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Hodvábna stoka
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Čítajte v budúcom čísle:

Karol, lúči sa
s tebou Slovensko!
Malacký Macek
v maďarskom filme
Adventné Malacky
opäť udalosťou roka

V utorok 12. novembra sa mestské zastupiteľstvo zišlo na poslednom riadnom zasadnutí vo
volebnom období 1999–2002
(ustanovujúce zasadnutie sa zišlo 15. 1. 1999). Pozrime sa spoločne na najväčšie úspechy i neúspechy samosprávy mesta Malacky v tomto období.

Október je taký zvláštny mesiac. V priebehu tridsiatich dní chceme starším
ľuďom ukázať, že k nim prechovávame úctu. A potom, akoby uťal. Nebolo by
oveľa ľudskejšie chytiť starú mamu za ruku či starého otca okolo ramien kedykoľvek v priebehu roka? Venovať im viac než povinných zopár minút denne?
V Malackách sa v októbri uskutočnilo hneď niekoľko podujatí, na ktorých si seniori zaspomínali, zaspievali i poplakali. Na stretnutí Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska i Klubu dôchodcov v Malackách ich členov rozospie–ipo–, foto: –oTaNo–
val a roztlieskal svojimi piesňami primátor mesta.

Každý deň
stretnúť človeka
Októbrové dni patrili všetkým skôr narodeným Malačanom. V stredu 16. októbra sa vo veľkej zasadacej miestnosti spoločnosti Nafta Gas uskutočnila
slávnostná členská schôdza MO Jednoty dôchodcov Slovenska. Pri piesni
Sbohem lásko, nech mě jít si seniori zaspomínali na mladé letá, keď sa držali
za ruky a spriadali vo dvojiciach plány
do budúcnosti.
Kytičku pre najstarších členov si odniesli Alžbeta Nováková, Anna Michálková, Mária Makytová, Alžbeta Huňadyová, Helena Tichá, Pavol Hranec
a Matilda Tesáková. Poďakovanie za prácu vo výbore patrilo zase Irene Vachu-

Posledné patrilo k najdlhším

V uplynulých dvoch mesiacoch sa
stretla mestská rada na svojom zasadnutí dvakrát. Poslednému riadnemu zasadnutiu MsZ predchádzalo mimoriadne
zasadnutie, ktoré sa uskutočnilo 28. októbra. Jeho hlavným bodom rokovania
bolo schvaľovanie nového územného
plánu mesta, ktorý nahradil Územný
plán sídelného útvaru Malacky z roku
1986. Z prítomných 26 poslancov za nový územný plán hlasovalo23, traja sa hlasovania zdržali. Ďalej poslanci na tomto
zasadnutí schválili názov novej ulice,
ktorá bola k mestu pričlenená z VO Záhorie. Ulica ponesie meno Ota Kožucha. MUDr. Oto Kožuch, CSc., malacký
rodák, bol vedeckým pracovníkom v oblasti virológie a okrem iného objavil vírus, ktorý dostal názov Malacko. Publikoval okolo 150 vedeckých prác a bol i zná-
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Malacky 1999–2002

ÚVODNÍK
V očiach piesok, za nechtami prach,
v batohu posledný dúšok vody a v hlave
myšlienka na voňavý čaj v čistej šálke
a teplé papuče. Malačan Peter Patsch je
už piaty mesiac deň čo deň v sedle bicykla. Jeho cesta, ktorá sa začala v júni
pred prezidentským palácom, sa skončí
krátko pred Vianocami v Japonsku. Prvá
slovenská cykloturistická expedícia, ktorá kopíruje cestu Marca Pola, nesie
poetický názov Hodvábna cesta 2002.
Zaujímajú sa o ne televízie a tlač celého
sveta. Úžasná reklama pre Malacky.
Ešte sa zopárkrát vyspíme a pristúpime k volebným urnám. V tomto roku už
po druhý raz. Po vzore parlamentných
vypuklo predvolebné šialenstvo aj pred
komunálnymi voľbami oveľa skôr, ako
to určuje zákon. Sľuby a líškanie, slová
a vábenie, polená pod kolená i nože do
chrbta. Hlas voliča je raz za štyri roky silnou valutou. Dezorientovaný volič tápe
v stoke hodvábnych príhovorov, zavádzania, urážok, paragrafov, naučených
úsmevov a narážok, ktoré hustnú do
morálneho bahna. Otrasná reklama pre
Malacky.
Klasik presne popísal, ako sa kalila
oceľ. V predvolebnom období sa kalia
charaktery. Ten z piatich, ktorý obstojí,
má najväčšie právo na úspech. Vy, obyvatelia mesta, ho posadíte do kresla primátora-otca mesta.

malackyhlas@malacky.sk

mym športovým funkcionárom. Na zasadnutí bol schválený i vznik obchodnej
spoločnosti Recykling Malacky, spol.
s r.o., na zber, úpravu a zhodnotenie odpadov s účasťou mesta. Mesto bude mať
v novej spoločnosti podiel 52 %.
Daň z nehnuteľností sa nezvýši
Na programe riadneho zasadnutia
MsZ – posledného v tomto volebnom
období – bolo 16 bodov rokovania. Už
dávno nebolo na jednom zasadnutí prerokovaných a prijatých päť nových
VZN. Najviac diskusných príspevkov
odznelo pri schvaľovaní VZN o chove
zvierat. Najdôležitejším sa stal článok 4,
ktorý sa zaoberá chovom hospodárskych zvierat. Mesto môže chov regulovať i zakázať. Schválené boli i VZN
o školských obvodoch a VZN, ktorým
Pokračovanie na 2. strane

Územný rozvoj a životné prostredie
pozitíva: schválenie Územného plánu mesta Malacky, začlenenie územia
Vojenského obvodu Záhorie do katastra mesta Malacky, asanácia domu na
Partizánskej ul., dokončenie I. etapy rekonštrukcie Zámockého parku, získanie

grantu zo Štátneho fondu rozvoja bývania na dokončenie bytov pre neprispôsobivých občanov na Hlbokej ulici
a technickú vybavenosť KBV Centrum,
získanie dotácie z fondu Phare na
výstavbu Inkubátora pre malé podnikanie, uzatvorenie spoločenskej zmluvy
na realizáciu zámeru Zber, úprava
a zhodnotenie odpadkov, rekonštrukcia
miestnych komunikácií a chodníkov
(Radlinského, Břeclavská, Pribinova,
Nádražná, Nová, Štúrova)
negatíva: nemožnosť pokračovať
v ďalších etapách rekonštrukcie čističky
odpadových vôd a následne celej kanalizácie pre nedostatok finančných
prostriedkov
Pokračovanie na 3. strane

So Svitaním vychádza
slnko nádeje už 10 rokov

JAKUBOV – V piatok 18. októbra sa
v Kultúrnom dome v Jakubove uskutočnilo slávnostné stretnutie pri príležitosti
10. výročia založenia Svitania – Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Malackách a 5. výročie otvorenia prevádzky Domu Svitania v Jakubove. K okrúhlym narodeninám prišli

Svitaniu blahoželať takmer dve stovky
priaznivcov, sympatizantov a sponzorov.
„Na začiatku bola túžba ponúknuť
rodičom detí s podobnými problémami, aké sme mali my s naším synom,
možnosť niečo spolu urobiť,“ spomína
Pokračovanie na 9. strane

novej. Za všetky vnúčatá a pravnúčatá
prišli staré mamy a starých otcov pozdraviť žiaci ZŠ Záhorácka 95. Členovia JDS
uskutočnili aj zbierku – vyzbieraných
1650 Sk putovalo na konto Mamograf.
Členovia Klubu dôchodcov v Malackách sa stretli 29. októbra v sále SD ZCK
na Mierovom námestí. O tom, že sa
všetci dobre cítili, svedčia spokojné tváPokračovanie na 7. strane

V novembri
mimoriadne

Malacký hlas, mesačník samosprávy mesta Malacky, vychádza
v našom meste už dvanásty rok.
Vydanie, ktoré práve držíte v rukách, je iné ako všetky predchádzajúce. Dostávajú ho do poštovej
schránky všetci obyvatelia mesta. Jeho poslaním je priblížiť vám, milí Malačania, činnosť samosprávy a zároveň predstaviť ľudí, ktorí sa uchádzajú o vašu dôveru v blížiacich sa komunálnych voľbách. Budeme vám
vďační, ak nám napíšete, zatelefonujete alebo prídete povedať, ako
ste toto vydanie novín prijali a aká je
vaša predstava o podobe mesačníka
v nastávajúcom období. (V tomto
čísle Malackého hlasu prinášame informácie o aktivitách súčasného vedenia mestskej samosprávy na užšom priestore a len v spravodajskej
rovine.)
Redakcia Malacký hlas

Kytica pre Elišku – Inge Dohmwirth (vľavo) je nielen osobnou priateľkou rodiny Klenovcov, ale aj štedrou sponzorkou činnosti Svitania a Domu Svitania. Aj tentoraz prišla k narodeninám zablahoželať – okrem spomienok na spoluprácu priniesla aj osobný
dar pre združenie v podobe dvoch tisíc eur.
foto: –ipo–

Zmizla hanba
mesta Malacky
O tom, že zdevastovaný obytný dom
na Partizánskej ulici v Malackách bol
už niekoľko rokov do slova a do písmena hanbou nášho mesta, netreba nikoho presviedčať.
Vyriešiť problém, s akým sa borí nejedno slovenské mesto, bolo zložité
a bolestné. Realita dnešných dní však
hovorí – hanba mesta Malacky zmizla
zo zemského povrchu.

Pripomeňme si, akým vývojom tento
bolestivý problém prešiel.
Začiatkom 80. rokov sa v obytnom
dome na Partizánskej ulici č. 27 začali
meniť nájomcovia, keď pôvodných nájomcov nahrádzali nájomcovia rómskeho pôvodu. V roku 2001 tu v 9-tich bytových jednotkách s výmerou obytnej
plochy 224,4 m2 (to je 2,7 m2/ obyvatePokračovanie na 3. strane

AKTUALITY

Hlava štátu
sa prešla
ulicami
mesta

V stredu 23. októbra sa uskutočnila návšteva prezidenta Slovenskej republiky Rudolfa Schustera v meste a okrese Malacky.

Dopoludnia sa prezident stretol
s vedením a zamestnancami spoločnosti Brose v automobilovom priemyselnom parku Lozorno a Swedwood
v Malackách. Jeho ďalšie kroky smerovali na Okresný úrad v Malackách,
kde ho prijal prednosta OÚ Dušan
Prokop.
Na Mestskom úrade v Malackách
privítal hlavu štátu primátor mesta Jozef Ondrejka starým slovanským zvykom – chlebom a soľou. Vo veľkej rokovacej miestnosti MsÚ sa pán prezident stretol s miestnymi autoritami –
poslancami Bratislavského samosprávneho kraja, Mestského zastupiteľstva
v Malackách, starostami okolitých obcí, podnikateľmi i zástupcami okresných inštitúcií. Slávnostný akt ukončil
zápis do Pamätnej knihy Mesta Malacky. Prvý muž štátu sa potom prešiel
do malackých uliciach a jeho ďalšia
cesta viedla do neďalekého Rohožníka.
–ipo–, foto: –oTaNo–

MsZ sa dištancuje
Publikovaním nasledovného materiálu plníme Uznesenie č. 142/2002, z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Malackách, ktoré sa konalo 12. 11. 2002:
Prerokovanie listu Vladimíra Moravčíka „Správy sa upravujú, mesto tuneluje” (na žiadosť komisie kultúry) – o prijatí uznesenia hlasovalo všetkých 25 prítomných poslancov, 24 hlasovalo za, 1 sa zdržal hlasovania, proti bolo 0 poslancov.
Mestské zastupiteľstvo
1) s a r o z h o d n e d i š t a n c u j e
od štýlu, neseriózneho a zavádzajúceho obsahu pamfletu, rozširovaného v našom
meste, na ktorom je uvedené meno poslanca Vladimíra Moravčíka a v ktorom sa okrem
iného spomína obvinenie primátora a poslancov mestského zastupiteľstva z rozkrádania
Mesta Malacky a jeho tunelovania.
2) p o v a ž u j e
obsah spomenutého pamfletu za nečistý spôsob vedenia predvolebnej kampane, ktorý je zameraný nielen na zdiskreditovanie súčasného primátora RNDr. Jozefa Ondrejku,
ale aj na poškodenie dobrého mena všetkých ostatných poslancov mestského zastupiMestskému kronikárovi Dr. Pavlovi Hallonovi sa splnil sen. Podal ruku už tretiemu slovenskému prezidentovi. Ako študent mal česť stretnúť sa s Jozefom Tisom, po ňom teľstva.
nasledoval Michal Kováč a pred mesiacom mu dlaň stisol Rudolf Schuster.

