ktorého základnou úlohou bolo
poskytovanie doliečovania po prepusMALACKÝ HLAS
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tení z ústavnej protialkoholickej liečby.
Zámerom založenia klubu bolo rozšíriť
aktivity Psychiatrickej liečebne Veľké
Leváre. Pavol Podmajerský sa v rámci
klubu zapájal do rôznych celoslovenských aktivít a snažil sa o zjednotenie
klubov a abstinentského hnutia v rámci
celého Slovenska.
V roku 1993 inicioval založenie socioterapeutického klubu v Malackách,
kde bol zvolený za prvého predsedu.
Prevenčné i doliečovacie aktivity A-klubu Malacky navštevovali ľudia z A-klubov celého Slovenska.
Na podnet členov viacerých klubov
bol iniciátorom založenia Združenia abstinentov Slovenska, ktoré bolo Minis-

bia to pre peniaze. Žije ich v Malackách
veľa. V tomto prípade námet, scenár
a réžiu spracovali manželia Janka a Vlado Zetkovci, s organizáciou a propagáciou pomohol Oto Divinský, kostýmy
a rekvizity zabezpečili manželia Danka
a Jožko Mračnovci. A ruku k dielu priložilo veľa ďalších ľudí. Všetkým srdečne ďakujem.“
Čo bolo hlavným motívom pre prípravu takejto náročnej série podujatí?
„Pravidelne počas siedmich večerov
sme sa snažili skĺbiť happening (osobitý
spôsob divadelného predstavenia),
hudbu a vianočné trhy, rôzne technické
a vizuálne efekty, amatérske a profesionálne prejavy. Tak, ako to prináša život.
Hlavným motívom teda bolo ponúknuť
ľuďom zážitok.”
Pomáhajú Adventné Malacky šíriť
posolstvo adventu?
„Verím, že áno. Veď dobro a láska sú
zakorenené v každom z nás. Stačí, aby
sme sa nebáli, či nehanbili prejaviť ich
navonok. Pozitívnym príkladom je prístup mnohých podnikateľov, ktorí –
hoci neboli o to požiadaní – sponzorstvom podporili akcie. Ako príklad môžem uviesť Nora Šatana. Spomeniem aj
krásny príklad podnikateľov z Malého
námestia, ktorí venujú pozornosť účinkujúcim a tí, príjemne zaskočení, odchádzajú z malackého Malého námestia s poznaním, že v našom meste žijú
dobrí ľudia. A toto svoje poznanie šíria
ďalej.”
IVANA POTOČŇÁKOVÁ
foto: autorka

terstvom vnútra SR zaregistrované
5. septembra 1995. Od tohto času
venuje všetky svoje sily a svoj voľný čas
pomoci závislým ľuďom a práci v Združení abstinentov Slovenska. Od vzniku
združenia je jeho prezidentom. Doteraz bolo za jeho aktívnej podpory a iniciatívy na území Slovenska založených
24 samostatných pobočiek združenia.
Orientuje sa predovšetkým na osvetovú
prácu v oblasti prevencie drog, na doliečovacie aktivity pre drogovo závislých
(po ústavnej liečbe alebo v rámci ambulantnej liečby) a na zapájanie stabilizovaných drogovo závislých (abstinujúcich) do jednotlivých prevenčných akcií. Združenie abstinentov Slovenska
združuje vo všetkých svojich pobočkách približne 2500 jednotlivcov z rôznych regiónov Slovenska. Združenie
spolupracuje s organizáciami zaoberajúcimi sa problematikou drog, HIV/
AIDS, spolupracuje so školskými inštitúciami, s domami kultúry, informačnými centrami mladých, lekármi, neziskovými organizáciami a médiami (predovšetkým Slovenským rozhlasom).
Pavol Podmajerský pôsobí v Rohožníku, avšak Združenie abstinentov Slovenska má celoslovenskú pôsobnosť.
Na ocenenie Srdce na dlani ho nominovala Mária Bartošová z Bratislavy.
–mh–

Skupina rozšantených čertov, dvaja nežní anjeli a tichý Mikuláš chodili vo štvrtok
6. decembra chodbami, triedami a ďalšími priestormi Základnej školy Dr. J. Dérera.
Zuzku a Evičku Kollmanové z III. C triedy takáto návšteva na hodine slovenského jazyka vôbec nezaskočila – krásnymi hláskami zaspievali Mikulášovi koledu Búvaj dieťa
krásne.
text a foto: –ipo–

Za čisté
Vianoce

Stalo sa pravidlom,
že po vianočných sviatkoch vyzerajú naše mestá ako veľké smetiská plné
ožltnutého ihličia a celofánu. Skúsme sa v tomto roku k svojmu okoliu
správať menej macošsky. Nadbytočné smeti, ktoré nevojdú do nádob na
odpad, zviažme do vreca a položme
vedľa popolníc. Upozorňujme tých,
ktorým na poriadku nezáleží, že škodia nám všetkým. A keď uvidíte pred
niektorým domom či bytovkou mimoriadny neporiadok, zatelefonujte
do redakcie Malacký hlas na telefónne číslo 772 66 09. Redakčný fotoaparát zachytí neporiadnikov
a stránky novín ho ukážu všetkým
Malačanom.
–ipo–

Prvým veľkým hosťom Adventných Malaciek bola speváčka Adriena Bartošová. V útrobách novootvorenej kaviarne
Lavazza sme ju požiadali o rozhovor.
živého psíka. S manželom sme však veľAký je váš vzťah k Vianociam?
Zimu nemám rada a som schopná ju mi zaneprázdnení a predstava psa v byprežiť jedine kvôli Vianociam. Tie milu- te je náročná.
Bol pre vás darčekom zisk titulu
jem. Zbožňujem krásnu atmosféru mieru, pokoja v duši, celkovej radosti. Všet- „speváčka s najkrajšími nohami”?
Našťastie okolo mňa nie je žiadne veľci si dokážeme nájsť čas pre svojich blízkych a prejaviť im lásku. Priala by som si, ké mediálne šialenstvo. Nohy mám
aby sa takáto atmosféra opakovala viac- podľa mňa až príliš štíhle, ale, samokrát v roku.
Aké budú tohtoročné Vianoce Adrieny Bartošovej?
Prežijem ich tradične doma. Moja mama pochádza
z Juhoslávie a dlhé roky sme
doma vôbec nejedávali ryby.
To sa prenieslo aj do mojej rodiny. Jedávame vianočné oblátky a kapustnicu, no okrem
nich dávame prednosť obloženým misám, na ktorých sú
plnené šunkové rolky, veľa
druhov šalátov, zeleninová
obloha. Rybie filé pripravujem
v špeciálnom cestíčku a koláče pripravuje aj môj manžel.
V tomto roku opäť pripraví
orechový koláč.
Aký darček vám spôsobil
najväčšiu radosť?
Moji rodičia mi vždy vedeli urobiť radosť vecami, po
ktorých som túžila. Avšak
myslím si, že na Vianociach Skrehnutá Adriena Bartošová nezaprela v sebe hvieznie sú dôležité ani tak darče- du. Na veľkom pódiu na Malom námestí v mrazivú prky, ako celková atmosféra, vú adventnú nedeľu zaspievala známe hity, ale i noktorá sa v domácnosti vytvo- vinky z pripravovaného CD.
rí. Má obrovské čaro.
Spomenie si na darček, ktorým ste zrejme, takýto kompliment každú ženu
vy niekomu spôsobili ohromnú ra- poteší.
dosť?
Adriena Bartošová zakývala obeViem, po čom moja dvanásťročná censtvu so zistením, že Malacky sú
dcérka túži a zháňam to, pokým sa mi to príjemné mestečko a určite jej adnepodarí. Viem, že vždy ju poteším ha- ventná návšteva nie je posledná.
I. POTOČŇÁKOVÁ, foto: autorka
vinkom. A najväčšiu radosť by mala zo
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230 rokov malackej pošty
a poštovej trasy Bratislava–Holíč
Dnes, keď poštové služby sú samozrejmosťou nášho denného života,
nevieme si ani predstaviť, ako to bolo kedysi. Doprava pošty prešla veľkým vývojom. Dnes v dobe faxov, internetu a podobných vymožeností sa nám zdá smiešne, že ju kedysi dopravovali z Brna do Prahy peší
doručovatelia. Medzi mestami ju nosili mestskí za tým účelom zamestnaní zdatní poslovia na koňoch v sedlových brašnách, až sa zorganizovala štátna pošta. Poštové zásielky sa doručovali od pradávnych čias takýmto spôsobom. Inak tomu nebolo ani na Záhorí.
Postupne sa zavádzala štátna poštová doprava v celej Európe, štát otváral
poštové stanice, v ktorých bol poštmajster a niekoľko konských záprahov na
výmenu koní, a tak začali Európou križovať poštové vozy. Boli ustálené riadne
poštové trate, kde koče pravidelne premávali a postupne sa mestá spájali novými traťami. Stále viac a viac regiónov
bolo do poštovej siete zapájaných, až
prišiel rad i na Záhorie. Už bola spojená
Bratislava s Viedňou a cez Viedeň s Prahou, už bola Bratislava spojená s Budapešťou a cez ňu s ďalekým Sedmohradskom, ale Záhorie bolo stále odkázané
na starodávnu posolskú prepravu.
Až v roku 1771 rozhodlo rakúske riaditeľstvo pôšt, pod ktoré poštová doprava patrila, aby bola priamou poštovou
trasou spojená Bratislava a vtedy i Pešť
s Brnom. Preto otvorila novú poštovú
trasu vedúcu naším Záhorím. V Holíči
bola už skôr poštová stanica spojená
cez Čejč s Brnom a Prahou, ale s Bratislavou nie. Za tým účelom sa rozhodlo
vybudovať spojovaciu trasu z Bratislavy
do Holíča, a preto museli byť otvorené
nové poštové stanice. Podľa predpisov
musela byť na každé 2 poštové míle, či
to padlo na dedinu, alebo ju postavili
v poli s hostincom. Nová záhorská poštová trasa započala svoju prevádzku 21.

augusta 1771 s novými stanicami v Stupave, ktorá sa vtedy nazývala Stampfen,
v Malackách (Malaczka), Moravskom
Sv. Jáne (St. Johann), a odtiaľ išla priamo do Holíča. Určitý čas za Veľkými Levármi odbočovala cez bory do Šaštína
a odtiaľ do Holíča.
Iste to bola neobyčajná udalosť
v týchto obciach, keď toho dňa zatrúbil
v Stupave, Malackách a v Moravskom
Sv. Jáne poštový postilion. Svalnatý, ramenatý muž v peknej pestrej uniforme
iste vzbudil veľa obdivu u miestnych
„paní a dívek”. Priviezol poštové zásielky, prevzal ďalšie podané na týchto staniciach a poštoví paholci mu zatiaľ prepriahli kone, ktoré mali odpočinuté v zálohe. Pán poštmajster ho iste ponúkol
pohárikom dobrého vínka alebo štamperlíkom domácej slivovičky, lebo predsa si musel niečím vypláchnuť to množstvo prachu, ktorý po ceste pohltal. Veď
neboli asfaltované, ale iba také, ako ich
Pán Boh stvoril. Potom nasadol na koč,
zaplieskal dlhým bičom, zatrúbil signál
na odchod a hnal sa ďalej. Túto cestu
z Holíča do Bratislavy konal dvakrát týždenne každým smerom, takže Malacky
mali zaistené 4x týždenne odvoz podaných poštových zásielok. Poštové koče
vozili nielen poštové zásielky, ale i cestujúcich.