3) u k l a d á MsÚ
prostredníctvom miestnych médií – novín Malacký hlas a Okienka mesta v TV-Infokanál oboznámiť občanov mesta Malacky so stanoviskom poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí odmietajú takýto spôsob vedenia predvolebnej kampane ku komunálnym
voľbám.
O reakciu na prijaté uznesenie MsZ požiadal V. Moravčík:
„K môjmu listu s názvom: „Prvý kus pravdy o Malackách,” ktorý sa občanom mesta dostal do rúk, som chcel zverejniť časť o obsahu uznesení o začatí trestného stíhania vyšetrovateľom OÚ justičnej polície PZ v Malackách z októbra 2002. Má priamu nadväznosť na
obsah môjho doručeného listu. Pretože o zverejnení obsahu uznesení vyšetrovateľa nerozhodlo MsZ (tieto informácie sú však bežne zverejňované, nemôže byť ich časť obsahu v Malackom hlase uverejnená.”

O vyjadrenie k téme požiadal redakciu Malacký hlas Jozef Ondrejka:
„Od obsahu listu, pod ktorým je meno pána Moravčíka, sa dištancujem a jednoznačne
vyhlasujem, že sú v ňom nehorázne klamstvá. Každému občanovi nášho mesta som kedykoľvek pripravený argumentmi vyvrátiť všetky jeho takzvané „závery”. Autor listu mal za cieľ
pred voľbami pošpiniť moje meno. K takémuto kroku sa môže znížiť len ten, kto nemá občanom čo ponúknuť. S čistým svedomím môžem vyhlásiť, že som nezobral žiaden úplatok,
Malackí juniori nezbierajú len podpisy hokejistov. Ich zbierky rozšíril autogram pre- ani som nenadobudol žiaden majetok pochybným spôsobom. Nie som si istý, či takéto verejné vyhlásenie môže urobiť aj autor pamfletu.”
zidenta republiky.

Posledné patrilo k najdlhším
Dokončenie z 1. strany

sa určujú pravidlá povoľovania času predaja a času prevádzky služieb na území
mesta Malacky. Občanov sa najviac dotknú VZN o miestnych poplatkoch na rok
2003 a VZN o dani z nehnuteľnosti na rok
2003. Určite všetkých poteší, že mestské
dane sa nezvyšujú a úpravy miestnych poplatkov prinášajú veľké zmeny. V tomto
bode rokovania bolo schválené i vymenovanie Mgr. Dušana Šustera do funkcie riaditeľa ZŠ Ul. 1. mája, ktorá vznikla spojením dvoch ZŠ.
O odstránení nedostatkov
V rámci prevodov nehnuteľností a zmlúv
sa poslanci zaoberali štyrmi problémami.
Po tomto bode nasledovali body týkajúce
sa ekonomiky mesta. Poslanci zobrali na
vedomie správu o čerpaní rozpočtu mesta
za III. štvrťrok i správu hlavnej kontrolórky
mesta o kontrole vykonanej v Mestskom
centre sociálnych služieb. Diskusia sa opäť
rozprúdila na vyššie obrátky pri prerokovaní správy hlavnej kontrolórky o odstránených nedostatkoch zistených audítorom
a nedostatkoch zistených hlavnou kontrolórkou pri záverečnom účte mesta za rok
2001. Zastupiteľstvo nakoniec správu zobralo na vedomie a okrem iného uložilo
HK naďalej sledovať postup pri odstraňovaní nedostatkov. Poslanci následne odobrili 2. zmenu rozpočtu na rok 2002.

Prebytkový rozpočet
Aby sa mesto vyhlo rozpočtovému provizóriu, bol schválený rozpočet mesta na
rok 2003 s prebytkom hospodárenia v bežných výdavkoch vo výške 19 470 000 Sk,
ktorý by mal byť použitý na úhradu schodku v kapitálových výdavkoch mesta. Rozpočet sa však určite „otrasie” po zmenách
cien, ktoré sa očakávajú od 1. januára.
Ďalšími bodmi rokovania boli návrhy na
zvýšenie imania PROGRESu s. r. o., návrh
na urbanistickú štúdiu lokality Padzelek
a návrh Programu odpadového hospodárstva Malaciek. Všetky boli schválené. Predsedníčka komisie kultúry a propagácie zoznámila členov zastupiteľstva s plnením
koncepcie kultúry v meste. Všetci skonštatovali, že v tejto oblasti je viditeľné podstatné zlepšenie. V bloku informácií si poslanci vypočuli informácie o činnosti mestskej
polície za I. polrok 2002, o pripravenosti
na komunálne voľby, o činnosti komisií
mestského zastupiteľstva za III. štvrťrok
a o zahraničných vzťahoch mesta za uplynulé obdobie.
Po prerokovaní posledných dvoch bodov rôzne a interpelácia poslancov sa k prítomým prihovoril primátor mesta, ktorý
v stručnosti vyhodnotil činnosť MsZ za
uplynulé volebné obdobie a poďakoval
všetkým za ich prácu pre mesto Malacky.
ANTON PAŠTEKA
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Zmizla hanba
mesta Malacky
Dokončenie z 1. strany

ľa) a s celkovou výmerou 355,9 m (to je
4,3 m2/obyvateľa) žilo 83 trvalo bývajúcich občanov. Neplatenie nájmu sa
stalo takpovediac pravidlom. Dlhoročný negatívny vzťah nájomníkov k obytnému domu spôsobil jeho neobývateľnosť.
V roku 1997 mestské zastupiteľstvo
prijalo rozhodnutie odkúpiť nehnuteľnosť na Hlbokej ulici za 2,25 mil. Sk
s cieľom „zobytnenia” budovy (s odhadom 1,16 mil. Sk) a pozemok za účelom výstavby nových 10-ich bytových
jednotiek (3,5 mil. Sk). Skutočné náklady na výstavbu boli v roku 2001 8,5 mil.
Sk. V roku 1999 poslanci MsZ zamietli
náhradné riešenie – odkúpenie ubytov2

ne v areáli Kablexu za 0,5 mil. Sk vhodnej na presťahovanie neplatičov z Partizánskej ulice.
Rok 2000 – po rozhodnutí zastupiteľstva bola vypísaná občianska súťaž na
nájdenie riešenia daného problému s cieľovou odmenou 20 tis. Sk. Riešenie sa
však nenašlo. Rok 2001– mesto získalo
dotáciu 1,6 mil. Sk a vo svojom rozpočte vyčlenilo 4 mil. Sk – čiastku potrebnú
na dostavbu bytovky na Hlbokej ulici.
V septembri 2001 dostali neplatiči
výpoveď z nájmu. Celú históriu kauzy
sprevádzali sťažnosti obyvateľov a firiem na správanie nájomníkov rómskeho pôvodu, na devastáciu domu i okolia, znečisťovanie okolia, porušovanie
zásad občianskeho spolunažívania...

V októbri 2001 inicioval primátor
mesta verejné vypočutie. Jeho cieľom
bolo posilniť presvedčenie poslancov
mestského zastupiteľstva, že ich definitívne rozhodnutie bude zhodné s názorom väčšiny obyvateľov Malaciek. Verejnému vypočutiu predchádzal prieskum verejnej mienky. MsZ pred rokom
rozhodlo o riešení vysťahovania nájomcov kombináciou navrhnutých foriem.
V priebehu rokov 2001 a 2002 sa postupne z obytného domu vysťahovali
všetky rodiny. Na jar tohto roku Malacky navštívila a postup samosprávy ocenila splnomocnenkyňa vlády pre rómsku komunitu Klára Orgovánová. V septembri tohto roku sa začali demolačné
práce. Po ich skončení a vyčistení priestoru bude pozemok pripravený na výstavbu nového obytného domu. Verme,
že nájomníci nových obecných bytov
si budú vedieť viac vážiť strechu nad
hlavou.
IVANA POTOČŇÁKOVÁ
foto: –oTaNo–

Vo volebných
miestnostiach býva veselo

Výsledky parlamentných volieb 2002 sme aktuálne priniesli už v septembrovom vydaní Malackého hlasu. Pripomeňme si len, že 62,49 % -ná voličská
účasť priniesla takéto poradie úspešnosti politických strán v našom meste:
SDKÚ (26,83 %), SMER (20,63 %), HZDS-ĽS (13,43 %), ANO (8,53 %), KSS
(6,42 %), KDH (5,9 %). Volebné komisie, ktoré zobrali na seba náročnú úlohu
stráviť dva namáhavé dni vo volebných miestnostiach, boli okrem seriózneho
aktu uplatnenia si aktívneho volebného práva voličov svedkami kurióznych
situácií.
V Sokolovni napríklad člen komisie s úsmevom vítal mladučké prvovoličky:
„Pán predseda, dovoľte mi privítať naše prvorodičky!” Voliť prišiel aj cudzí štátny
príslušník, ktorý však nedostal do svojej poštovej schránky oznámenie o voľbách.
V snahe vyjsť mu maximálne v ústrety ho členka komisie poprosila o chvíľku strpenia: „Počkajte, moment – pozriem sa, či ste v telefónnom zozname.”
Vo volebnej miestnosti na mestskom úrade zase volebná komisia počula víťazoslávne zvolanie, ktoré sa ozvalo spoza plenty po tom, čo volič našiel hlasovací
lístok „svojej” strany: „Á, už ťa mám!” Ďalší volič zase spoza plenty vystrčil hlavu
a položil komisii otázku: „Nevíte, kde mám tu osmičku zakrúžkovat?” A potom vraj
– tajné hlasovanie! Isté však je, že prísť do volebných miestností sa oplatí. Okrem
toho, že rozhodujeme o svojej budúcnosti, je tam aj veselo.
–ipo–

AN KE TA

Pôjdete voliť?

Komunálne voľby, ktoré sa začnú v piatok 6. decembra o 14.00 h, sú pre
naše mesto rovnako významné (ak nie ešte významnejšie) ako voľby
parlamentné. S otázkou: pôjdete voliť? sme sa obrátili na niekoľkých
Malačanov. Tu sú ich odpovede:
Ali Reisenauer st.,
71rokov, bývalý reprezentant ČSSR
a Slovenska v boNa Partizánskej 27 nepomohol čarovný prútik, ani David Copperfield. To Mesto Malacky Ako z hororu – vstúpiť do obytného bloku xe:
vyriešilo pálčivý problém.
na Partizánskej 27 bolo životu nebezpečné. „Samozrejme v nastávajúcich komuSociálna oblasť
nálnych voľbách
pozitíva: zriadenie príspevkovej or- pôjdem voliť. Myslím si, že je to potrebganizácie Mestské centrum sociálnych né. Každý hlas má svoju váhu. Spýtam
služieb, zriadenie opatrovateľskej služ- sa: čo je to za človeka, ktorý neuznáva siDokončenie z 1. strany
na zasadnutí MsZ 12. 11. podarilo od- by, zintenzívnenie spolupráce so spolo- lu svojho hlasu a nejde vyjadriť svoju vôFinančná oblasť
strániť
čenskými organizáciami a záujmovými ľu a predstavu o budúcnosti mesta?”
pozitíva: stabilizácia mestských fizdruženiami dôchodcov, vznik Rady
nancií, zlepšenie úverového portfólia
Majetková oblasť
seniorov – poradného orgánu primá- Peter Ježek,
mesta, zníženie záväzkov a zvýšenie
pozitíva: usporiadanie zmluvných tora mesta, vznik protidrogovej Linky 23 rokov, súkromsolventnosti mesta, získanie niekoľkomi- užívacích vzťahov na lesné pozemky na dôvery
ný podnikateľ:
liónových grantov z programov Phare Vampíle, odpredaj mestských bytov,
„Áno, volieb sa zúa NOS na rozvojové programy, získa- zníženie pohľadávok mesta voči podniAk vaša skúsenosť či názor na ús- častním. Nie je mi
nie pozitívneho ratingového hodnote- kateľským subjektom
pechy nášho mesta hovorí iné ako jedno, ako voľby
nia mesta
negatíva: nepodarilo sa definitívne publikovaný materiál, mestská samo- v našom meste donegatíva: zistenie účtovných nedo- odstrániť nedostatky z inventarizácií správa rešpektuje váš názor. Stará padnú. Ísť voliť nie
statkov pri schvaľovaní Záverečného majetku mesta z predchádzajúcich múdrosť však hovorí: kto nič nerobí, je povinnosť, avšak každý Malačan by sa
účtu za rok 2001 – tie sa podľa správy rokov, nepodarilo sa zlikvidovať BYPOS, rozhodne nič nepokazí.
mal pričiniť o to, kto bude rozhodovať
hlavnej kontrolórky mesta prednesenej s. r. o.
–mh– o meste.”