Prvým malackým poštmajstrom sa
stal gajarský zeman Pavol Salixde Ferbentall. Zomrel pomerne mladý, keď
predtým pochoval v krypte františkánskeho kláštora svoje dve deti. Tam odpočíva i on po boku potomkov. Záznam
o tom môžeme vidieť v kronike zosnulých a pochovaných v kryptách. Menujú ho „postae magister”. Potom prevzala poštovú stanicu vidua, jeho vdova.
Prevádzka poštovej stanice i niečo stála, lebo štát len prispieval na jej prevádzku a keď bola frekvencia zásielok
malá, málo i zinkasovala za poplatky.
Vypožičala si peniaze z farskej pokladnice, ale nemohla istinu splatiť. Každoročne ju uznávala, že ju zaplatí, ale, ako
to dopadlo, nevieme. Ďalšie záznamy
vo farských kronikách chýbajú. V Malackách asi nezomrela, lebo nie je nikde medzi mŕtvymi vedená. Táto prvá
poštová stanica bola v zájazdnom hostinci Berson. Tam boli i maštale pre poštové kone a je len na škodu, že taká významná budova bola asanovaná. Zachovala sa nám však jediná budova na
tejto trase, a to v Stupave. Bola v dome
naproti kaštieľu, na ktorom je rožná
vežička. Kde bola v Moravskom Sv. Jáne, nevieme, ale holíčska bola donedávna v perfektnom stave. Padla za
obeť výstavbe Holíča i napriek upozorneniam, o akú budovu ide. Bolo potrebné, aby činžiaky o nejaký meter posunuli a mohla ostať. Iste mohla ešte
niekoľko storočí jestvovať.
Nuž také boli počiatky poštovej dopravy štátnej pošty na našom Záhorí,
ktorej započatie prevádzky pred 230
rokmi si pripomíname v tomto roku.
Dr. PAVOL HALLON

V

piatok 30. novembra 2001
sa uskutočnilo odovzdávanie plakiet profesora Janského
bezpríspevkovým darcom krvi.
MUDr. Hučalová z Územného
spolku Slovenského Červeného
kríža sa darcom krvi prihovorila:
„Našou prvoradou úlohou je, aby
sa konečne krv uznala ako liek. Krv
totiž liekom je, o tom nemôže pochybovať nik. Je to liek, ktorý zachraňuje životy a zdravie (žiadny iný
to nedokáže), nedá sa umelo vyrobiť
ani ničím nahradiť. Jediným potencionálnym darcom je človek-darca. Aj z toho dôvodu si nesmierne ceníme vás,
ktorí tento liek nezištne a bez nároku na odmenu poskytujete. Patrí
vám preto poďakovanie všetkých,
ktorým vaše drahocenné kvapky krvi vrátili zdravie a život. Je
to dar života, dar, ktorý sa nedá vyčísliť ani ekonomicky
zhodnotiť. Ak by sme sa riadili
slovami ekonómov, hodnotou
krvi, ktorú od vás v priebehu roka
dostaneme (5600–6200 odberov),
sme miliardármi.”

Štangler, P.
Pullman, R.
Hlaváč, J.
Hovanec,
D. Kardian,
Malacky; Ľ.
Blažíček,
M. Danihel, Kostolište; I. Sláviková, Rohožník; M. Poluch, Jakubov; Ing.
D. Piaček, Ľ. Radovičová, Stupava.
BRONZOVÁ
PLAKETA
Ľ. Samochin,
Zohor; R. Bartoň, J. Beňka,
M. Brenner,
S. Daníček,
D. Palkovič, Ľ.
Brenner, R. Sedláček, V. Veselý,
R. Bulka, M. Mikulášek, J. Ftáčnik, V. Va-

Krv je liekom
Plakety prof. Janského prevzali:

DIAMANTOVÁ PLAKETA
Otto Gábriš, Láb; Michal Janotka,
Plavecké Podhradie.
ZLATÁ PLAKETA
A. Klenová, D. Hollý, A. Hefka, S.
Černá, Gajary; V. Jadrníčková, Pernek;
V. Sivák, Š. Slezáková, V. Klčová, Stupava; J. Kakalík, Jakubov; A. Kadlíček,
Plavecký Štvrtok; J. Matúšek, M. Haba, Malacky; T. Šimunová, Kuchyňa.

gaš, H. Petrakovičová, P. Gallo,
MUDr. D. Mizner, P. Gelinger, Malacky; S. Matúšková, S. Kubenková, Lozorno; P. Horecký, M. Kubiš, Ľ.
Mihálová, D. Černá, R. Jánoš, V. Veverková, Stupava, B. Moravčík, Ing. B.
Bukový, Láb; J. Slobodová, Gajary; Ľ.
Blažek, Bratislava; V. Šteffek, A. Závadský, Rohožník; P. Polák, Malé Leváre; J. Matúšek, I. Mikulášek, Vysoká
pri Morave; T. Janotková, Plavecké
Podhradie; A. Maceja, Kuchyňa.
Svojich poistencov –
darcov krvi odmenila
aj CHZP Apollo venovaním multivitamínov.

STRIEBORNÁ PLAKETA
J. Amzler, M. Pavlíková, Zohor; P.
Brenner, T. Krubenko, Lozorno; R. Vadovský, P. Tesarovič, V. Šmikala, S.

–mh–

Silvova metóda

Filatelisti dobre reprezentujú
Klub malackých filatelistov má bohatú tradíciu, veď v roku 1999 oslávili 60.výročie organizovanej filatelie v našom meste. Vtedy boli prijatí primátorom mesta RNDr. J. Ondrejkom a niektorí z nich prevzali
ocenenie za dobrú reprezentáciu
mesta. To, že to bolo právom, potvrdili i tento rok.
Traja z nich sa zúčastnili so svojimi
exponátmi republikovej filatelistickej výstavy s medzinárodnou účasťou ŽILINFILA 2001, ich prezentácia dopadla opäť
veľmi dobre. MVDr. Pavol Hallon so svojou zbierkou „Estónsko, prechod od sovietskej republiky na Estónsku republiku” získal postriebrenú výstavnú medailu a vecnú cenu. Ďalší dvaja Malačania,
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Ing. Maximilián Freund a Mgr. Anton
Pašteka získali za svoje zbierky bronzové výstavné medaily. Prvý za zbierku Renesancia a manierizmus 15.–16. storočia a druhý za zbierku Československá
letecká pošta. Predseda klubu MVDr.
Hallon medzitým reprezentoval na viacerých zahraničných filatelistických výstavách, naposledy v Poľsku.
Nielen zbierky však robia dobré meno malackým filatelistom. V roku 1999
boli iniciátormi vydania pamätného poštového lístku bez známky k udeleniu
čestného občianstva Malaciek prvému
slovenskému kozmonautovi plk. Ivanovi
Bellovi a pamätnej pečiatky k výročiu
klubu. Teraz sa im podarilo ziniciovať vydanie prítlače na poštovom lístku k 110.
výročiu železnice Bratislava–Skalica

a 230. výročiu poštovej trasy Bratislava–Holíč. Poďakovanie patrí NAFTE, a.s.,
Gbely bez ich finančnej pomoci by dobrá myšlienka zostala nerealizovaná.
Ak ste po prečítaní týchto riadkov dostali chuť zavítať medzi nich, tak okrem
decembra a prázdnin sa stretávajú v jedálni Nafty na Radlinského ulici každý
posledný štvrtok v mesiaci o 17.00 h.
Určite radi medzi sebou privítajú každého skutočného záujemcu.
–ap–

Klub filatelistov 52–32
v Malackách praje
všetkým svojim členom
veľa šťastia, zdravia
a zberateľských úspechov
v roku 2002.

Povedali sme si, že keď chceme využívať svoju pravú hemisféru vedome –
musíme sa naučiť, ako máme stlmiť –
spomaliť činnosť mozgu na 14–7 Hz/s
a nezaspať. Vtedy sa ocitneme v hladine
alfa a aktivizujeme našu pravú mozgovú
hemisféru. Nie je však jednoduché len
tak zrazu dosiahnuť túto relaxačnú a meditačnú hladinu. Žijeme v uponáhľanom
svete plnom stresov a náš mozog pracuje na plné obrátky, víria v ňom stovky
myšlienok, skrátka chaos.
Existuje viacero spôsobov, ako ho stlmiť a „vypnúť”. V Silvovej metóde je to
počítanie od 100 do 1 po dobu 10 dní,
potom sa znižuje od 50 do 1 po dobu 10
dní atď. Je to účinné, ale veľmi zdĺhavé.
A tak pán Silva vymyslel metódu, kde
nás lektor dokáže naučiť a naprogramovať tak, aby sme sa jednoduchým a rýchlym odpočítaním od 3 do 1 dostali do alfy kedykoľvek a nezávisle kde sa nachádzame. Počas predĺženého víkendu nás
okrem toho naučí, na čo všetko sa dá pobyt v hladine alfa využiť. V prvom rade je
to relaxácia . Postačí nám, aby sme „vypli” na 10–15 minút a cítili sa svieži a odpočinutí, ako keby sme spali niekoľko
hodín. Toto je dôležité praktizovať kedykoľvek, keď je v práci obrovské tempo,
stres a nervozita.
Tento jednoduchý a rýchly spôsob
vstupu do hladiny alfa môžete využiť aj
na ceste v dopravných prostriedkoch, pri
čakaní kdekoľvek a predovšetkým doma.
Pri všetkých nasledujúcich metódach
je podmienkou, aby ste sa nachádzali
v hladine alfa:
– kontrola spánku – pomáha, ak máme
problém so zaspávaním alebo spaním,
– kontrola prebudenia sa v čase, ktorý
si určíme – naučíme sa používať tzv.
biologické hodinky,
– kontrola bdenia – ak sme unavení,

II.

chce sa nám spať a my potrebujeme
zostať čulí,
– kontrola snov a riešenie problémov
naprogramovaním sna a jeho zapamätaním
– ovládanie bolesti hlavy (migrény, napätia) – bez používania liekov,
– pamäťové háčiky na zlepšenie pamäti,
– technika 3 prstov,
– pohára vody,
– zrkadla v mysli,
– mentálnej obrazovky,
– kontrola telesnej váhy a návykov
(alkohol, fajčenie)
– diagnostikovanie problémov a chorôb u seba aj u iných,
– riešenie prípadov – liečenie seba aj
iných osôb (nie je potrebná ich prítomnosť – iba ich súhlas).
Takže pomocou hladiny alfa a metód,
ktoré J. Silva vytvoril a zdokonalil, môžeme zvládnuť prakticky každý problém,
ktorý sa nám v živote objaví, alebo nás
trápi už dlhšie. Je to veľmi príjemný, nenásilný spôsob riešenia problémov a je
ho schopný naučiť sa každý, kto má záujem.
JANKA SOPÓCIOVÁ, AQUAVIVA

Otázka:
Ako a na čo by ste využili Silvovu
metódu Vy?
Odpovede posielajte do 7. januára
na adresu redakcie alebo hádžte do
schránky s označením Malacký hlas na
budove MsÚ.
Voľný vstup do salónu Aquaviva za
správnu odpoveď z minulého čísla získava Helena Osuská zo Štúrovej ul.
v Malackách. Prosíme výherkyňu, aby
sa ohlásila v redakcii.

AQUAVIVA
MALACKÝ HLAS

KUPÓN
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Č O SA Č Í TA ?
V rubrike ČO SA ČÍTA? vám budeme
prinášať prehľad najčítanejších kníh
v Malackách – aspoň podľa záujmu
návštevníkov kníhkupectva Ľubica
v obchodnom centre hotela Atrium.
V novembri bol najväčší záujem
o knihu Z kuchyne starého Prešporka. Medzi videokazetami kraľuje
102 dalmatíncov a Dinosaurus.
Ak súhlasíte s tvrdením, že najlepším priateľom človeka je kniha, môžete súťažiť s Malackým hlasom o knihu Znova v tom lietame od autorov Josie Loydovej a Emlyna Reesa.
Do žrebovania vás zaradíme, ak nám
do 7. januára spolu s nalepeným kupónom pošlete správnu odpoveď na
túto otázku: v roku 1998 vydalo nakladateľstvo Mladé letá knihu Štefana Moravčíka Záhorácke povesti.
Jedna z nich „Nedajme sa, Malačania!” sa viaže k prusko-rakúskej
vojne. Od tejto udalosti uplynulo
a – 100, b – 135, c – 150 rokov?
Na otázku z minulého čísla:
Kto finančne podporil tlač korešpondenčného lístka vydaného pri
príležitosti 110. výročia otvorenia železnice na trase Bratislava–Skalica
bolo treba odpovedať: Nafta, a. s.,
Gbely.
Zo všetkých autorov správnych
odpovedí sme vyžrebovali Branislava Urbánika, ktorý získava knihu
Vzkriesenie Olympie od Vojtecha
Zamarovského. Prosíme výhercu,
aby sa ohlásil v redakcii.
KUPÓN

KNÍHKUPECTVO ĽUBICA
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POVEDALI SI ÁNO:

POTREBUJÚ KOČÍK:
Od 1. 11. do 3. 12. 2001
sa v Malackách narodili
Helena Okruhlicová, Plavecký Mikuláš;
Vojtech Lapčík, Zohor; Kristián Halla,
Kostolište; Michal Horský, Malacky; Diana Kalenská, Rohožník; Linda Michalovičová, Malacky; Marek Sloboda,
Malacky; David Malík, Záhorská Ves; Darina Orthová,
Rohožník; Dominika Kimličková, Plavecký Štvrtok; Dominik Kučera, Kostolište; Marek Mráz, Lozorno; Nicol
Ambrová, Malacky; Alec Rybár, Záhorská Ves; Zdenka
Hološková, Plavecký Mikuláš; Peter Šarközy, Lozorno;
Simona Michalovičová, Gajary; Adriána Balážová, Lakšárska Nová Ves; Laura Figľušová, Pezinok; René Lelkeš,
Láb; Simona Chválová, Kuchyňa; Ľuboslav Malík, Lakšárska Nová Ves; Lívia Rothová, Závod; Stanislav Studenič, Veľké Leváre; Dominika Šašová, Malacky; Frederik
Taškár, Gajary; Sára Chválová, Moravský Sv. Ján.

PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:
80 – František Zapletal, 1. 12. 1921; 85 – Karol Greif, 26. 12. 1916; 85 – Zuzana Danihelová, 21. 12. 1916; 85 – Agneša Krajčírovičová, 5. 12. 1916; 90 – Ján Vilem, 23. 12. 1911;
92 – Štefánia Eliašová, 24. 12. 1909.

Silvia Blažíčková a Jozef Bezák; Katarína
Mikulášková a Stanislav Kliment; Michaela Pavúčková a Andrej Vincek; Renáta Kyseláková a Peter Čermák.

†

NIE SÚ MEDZI NAMI:

Mária Aghová, 1926, Stupava; Mária Valúchová, 1920, Láb; Kvetoslava Cíchová, 1930, Záhorská Ves; Dušan Hyža, 1945, Moravský Sv. Ján;
Juliana Eckerová, 1914, Malacky; Mária Baňárová, 1910, Malacky; Michal Nehyba, 1914, Malacky;
Margita Turčinová, 1932, Stupava; Rudolf Daraš, 1923,
Stupava; Ľudmila Kuklovská, 1910, Malacky; Rudolf Pálka, 1939, Jakubov; Karel Kaňok, 1947, Malacky; Emília
Holičová, 1922, Stupava; Milan Vilém, 1949, Závod; Emil
Gajdoš, 1947, Malacky; Helena Škutová, 1921, Malacky;
František Kovár, 1923, Malacky; Helena Ščepková, 1927,
Zohor; Juraj Horváth, 1936, Sekule; Anton Kočiš, 1925,
Malacky; Martin Štetina, 1909, Závod; Žofia Fitošová,
1912, Bratislava; Zita Gajarská, 1971, Malacky; Jozef Vachaja, 1924, Malacky; Miloslav Vaverka, 1954, Gajary.
Spracovala
Ing. JARMILA RAJNOVÁ,
vedúca oddelenia matrík

Z A B Á VA N Á S
PA N I V O Z Á R O VÁ
„Kedysik jeden múdrý čovjek povidau,
že politika a morálka majú máuo společného. No, a máme po jedných volbách
a čekáme: či – pokád je cicho pritáhnú
uzdu a zvýšá dane, alebo – až to z naší
strany bude vrít popuscá uzdu a znížá
dane,” dokuádá Jankovi Francek.
●●●

Ket Francka vylósovali v Cestovinách,
domúvaua jeho žena súsedovi: „Ná, Jane, cos poslau teho kujebu na letisko samého, šak ten nerozezná električku od
letadla,” jeduje sa Maryša.
– Nevadí, odpovidá jí súsed, šak na letisku nebudú električky.
●●●

„Aj v našém regióne máme ludzí, co
sa točá s vjetrem: ráz sú pri takéj, potom
zas pri inačí strane,” uvažuje pri večeri
Francek.

Piškótový veniec
SPOTREBA:

350 g masla, 150+200 g cukru, 8 vajec, 1 lyžičku škorice, štamplík rumu,
250 g polohrubej múky, 50 g škrobovej
múčky, 300 g lieskovcov, trochu soli,
strúhanku a masť na vymazanie formy,
práškový cukor

Aj slovo
poteší

Vo štvrtok 13. decembra sa v Záhorskom centre kultúry v Malackách
uskutočnila prezentácia zbierky Anny Beňkovej z Malaciek s názvom
AJ SLOVO POTEŠÍ. Na programe
bolo kultúrne vystúpenie žiakov
ZUŠ, prezentácia a posedenie s autorkou.

POSTUP:

Maslo so 150 g cukru vymiešame do
peny, potom po jednom zapracujeme
žĺtky. Ochutíme škoricou a rumom, vymiešame. Múku zmiešame so zomletými
orieškami a škrobovou múčkou, formu
vymastíme a vysypeme strúhankou, postavíme ju do chladu. Bielky so soľou vymiešame do peny, pridáme 200 g cukru
a došľaháme dotuha. Opatrne spojíme
s múkou a maslovým krémom. Cesto
nalejeme do formy, zarovnáme a v rozohriatej rúre upečieme. Po vychladnutí ho
vyklopíme a posypeme cukrom.

Vážená redakcia,

dovoľujem si vás požiadať o uverejnenie
môjho príspevku v Malackom hlase.