Malacky 1999–2002

V dňoch 9.–12. novembra sa v Brne konala nesúťažná filmová prehliadka s názvom Kultúrne
bohatstvo bez hraníc. Jej organizátorom bola
Spoločnosť pre rozvoj medzinárodných kultúrnych vzťahov a podporu kultúrneho dedičstva
AD-FOR. Pre Malacky je však zaujímavejšie, že
moderátorkou tejto medzinárodnej prehliadky,
ktorá si dala za cieľ obohatiť divákov o nové informácie o vzdialených a menej známych kultúrach, bola 32-ročná Malačianka Beáta Reifová.
Táto filmová prehliadka bola ojedinelým projektom v európskom kontexte. Paralelne sa konala aj v slovenskom univerzitnom meste Trnava.
Aj tá má ambíciu stať sa festivalovým mestom
a okrem nesporného umeleckého prínosu očakáva i posilnenie lokálneho cestovného a turistického ruchu. S akým pocitom ste moderovali
takéto veľké medzinárodné podujatie?
„Na Slovensku sme sa v oblasti kinematografie
dostali do veľmi strnulej polohy, kultúra je „preamerikanizovaná”. Ponuku organizátorov som prijala
s potešením – mala som možnosť vidieť filmové
snímky z Venezuely, Portorika, Peru, Kambodže...
Okrem dokumentov a hraných filmov prehliadka
ponúkala očiam návštevníkov ukážky výtvarného
a hudobného umenia. Najsilnejším posolstvom festivalu je výzva k vzájomnému pochopeniu medzi
národmi, spájaniu kultúr a myšlienok.”
Dostali ste už ponuku organizátorov – budúci ročník prehliadky budete opäť moderovať, budete sa podieľať aj na marketingu tohto náročného podujatia. Marketingu a PR (vzťahy s verejMALACKÝ HLAS

11/2002

Marketing si robí každá rodina
nosťou – pozn. aut.) sa venujete aj profesionálne v spoločnosti Exide Slovakia, s. r. o. Dajú sa
tieto dve oblasti marketingu porovnávať?
„V prvom rade chcem povedať, že bude pre mňa
veľkou cťou zabezpečovať marketing festivalu Kultúrne bohatstvo bez hraníc. Myslím si, že tento festival má pred sebou veľkú budúcnosť, zakladajúca
spoločnosť je silným osobnostným združením. Nad
budúcim ročníkom prevzal záštitu primátor mesta
Trnava. Marketing je veľmi zaujímavou oblasťou života firiem. Spoločnosti so zahraničnou spoluúčasťou jeho úlohu nikdy nepodceňujú. Nesmie sa zúžiť
len na dodávateľsko-odberateľské vzťahy medzi výrobcom a kupujúcim. O tom hovorí aj „goodwill” –
vytváranie dobrého obchodného mena. Marketing
a komunikácia sú dôležité aj v bežných ľudských
vzťahoch. Jednoducho povedané – marketing si vytvára každá rodina.”
Mesto Malacky v tomto období realizuje projekt „PR samosprávy Dolného Záhoria”, v rámci
ktorého vzniká plán marketingovej komunikácie
samospráv miest a obcí na Záhorí s verejnosťou.
Aké princípy práce s verejnosťou by mohli samosprávy prevziať od firiem, ktoré sú v tejto oblasti o kus ďalej?
„Vytváranie účinnej komunikácie vychádza zo
siedmich základných krokov. Najprv si samospráva
musí definovať, kto je príjemcom vysielanej informácie. Potom si stanoví ciele komunikácie, definuje informáciu, ktorú chce odovzdať, vyberie komunikač-

né cesty a prostriedky, spracuje marketingový mix
a systém merania účinnosti propagácie a koordinuje
prenos medzi jednotlivými marketingovými tímami.
V oblasti verejnej správy je to vlastne každý obyvateľ obce. Pracovníci mestských a obecných úradov
by si mali uvedomiť, že svojou pracovnou pozíciou
zohrávajú veľmi dôležitú úlohu. Spoluvytvárajú
imidž úradu. Tu hrá dôležitú úlohu aj ľudská rovina;
každý z nich by mal mať pocit, že je vždy pripravený
profesionálne pomôcť komukoľvek, kto sa naňho
obráti. Chybou je, ak návštevníkov úradníci nazývajú „stránkami”. Toto označenie je anonymné, až negatívne. Klient je v prvom rade človek, ktorý s dôverou prichádza a verí, že úradníci mu s dôverou pomôžu vyriešiť problém. Žiadne emócie či osobné
problémy tu neprichádzajú do úvahy.”
Jedna z obrovských ukážok marketingu bola
aj volebná kampaň pred tohtoročnými parlamentnými voľbami. Pred štyrmi rokmi ste sa podieľali na volebnej kampani jedného z kandidátov – myslíte si, že aj na komunálnej úrovni, kde
si ľudia takpovediac pozerajú do okien a poznajú
sa po mene i činoch, je potrebné venovať kampani takú veľkú pozornosť? Nejde o manipuláciu
voličov?
„Je to skôr snaha získať si voliča pre myšlienku,
ktorú strana alebo kandidát tlmočí. Komunikačným
prostriedkom môže byť slogan, logo, farba či melódia. Pred parlamentnými voľbami sa napríklad silno
využívala pozícia ženy. Ženy – političky to hodnotili

Václav Procházka,
78 rokov, dôchodca:
„Voliť nechodievam. V Malackách
bývam od roku 1960
a nezúčastňujemsa
parlamentných ani
komunálnych volieb. Nepoznám ani kandidátov, nič o nich neviem.”
E. Ch., 66 rokov,
dôchodkyňa:
„Komunálnych volieb sa určite zúčastním. Žila som dlhé
roky na Spiši, teraz
už 9 rokov opäť
v Malackách. Nemám ešte presný prehľad o kandidátoch
na post primátora i poslancov, rada si ho
pozriem v Malackom hlase. Ak chceme,
aby o našom meste rozhodovali rozumní
ľudia, mali by sa všetci volieb zúčastniť.”
–ipo–, foto: –oTaNo–

rôzne. S odstupom času sa zdá, že boli umelo postavené na istú pozíciu a po voľbách sme zrazu zistili,
že napríklad vo vláde sa nenašlo jediné miesto pre
ženu. V Škandinávii, kde je postavenie ženy i jej
miesto v politike úplne iné, sa veľká pozornosť venuje sociálnym programom.”
Neoficiálna predvolebná kampaň sa v Malackách už dávno začala. Vidí na nej profesionál
podiel práce marketingových tímov?
„Samotní voliči – obyvatelia mesta Malacky, budú
mať možnosť posúdiť, či kampaň obsahuje štandardné marketingové prvky – rozumové, cieľové a akčné.
Najdôležitejší je kandidát – ako osobnosť, človek,
občan, odborník. Voliči sú nesmierne citlivou cieľovou skupinou. Vnímajú to, či kandidáti predkladajú
alternatívu, riešenia alebo ponúkajú len lacné frázy
a znižujú sa ku konfrontáciám. Dôležitá je slušná
ľudská forma, ktorá by mala byť i prirodzenou vlastnosťou kandidáta. Za najnižší spôsob komunikácie
považujem rôzne letáky v schánkach, pod ktoré sa
autori nepodpisujú, aby sa tak vyhli trestoprávnemu
stíhaniu. Volebný výsledok ukáže, ktorú líniu voliči
prijmú. Parlamentné voľby sú možno pre nás príťažlivejšie, pretože sme pod mediálnym tlakom. Komunálne voľby sa nás však dotýkajú bytostne.”
Pre budovanie dobrého mena mesta je každopádne dôležité to, že sa doň začínajú vracať rodáci. Ľudia ochotní odovzdať Malackám svoje
schopnosti. To je ten najlepší „goodwill”, najistejšia východisková pozícia pre vznik pozitívneho lokálpatriotizmu. Marketing samosprávy je aj o tom,
že ak občan bude cítiť, že mesto má oňho záujem,
–ipo–
sám mu rád odovzdá svoje schopnosti.
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KOMUNÁLNE VOĽBY 6.–7. DECEMBER 2002

Koho a kde budeme voliť?
V každom volebnom obvode volič zakrúžkuje maximálne troch kandidátov. Tu sú ich mená:
VOLEBNÝ OBVOD ČÍSLO 01
Okrsok č. 1, voliči bývajúci na uliciach: Stupavská
ul., F. Malovaného, Štúrova 2491, 2801, 2492
Volebná miestnosť: MŠ na Ul. Ľ. Fullu 16
Okrsok č. 2, voliči bývajúci na ulicicach: Ul. Ľ. Fullu, D. Skuteckého, Pri Maline, Štúrova – južná
časť po Boreckého
Volebná miestnosť: MŠ na Ul. Štúrova 2478/139
1. Štefan Bauman, 53 r., podnikateľ, Hnutie za
demokratické Slovensko
2. František Friala, 47 r., podnikateľ, koalícia:
Strana demokratickej ľavice, Strana občianskeho porozumenia
3. Miroslav Galba, 47 r., technik, koalícia: Slovenská demokratická a kresťanská únia, Aliancia nového občana, Demokratická strana
4. Julián Kabát, 41 r., invalidný dôchodca, koalícia: Strana demokratickej ľavice, Strana občianskeho porozumenia
5. Jozef Král, 47 r., výrobný riaditeľ, SMER
6. Andrej Kurek, 22 r., technik, Sociálnodemokratická strana Slovenska
7. Jozef Mračna, Ing., 47 r., technik, koalícia: Slovenská demokratická a kresťanská únia, Aliancia nového občana, Demokratická strana
8. František Písečný, 63 r., dôchodca, Slovenská
národná strana
9. Gabriela Sakalášová, Ing., 31 r., ekonóm – zamestnanec štátnej správy, Hnutie za demokraciu
10. Eva Savinová, MUDr., 47 r., lekárka, Hnutie za
demokratické Slovensko
11. Ľudovít Tanuška, 52 r., súkromný podnikateľ,
Hnutie za demokraciu
12. Pavol Tikl, 50 r., strojník, Kresťanskodemokratické hnutie
13. Marián Trnka, Ing., 31 r., vedecký pracovník,
nezávislý kandidát
14. Ján Vaškor, 53 r., technik, koalícia: Slovenská
demokratická a kresťanská únia, Aliancia nového občana, Demokratická strana
15. Jozef Walter, JUDr., 56 r., právnik, SMER
16. Viera Weissová, MUDr., 50 r., lekárka, nezávislý kandidát
17. Božena Žilavá, 51 r., invalidná dôchodkyňa,
Hnutie za demokratické Slovensko