VYSYPANÉ Z OBÁLOK

Opustil nás páter Osvald
V sobotu 24. novembra 2001sme sa rozlúčili s naším drahým pátrom
Osvaldom, Viktorom Bednárom OFM.
Narodil sa 19. decembra 1904 v Trstenej na Orave. Po ukončení školskej
dochádzky a teologickom štúdiu bol 29. júna roku Pána 1929 spolu s p. Celestínom Lepáčkom a básnikom-kňazom p. Rudolfom Dilongom vysvätený za
kňaza. Plných 72 rokov plnil Ježišov odkaz: „Iďte a učte všetky národy!” Nám,
terajším dôchodcom bol v 50-tych rokoch dobrým katechétom, neskôr otcom,
poradcom, priateľom a človekom, ktorý sa tešil z každej maličkosti. Slúžil
všetkým ľuďom dobrej vôle. Po rokoch účinkovania v Malackách bol preložený do Jásovej pri Nových Zámkoch a po 19 rokoch sa vrátil znova do Malaciek.
Chcel sa dožiť stovky. Hovorieval: „Nie smrti sa bojím, ale toho, či ľudstvo nájde lepšie cesty k Bohu.” Posledné roky dožil v charitnom domove v Pezinku,
kde aj zomrel. Táto správa nás bolestne zasiahla. Páter Osvald, máme smútok
v duši. Vážili sme si Vás a mali sme Vás radi. Sľubujeme plniť Vašu nezabudnuteľnú stopu – činiť dobré skutky, lebo zlo nás odcudzuje.
EDITA VOZÁROVÁ, foto: macek, archív

Príspevok sa týka spomienky na Alexandra Dubčeka, keď si dnes pripomína celý národ a mnohé krajiny nedožité osemdesiate narodeniny Alexandra
Dubčeka. A. Dubček pri návšteve Malaciek dňa 3. júna 1990 zavítal so svojím
sprievodom aj do klubu dôchodcov. Pripravili sme mu pekné privítanie, posedel
medzi nami, pani Vachunová mu upiekla veľkú tortu. Z návštevy sú uložené
v kronike klubu pekné fotografie. Do
kroniky nám napísal:
„Srdečný pozdrav všetkým pri príležitosti stretnutia zástupcov závodov
a občanov Malaciek v klube dôchodcov
v predvolebnom období. Prajem všetkým veľa zdravia a pohody.”
3. júna 1990
Alexander Dubček, v. r.
VIERA TURKOVIČOVÁ, Malacky

Sivovlasý muž, ktorého majú radi všetky deti, zavítal v sobotu 8. decembra aj medzi deti zo Svitania – Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím. Tradičným rozsievateľom dobrej nálady bola hudobná skupina Vega zo Zohoru a rodinná kapela Sýkorky. Predsedníčka Svitania Eliška Klenová poďakovala sponzorom podujatia: MsÚ
Malacky, O. Mlynárikovej, A. Mlynárikovi, V. Mikšíkovej, J. Rauscherovi, spoločnostiam MAWA a FRUCO, potravinám pani Caunerovej a Lučanskej, D. Havlíkovi, rodine
Juríkovej, Ing. A. Naďovej, MUDr. M. Mrázovej, D. Chválovi a paniam Junásovej a Dujmovičovej. Na snímke zabávajú Mikuláša súrodenci Ralbovskovci.
text a foto: –ipo–

VYZUJTE SI PAPUČE A PRÍĎTE ZA KULTÚROU

Kino Záhoran Malacky ZCK
December 2001
21. piatok Prci, prci, prcičky – pikantné
pokušenie 2
MN
22. sobota American pie 2
23. nedeľa Aj voľné pokračovanie filmu Pikantné pokušenie sprevádza obrovský
záujem divákov a výbuchy smiechu
v kinách.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ
Začiatky predstavení o 19.15 h
Informácie: 0905 650 070, 0903 939 040
e-mail: vikino@gmx.net
http://www.zahoran.szm.sk

MALACKÝ HLAS
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pripravuje: ■ výchovné koncerty
■ Akadémiu III. veku
pozýva: 13. 1. 2002 Novoročné vystúpenie kúzelníka (pre deti)

Obrazy a keramika –
výstavu s týmto názvom otvorili 10. decembra vo výstavnej
sieni Záhorského centra kultúry
v Malackách. Svoje práce na nej
vystavujú Ruženka Habová, Vladimír Kadnár a Richard Grega.
Výstavu si môžete pozrieť denne až do 6. januára 2002.

P R I P R AV U J E M E
Reforma verejnej správy sa postupne odráža i v zákonoch. 1. januára 2002 vstúpia do platnosti
prvé ustanovenia Zákona č. 416/
2001 Z. z. o prechode niektorých
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky. Ide o 48 strán textu, pričom len
na obce prechádza niekoľko desiatok pôsobností, čo zákon delí
na odstavce a) až l) a každý má
podbody...
Pripravili sme pre vás „seriál”,
ktorý po ukončení vytvorí celé
praktické informácie o mestskom úrade.
–mj–
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OD SRDCA K SRDCU / ZAUJÍMAVOSTI
Členovia Svitania – ZPMP Malacky spolu s pracovníkmi
Domu Svitania v Jakubove ďakujú všetkým sponzorom,
priateľom a sympatizantom za pomoc, ktorú im po celý rok
poskytovali v prospech práce pre ľudí
s mentálnym postihnutím.
Zároveň všetkým prajú prežiť pokojné a krásne Vianoce.
Do roku 2002 želajú všetko dobré a pevné zdravie.

Komisia školstva, mládeže a športových činností MsZ
touto cestou praje všetkým malackým športovcom
príjemné prežitie Vianoc,
ďakuje im za reprezentáciu mesta
a želá veľa športových úspechov
v novom roku.

ELIŠKA KLENOVÁ, predsedníčka Svitania

Nech sa stáročia opakované slová:
– Pokoj ľuďom dobrej vôle, – stanú skutočnosťou.
Prajeme vám zdravie, šťastie, vzájomnú lásku a úctu.
Nájdime k sebe cestu v dobrom i zlom,
vážme si jeden druhého, lebo sme ĽUDIA.

Redakcii Malackého hlasu
i všetkým Malačanom
želám veľa úspechov v pracovnom i osobnom živote
a všetko dobré v novom roku 2002.
BLAŽENA KOVÁROVÁ
Malacky

MESTSKÝ VÝBOR JEDNOTY DÔCHODCOV
NA SLOVENSKU

Výbor oddielu boxu pri RTJ v Malackách
srdečne ďakuje svojim sponzorom, priateľom a fanúšikom
za podporu v uplynulom roku a všetkým Malačanom
praje bohaté Vianoce, veselého Silvestra
a veľa osobných a pracovných úspechov
v novom roku 2002.

IVETA KOVÁČOVÁ,
čajovňa IVEKO

Čo všetko treba namiešať, aby
bol nastávajúci rok šťastný, povedala svojim členom predsedníčka Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku
Mgr. Alžbeta Dubajová.

–ipo–
foto: autorka

Pavol Hallon

Tento rok je pre naše mesto jubilejný. Postupne vám budeme pripomínať udalosti, ktoré ovplyvnili
vývoj Malaciek. Pri zbieraní poznatkov vám ponúkneme aj možnosť výhry – v každom čísle budete súťažiť o vkladnú knižku so základným vkladom 1000 Sk, ktorú
venuje Prvá komunálna banka,a.s.

Patent na rozum získalo družstvo Základnej školy Mansvéta Olšovského v Malackách
v zložení Betka, Barbora, Soňa.

„...ja mám v tomto vreci samé dobré veci,” ubezpečovala básničkou svoje okolie
malá parádnica z materskej školy na Pezinskej ulici. Vyslúžila si za to obrovký potlesk.

Tichá noc, svätá noc sa ozývala celou budovou Nafta gas, a. s. Do jednej sviatočnej riavy sa spojili hlasy budúcich speváckych hviezd (V. Putíková, vpravo) a malackých dôchodcov.
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Ďakujem všetkým voličom,
ktorí mi vo voľbách do VÚC
vyjadrili hlasovaním
svoju dôveru.

Súťažte
o vkladnú knižku
z PKB

Recept na koláč šťastia

V utorok 11. decembra sa na vianočnom stretnutí dôchodcov vo veľkej
zasadačke spoločnosti Nafta gas, a. s.,
nielen „varilo”. Rozdávali sa mikulášske
darčeky a predovšetkým dobré a láskavé slová. Svojím vystúpením ku sviatočnej atmosfére prispeli deti z materskej školy na Pezinskej ulici a čerstvá
úspešná držiteľka 2. miesta so speváckej súťaže Malokarpatský slávik Vierka
Putíková. Jej vystúpenie pozorne sledovala jej učiteľka Oľga Ballayová.
Vianočnú atmosféru zdôraznili melódie, ktoré vylúdili majstri hudobníci
Evička Zaicová a Štefan Daniel.

výbor oddielu hádzanej
TJ Strojár Malacky

Všetkým spoluobčanom
prajem pevné zdravie,
pokojné a šťastné Vianoce
a úspešný rok 2002.

Svojmu mestu a jeho obyvateľom
želám najmä zdravie, šťastie a lásku.
Ďakujem všetkým, ktorí si našli čas
a prišli do čajovne na okraji mesta.

BOXING CLUB
Robotníckej telovýchovnej jednoty, Malacky

Príjemné prežitie
vianočných sviatkov,
veľa zdravia, šťastia
a spokojnosti v rodinách
všetkým hráčom,
ich rodinám,
funkcionárom
i fanúšikom hádzanej
v roku 2002 želá

Patent na rozum
Reláciu s týmto názvom vysiela
pravidelne jedenkrát v mesiaci
v rámci Vysielania pre školy Rádio
Devín. Devätnásteho decembra ju
s napätím počúvali na všetkých
malackých školách. Súťažiacimi
totiž boli žiaci troch základných
škôl v našom meste.
Nahrávanie relácie sa uskutočnilo
11. decembra a domovskú strechu mu
poskytla Základná škola Dr. Jozefa
Dérera.
Tri trojčlenné družstvá si tentoraz
zmerali sily vo vedomostiach z oblasti
prírodných vied. Základnú školu Dr.
J. Dérera reprezentovali piatačky Veronika, Kristína a Lucia, zo Základnej školy Mansvéta Olšovského prišli tri dievčence: Betka, Barbora a Soňa a Základná škola, Záhorácka 95 vyslala trojicu, ktorú viedol Lukáš a dopĺňali ho
Roman a Ondrej. Priebeh hry – pretože
v tomto prípade ide skutočne viac
o hru než o súťaž – moderovala redaktorka Slovenského rozhlasu – Rádia
Devín Darina Tomovičová. Predsedom

poroty bol prírodovedec Vlado Topercer, jej členmi boli Iva Potočňáková
z redakcie Malacký hlas a Anton Pašteka, vedúci odboru školstva, mládeže
a telesnej kultúry Okresného úradu
v Malackách.
Otázky typu: ktorá žaba dokáže liezť
po kríkoch a stromoch? či ktoré zviera je
symbolom Vysokých Tatier? boli pre
žiakov hračkou. Najviac ich pobavila
úloha zo štvrtého súťažného kola,
v ktorej mali identifikovať zvieratá, ktorých zvuky počuli vo zvukovej montáži.
Všetkých osem: kravu, koňa, ovcu, kozu, psa, mačku, prasa a sliepku odhalili
dve družstvá.
Víťazom súťaže sa napokon s počtom bodov 38 stalo a rádiomagnetofón pre svoju školu vyhralo dievčenské
družstvo zo ZŠ M. Olšovského. Na druhom mieste skončili dievčatá zo ZŠ Dr.
J. Dérera a tretia priečka patrila chlapcom zo ZŠ Záhorácka 95. Všetci súťažiaci si odniesli domov knihy, športové
potreby a CD. Ďalšie kolo súťaže Patent na rozum sa bude v januári nahrávať v neďalekom Senci.
–ipo–, foto: autorka

Dnes sme si pre vás pripravili ďalšiu
otázku.
Po Dominikovi Skuteckom, od úmrtia
ktorého uplynulo 80 rokov, rodákovi
z Gajár, je pomenovaná ulica na sídlisku Juh. Na tomto sídlisku je niekoľko
ulíc, ktoré spája súvislosť s maliarmi.
Otázka znie: dve ulice sídliska Juh
do tejto spoločnosti svojím názvom
nezapadajú. Ktoré sú to?
Svoje odpovede spolu s nalepeným
kupónom posielajte do 7. januára
na adresu redakcie alebo hádžte do
schránky s označením Malacký hlas na
budove MsÚ. Súťažíte o tisíckorunovú
vkladnú knižku z PKB.
V minulom čísle Malackého hlasu
sme chceli vedieť, čí kaštieľ zobrazuje
pečatidlo z roku 1577, ktoré sa stalo
predlohou erbu mesta Malacky. Správna odpoveď znie: rodu Balašovcov.
Šťastie sa usmialo na Mgr. Evu Brimichovú zo Záhoráckej ul. v Malackách – vyhráva vkladnú knižku so základným vkladom 1000 korún! Výherkyňa k svojej správnej odpovedi dodala:
„Vlastníkmi de jure do roku 1578 boli Fugerovci. De facto panstvo vlastnil Melichar Balaša – rod vymrel po meči a hrad
sa vrátil podľa práva späť do kráľovských
rúk. Neskôr panstvo získal rod Pálfiovcov.”
Prosíme výherkyňu, aby sa o svoju
výhru prihlásila v redakcii.
KUPÓN
Malacký jubilejný rok/PKB
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Netopiere sú
na Záhorí doma
Netopiere sú cicavce zaujímavé
nielen svojím vzhľadom, ale aj
tajuplným spôsobom života. Vo
svete je známych približne tisíc
druhov netopierov, na Slovensku
sa však znich vyskytuje iba dvadsaťštyri. Všetky druhy našich netopierov sú hmyzožravé, pričom
sa zameriavajú najmä na nočný
lietajúci hmyz.
Na jar sa netopiere vracajú
do svojich letných úkrytov,
ktorými môžu
byť napríklad
stromové dutiny,
skalné štrbiny, jaskyne, ale aj ľudské
obydlia, mosty a podobne. Samičky sa
často zdržujú vo väčších či menších skupinkách – kolóniách. Začiatkom
leta privádzajú na svet mláďatá.
Väčšina našich netopierov rodí iba
jedno mláďa. Koncom leta alebo začiatkom jesene odlietajú netopiere zo
svojich letných úkrytov na zimoviská,
kde prespia nepriaznivé obdobie, v ktorom sa nevyskytuje ich potrava. Na zimovanie využívajú najmä jaskyne, štôlne a pivnice, v ktorých je počas zimy
pomerne stabilná teplota. Po zimnom
spánku sa netopiere opäť vracajú na
miesta letného výskytu.
V dnešnej krajine sú už skoro všetky
druhy netopierov viazané, aspoň v určitej časti roka, na ľudské obydlia. Netopiere sa vyskytujú počas leta v najrôz-

foto: archív

nejších typoch budov akými sú napríklad kostoly, kaplnky, chaty, staré školy,
no často i obyčajné domy alebo dokonca paneláky.
Záhorie je prevažne rovinatý kraj,
v ktorom si netopiere dokážu nájsť
dostatok rozmanitej potravy. Ide najmä
o drobný hmyz, ktorý sa hojne vyskytuje v okolitých lesoch. Odborníci zaoberajúci sa výskumom a ochranou netopierov (chiropterológovia) sa na Záhorí zameriavajú najmä na prehliadanie
kostolov, kaplniek a kaštieľov. Ich podkrovia predstavujú totiž pre netopiere
typické letné úkryty.
V niektorých budovách sa netopiere vyskytujú vo veľkých množstvách,
čo v prípade Záhoria predstavuje počet tisíc

i viac
jedincov
na jednom
mieste. Výskyt netopierov v takom
veľkom množstve však spôsobuje majiteľom budov často nemalé problémy. Najčastejšie ide
o hromadenie guána (netopierieho
trusu) na povalách. Najmä kvôli nemu
sa chiropterológovia snažia nájsť kolónie netopierov v ľudských obydliach
a pomôcť riešiť problémy, ktoré s ich
výskytom v podkroviach priamo súvisia.

Ochrane a výskumu netopierov sa na
Slovensku venuje Skupina pre ochranu
netopierov (SON). V roku 2000 otvorila projekt zameraný práve na riešenie
problémov súvisiacich s výskytom netopierov v podkroviach budov. Zo Záhoria bolo vybraných niekoľko miest
s naliehavou potrebou praktickej ochrany a to: kaštieľ vo Veľkých Levároch,
starý dom v Borskom Mikuláši a kostoly v Studienke a Jablonici. Na všetkých
týchto miestach sa počas leta vyskytujú
veľké kolónie netopiera obyčajného
(Myotis myotis).
Veľké množstvo netopierieho guána,
ktoré sa hromadí pod kolóniami, je
možné využiť ako výborné hnojivo napríklad v záhradkárstve. Radi by sme
uvítali záujem všetkých, ktorí by chceli
vyskúšať tento nový spôsob zúrodňovania pôdy a takýmto spôsobom napomôcť efektívnemu využitiu cennej
suroviny.
V marci minulého roku sa členovia
SON a študenti stredných a vysokých
škôl pridali k pracovníkom Chránenej
krajinnej oblasti Záhorie, s ktorými uskutočnili prvé práce na odstraňovaní
guána z povaly kaštieľa vo Veľkých Levároch. Na jeseň dobrovoľníci pokračovali v čistení podkrovia a po niekoľkých dňoch namáhavej práce bola povala dostatočne „čistá”, aby na podlahu
natiahli igelitovú fóliu. Tá v budúcnosti
uľahčí čistenie a zároveň zabráni možnému presakovaniu tekutín z hromadiaceho sa trusu. Celkovo dobrovoľníci
vyniesli 100 vriec, ktoré spolu vážili takmer 2000 kilogramov.
Podobné problémy, ako na povale
kaštieľa vo Veľkých Levároch, sme riešili
aj na ďalších budovách
v rôznych častiach Slovenska. Keďže však odborníkov venujúcich sa
netopierom je na Slovensku
veľmi málo, nie sú ešte schopní kontrolovať všetky budovy,
na ktorých sa netopiere môžu nachádzať. Preto budeme veľmi radi,
ak nám poskytnete akékoľvek informácie o výskyte netopierov vo svojom
okolí, prípadne o problémoch s nimi
spojenými.
Vďaka za realizáciu projektu SON
patrí Nadácii pre podporu občianskych
aktivít na Slovensku, Ministerstvu životného prostredia SR, CHKO Záhorie
a všetkým dobrovoľníkom za ich nezištnú pomoc.
Mgr. MAREK BRINZÍK, MILAN REGEC

Adresa Skupiny pre ochranu netopierov:
SON – Skupina pre ochranu netopierov
B. Němcovej 141/5
050 01 Revúca 1
tel: 058/442 13 91, 442 20 61
tel./fax: 058/442 61 19
e-mail: mailto:uhrin@sopsr.sk

Stavba
na Hlbokej ulici
je skolaudovaná

Štedré Vianoce
s Malackým hlasom
V minulom čísle Malackého hlasu
sme vás požiadali o pomoc pri tvorbe
tváre našich novín v budúcom roku. Položili sme vám niekoľko otázok a boli
sme zvedaví, aká je vaša predstava
o mestských novinách. Ďakujeme za
množstvo vyplnených anketových
lístkov! Sú pre nás akousi smerovkou, ktorá naznačuje, kam
ďalej sa uberať. Pri vyhodnocovaní vašich odpovedí sme zistili, že väčšina z vás si pravidelne kupuje Malacký hlas, jednotlivé číslo
čítajú vo vašich domácnostiach tri
a viac osôb, cena novín je pre väčšinu
z vás primeraná a najčastejšie nakupujete u kolportérov. So vzhľadom periodika ste zväčša spokojní, menšie pripomienky smerovali ku grafickej úprave,
prehľadnosti, nízkej informačnej hodnote, písmu a farbám a skladbe stránok.
Z našich rubrík najvyššie hodnotíte komentáre, šport, krížovku a súťaže, prekáža vám naopak inzercia (tá však
znižuje náklady na výrobu novín)
a neaktuálnosť spravodajstva. Väčšina
z vás nikdy nenavštívila web stránku
mesta Malacky www.malacky.sk. Z vekového zastúpenia vidíme, že nás čítajú
všetky vekové kategórie vyvážene
a väčšina našich čiateľov má stredné

odborné vzdelanie.
Sľúbili sme vám, že v decembrovom
čísle budeme štedrí a desiatich z vás odmeníme darčekom. Veríme, že aj vďaka
Malackému hlasu budú vaše tohtoročné Vianoce krásne.
Výhercom blahoželáme (o svoje
výhry sa prihláste v redakcii)
a všetkým vospolok ešte raz:

ŠŤASTNÉ
A VESELÉ!
Výherná listina:
Ľudmila Drahošová (fotoaparát), Alexandra Hrnková (permanentka na plaváreň v ŠH Malina), Eva Polláková (tričko), Eva Libušová (plážové ležadlo), Ján
Bogdalík, Gajary (kniha), Mária Hozová
(poukážka na nákup v hodnote 300 Sk),
Peter Poláček (sada CD), Claudia Vlašičová, Zohor (osušky), Andrej Orgoň
(predplatné Malackého hlasu), Ľudovít
Oberta (zľava 500 Sk na nákup obkladov alebo dlažby).
Vianočné ceny venovali: NAY Malacky, AD HOC, HÍLEK a spol., a. s.,
kníhkupectvo Ľubica, Jednota, Sanofi –
synthelabo, redakcia Malacký hlas
a Tesso.
–ipo–

Cestovný ruch a regióny

BRATISLAVA – V rámci mediálneho
dňa HZDS v Bratislavskom kraji pripravila krajská organizácia Ľudovej strany
na piatok 9. november stretnutie zástupcov regionálnych médií s predsedom HZDS–ĽS Vladimírom Mečiarom.
V. Mečiar v úvodnom slove vyzdvihol úlohu a neustále sa zväčšujúci význam regionálnych médií. Poukázal na
opodstatnenosť regionálnych informácií obchodného i iného charakteru a silu miestneho spravodajstva.
Mečiar vyslovil presvedčenie, že
Bratislava a Bratislavský kraj sa čoskoro
stane centrom európskych investícií.