VOLEBNÝ OBVOD ČÍSLO 02
Okrsok č. 3, voliči bývajúci na uliciach: Štúrova
ul., od Boreckého, gen. Štefánika, Boreckého,
A. Veselého, gen. L. Svobodu, Kalista Orgoňa,
Kukorelliho, V. Clementisa, kpt. Š. Uhra, J. Gabčíka, Ľ. Zúbka, J. Murgaša, Jilemnického, P. Blahu, L. Novomeského, Š. Čulena, Nádražná, Nám.
SNP, Radlinského
Volebná miestnosť: I. ZŠ na Ul. gen. M. R. Štefánika 1175/7
Okrsok č. 6, voliči bývajúci na uliciach: Mierové
nám., Kláštorné nám., J. Kostku, Jánošíkova, J.
Hollého, M. Nešpora, Slovenská, Budovateľská,
Vlastenecká, Robotnícka, Rastislavova, Mojmírova, Svätoplukova
Volebná miestnosť: Sobášna sieň, Mierové nám.
2954/22
1. Ivo Beklemdžiev Ing., 37 r., súkromný podnikateľ, nezávislý kandidát
2. Jozef Bulla, Ing., 57 r., elektrotechnik, Kresťanskodemokratické hnutie
3. Ladislav Czillaghy, 51 r., pedagóg, koalícia:
Slovenská demokratická a kresťanská únia,
Aliancia nového občana, Demokratická strana
4. Eduard Granec, MUDr., 64 r., lekár, koalícia:
Slovenská demokratická a kresťanská únia,
Aliancia nového občana, Demokratická strana
5. Rozália Habová, 46 r., učiteľka, nezávislý kandidát
6. Jozef Ivan, 73 r., dôchodca, Hnutie za demokratické Slovensko
7. Zdeno Ivan, 65 r., dôchodca, Komunistická
strana Slovenska
8. Ivan Jurkáček, 37 r., podnikateľ, koalícia: Slovenská demokratická a kresťanská únia, Aliancia nového občana, Demokratická strana
9. Stanislav Krivošík, 48 r., súkromný podnikateľ, Hnutie za demokraciu
10. Jozef Kuklovský, 49 r., živnostník, SMER
11. Peter Melichár, 52 r., konštruktér, Sociálnodemokratická strana Slovenska
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12. Ján Mihály, 55 r., techn. hosp. pracovník, Hnutie za demokratické Slovensko
13. Miloslav Mráz, Ing., 62 r., inžinier poľnohospodárstva, Hnutie za demokratické Slovensko
14. Mária Osuská, 56 r., dôchodkyňa, koalícia:
Strana demokratickej ľavice, Strana občianskeho porozumenia
15. Marián Polakovič, JUDr., 53 r., právnik – zamestnanec vo verejnej službe, Hnutie za demokraciu
16. Milan Sedláček, 46 r., technik, Slovenská národná strana
17. Mária Tedlová, Ing., 44 r., ekonómka, Kresťanskodemokratické hnutie
18. Pavol Walter, 53 r., obchodný riaditeľ, SMER
VOLEBNÝ OBVOD ČÍSLO 03
Okrsok č. 4, voliči bývajúci na uliciach: Ul. Záhorácka 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936,
1937, 1938, 1940, 1945, 1896, 1900, 1898, 55
Volebná miestnosť: III. ZŠ na Záhoráckej ul.
1918/49
Okrsok č. 5, voliči bývajúci na uliciach: Záhorácka 4, 5, 8, 9, Břeclavská, Brnenská, Poľná, Pribinova
Volebná miestnosť: Špeciálna škola, Pribinova ul.
16/1
1. Oto Divinský, 28 r., súkromný podnikateľ, nezávislý kandidát
2. Stanislav Fronc, 56 r., vodič, Sociálnodemokratická strana Slovenska
3. Miroslav Fruš, MUDr., 48 r., lekár, Hnutie za
demokratické Slovensko
4. Patrícia Hanzová, Ing., 44 r., chemický inžinier, koalícia: Slovenská demokratická a kresťanská únia, Aliancia nového občana, Demokratická strana
5. Jozef Hoffmann, MUDr., 58 r., lekár, Kresťanskodemokratické hnutie
6. Martin Johanes, 20 r., študent Ekonomickej
univerzity v BA, nezávislý kandidát
7. Martin Kadlíček, Ing., 45 r., dopravný inžinier,
Hnutie za demokratické Slovensko
8. Slávka Konečná, 28 r., súkromná podnikateľka, Hnutie za demokraciu
9. Zuzana Lepišová Ing., 39 r., elektrotechnik,
Kresťanskodemokratické hnutie
10. Miroslav Marek, 23 r., kuchár-čašník, koalícia:
Slovenská demokratická a kresťanská únia,
Aliancia nového občana, Demokratická strana
11. Vladimír Obselka, 55 r., frézar, Hnutie za demokratické Slovensko
12. Vladimír Oreský, 48 r., robotník, Komunistická
strana Slovenska
13. Ján Rozbora, 50 r., podnikateľ, Slovenská národná strana
14. Rudolf Salay, 53 r., dôchodca, Hnutie za demokraciu
15. Etela Slivová, 57 r.,ekonómka, koalícia: Slovenská demokratická a kresťanská únia, Aliancia
nového občana, Demokratická strana
16. Pavel Spusta, Ing., 45 r., stavebný inžinier, Sociálnodemokratická strana Slovenska
17. František Šafránek, 39 r., podnikateľ, SMER
18. Dalimír Tekel, 47 r., podnikateľ, SMER
19. Kamila Tomková, 40 r., sekretárka, koalícia:
Strana demokratickej ľavice, Strana občianskeho porozumenia
20. Milan Valachovič, RNDr. CSc., 46 r., vedecký
pracovník, nezávislý kandidát

21. Alena Volnárová, MUDr., 43 r., lekárka, nezávislý kandidát
VOLEBNÝ OBVOD ČÍSLO 04
Okrsok č. 7, voliči bývajúci na uliciach: Veľkomoravská 2410 až 2416, 2420, Bernolákova
Volebná miestnosť: MsÚ, Záhorácka ul. 1919/19
Okrsok č. 8, voliči bývajúci na uliciach: Veľkomoravská – rodinné domy, V. J. Kučeru Cesta mládeže, Vinohrádok, Hviezdoslavova, M. Benku,
V. Gajdoša, Kozia, Družstevná, Záhorácka – rodinné domy
Volebná miestnosť: ZŠ Záhorácka 95
1. František Čirka, 63 r., dôchodca, Hnutie za
demokraciu
2. František Čurka, 58 r., vedúci strediska, Kresťanskodemokratické hnutie
3. Alžbeta Dubajová, Mgr., 70 r., dôchodkyňa,
koalícia: Strana demokratickej ľavice, Strana
občianskeho porozumenia
4. Vladimír Guba, Mgr., 52 r., pedagóg, koalícia:
Slovenská demokratická a kresťanská únia,
Aliancia nového občana, Demokratická strana
5. Miloslav Jelenský, RNDr., 40 r., marketingový
pracovník, SMER
6. Milan Johanes, Ing., 47 r., stavebný inžinier,
Hnutie za demokratické Slovensko
7. Peter Konečný, 31 r., zamestnanec vo verejnej
službe, Hnutie za demokraciu
8. Jozef Kozel, RSDr., 72 r., dôchodca, Komunistická strana Slovenska
9. Štefan Matúšek, 53 r., kuchár, čašník, Hnutie
za demokratické Slovensko
10. Helena Mikulová, 52 r., sociálna pracovníčka,
Hnutie za demokratické Slovensko
11. Dominik Mízner, MUDr., 45 r., lekár, SMER
12. Štefan Ondraško, 55 r., technik, Slovenská národná strana
13. Anton Pašteka, Mgr., 53 r., učiteľ, koalícia:
Strana demokratickej ľavice, Strana občianskeho porozumenia
14. Gabriela Peťková, Ing., 35 r., kontrolórka, Kresťanskodemokratické hnutie
15. Daniel Reif, Mgr., 36 r., obchodný manažér,
nezávislý kandidát
16. Janka Slobodová, MUDr., 60 r., lekárka, Kresťanskodemokratické hnutie
17. Vladimír Strelecký, Ing. Arch., 37 r., architekt,
nezávislý kandidát
18. Jaroslav Šafr, Ing., 46 r., elektrotechnik, Sociálnodemokratická strana Slovenska
19. Bronislav Vosátko, Mgr., 32 r., bankový manažér, koalícia: Slovenská demokratická a kresťanská únia, Aliancia nového občana, Demokratická strana
20. Milan Zavřel, 50 r., kameraman, koalícia: Slovenská demokratická a kresťanská únia, Aliancia nového občana, Demokratická strana
VOLEBNÝ OBVOD ČÍSLO 05
Okrsok č. 9, voliči bývajúci na uliciach: Na brehu,
Sasinkova, Kollárova, Sládkovičova, J. Kubinu,
Kukučínova, Olšovského, Vajanského, Legionárska, Oslobodenia, Nová, Zámocká, Malé
nám., Nad Výhonom
Volebná miestnosť: Sokolovňa na Sasinkovej ul.
73/7
Okrsok č. 10, voliči bývajúci na uliciach: 1. mája,
M. Rázusa 2383/30

Volebná miestnosť: Ul. M. Rázusa (bývalé DJ)
blok 3
1. František Baláž, 54 r., referent, Hnutie za demokratické Slovensko
2. Zuzana Dobrodenková, Ing. Bc., 38 r., ekonómka, nezávislý kandidát
3. Pavel Dubček, MUDr., 54 r., lekár, Sociálnodemokratická strana Slovenska
4. Peter Ďurčo, 45 r., úradník, koalícia: Slovenská
demokratická a kresťanská únia, Aliancia nového občana, Demokratická strana
5. František Fiľakovský, 36 r., manažér, Slovenská národná strana
6. Milan Freund, Ing., 42 r., podnikateľ, Sociálnodemokratická strana Slovenska
7. Ladislav Hamar, 42 r., súkromný podnikateľ,
Hnutie za demokraciu
8. Ladislav Horáček, Ing., 45 r., inžinier ekonómie, Hnutie za demokratické Slovensko
9. Drahomíra Lörincziová, Mgr., 31 r., učiteľka,
nezávislý kandidát
10. Štefan Masarovič, Ing., 56 r., poľnohospodársky inžinier, Kresťanskodemokratické hnutie
11. Vladimír Mihočko, 54 r., tréner, koalícia: Slovenská demokratická a kresťanská únia, Aliancia nového občana, Demokratická strana
12. Vladimír Moravčík, Ing. CSc., 56 r., inžinier
ekonómie, Hnutie za demokratické Slovensko
13. Anton Nemeček, 64 r., dôchodca, Komunistická strana Slovenska
14. Marián Novota, 34 r., elektrikár, nezávislý kandidát
15. Alojz Sloboda, Ing., 46 r., technický pracovník, SMER
16. Mária Tarabová, 44 r., administratívna pracovníčka, SMER
17. Zlatica Tomkuliaková, 39 r., odborný referent,
koalícia: Slovenská demokratická a kresťanská
únia, Aliancia nového občana, Demokratická
strana
18. Anton Trenčanský, 52 r., údržbár, Kresťanskodemokratické hnutie
19. Mária Trenčíková, 44 r., laborantka-inv. dôchodca, koalícia: Strana demokratickej ľavice,
Strana občianskeho porozumenia
20. Peter Veruzáb, 55 r., vodič, Hnutie za demokraciu
VOLEBNÝ OBVOD ČÍSLO 06
Okrsok č. 11, voliči bývajúci na uliciach: Partizánska, Pezinská, Záhradná, Dielenská, Jesenského, Dubovského, Sadová, Továrenská, Ota Kožucha
Volebná miestnosť: Kúpalisko na Ul. Jesenského
924/29
Okrsok č. 12, voliči bývajúci na uliciach: R. Dilonga, B. Nemcovej, J. Krála, Hurbanova, Lesná, Rakárenská, Duklianskych hrdinov, Písniky, Hlboká, Vysoká, Táborisko, Džbankáreň, NsP
Volebná miestnosť: Slovakofarma na Ul. duklianskych hrdinov 651/47
1. Ján Bordáč, 51 r., technik, Slovenská národná
strana
2. Ján Držka, 52 r., konateľ, Kresťanskodemokratické hnutie
3. Jaroslav Dulanský, Ing., 41 r., elektrotechnik,
Kresťanskodemokratické hnutie
4. Dušan Galovič, 51 r., rušňovodič, koalícia: Slovenská demokratická a kresťanská únia, Aliancia nového občana, Demokratická strana
5. Jozef Gelinger, 49 r., živnostník, SMER
6. František Illý, Ing., 43 r., technický pracovník,
nezávislý kandidát
7. Lenka Kožuchová, Mgr., 28 r., finančný maklér,
nezávislý kandidát
8. Ivan Kršek, 64 r., dôchodca, Hnutie za demokraciu
9. Ľubomír Kurka, Ing., 43 r., poľnohospodár, koalícia: Slovenská demokratická a kresťanská únia,
Aliancia nového občana, Demokratická strana
10. Jozef Mládek, 56 r., technik, koalícia: Slovenská demokratická a kresťanská únia, Aliancia
nového občana, Demokratická strana
11. Ján Padyšák, 45 r., elektrotechnik, Hnutie za
demokratické Slovensko
12. Mária Pajpachová, Ing., 47 r., súkr. podnikateľ, Sociálnodemokratická strana Slovenska
13. Peter Partl, 36 r., podnikateľ, Sociálnodemokratická strana Slovenska
14. Marián Šafránek, 31 r., podnikateľ, SMER
15. Anton Tillner, 54 r., technik, Hnutie za demokratické Slovensko
16. Jaroslav Vaček, 51 r., podnikateľ, Hnutie za
demokratické Slovensko
17. Ladislav Zahradník, Ing., 52 r., stavebný technik, Komunistická strana Slovenska
18. Vladimír Zetek, Mgr., 34 r., herec, nezávislý
kandidát
MALACKÝ HLAS

11/2002

KOMUNÁLNE VOĽBY 6.–7. DECEMBER 2002

Kto sa stane primátorom mesta?

O post primátora
mesta Malacky sa
uchádza päť kandidátov (uvádzame
ich v abecednom
poradí).
Každý z nich dostal
v Malackom hlase
rovnaký priestor na
prezentáciu. Všetci
odpovedali na tri
otázky:
1. Aké priority v rozvoji mesta budete
v prípade úspešnej
kandidatúry na post
primátora mesta
presadzovať v nastávajúcich štyroch
rokoch?
2. Ako chcete tieto ciele dosiahnuť?
3. Čo získajú Malacky
Vaším víťazstvom
v komunálnych voľbách?