Otvorené dvere
do TEKOS-u

V piatok 7. decembra sa konal Deň
otvorených dverí v spoločnosti TEKOS,
s. r. o. V priebehu celého dňa sa uskutočňovala prehliadka areálu, jednotlivých pracovísk, strojov a zariadení i konzultácie. Návštevníci sa dozvedeli aj
zaujímavosti z histórie TEKOS-u.
Dňa 3. 4. 1998 rozhodnutím č. j. ŽP
3114/97-E bola povolená stavba s názvom Byty pre sociálne neprispôsobivých občanov, nepriepustná žumpa
a prípojka elektriny a vody na Hlbokej
ulici v Malackách. V cenovej úrovni roku 2001 celkové náklady na výstavbu
predstavovali 6 917 395 Sk. Aj vďaka

Dôležitá úloha má v širšom investičnom centre patriť Malackému okresu,
ktorého čaká budúcnosť v podobe
priemyselnej a oddychovej zóny.
Na otázku Malackého hlasu: „Regionálna politika je oblasť, na ktorej
pohoreli všetky ponovembrové vlády,
vrátane vašich. Istá perspektíva sa črtá v oblasti cestovného ruchu, avšak
do hladových dolín, ktoré sú paradoxne turisticky najatraktívnejšími
oblasťami, žiaden turista svoje euro
neprinesie. V čom je hlavná príčina
toho, že Slovensko sa len veľmi pomaly mení na druhé Švajčiarsko?”
Vladimír Mečiar odpovedal: „Sám
som na túto otázku dlho hľadal odpoveď. Až efektívne poskytovanie všetkých služieb dáva šancu, aby z regiónu
niečo bolo. Nestačí, že oblasť má prírodné hodnoty, kultúrne tradície a historické pamiatky. Musí mať dopravnú
dostupnosť, garanciu všetkých druhov
služieb vrátane ochrany zdravia a bezpečnosti a doslova ponuky na míňanie. Kým Slovensko neurobí komplexný
program ponuky a služieb, nebude
mať šancu v cestovnom ruchu uspieť.”
–ipo–

poskytnutej dotácii z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR v roku
2001 bola táto stavba ukončená a 3. decembra t. r. odovzdaná mestu Malacky.
Po kolaudačnom konaní bude môcť
stavba slúžiť svojmu účelu bez označených vád.
–reh–, foto: –otano–

MH 01/B22

Pevné zdravie, naplnenie túžob a cieľov
v roku 2002 všetkým spolupracovníkom,
klientom a čitateľom Malackého hlasu
prajú Jackaninovci
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INZERCIA

NIE VAŠA BANKA, NIE KAŽDÁ BANKA, ALE PRÁVE

vám ponúka balík

I S T O TA
• ISTOTA termínovaný vklad s výhodnou úrokovou sadzbou, ale najmä
s garanciou istoty a bezpečnosti uloženia vašich peňazí,
• ISTOTA bežný účet s možnosťou využitia spotrebného kontokorentu

Viac informácií vám radi poskytneme v každej pobočke PKB
alebo na našej webovej stránke www.pkb.sk

Záleží nám, ako a kde žijete.

www.pkb.sk
MH 01/F50

MH 01/F51

TESSO

Vynikajúce zákusky a torty
na každú príležitosť. Ak nakúpite za viac
ako 500 Sk,
dostanete od
nás hrnček
s logom

ponúka za veľmi výhodné ceny
■
■
■
■

■
■

široký sortiment obkladov a dlažieb
lepiace a škárovacie hmoty
akrylátové vane
sprchovacie kúty a hydromasážne
boxy
batérie
kúpeľňový nábytok

Vzorkovňa – Olšovského 17, Malacky
Viliam Tesár, 0907 470 997
MH 01/B23

MH 01/B24

Opravujem chladničky
a mrazničky
Pavol Šišolák, Závod 663,
tel.: 034/779 94 35, 0903 750 612.
MH 01/F1

Kvalitné jedlá,
dobrá cena
v MODROM
DOME
zaručená!
MH 01/F52

DROBNÁ INZERCIA
Kúpim jedno- alebo dvojizbový byt
v Malackách. Nie na Záhoráckej ul. ani na
Juhu. Tel.: 0905 703 439.
■ Predám panelovú garáž – bunku s bránou, za odvoz z pozemku. Cena dohodou.
■
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Eva Spustová, Mierové nám. 18/2419, Malacky-Domky.
■ Hľadám podnájom v Malackách a okolí – jedna osoba (muž). Od januára 2002.
Tel.: 0905 469 274.
■ Kúpim 2- izbový DB alebo v OV v Malackách, najlepšie centrum.
Tel.: 0905 908 001.

Pozývame vás na posedenie
v príjemnom prostredí reštaurácie.
Ponúkame možnosť usporiadania
spoločenských stretnutí, svadieb,
promócií, životných jubileí, karov.
Reštaurácia Modrý dom,
Pribinova 41, Malacky
MH 01/B4

MH 01/B2

REAL-CO, s.r.o.

! ..!
Kláštorné nám. 64, 901 01 Malacky

Prenajmeme v obchodnom dome v centre
Malaciek obchodné priestory vhodné na
■ predaj rôzneho priemyselného tovaru
(autosúčiastky, drogéria, domáce potreby)
■ stávkovú kanceláriu
■ kancelárske a skladové priestory

Tel./fax: 034/772 34 09
mobil: 0903 377 676

MH 01/F53
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NÁZORY A ZAUJÍMAVOSTI
Prečo mňa, prečo práve mňa, Bože,
zase trestáš?
Prečo ja, prečo práve ja musím vypiť kalich
horkosti až do dna?
Prečo nie on, prečo, Pane, prepáč,
ale on je naozaj osoba viacej trpieť hodna!
Ako si na to prišiel, človeče?
Akým metrom si sa zmeral?
Ktorým písmom ti bolo dopriate posunúť
svojho spolubrata k dverám?
Ale ja, Pane, ja viem veľa,
veď ja s ním zdieľam žitia púť,
ja viem, čo jeho myseľ smilná,
kde ruka brala a kde klamal, trúd...
On je iste, Pane, ten, ktorý zaslúži si trest
a ty navštívil si mňa, veril som,
že v tebe spravodlivosti je!
Zatiaľ ale, človeče, hodnotíš len brata
a mňa, seba nie,
nechceš mi teraz povedať,
ako to s tebou je?
Som, Pane, skromný, statočný,
mozole mám, aj modlím sa
a pozri, Pane, na môj dom, je malý,
pri susedovom hrbí sa...
Nikdy som nezabil, nesmilnil,
z cudzieho som nežil,
mám len to, čo rukou svojou
narobiť sa snažím...
O druhých sa nestarám, dobre vieš,
Pane, netáram...
Len hovor ďalej, človeče, teraz si už blízko,
o druhých sa nestaráš, až mi hrdlo stislo...
A prečo by som mal, Pane, veď sused,
ten má viacej?
A nikomu nedá ani groš,
ba ani obnosené gate!
V živote nejde, človeče, o groše a ani o šat,
život má také hodnoty, čo treba v hĺbke hľadať...
Preto Vás budím trápením,
bo spať budete večne,
nemôžete len nadávať a kurizovať slečne...
Začnite každý od seba,
neviňte svojho brata,
nehádžte špinu po druhom
a neostrite dláta!
Doprajte susedovi ako sebe,
lebo iný je môj čas,
nesníme už nikto na svete vinu
zo žiadneho z Vás!

Milí čitatelia,

hádanka z minulého čísla vás potrápila, napriek tomu mnohí z vás v plavovlasej tínedžerke spoznali Ing. Máriu Pajpachovú, rodenú Jurkovičovú.
Na korešpondenčnom lístku od pani učiteľky bolo dokonca pripísané: „Na
fotografii som spoznala moju výbornú bývalú žiačku Majku Jurkovičovú.”
Sladký balík z Dobrotky tentoraz poteší Jaroslavu Vávrovú z Veľkých
Levár. Prosíme výherkyňu, aby sa
ohlásila v redakcii.
Dnes vám prinášame fotografiu
s jemne zamaskovanou postavou
a vy bez pomôcky hádajte: kto je na
fotografii?
Svoje tipy spolu s nalepeným kupónom nám posielajte do 7. januára. Víťaz si osladí život dobrotami
z Dobrotky.
Tešíme sa aj na fotografie z vašich
rodinných albumov. Zalistujte v nich
a pošlite, prineste alebo vhoďte do
schránky na budove MsÚ svoj príspevok do rubriky Uhádnite, kto je na
Pán Satinský, máte dvojča! foto: –ipo–
fotografii?

KTO JE NA FOTOGRAFII?

Každý od seba

Uhádnite, kto je na fotografii!

KUPÓN
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Môj tip: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Voľby do VÚC otvorili otázku okresných
úradov a tá zase otázku ich budov. Ako
vzor sa spomína i naše mesto, a tak citujeme denník SME:

Vianočná kapustnica
podľa Konštantína

Konštantín Čulen (55 rokov) z Perneka, absolvent Elektrotechnickej fakulty SVŠT, autor československého patentu s názvom Realizácia bikvadratických
funkcií, najlepší slovenský vynálezca roku 1976, dnes zamestnanec Mestského
požiarneho zboru v Bratislave, sa podujal na zaujímavú činnosť – zbieranie receptov na kapustové polievky. Podarilo
sa mu ich zozbierať peknú hŕstku, a tak
svoj receptár vydal knižne. Krst jeho
knihy Kapustové polievky – receptár sa
uskutočnil, kedy inak – v stupavský Deň
zelá 3. októbra. „Kapusta je preferovaným druhom zeleniny, je zdravá a napokon, som Záhorák – ktorú inú zeleninu
by som mal propagovať, ak nie kapustu,“ povedal nám autor. Jeho knihu si za
39 korún môžete kúpiť v Mestskom kultúrnom stredisku v Stupave a stupavskej
knižnici. Pre tých, ktorým sa do rúk nedostane, aspoň jeden recept na vianočnú kapustnicu.