Podmienkou, ktorú
stanovila redakcia
Malackého hlasu
pre všetkých kandidátov pred zverejnením ich príspevku, bolo dodržanie
princípov etiky a neútočenie na protikandidátov.
Nuž, Malačania, pozorne čítajte, uvážlivo rozhodujte
A HLAVNE – PRÍĎTE
6. ALEBO 7. DECEMBRA K VOLEBNEJ
URNE!

1. Vladimír Moravčík, Ing. CSc.,
56 r., inžinier ekonómie, Hnutie za demokratické Slovensko
1. – a) vypracovať ekonomickú stratégiu (súhrn zásad) mesta
a analyzovať filozofiu riadenia
mesta;
b) efektívne a hospodárne zužitkovať každú korunu, ktorú
mestský rozpočet má;
c) vypracovať program prípravy mesta na pôsobenie našej
samosprávy v podmienkach EU;
d) pripraviť projekty obnovy
a rozšírenia kanalizácie, riešenia
dopravy a parkovania v meste,
odpadového hospodárstva, ktoré práve v spolupráci s predvstupovými a neskôr štrukturálnymi
fondmi budeme môcť v meste
realizovať;
e) pokoj a stabilitu pre bežný
život obyvateľov mesta, a to aj
vo vzťahu k prenášaným kompetenciám zo štátnej správy na samosprávu, riešeniu bytového
problému;
f) vytvorenie žičlivého podnikateľského prostredia pre živnostníkov a podnikateľov;
g) oživiť tradície vo vzdelaní,
kultúre a športe.
2. – a) predovšetkým tým, že
sa samospráva mesta a jej orgány stanú koordinátorom lokálnej
politiky;
b) využitím finančných zdrojov, ktoré ponúkajú aj existujúce
špecializované národné programy rozvoja a iné zdroje. Rozložiť
financovanie a vytvoriť spolufinancovanie viacerých zainteresovaných subjektov;
c) stanovením dlhodobých
priorít v rozvoji mesta a tento
prístup uplatniť ako systém v činnosti samosprávy mesta.
3. – Je to sugestívna otázka so
silným duševným vplyvom na inú
osobu. Odpoviem, ale nasledovne: nádejou a istotou nášho mesta je každý jeden z nás. Svojmu
mestu v prípade úspešnej kandidatúry ponúkam skúsenosti
a poznatky z komunálnej politiky
a praxe vrátane návrhov na riešenie problémov a spoluprácu so
všetkými občanmi bez rozdielu,
podnikateľmi i štátnymi inštitúciami a organizáciami tretieho
sektora.

Čísla, čísla a čísla
■
■
■
■
■
■

2. Jozef Ondrejka, RNDr., 37 r.,
učiteľ, koalícia: Aliancia nového
občana, Demokratická strana,
Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická
a kresťanská únia, Smer, Sociálnodemokratická alternatíva,
Strana demokratickej ľavice
1. – V prvom rade budem presadzovať, aby všetky priority odzrkadľovali skutočné potreby
mesta a jeho obyvateľov. Prednostné právo musia mať všetky
zákonom stanovené povinné
funkcie mesta. Nie je ich málo
a prechodom kompetencií k nim
pribúdajú aj povinnosti v oblasti
školstva, sociálnych vecí, zdravotníctva... Nad rámec zákona
chcem zlepšiť situáciu v školách
a škôlkach, zlepšiť starostlivosť
o seniorov a zdravotne postihnutých, pomôcť transformovať NsP
na funkčnú nemocnicu... Pre ďalší rozvoj mesta chcem presadzovať kontinuitu už v úspešne začatých krokoch vedúcich k zvyšovaniu počtu pracovných príležitostí, podpore malého a stredného podnikania, prípravy územia
pre bytovú výstavbu. A navrhujem, aby mesto medzi svoje ciele zaradilo aj niektoré veľké investičné projekty.
2. – Na veľké investície sú najvhodnejšie získané finančné zdroje, lebo tých vlastných býva vždy
málo. Na novú školu a Inkubátor
som do rozpočtu mesta už získal
asi 200 mil. Sk. Na zabezpečenie
ďalších projektov by som opäť
rád využil svoje skúsenosti a orientovanie sa v rôznych fondoch,
grantoch a dotáciách. Napr. na výstavbu závodu na triedenie odpadu a odkanalizovanie mesta fond
ISPA, na budovanie priemyselného parku fond PHARE, štátnu
podporu a kontakty na významných investorov, na bytovú výstavbu štátny fond.
3. – Človeka pevne rozhodnutého, že v prípade zvolenia bude
tak, ako doteraz, riadne a čestne
plniť povinnosti primátora, ochraňovať záujmy mesta a jeho občanov, a to podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Že určite nepodľahne záujmovým skupinám a dokáže eliminovať snahy
tunelárov. Vyhlasujem, že svojimi vedomosťami a skúsenosťami
som na prevzatie takýchto úloh
pripravený. Verím, že ako nestraník, podporovaný sedemkoalíciou a nezávislými občanmi, dokážem z Malaciek vytvárať dobré
miesto pre život.

v ostatnom volebnom období sa uskutočnilo 46 zasadnutí MsZ
účasť poslancov na nich bola 65–80 %-ná
najdisciplinovanejší boli poslanci: F. Čurka a J. Držka (46 účastí na zasadnutiach), M. Trenčíková
(45), A. Dubajová (44)
MsZ prijalo 25 nových všeobecne záväzných nariadení a 4 dodatky k existujúcim
počas štyroch rokov poslanci podali 227 interpelácií
počas volebného obdobia nastalo v 36-člennom poslaneckom zbore 8 zmien (odišli R. Osuský,
Š. Hrebík, F. Klíma, E. Blažíček, L. Adamovič a Z. Tomkuliaková; M. Krčmovi a A. Bičanovi predčasne
ukončil pôsobenie na poste poslanca náhly skon)
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3. Marián Polakovič,JUDr.,53 r.,
právnik vo verejnej službe,
Hnutie za demokraciu

4. Pavel Spusta, Ing., 45 r., stavebný inžinier, Sociálnodemokratická strana Slovenska

5. Ladislav Zahradník, Ing.,
52 r., stavebný technik, Komunistická strana Slovenska

Nemienim sa držať známeho
výroku: „Nikto vám nemôže dať
toľko, koľko vám ja môžem sľúbiť.” Pre mňa bude v prípade môjho zvolenia najdôležitejšie, aby
som sa s predchádzajúcim vedením mesta nerozchádzal bez toho, aby sme spolu zodpovedne
prehodnotili stav na prelome volebných období. Chcem tak dosiahnuť bezproblémové plnenie
úloh, ktoré sú rozpracované. Ak
by som vám ich teraz začal vymenúvať počnúc hlavnou prioritou,
ktorou je výstavba novej školy,
a končiac dokončením čističky
odpadových vôd, kopíroval by
som asi ostatných kandidátov. Ja
viem, že treba na ich realizácii
urýchlene pracovať naďalej.
Chcem vás oboznámiť aspoň
s minimom toho, čo bude, okrem
známych úloh, prioritou pre mňa.
V prípade môjho zvolenia urobím všetko pre to, aby sa na našich cestách nedialo to, čo sa na
nich deje dnes, budem omnoho
viac vychádzať v ústrety domácim podnikateľom pri hospodárení s nehnuteľným majetkom
mesta, život občanov mesta nebudú sťažovať také veci, ako je už
4 roky existujúca obrovská kaluž
pred Daňovým úradom alebo nezastavaný a neupravený priestor
pred AFK, položím základy budovania dôstojného kultúrneho stánku nášho mesta, rozsah stránkových hodín upravím tak, aby predstavoval minimálne 2/3 týždenného pracovného času (dnes je
to menej ako 50 %), oživím tradície Záhoráckych ľudových slávností a jarmoku v meste, postarám sa, aby šport a kultúra v meste našli väčšiu oporu v orgánoch
mesta, nebudem veľa hovoriť
o dôchodcoch a mládeži, ale o to
viac budem hovoriť s nimi.
Ako to chcem dosiahnuť? Poctivou prácou s ľuďmi, ktorých považujem za oddaných veci s neodmysliteľnou podporou poslaneckého zboru a stálou komunikáciou s občanmi mesta. Len oni
sú totiž barometrom správnosti
prijímaných rozhodnutí. Čo mojím zvolením mesto získa, ukáže
čas! Ja však urobím všetko, čo bude v mojich schopnostiach a silách. Nech však vyhrá voľby ktokoľvek, bez širokej účasti vás, občanov, na správe vecí verejných
nedokáže nič.

1. – Hlavnou prioritou pre
mňa je, aby sa ľudia v Malackách
cítili dobre. Riešenia problémov
nášho mesta sú krátkodobé a dlhodobé. Tie krátkodobé vieme
vyriešiť hneď a skoro zadarmo.
Je to čistota mesta, zeleň, lavičky
na oddych, opraviť chodníky,
triediť odpad ap. Na dlhodobé
potrebujeme viacročné investície.
Najdôležitejšie z nich je koncepčné riešenie základného
a stredného školstva, výstavba
cestného obchvatu, zachovanie
nemocnice, dobudovanie kanalizácie,rozvoj mesta a priemyselnej zóny, zníženie nezamestnanosti, zriadenie viacúčelového
kultúrno-spoločenského centra
a v neposlednom rade aj rozvoj
agroturistiky.
2. – Nespornou výhodou je
moja odbornosť v oblasti stavebníctva, ekonomiky, informačných
systémov, skúsenosti z vlastného
podnikania a osemročnej práce
poslanca a člena mestskej rady.
Tu som získal dostatočný prehľad
o potrebách mesta. Mesto nemá
dostatok vlastných zdrojov. Pokiaľ sa dá, treba využiť peniaze
z rozvojových programov a grantov z Európskej únie.
Je žiaduce zakladať odborné
kluby z členov kultúrnych, športových a záujmových združení,
z nadšencov, ktorí vo svojom voľnom čase a nezriedka aj z vlastných peňazí urobili kus poctivej
roboty. Týmto ľuďom treba vytvoriť podmienky, aby všetky svoje skúsenosti a nadšenie využili
v prospech rozvoja mesta. Jediná
možná cesta je spolupráca. Nás
všetkých.
3. – Mojím víťazstvom získajú
Malacky slobodu a voľnosť v rozhodovaní. Nie som členom žiadnej politickej strany. Mám voľné
ruky, nie som viazaný straníckou
disciplínou, ani koaličnými dohodami či inými sľubmi. Nebudem
písať biele a čierne knihy a bezhlavo podávať trestné oznámenia. Toho tu bolo už dosť a neprinieslo to osoh nikomu.
Viac sa o mojich zámeroch
dozviete v tlači a na internetovej
stránke http://www.spusta.sk.

1. – a) vytvoriť dobrú spoluprácu so všetkými politickými,
spoločenskými organizáciami,
podnikateľskými kruhmi a občanmi, ktorí svojou prácou, návrhmi
a myšlienkami pomôžu rozvoju
mesta. Podnikatelia musia dostať
prednostne všetky mestské zákazky a naproti tomu budeme
požadovať, aby zamestnávali
v prvom rade občanov z Malaciek a blízkeho okolia;
b) výstavbu škôl a školských
zariadení pre naše deti, výstavbu penziónu pre starších ľudí.
Doriešiť existenciu nemocnice
s poliklinikou a zabrániť jej sprivatizovaniu;
c) dôsledne dbať, aby rozvoj
mesta, budovanie komunikácií
sa vykonávali plynule počas celého roka, a nie až na konci volebného obdobia.
2. – Dobrou organizátorskou
prácou dať priestor poslancom
mestského zastupiteľstva, aby
skutočne zastupovali občanov
vo svojom volebnom obvode.
Vytvoriť im podmienky pre pravidelný styk s občanmi. Spoluprácou s podnikateľmi mesta vytvárať podmienky rozvoja ich
podnikateľskej činnosti tak, aby
sa zvýšila zamestnanosť. Starať
sa o finančnú zabezpečenosť
všetkých akcií, ktoré pre celé volebné obdobie budeme potrebovať zabezpečiť.
3. – Všetko to, čo som uviedol
v predchádzajúcich statiach,
musí priniesť úspech v oblasti
rozvoja Malaciek, ak sa budeme
držať nášho hesla: „Všetko pre
občanov Slovenska a Malaciek.”
Ak vytvoríme ovzdušie priateľské, pritom plne zodpovedné za
práce, ktoré nás čakajú – úspechy sa určite dostavia.

Prečo je dôležité zúčastniť sa
nadchádzajúcich komunálnych volieb?

■ sami v nich rozhodneme o kvalite nášho spoločného života ■ naznačíme predstavu o riešení problémov

nás všetkých ■ po prechode kompetencií zo štátnej správy na samosprávu je veľmi dôležité rozhodnúť,
komu zveríme do rúk vedenie mesta na nastávajúce obdobie ■ samospráva bude tým, kto bude riešiť všetky naše problémy ■ počet poslancov sa znížil o polovicu(z 36 na 18), o to dôležitejšie je, či do poslaneckých lavíc zasadnú odborníci ■ prirodzený prenos kompetencií vyžaduje vysokú kvalitu rozhodovania ■
úspešné môže byť len vedenie mesta schopné viesť dialóg a komunikovať s občianskymi aktivistami
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Vďaka darcom

Hematologicko-transfúzne oddelenie Nemocnice s poliklinikou v Malackách ďakuje svojim darcom, ktorí
v októbri darovali krv na našom oddelení. Osobitne sa chceme poďakovať tým darcom, ktorí opätovali výzvy
a pomohli nám v ťažkých situáciách
pri nedostatku krvi. Tento problém
pretrváva aj naďalej a zároveň prosíme ostatných darcov, aby prišli darovať krv na naše transfúzne oddelenie.
Darcovia v októbri 2002:
Roman Pavelka, Anton Hurban, Dana
Spuchláková, František Závoník, Stanislav Mikuš, Jaroslav Gažo, Milan Pitek,
Ľubomír Holeš, Daniel Pitek, Róbert
Sedláček, Štefan Arva, Milan Lukáček,
Miroslav Salay, Miroslav Iszer, Dušan
Kardián, Štefan Čermák, Jaroslav Foltýnek, Viera Ondrušková, Pavol Kresan,
Marta Pašteková, Marián Hanák, Ján
Hraško, Kamil Ftáčnik, Dušan Dvoran,
Martin Gašpar, MUDr. Dominik Mízner,
Ladislav Zaíček, Ladislav Rák, Ľubomír
Jurkas, Peter Mierný, Marek Oravec, Radovan Cibik, Ján Beňka, Peter Waschek,
Martin Roško, Silvia Danihelová a Katarína Danihelová.

Od 1. 10. do 31. 10. 2002
Agáta Markovičová, Kúty; Sabína Bihariová, Plav. Štvrtok; Sebastián Lener, Stupava;
Timotej Vasaráb, Kostolište; Tadeáš Krebs,
Sološnica; Dominik Štecher, V. Leváre; Adam Žilavý, Malacky; Zuzana Draškovičová, Plav. Mikuláš; Viktor Draškovič, Plav. Mikuláš; Dominika Božíková, Sekule; Roman
Kukumberg, Bratislava; Tomáš Zambo, Plav. Štvrtok; Filip
Suchánek, Malacky; Marek Osuský, Lozorno; Dávid Galba, Malacky; Adela Pullmannová, Malacky; Viktória Biháryová, Zohor; Marek Haberland, Malacky; Jakub Valášek,
Sekule; Aneta Vrablecová, Závod.

†

NIE SÚ MEDZI NAMI:

Rozina Sirotová, 1921, Láb; Anton Bilka, 1925,
Bílkove Humence; Jozef Hitmar, 1930, Malacky;
Mária Mihálová,1924, Sekule; Štefan Salay, 1932,
Vysoká pri Morave; Jozef Volár, 1950, Malacky; Božena
Gašparová, 1935, Malacky; Ignác Krchňavý,1923, Plav. Mikuláš; Anton Jurkovič, 1939, V. Leváre; Agneša Krajčírovičová, 1916, Malacky; Anna Pavlásková, 1924, Zohor; Mária Hricová, 1917, Lozorno; Rudolf Hraško, 1943, Stupava;
Mária Masarovičová, 1925, Pernek; Katarína Matiasková,
1921, Bratislava; Júlia Bajová, 1916, Malacky; Róbert Štuk,
1925, Vysoká pri Morave; Ján Bilka, 1931, Studienka; Jozef
Faragula, 1936, Sekule; Matej Gubiš, 1933, Malacky.

Sylvia Trutzová a Miroslav Šimek; Petra
Blusková a Ivan Tylka; Lucia Kimličková a Roman Košický; Lenka Kosinohová a Viačeslav Vasiliev;
Michaela Šulíková a Branislav Sedlák; Júlia Slaninková
a RNDr. Peter Novota.

PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:
Október 2002:
80 – Miloslav Dobrovodský, 28. 10. 1922; Viliam Slezák, 24. 10. 1922; Matilda Tesáková,
21. 10. 1922; Pavlína Greifová, 17. 10. 1922;
Emília Hofmanová, 11. 10. 1922; Alžbeta
Sedláková, 9. 10. 1922; Štefan Grujbár, 6. 10. 1922; Františka Gašparová, 4. 10. 1922; Jozef Slezák, 3. 10. 1922;
85 – Katarína Dubnická, 29. 10. 1917; František Osuský,
16. 10. 1917; Margita Benešová, 15. 10. 1917; Valéria
Ružičková, 13. 10. 1917; 96 – Michal Šmída, 28. 10. 1906.
November 2002:
85 – Karol Taraba, 1. 11. 1917; 90 – Jozef Osuský, 14. 11.
1912; 91 – Terézia Poláčková, 14. 11. 1911; 92 – Jozef
Puss, 9. 11. 1910; 95 – Katarína Strapcová, 21. 11. 1907;
98 – Anna Steidlová, 1. 11. 1904.
ANNAMÁRIA HORVÁTHOVÁ,
matrikárka

Poznáte zo svojho okolia človeka,
ktorý sa v tomto roku výrazným spôsobom pričinil o šírenie dobrého
mena mesta Malacky? Ak áno, zatelefonujte či pošlite nám jeho meno
i zdôvodnenie jeho nominácie (tel.:
79 66 123). Začiatkom budúceho roku primátor mesta opäť odovzdá
osobnostiam mesta ocenenie

Mojim čitateľom
Pýtate sa, kto som?
Som tou, ktorou som,
som nádobou s viditeľným dnom,
čo do mňa vložil on,
je láskou, je krásou, je snom
a spolu s mojím podielom,
zrkadlí sa nocou dňom...

Pálfiho srdce 2002

Niekto spieva, niekto kreslí
a niekto sa do slov vmestí,
čo ho teší, pichá, trápi,
čo doň ryjú doby drápy...
Čo sa do slov odieť nedá,
tomu býva často beda,
báseň veľa napovie,
premýšľajúci to vie...
Ak vás slovo verša blaží,
píšuci sa rád posnaží,
prospieť vetou na ceste,
vďačný za ten dar, vedzte...
Poprajme si vospolok,
veľa krásnych myšlienok,
veľa smelých činov a snov,
tiež veľa priezračných slov,
všetko dnešnou hodinou,
a nie až potom nad hlinou...

Z A B Á VA N Á S

POVEDALI SI ÁNO:

POTREBUJÚ KOČÍK:

PA N I V O Z Á R O VÁ
– Stará, mám sucho v hubje, súsed
mja volau, abych sa išeu k nim namazat.
– No, a ket sa vráciš, máš potom
enem jednu diagnózu: BESNOTA!
•••
– Do ví, na jakú vodu je normovaná
malacká kanalizácia, – uvažuje nahuas
pred ženú Francek.
– No na storočnú neé, lebo ket sa valiua, šeckým, co majú guličky povyrážaua
do pivníc, – odpovidá žena.
•••
– Chuapi sú jak cibula, čím víc ju šúpeš, tým víc puačeš, – poúča mama céru.

Babičkina polievka
SPOTREBA:

4 dkg masti alebo oleja
2 dkg hladkej múky
2 dkg cibule
12 dkg zeleru
12 dkg tvrdého syra
10 dkg pretlaku
2 dkg cukru
6 dkg žemlí, voda, soľ
POSTUP:

Očistený, pokrájaný zeler podusíme
na masti, zaprášime múkou, popražíme,
zalejeme vodou, pridáme pretlak, postrúhaný syr, cukor, soľ a povaríme. Do
hotovej polievky pridáme žemle pokrájané na rezance.

Slovenská živnostenská
komora v Malackách
Mesto Malacky v rámci rozpočtových prostriedkov poskytlo hematologicko-transfúznemu oddeleniu Nemocnice s poliklinikou v Malackách dotáciu vo výške 54 175
Sk na kúpu kvapalinového termostatu. Toto zariadenie slúži na udržiavanie teploty
ľudského tela, ktorá je potrebná na vyšetrovanie vzoriek krvných sér pacientov.
Dôležité je to najmä u pacientov, ktorí čakajú na operáciu, i pacientov so srdcovocievnymi chorobami, ktorým lieky rozrieďujú krv. „Táto pomoc Mesta Malacky hematologicko-transfúznemu oddeleniu NsP nie je prvou lastovičkou,” hovorí MUDr. Elena Hamzová. „Mesto už kúpilo nášmu oddeleniu chladničky a mrazničky na skladovanie krvi od darcov.” Na snímke hlavná sestra Erika Staňková pracuje na novom kvapalinovom termostate. Denne tu vyšetria päťdesiat vzoriek krvi.

ANNA JANSKÁ, Moravský Sv. Ján

text a foto: –ipo–

Ustanovujúca schôdza Okresnej zložky Slovenskej živnostenskej komory v Malackách sa uskutočnila 16. októbra v sídle
spoločnosti Schaffy. Ustanovujúce zhromaždenie za predsedu predstavenstva
zvolilo Ing. Milana Malatu. Zhromaždenia
sa zúčastnil a svoje skúsenosti s riadením
Krajskej zložky SŽK malackým živnostníkom odovzdal Ing. Vojtech Gottschall.
Vznikom novej stavovskej organizácie
chcú živnostníci vytvoriť priestor pre podporu podnikania v našom regióne. Nová
organizácia má mať ako legitímny zástupca malých a stredných podnikateľov
vplyv na formovanie profesionality živ-

nostníkov na odbornom princípe a má
byť serióznym partnerom pre bankové
inštitúcie. Zasadnutia ustanovujúcej
schôdze sa zúčastnil aj primátor mesta.
Vyjadril potešenie z toho, že Slovenská
živnostenská komora sa etabluje v našom
meste. Zároveň pripomenul, že námietky
z minulosti, kedy sa ozývali výhrady proti komunikácii podnikateľov so samosprávou, sú zažehnané. Mesto bude podporovať malých a stredných podnikateľov
prostredníctvom inkubátora, v ktorom po
realizácii 1,8 miliónovej investície z programu Phare ponúkne priestory začínajúcim podnikateľom.
–ipo–

VYZUJTE SI PAPUČE A PRÍĎTE ZA KULTÚROU

Kino Záhoran Malacky
November 2002
30. sobota Agent bez minulosti
MP-12
31. nedeľa Hrajú: M. Damon, F. Potenteová, C. Cooper, B.
Cox, C. Owen
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ
Začiatky predstavení: štvrtok, piatok, sobota a nedeľa o 19.15 h
Informácie: 0905 650 070, 0903 939 040, vikino@gmx.net
http://www.zahoran.szm.sk

ZCK pozýva
28. 11.

Napriek nepríjemnému počasiu bola obradná sála aj 30. októbra plná. Už pri vstupe vítal všetkých úsmev a podanie ruky. Hostia
prechádzali do siene špalierom malých mažoretiek. Dôchodcom boli adresované slová
vďaky za celoživotnú prácu pre rodinu, mesto a spoločnosť. Účastníci stretnutia sa zároveň podpísali do Pamätnej knihy mesta.
Úvodné slová básne Dr. J. Pagáčovej: „Každý deň stretnúť človeka – to stačí,” sa niesli celým slávnostným stretnutím.