Suroviny: 2,5 l vody, 300 g údeného
mäsa, 10 g sušených húb, 1menšia cibuľa, 500 g bravčového mäsa, 500 g kyslej kapusty, 350 g údenej klobásy, rasca,
majorán, mleté čierne a nové korenie,
mletý ďumbier, 2 strúčiky cesnaku, soľ,
30 g masti a 30 g hladkej múky.
Postup: Do vody dáme variť umyté
údené mäso, sušené huby, pokrájanú
cibuľu a bravčové mäso. Asi po hodine
varenia pridáme pokrájanú kyslú kapustu a klobásu. Neskôr pridáme trocha zomletej rasce, majorán, na hrot noža mletého čierneho korenia, zrniečko
zomletého nového korenia, mletý ďumbier a cesnak rozotretý so soľou. Mäkké
mäso a klobásu vyberieme, polievku zahustíme bledou zápražkou rozriedenou
teplou vodou a spolu povaríme. Nakoniec polievku podľa chuti dosolíme.
Uvarené mäso i klobásu pokrájame, dáme na teplú misu a podávame s kapust–ipo–
nicou.

PÍŠU O NÁS

Najdrahšie budovy stavia štát

Budovy pre štátnych úradníkov stoja daňových poplatníkov miliardy korún.
Daňové úrady, úrady práce, okresné úrady patria medzi najmodernejšie budovy
na Slovensku. Omnoho krikľavejšie ako v Bratislave vyzerajú
nové luxusné štátne budovy v menších mestách. V Bratislavskom kraji sa vystavali napríklad budovy Okresného
úradu v Malackách a Pezinku. V Malackách mala stavba pôvodne stáť 122 miliónov, ale sumu sa podarilo o pár desiatok miliónov znížiť. Hoci budova malackého okresného úradu nie je ničím výnimočná, aj tak je to najluxusnejšia administratívna stavba v meste.
V spleti naleštených luxusných budov bánk a poisťovní v Bratislave dominuje
budova Národnej banky Slovenska. Jej stavba stála štát vyše 4,5 miliardy korún
– je to najvyššia, najväčšia a najdrahšia stavba pre administratívu na Slovensku.
–mj–

Vedia o nás už aj „f Košicoch”

Každý so svojou hrivnou gazduje,
odmena je istá,
draho veru zaplatí ten, čia duša nie je čistá!

Košický denník Korzár priniesol 13. 11. 2001 správy o rekorde pod názvom
Polícia našla alkoholového rekordéra. Pravdepodobne alkoholový rekord zaznamenali počas víkendu službukonajúci policajti v Malackách. Strážcov zákona privolala do jednej domácnosti žena, ktorú tam manžel „presviedčal”, aby sa
vrátila domov. O manželovom vyčíňaní mal na policajnej stanici svedčiť ďalší
muž, s ktorým žena teraz žila. Keď ho však predviedli na okresné oddelenie polície, dali mu „fúkať”, pretože sa im zdal byť pod vplyvom alkoholu. Elektronický prístroj Dräger ozelenel takmer celý a zaznamenal v mužovom dychu 4,59
promile alkoholu. „Svedok” pritom dokázal komunikovať a udržať sa na no–mj–
hách.

Myseľ a čin v jedno splynú,
vyplavia pred oči vinu,
na vlastné chyby vlastný súd,
vždy a v pravú chvíľu
a ty, človeče, si istý buď, že žiješ vlastnú
krivdu!

Malacký hlas občas citujú v celoslovenskej tlači. Dostať sa však do regionálnej,
zvlášť v Pezinku, je naozaj ťažké.
V čísle 6 Vidiečan sa objavuje náš skrátený článok – Dotyky v takmer zázračnej galérii, ktorý predstavuje galériu Alojza Machaja v Plaveckom Štvrtku.

PÍSALI O NÁS

–mj–

ANNA JANSKÁ

Mikulášska nádielka sa tohto roku ušla aj mestu Malacky – dobrý deduško nám dal
spoločný darček v podobe zrekonštruovaných verejných sociálnych zariadení.
Na Kláštornom námestí teda už opäť môžu predovšetkým návštevníci mesta za
2 Sk (pisoár) a 5 Sk (WC) vykonať svoju ľudskú potrebu.
foto: –otano–

Vážená pani redaktorka,

asi pred dvadsiatimi rokmi mi básnik Šaňo Rodan po bratsky povedal, že
moja slovenčina je už staromódna. Jeho slová som vtedy bral na ľahkú váhu. Keď
som však minulú jeseň začal čítavať
Malacký hlas, zistil som, že môj nebohý
priateľ mal pravdu.
Pod vplyvom Vašich novín sa zmenil môj denný poriadok, každý večer si
doprajem štvrťhodinku slovenčiny. Zásielka s Malackým hlasom od MsÚ Malacky
ma vždy poteší a občas i rozjarí. Mám na mysli napríklad podarené karikatúry
pani Sedlákovej alebo aj Marišku „ked bjehala po dvori za slépkama“. Príspevky
v Malackom hlase informujú o kultúrnych a hospodárskych udalostiach Záhoria.
Tento pôvabný kraj mi ešte vždy leží na srdci. Veď som sa tam narodil a strávil som
tam mladé letá.

VYSYPANÉ Z OBÁLOK

Srdečne ďakuje a ruky bozkáva GABRIEL STEYER
Bad Emstal, Nemecko

KRÍŽOVKA
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VODOROVNE:
A nie vnútri; domáce zviera; práca
vo fyzike; spodná časť vlnovky; druh
opice B rybie vajíčko; staršia značka
cigariet; Radúz-Linda-Ondrej; pravoslávny kňaz; český herec C spojka; sila;
zmenšuje koncentráciu roztoku; osoba
mužského pohlavia; stredná obchodná
akadémia D citoslovce pobádania; začiatok tajničky; kilovolt E rub; Európania; choroba kĺbov; otázka na kvalitu;

nádoba na spopolnené zvyšky zosnulého F vrkoč; ukončenie tajničky; lopta
mimo hru G štátna pokladnica; otec po
maďarsky; je po nemecky; opak svetla;
čarodejnícke slovíčko.
ZVISLE:
1 najkrajšie sviatky v roku 2 časť domu; zelenina 3 ŠPZ Nitry; 4 pojem
duše u starých Egypťanov; vlastní; kilopond; polomer 5 predložka; skracuje

trávnatý porast; egyptský boh Slnka
6 horúčava po záhorácky; druh látky
7 rozum; rozrývaj; domácke meno Ivany 8 chem. zn. síry; kuchynský riad;
pracuj ako krajčír 9 časť hlavy s vypadanými vlasmi; prenášaj 10 rímskych
500; prvá časť slova odťahuje; ŠPZ Trnavy 11 primát; dvojhláska; umelecká
fotografia nahého tela 12 kameňolom;
otázka so 7. pádom 13 rímskych 1000;
okovy; chem. zn. vápnika 14 starorímAk nám do 7.
januára spolu
s nalepeným
kupónom pošlete správne
vylúštenie tajničky krížovky, zaradíme
vás do žrebovania o darčekovú kazetu
od spoločnosti Sanofi –
synthelabo.

sky peniaz; jestvuj; slovenská rieka; začiatok abecedy 15 drozd po česky; obyvateľ Arabského polostrova 16 tropické
šialenstvo; len po nemecky 17 módny
doplnok prevažne mužských odevov.

Pripravil a krásne
vianočné sviatky
svojim lúštiteľom želá
JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

Ž R E B OVA N I E

Aj v tomto období sa k nám blížia
sviatky, ktoré sú oprávnene uznávané
za najkrajšie sviatky roka. Áno, sú to
Vianoce. Sviatky, ktoré sa vyznačujú
tým, že im často predchádza zhon za
darčekmi a všetkými tými vecami,
ktoré už tradične nesmia chýbať na
štedrovečernom stole. Zhon obyčajne končí až pri sviatočnej večeri.
Mnoho ľudí dáva prednosť tomu
materiálnemu ponímaniu Vianoc
a snaží sa svojich najbližších obdarovať honosnými darmi. Mali by sme si
však uvedomiť, že tieto sviatky sú
sviatkami lásky, porozumenia, spolupatričnosti a pokoja. Všetky tieto prívlastky Vianoc by sme mali preniesť
do každodenného života a určite by
sa nám žilo lepšie. Nemyslime preto
počas vianočných dní len na seba
a svojich najbližších, ale porozmýšľajme trochu aj nad tým, čo by sme
mohli urobiť pre to, aby bolo aspoň
počas týchto krásnych dní dostatok...
(dokončenie v tajničke).

Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali správne vylúštenie tajničky
krížovky – „...idú vracat, ale bez
peňez”, sme vyžrebovali Zdenku
Práthovú z Ul. M. Benku v Malackách, ktorá získava darčekový
balíček od spoločnosti NAY Malacky. Prosíme výherkyňu, aby sa
prihlásila v redakcii.

MALACKÝ
HLAS
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ŠPORT

Športoví hostia z Bosny a Hercegoviny u primátora mesta

foto: – otano–

Kvalita stúpa
Tentokrát ide o športovú a spoločenskú kvalitu podujatia pod názvom Putovný pohár Záhoria v boxe kadetov a juniorov.

V posledný novembrový víkend sa
v športovej hale uskutočnil už jeho siedmy ročník. V tomto roku sa ho už zúčastnili borci z troch krajín a v kuloároch sa šepkalo, že možno o rok pribudne štvrtá. Kvalita turnaja stúpa, čo
teší malackých organizátorov z BC RTJ
a, samozrejme, i priaznivcov boxu.
Všetkých teší i to, že dobré meno turnaju robia i borci z Malaciek. Všetci
štyria nastúpili v dresoch prvého výberu
Slovenska, ktorý napokon získal prvenstvo. Porazil výber Českej republiky
14:6, keď zabodovali svojimi víťazstvami i Erik Balázs, Milan Rybár a Róbert
Blažo. Darilo sa aj Jurajovi Kimličkovi,
ktorý taktiež prispel ku konečnému
víťazstvu družstva nad Bosnou a Hercegovinou v pomere 16:4. Okrem Ma-

Róbert Blažo zväčša nedá súperovi šancu.
foto: archív

úlovok

Asi tak môže hodnotiť Róbert Šíp
svoje rybárske pôsobenie v roku
2001, keď si spomenie na šestnásty
august tohto roku.
Na jakubovskej štrkovni sa mu podaril ozaj husársky kúsok. Po polhodinovom boji s úlovkom z rozčerenej
vody vytiahol 183 cm dlhého a 36 kg
vážiaceho sumca.
Šťastný lovec želá všetkým rybárom v roku 2002 podobné úlovky so
známym pozdravom Petru zdar!
–ap–, foto: archív

VII. FINA JUNIOR WORLD

Synchronized Swimming
Champienships

„Radi by sme vyjadrili srdečné poďakovanie riaditeľovi kúpaliska Malina za
podporu a umožnenie prípravy v bazénoch mesta Malacky na VII. juniorské
MS v synchronizovanom plávaní v Seattli, konané v dňoch 19.–25. 8. 2001.
Vďaka Vašej podpore sa mohli slovenské reprezentantky z klubu Slávia STU
Bratislava v zložení Lucia Habová a Silvia Spišeková zúčastniť na takej prestížnej
súťaži, akou boli MS a načerpať nové skúsenosti a inšpiráciu do ďalšej tréningovej
práce a úspešnej reprezentácie Slovenska.
Ďakujeme a prajeme Vám veľa úspechov vo Vašej obchodnej činnosti.”