Každý deň stretnúť človeka

Dokončenie z 1. strany

re zúčastnených. Po oficiálnej časti
program spestrilo vystúpenie malackých mažoretiek, detí z MŠ na KollároMALACKÝ HLAS
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vej ulici v Malackách a bonbónikom bol
primátorov spev a hra na gitare v sprievode klávesovej hudby Štefana Daniela.
–JaSe, ad, ipo–, foto: –oTaNo–

Stretnutie milovníkov fotografie FOTOTRIBÚNA
(o 18.00 h v ZCK na Čulenovej ulici č. 5)
29. 11. II. Slávnostná premiéra MOC Divadlo na hambálku, J. G. Tajovský, J. a Š. Moravčík – Ženský zákon,
réžia: Vlado Zetek (o 18.00 h v SD ZCK)
Pravidelné aktivity:
pondelok, piatok 19.00–22.00 h – pravidelné skúšky ochotníckeho divadla, streda 19.00–21.00 h – skupina historického šermu OCELOT, štvrtok 16.00–18.00 h – tanečná škola FANATIC, sobota, nedeľa 14.00–17.00 h – skupina historického šermu OCELOT, sobota 10.00–12.00 h – detské divadelné štúdio, piatok 16.00–19.00 h – stretnutie OZ PEER
Jazykové kurzy:
nemecký jazyk – streda, anglický jazyk – pondelok
Výstava Tina Gallová – Kameňomaľby 4. 11.–29. 11. 2002
Otvorené: pondelok–piatok 9.00–12.00, 13.00–17.00 h, sobota, nedeľa 14.00–17.00 h
Program ZCK na december 2002
1.–22.12. Adventné Malacky – každý štvrtok a nedeľa o 17.00 h
na Malom námestí: vystúpenie speváckych zborov,

2. 12.
6. 12.
8. 12.
13. 12.
a 16. 12.
14 . 12.
19. 12.
19. 12.
20. 12.
29. 12.

gospelových skupín, pesničkárov, príchod Mikuláša
do Malaciek, koncert žiakov ZUŠ, Betlehem...
Divadelné predstavenie Ženský zákon v SD ZCK
(o 18.00 h)
Mikulášsky darček deťom – MŠ, ZŠ, Divadlo Maškrta– Dať a v láske uchovať (o 9.00 a 11.00 h v SD ZCK)
Malí majstri z Vánku – tvorivá dielňa, výroba vianočných ozdôb (spoluorganizátor DC VÁNOK o 15.00 h)
Stretnutie s Tháliou pre MŠ, ZŠ, ŠK, Divadlo Bibiána: Betlehemská hra (o 9.00, 11.00 a 14.00 h)
Slávnostné založenie Klubu výtvarníkov ART CLUB
2002 spojené s vernisážou výstavy a kultúrnym programom – Minirecitál Zuzany Alenovej (o 16.00 h)
Vianočné verejné čítanie s Coca -Colou (o 8.30 h
v SD ZCK)
Príchod Coca -Cola vianočného kamióna, Vianočný mestský päťboj (pred A centrom a ZUŠ)
Akadémia III. veku – vianočný darček pre všetkých
dôchodcov, voľný vstup na divadelné predstavenie
Divadla na hambálku Ženský zákon
Rozprávková nedeľa (o 15.00 h)

Výstavy: 1.–13. decembra – TAPISÉRIE
Od 14. 12. 2002 do 10. 1. 2003 – výstava ART CLUBU 2002
po–pia 9.00–12.00, 13.00–17.00 h; so–ne 14.00–17.00 h
■ KRYPTY: na požiadanie tel.: 772 25 37
Pravidelné aktivity:
■ Jazykové kurzy pre dospelých – anglický a nemecký jazyk
■ Divadlo na hambálku
■ Detské divadelné štúdio
■ Skupina historického šermu OCELOT
■ Fototribúna
■ Tanečné štúdio FANATIC
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INZERCIA

V‰eobecná úverová banka, a. s.
ãlen finanãnej skupiny Gruppo IntesaBci
ponúka
v‰etk˘m obyvateºom Malaciek a okolia
komplexné finanãné sluÏby
pre obãanov a podnikateºov
●

pohodlné spravovanie Va‰ich financií
otvorenie a vedenie úãtov v Sk a CM
tuzemsk˘ a zahraniãn˘ platobn˘ styk
zmenárenské sluÏby
sluÏby elektronického bankovníctva – Kontakt, GSM banking, Internet banking
debetné a kreditné platobné karty
balíky sluÏieb
od 1. 11. 2002 zv˘hodnen˘ balík pre mlad˘ch ºudí vo veku od 18 do 26 rokov „START KONTO”
s moÏnosÈou v˘hodne získaÈ nové mobilné telefóny od Euro Telu.
●

vkladové produkty a nové formy investovania – podielové fondy teraz v rámci akcie „Na‰tartuj svoje peniaze”
moÏnosÈ kombinovaného investovania a súÈaÏ o ‰t˘lov˘ automobil SMART a hodnotné ceny
pri vklade minimálne 20 000 Sk na vybrané vkladové úãty VÚB, a. s., a tej istej sumy
do Korunového fondu VÚB Asset Management získate okrem v˘hodn˘ch v˘nosov aj moÏnosÈ zaradenia do súÈaÏe.
●

financovanie Va‰ich potrieb – spotrebn˘ úver
‰iroká ‰kála úverov˘ch produktov – bezúãelové úvery,
‰peciálny úver pre mladomanÏelov a ‰tudentov so zv˘hodnen˘mi podmienkami
●

investície do nehnuteºností – hypotekárny úver
bezplatné odborné poradenstvo
najr˘chlej‰ia moÏnosÈ získaÈ finanãné prostriedky na investíciu do nehnuteºnosti –
kúpa, stavba, rekon‰trukcia, modernizácia
zv˘hodnené podmienky pre mlad˘ch ºudí, moÏnosÈ poistenia úveru
do konca roka 2002 moÏnosÈ získaÈ ‰tátny príspevok 4,5 %
Viac informácií Vám radi poskytneme vo Va‰ej poboãke VÚB, a. s., Malacky – Záhorácka 15,
denne od 7.30 –16.30 h
prípadne telefonicky na ãísle 034 / 772 38 47, 034 /772 43 90

Vitajte v lep‰ej spoloãnosti
www.vub.sk ✆ kontakt 0800 12 12 12
MH 02/F28
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NÁZORY A ZAUJÍMAVOSTI

Čo je to
Milí čitatelia,
spoznať osoby, krstiace perlivým mokom základný kameň Priemyselno-technumerológia? (3) nologického
parku Záhorie, nebolo pre vás problémom. Z autorov mnohých

AQUAVIVA

správnych odpovedí sme vyžrebovali Žofiu Nemochovskú, ktorá získava balík
zákuskov z cukrárne Dobrotka. Prosíme výherkyňu, aby sa ohlásila v redakcii.
Dnešný oriešok na rozlúsknutie vám prináša fotografiu mládenčeka pri kočíku, ktorý – keď vyrastie – bude šéfom okresnej inštitúcie.
Uhádnite, kto je na fotografii?
Svoje tipy nám posielajte
alebo hádžte do schránky na
budove MsÚ do 6. decembra.
Výhercu opäť odmeníme
dobrotami z Dobrotky.
Tešíme sa aj na fotografie
z vašich rodinných albumov.
Pošlite nám ich a stanete sa
spolutvorcami tejto obľúbenej rubriky.

KTO JE NA FOTOGRAFII?

V minulom čísle Malackého hlasu sme si
priblížili čísla 1–4, dnes si porozprávame
o ďalších jednociferných číslach.
5 – citová hĺbka, zmena, druhé vodcovské číslo; 6 – harmónia, súlad, cit ku kráse a estetike, číslo ženského princípu; 7 –
druhé fyzické číslo, liečiteľské schopnosti, pochopenie a spoluúčasť; 8 – logika a intelekt, rovnováha, zákon príčiny
a následku = karma, tretie vodcovské číslo; 9 – analytické schopnosti, univerzálna múdrosť;
Prirodzene, od seba sa líšia napr.1, ktorá je zo dňa, od takej, ktorá sa nachádza
v roku narodenia alebo je to 1 vyjadrujúca životné číslo, resp. nejaký medzisúčet,
(mesiac sa v numerológii značí rímskou
číslicou). Zároveň je rozdiel, či sa v mriežke vyskytuje číslica 1-krát alebo x-krát.
Ľudia narodení v tomto tisícročí – samozrejme doteraz – môžu mať napr. štyri
dvojky–22. III.2002,ale 1 sa môže vyskytnúť maximálne 3-krát 11.III.2001.Vminulomtisícročíboli dátumy zase bohatšie na
1-ky–napr. 11.III.1111.Aký rozdiel je medzi
1- krát a x-krát sa vyskytujúcou číslicou
v mriežke si povieme nabudúce.
Otázka: Ktoré sú „vodcovské” čísla?
Odpovede nám posielajte, alebo hádžte
do schránky na budove MsÚ do 6. decembra. Za správnu odpoveď z minulého čísla odmeníme voľnou vstupenkou
do salónu Aquaviva Marcelu Vestenickú z Ul. 1. mája v Malackách. Prosíme
výherkyňu, aby sa prihlásila v redakcii.

Prednedávnom krstili mňa;
keď vyrastiem, sám sa stanem krstným otcom (trebárs
knihy)!

Uhádnite, kto je na fotografii!

KUPÓN

11

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

KUPÓN

11

DROBNÁ INZERCIA
■ Predám Avia vyklápač, JCB 3D, V3S valník
HR 3001. Tel.: 0907 208 671.
■ Predám tatranský profil, cena + dovoz 170
Sk/m2. Tel.: 0905 465 733.
■ Predám zánovný dámsky jahňací slovenský kožuch so šálovým golierom č. 40. Cena
dohodou. Tel.: 772 41 64.
■ Predám v Malackách jeden starší a jeden
novší rodinný dom, oba na jednom pozemku s rozlohou cca 3/4 ha. Cena dohodou.
Informácie na tel. 772 64 15.

Ponúknite do prenájmu
obchodné priestory v Malackách
Umiestnenie: Radlinského ul. alebo blízke okolie križovatky, prípadne v blízkosti
centra – plocha min. 15 m2 (priestor môže byť spoločný aj s inou predajňou) Podmienkou je prízemie a výklad alebo okno
☎ 0903 796 055
do ulice.
MH 02/F29

Opravujem chladničky
a mrazničky

Pavol Šišolák, Závod 663,
tel.: 034/779 94 35, 0903 750 612.

So Svitaním vychádza
slnko nádeje už 10 rokov

Dokončenie z 1. strany

na začiatky činnosti združenia predsedníčka Eliška Klenová. „Spolu s ďalšími
dvoma mamičkami sme presvedčili niekoľko rodín, aby sa k nám pridali. A tak
11.novembra 1992 na Štúrovej ulici v Malackách deväť rodín založilo Svitanie.”
Rodiny sa začali stretávať, o problémoch
sa začalo konečne otvorene hovoriť. Postupne sa zrodila spolupráca združenia
so samosprávou, tradícia organizovania
rôznych podujatí pre deti. V Jakubove
sa stará materská škola po niekoľkoročnom úsilí premenila na denný stacionár
pre malé, mentálne postihnuté deti a zácvikové stredisko pre starších ľudí s mentálnym postihnutím.
„Nebyť pomoci našich zahraničných
partnerov, asi by sme nemali dôvod oslavovať,“ zamýšľa sa E. Klenová. „Spolupráca Svitania s Lebenshilfe Siegen v Severnom Porýní-Vestfálsku sa začala písať
pred ôsmimi rokmi. Naším ďalším partnerom je holandská nadácia Stichtung
ConAction z Venló. Obom vďačíme za
výdatnú finančnú i poradenskú pomoc.“
V ostatných troch rokoch sa Svitaniu podarilo pripraviť v spolupráci so známymi
hercami, spevákmi a hudobníkmi tri benefičné koncerty a dve výstavy hmyzu
z celého sveta. Združenie tak rozdáva
poučenie a zábavu a prostredníctvom finančného výťažku z týchto podujatí napĺňa ciele svojho vzniku – pomáha ľuďom s mentálnym postihnutím.
O kultúrny program slávnostného
stretnutia, ktorý moderovali Štefka a Nina
Novákové, sa postarali samotní klienti Svitania – rodinná kapela Sýkorovci, Peťko
Bízek, tanečná skupina Narcis, Janka Be-

ňová, Janka a Martinka Hurbanové, Silvia Dányová, Mária Balážová a Vierka
Valová s Ivanom Klenom zatancovali Valčík na rozlúčku. Už tradičným hudobným
hosťom na podujatiach Svitania bola aj
tentoraz hudobná skupina Vega zo Zohoru. Celý večer sa niesol v znamení vďaky
– poďakovania za desaťročnú pomoc
všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom
prispeli k úspešnej činnosti združenia.
Ľudia s mentálnym postihnutím tvoria
najpočetnejšiu skupinu medzi zdravotne postihnutými občanmi na celom svete. Inak tomu nie je ani na Záhorí. So
Svitaním im už desať rokov každý deň
vychádza slniečko nádeje.
I. POTOČŇÁKOVÁ

Svitanie ZPMP ďakuje za pomoc pri
realizácii osláv Mestu Malacky, Obci
Jakubov, GOODS–Metal, s. r. o., Malacky, JUDr. M.Vícenovej, L.Čtverákovej, Záhoráckym pekárňam a cukrárňam, D. Chválovi, A. Mlynárikovi, O.
Mlynárikovej, V. Mikšíkovej, PharmMr. Kapryšovej, kvetinárstvu Semanovcov a Čermákovcov, skupinám Záhorák a Vega.