Medzištátny
stolný tenis
v Malackách

Malackí priaznivci stolného tenisu
si mali možnosť pozrieť medzilačanov v nedeľnom víťaznom zápase
prvého slovenského výberu reprezen- štátne stretnutie v stolnom tenise
tovali Marek Rigo, Maximilián Mezei, žien Slovensko–Francúzsko. Bol to
záverečný zápas našich dievčat
v Superdivízii Európskej ligy v ročníku 2001/2002.
kg zapísal jednoznačne všetky pokusy.
Svoju jedinečnú formu dokázal i zažiadaním o štvrtý doplnkový pokus o 230
kg, ktorý mu však už nebol umožnený
s tým, že to nie je hmotnosť pre slovenský rekord. Bola to veľká škoda, pretože
Jožko mal výbornú formu a ľahkosťou,
s akou zvládol všetky predchádzajúce
pokusy, by určite zapísal aj tento štvrtý
doplnkový. Za odhodlaním uspieť a opäť
niečo dokázať je v prvom rade Jozefova
veľká vôľa. Nemalú zásluhu na jeho úspechu nesú i sponzori, ktorým patrí poďakovanie.
Ak mu naďalej vydrží odhodlanie
aj v budúcej sezóne, nájdu sa ľudia
ochotní podporiť jeho snahu, určite
o ňom budeme ešte počuť.
Poďakovanie patrí sponzorom:
Roman Danihel, Ján Šrámek, Anton
Novota, Peter Fabián, Jozef Pagáč,
Vladimír Tedla, Miroslav Vicen a Zdeno Gschill.
–pe–
foto: –otano–

Chcete aktívne využiť
voľný prázdninový čas?
Príďte si zaplávať,
zacvičiť do športovej
haly Malina.
Veď ako inak možno nazvať prvé
miesto s výkonom 220 kg spomedzi
takmer osemdesiatich domácich i zahraničných pretekárov. Jozef tentokrát
nezariskoval a výkonom 200, 210, 220

Rekordný

–ap–

Pešta opäť na vrchole
Nikomu azda netreba predstavovať známeho slovenského reprezentanta v silovom trojboji, Malačana Jozefa Peštu. Tento borec
sa 24. 11. zúčastnil na domácej
súťaži v tlaku na lavičke s medzinárodnou účasťou v Trenčíne.
Súťaž konaná pod záštitou SAKAST dopadla pre nášho Jozefa
Peštu na výbornú.

Radoslav Šimon z Epoxu Bratislava, Slavomír Miček z Považanu Nové Mesto
nad Váhom, Ján Ondo z Lokomotívy
Košice a Dušan Konc z BC Nitra. Trénermi víťazného celku boli Ali Reisenauer ml. a František Horňák. Tretie
miesto v turnaji získali borci Českej republiky, ktorí porazili druhý výber Slovenska v nedeľu 16:4. Druhý výber
Slovenska deň predtým podľahol Bosne a Hercegovine 6:14.
Čestným riaditeľom turnaja bol primátor mesta RNDr. Jozef Ondrejka, ktorý odovzdal víťaznému celku putovný
pohár. Slovami chvály nešetril ani prítomný viceprezident SABA Pavol Just.
O kvalitu podujatia sa postarali i rozhodcovia na čele s Miroslavom Jakubíkom
z Bratislavy. V ringu sa striedali rozhodcovia zo Slovenska, Čiech i Bosny a Hercegoviny, čo určite treba hodnotiť veľmi
pozitívne. Nechýbalo ani tradičné večerné stretnutie usporiadateľov s funkcionármi hosťujúcich družstiev i tradičná tombola. Možno o rok bude trocha
kratšia a ceny bohatšie.
To všetko však záleží nielen od usporiadateľov, ale i od sponzorov. Aj v tomto ročníku ich bolo vyše dvadsať. BC RTJ
by i touto cestou chcela všetkým poďakovať. Boxeri veria, že i ďalej môžu s nimi počítať. Potešil záujem divákov. Mladí boxeri z troch krajín si to určite zaslúžili.
Siedmy ročník nasadil vysokú latku
kvalite turnaja, a tak verme, že i ten nasledujúci ju hravo prekoná.

(V dňoch 24., 25., 26., 31. decembra
2001 a 1. 1. 2002 bude športová hala
zatvorená. V ostatných dňoch bude
otvorené ako zvyčajne.)
AD HOC Malacky,
príspevková organizácia

Napriek zlepšenému výkonu podľahli slovenské reprezentantky pod vedením Malačana Vladimíra Mihočku mladšieho 2:3. Najskôr najlepšia slovenská
hráčka vo svetovom rebríčku Eva Ódorová podľahla Anne-Sophie Gourinovej
1:3 (11:8, 8:11, 6:11, 10:12), čo sa nečakalo. Potom obranárka Iveta Klačanská
vyrovnala na 1:1 víťazstvom 3:0 (11:5,
11:9, 13:11) nad Agathe Costesovou.
Mladá Viera Marčeková podľahla po tuhom boji Sabrine Fernandezovej 2:3
(6:11, 6:11, 11:7, 12:10, 6:11). No zlepšený výkon Ódorovej proti Costesovej
zvrátil stav na 2:2. Eva zvíťazila ľahko 3:0
(11:6, 11:8, 11:8). Klačanskej sa však
v rozhodujúcom zápase nepodarilo zdolať Gourinovú a podľahla jej 1:3 (9:11,
5:11, 12:10, 8:11). Slovenské reprezentantky napriek snahe obsadili v boji o zotrvanie v európskej špičke posledné
miesto.
Češkám, ktoré boli tretím družstvom
skupiny bojujúcej o záchranu, zostali ešte k dobru stretnutia práve s Francúzskom, a tak pozorovatelia z Čiech nechýbali na zápase.
Medzi hosťami nechýbal ani prednosta OÚ Milan Vaškor, delegácia SZST
na čele s jeho predsedom Dr. Zdenkom
Krížom či pridelenec veľvyslanectva
Francúzska Alan Schneider.
Malacky sa opäť výborne zhostili úlohy usporiadateľa medzištátneho stolného tenisu, za čo okrem usporiadateľov
patrí vďaka i vyspelému malackému
obecenstvu, ako aj sponzorom podujatia na čele s generálnym sponzorom
stretnutia firmou POZAGAS, a. s.

Poslednýkrát doma

Sáloví futbalisti 1. FSC NAFTA GAS
Malacky sa v tomto roku predstavili svojim fanúšikom poslednýkrát v prvom semifinálovom stretnutí Slovenského pohára. Hostili v ňom IZOLEX Košice, tohtoročného majstra Slovenska, známeho,hoci do skončenia ligovej súťaže
chýbali ešte tri kolá. Košičania jedinú
prehru dovtedy „získali“ práve v Malackách. Malačanom v zložení Juraj Držka,
Peter Konečný, Pavol Šimek, Stanislav
Mihál, Branislav Kovár, Jozef Komorný,
Róbert Kuklovský, Peter Gulíšek, Marek
Spišák, Pavol Hyža a Marián Kadlic však
stretnutie nevyšlo tak, ako si predstavovali. Spokojní neboli ani tréner Ján Janík
a vedúci družstva Zdenek Filip. Hráči
totiž nezopakovali dobré výkony zo záveru ligovej súťaže a pomerne ľahko

foto: archív

podľahli Košičanom 1:6 (0:3), keď jediný gól domácich vsietil Peter Gulíšek.
Hralo sa veľmi slušne, s čím vyjadril spokojnosť i delegát stretnutia Vladimír
Okánik, predseda Slovenského zväzu
sálového futbalu.
Do odvety v Košiciach veľké nádeje
nezostali, no verme, že sa hráči s pohárom dôstojne rozlúčia. I napriek pohárovej prehre totiž badať v družstve zlepšený herný prejav, čo sa ukázalo i v posledných domácich ligových zápasoch.
Verme, že sa chlapcom v novom ligovom ročníku bude dariť tak, aby boli
spokojní nielen oni, ale i malackí diváci,
ktorých „sálovka“ priťahuje. A samozrejme i prezident klubu Ing. Ivan Slezák. Takže, držme im palce.
–ap–

Vianočný turnaj v nohejbale
o putovný pohár – 11. ročník

Organizátori: Mladá demokratická ľavica, komisia školstva, mládeže a športových činností pri MsZ Malacky
Termín:
30. 12. 2001 (nedeľa)
Miesto:
Základná škola, Záhorácka ulica 95 (nová)
Prezentácia: 8.00–8.30 h, neskôr prihlásené družstvá nebudú zaradené do
súťaže
Vyžrebovanie: 8.30 h, hrá sa podľa pravidiel nohejbalu, počet hráčov 3 a 2 náhradníci, každé družstvo si prinesie loptu
Systém súťaže: určí sa na mieste podľa počtu zúčastnených družstiev
Rozhodcovia: každé družstvo pred začiatkom turnaja menuje jedného rozhodcu, rozhodcov na jednotlivé stretnutia nasadzuje hlavný rozhodca
Odmena pre najlepšie tri družstvá: lopty, diplomy. Pre víťazov – putovný pohár.

–ap–

Mesačník občanov Malaciek Vydáva MsÚ Malacky Vedúca redaktorka Mgr. I. Potočňáková Jazyková úprava Mgr. E. Žilavá Redakčná uzávierka vždy 5. deň v mesiaci Nevyžiadané rukopisy nearchivujeme a nevraciame Registrácia na OÚ v Malackách pod číslom Ma–3/99
Grafická a polygrafická úprava: INAK Bratislava Tlač: BB print, Bratislava Adresa redakcie: Malacký hlas, Mestský úrad v Malackách, Záhorácka 1919, 901 01 Malacky, tel./fax: 034/772 66 09, 772 22 40, e-mail: malackyhlas@malacky.sk, www.malackyhlas.sk
●

●

●

12

●

●

●

●

●

●

MALACKÝ HLAS

12/2001