Riaditeľstvo Gymnázia
v Malackách
srdečne pozýva na

Deň otvorených
dverí,
6. decembra 2002 od 9. do 14. h

ZÁHORSKÁ VES – Knihu s názvom NAJZÁPADNEJŠIA NA
SLOVENSKU pred očami asi
stovky svedkov pokrstili v piatok 25. októbra v najzápadnejšom sídle nášho malého Slovenska – v Záhorskej Vsi. Autor Oto Šimkovič, rodák z tejto
záhorskej obce, knihu vydal vo
vydavateľstve Veda. „Dlho som
rozmýšľal, čím dielo pokrstiť,”
vyznal sa krstný otec Ing. Dušan Prokop, prednosta OÚ
v Malackách. „Prvá myšlienka
padla na vodu z rieky Moravy,
ktorá nám každoročne v čase
záplav robí starosti. No potom
som usúdil, že nič nemôže byť
na krst lepšie ako pravý „gajarský scenolez”. Držiac v ruke
originálnu fľašu moku z neďalekých Gajár sa zhostil vykonania obradného aktu.
text a foto: –ipo–

V rubrike ČO SA ČÍTA? prinášame prehľad najčítanejších kníh v Malackách,
aspoň podľa záujmu návštevníkov kníhkupectva Ľubica v obchodnom centre hotela Atrium. V novembri bol najväčší záujem o knihy: D. Steel – Panské sídlo,
N. Krausovej – Denník pestúnky, A. Štiavnického – Alžteba Bátoryčka.
Ak súhlasíte s tvrdením, že najlepším priateľom človeka je kniha, môžete súťažiť
s Malackým hlasom o zaujímavú knihu Johna Saula Temnota. Do žrebovania vás
zaradíme, ak nám do 6. decembra spolu s nalepeným kupónom pošlete správnu odpoveď na otázku: v rokoch 1938–1946 vyučoval na františkánskom gymnáziu v Malackách stredoškolský profesor, ktorý bol v rokoch 1947–56 väznený a neskôr pracoval ako dokumentár Matice slovenskej. Jeho meno je:
a – Vševlad Jozef Gajdoš, b – Vendelín Ján Gajdoš, c – Viliam Juraj Gajdoš.
V minulom kole ste mali uviesť, aké jazykové mutácie obsahuje nová mapa mesta Malacky. Za správnu odpoveď: anglickú a nemeckú, odmeníme knihou
Škola chrbtice Štefana Hlásnička z RoKUPÓN
hožníka. Prosíme výhercu, aby sa ohlásil
v redakcii.
KNÍHKUPECTVO ĽUBICA

Č O SA Č Í TA ?

11

MH 02/F1

KRÍŽOVKA

MALACKÝ HLAS

11/2002

VODOROVNE – A legendárny kapitán ponorky z Verneho románu; veľkofilm s Liz Taylorovou; dopravná značka
B časť cyklistických pretekov; stanica
technickej kontroly; polomer; obyvateľ
Ruska; skúter po záhorácky C spoluhlásky slova ZINOK; predložka; plošná
miera; kyslík; spojka; okresná vojenská
správa; časť mena Zlatica D ad acta;

prvá časť tajničky; Čestmír – Milan E
druh opracovaného dreva; nevyuži dôveru niekoho; vkladali sadenice do zeme F neslobodný človek nútený pracovať pre pána; najvzácnejšia tekutina;
samohláska; výkon futbalistu; golier
G štát v juhovýchodnej Ázii; druhá
časť tajničky; sústava platidiel.
ZVISLE – 1 nebol neverný 2 sopka

v Európe; druhá časť slova SPARTA
3 olejnatá plodina; Jaroslav 4 primát;
naplavenina 5 draslík; začiatok abecedy; tropické šialenstvo; dusík 6 LasicaSatinský; spodná časť vlnovky; pojem
duše u starých Egypťanov 7 poschodie; kosák po česky 8 žlté farbivo po
záhorácky; časť slova EKVIVALENT
9 prehovor – po česky 10 papagáj;
Ak nám do 6. decembra spolu s nalepeným kupónom
pošlete správne vylúštenie tajničky
krížovky, zaradíme
vás do žrebovania
o voľný nákup
v hodnote 300 Sk
v OD Jednota.

japonský alkoholický nápoj 11 štíhle
ozdobné stromy; výlučok ľudského tela
12 ŠPZ Rimavskej Soboty; Klausova politická strana; ŠPZ Pezinka 13 spojka; síra; zobral; Uršula 14 značka slovenskej
meny; som v sedavej polohe 15 najvyššia karta; čas po anglicky 16 obi, napr.
orechy; iba 17 druh plavidla.
Pripravil: JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

Ž R E B OVA N I E

Francek z Joškú sa stretnú v obchodze
a dajú sa do reči. Francek sa pretuačiu
k Joškovi a povidá mu:
„Pod sem, ty potvoro. Šak sas mi aňi
nepochváliu, že tvoja Štefina bude kandidovat do obecňího zastupitelstva jak poslankyňa. Ná do ju na to navédeu?“
Joška sa enem uškrne pod fúzama, poohlédá sa, či ho ňegdo neposúchá a pocichu povidá Franckovi:
„Francku múj, já sem to vymysleu. Šak
už sa to s ňú nedá doma vydržat, šak ju
dobre poznáš. Hubu má jak gulomet
a nespuscí se mňa ceuý deň oči. Sekíruje mja horší, jak ked sem byu na vojňe.“
„No dobre,“ povidá Francek, „ale co
to má společního z její kandidovaním na
poslankyňu?“
Joška prevrácí oči a vyblafne na Francka:
„Moc to má společního, Francku, velice moc. Šak tí jejich zasednúcá obecního zastupitelstva trvajú dúho do noci
a ona tam bude moset sedzet! No a ked
ona bude sedzet tam, tak ... (dokončenie Jožkovho plánu ukrýva tajnička)“.

Spomedzi čitateľov, ktorí nám
poslali správne vylúštenie tajničky krížovky – „...pú hodziny skúrej dom”, sme vyžrebovali Zuzanu Lepišovú zo Záhoráckej ul.
v Malackách, ktorá získava tričko od občianskeho združenia
NEVERLAND.
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Bez peňazí
to ide ťažko

obsadila v minulom ročníku druhé miesto. Druhé miesto pod vedením trénera
Ľudovíta Osleja získali i mladší žiaci
a horšie by nechceli skončiť ani teraz.
Najviac sa v minulom roku darilo pod vedením trénera Dušana Šustera hráčom
v školskom športovom stredisku, ktorí
vyhrali krajskú i semifinálovú skupinu
a v celoslovenskom finále získali bronzové medaily, za celkami Považskej Bystrice a Prešova, ale pred Novými Zámkami. I v tejto sezóne suverénne vedú svoju skupinu a je reálny predpoklad prebojovať sa do celoslovenského finále
a opäť bojovať o najcennejšie medaily.
Je na škodu, že stredisko, ktoré roky pôsobilo pri ZŠ na Štefánikovej ulici, aj pri
takýchto úspechoch nenachádza pochopenie pre ďalšiu existenciu u vedenia
tejto školy. A tak asi v novom roku bude

Tak, ako všade, i v športe treba peniaze. Ako to vyzerá v malackom
športe, nám prezradil predseda TJ
Strojár Malacky František Čurka.
Ťažko si predstaviť v dnešnej dobe šport bez finančných prostriedkov. Ako je to v Strojári?
TJ Strojár je najväčšou TJ v meste.
Naša TJ združuje deväť druhov športu:
basketbal, džudo, hádzaná, turistika,
volejbal, karate, ZRTV, kulturistika a tenis. Športová činnosť sa tu vykonáva na
rôznych úrovniach. Napríklad volejbal,
basketbal a hádzaná hrajú celoslovenské ligové súťaže, džudisti či karatisti
štartujú na celoslovenských súťažiach
jednotlivcov, a tak by sme mohli postupne charakterizovať činnosť v jednotlivých druhoch športu. Cez pokladnicu TJ, ako jediného právneho subjektu, prechádzajú financie jednotlivých
športových oddielov a odborov. Dozor
nad nimi má hospodár TJ ako jediný zamestnanec TJ, všetci ostatní funkcionári sú dobrovoľní. Šport je čím ďalej náročnejší na financie, pretože stúpajú
náklady na prevádzkovanie športovísk,
náklady na cestovné a podobne. Financie získavajú oddiely pre svoje potreby
nielen zo spoločnej pokladnice TJ, ale
hlavne samostatnou aktivitou so sponzormi, výberom členských a klubových
poplatkov. Členské už dlhoročne pretrváva na výške 50 Sk, klubové poplatky
záležia výlučne na rozhodnutí oddielu
či odboru.
Určite veľkú úlohu zohráva v rozpočte TJ i zberňa Športky na Radlinského ulici...
Zisk zo zberne Športky na Radlinského ulici už roky patrí k základným zdrojom financovania TJ. Tipujúci v tejto
zberni týmto spôsobom podporujú činnosť TJ, pretože určité percentá z objemu za tipovanie dostáva TJ od firmy
LOTO. Tieto peniaze po odčítaní nákladov na prevádzku zberne sa delia medzi jednotlivé športy v našej TJ. Pre ilustráciu za posledný rok bol čistý zisk pre
TJ 760 000 Sk. Touto cestou by som
chcel apelovať na všetkých tipujúcich,
aby tipovaním v našej zberni prispeli na
rozvoj športu v našej TJ, a tým k dobrej
reprezentácii nášho mesta.
V akom rozsahu prispievajú sponzori na činnosť TJ?
Ako som spomínal, sponzorov si získava každý oddiel samostatne. Darí sa
im to rôzne, veľa záleží na výške súťaže,
v ktorej účinkujú, ako aj na dosahovaných výsledkoch. V roku 2001 hádzanári získali od sponzorov 140 000 Sk, tenisti 108 000 Sk, volejbalisti 100 000 Sk atď.
Všetkým sponzorom patrí naše poďakovanie. Chcel by som upozorniť i tých
sponzorov, ktorí neoplývajú veľkými finančnými možnosťami, že i nižšie finančné obnosy či nákup materiálu pomôže našim športovcom, napríklad vo
veľmi dôležitej oblasti, ako je práca
s mládežou. Tu i tie najmenšie čiastky
predstavujú veľké investície do budúcnosti športu v meste. Celkovo takto získali oddiely spoločne v minulom roku
asi 485 000 Sk.
Aká je pomoc mesta športovcom
Strojára?
Čo sa týka finančnej pomoci mesta,
nie som sklamaný, moje očakávania
v tomto volebnom období sa naplnili.
Potvrdila sa dobrá spolupráca s novým
primátorom. Mesto počas celého
volebného obdobia prispievalo na činnosť TJ v rámci svojich možností z rozpočtu mesta nemalými čiastkami. Napríklad v roku 2001 dostal STROJÁR
179 000 Sk. Samozrejme, z rozpočtu
mesta nečerpal len Strojár, ale i ďalšie
telovýchovné a športové organizácie
v meste.

Malacká hádzaná
je pojem
O tom sa presvedčujú diváci už roky
na majstrovských stretnutiach malackých hádzanárov, o tom sa presvedčili i diváci i v júli na štvrtom ročníku turnaja generácií, kde sa priaznivcom hádzanej predstavilo vyše päťdesiat bývalých i terajších hádzanárov, ďalší sedeli medzi divákmi.
Palmu víťazstva si odnieslo družstvo
s názvom Zlatí hoši. V jeho drese hrali
Milan Čermák, Lukáš Zelenský, Peter
Kováč, Michal Hrica, Peter Puškáč, Karol
Ivančík, Martin Danišík, Peter Živica, Ján
Mráz, Tomáš Urbanovič, Róbert Kolandra, Tomáš Bednárik a Tomáš Vinický.
Niektorí z nich sa objavujú i v terajších
dresoch Strojára.
Po dlhšom čase majú Malačania v súťažiach dve mužské družstvá. V minulom ročníku muži pod vedením trénera
Juhása obsadili v I. lige 7. miesto, čo znamenalo záchranu v súťaži, v ktorej sa znižoval počet štartujúcich. V novom, práve
prebiehajúcom ročníku pôsobí A družstvo v tejto súťaži pod vedením trénera
Dušana Šustera. Jeho dres obliekajú Dušan Roško, René Ofčarovič, Peter Kováč,
Tomáš Stachovič, Michal Havlík, Peter
Stachovič, Róbert Spuchlák, Ján Marek,
Peter Puškáč, Peter Pavlík, Viliam Konček, Lukáš Zelenský, Emil Ščepka, Peter
Živica, Dušan Frýbert, Pavol Halász, Vladimír Klempa a pripravený je i Milan
Čermák, ktorý hosťuje v ŠKP Bratislava.
Tréner Šuster a jeho asistent Vladimír
Zelenský si dali za cieľ obsadiť stred tabuľky. Veríme, že i za prispenia malackých divákov sa im to podarí. Potvrdili to
i niektoré domáce zápasy proti favoritom súťaže. B družstvo pod vedením Jozefa Krasňanského hrá v II. lige – skupina západ. Je to kvalitná súťaž, a tak hlavným cieľom je umožniť „vyhratie” mladým hráčom a hráčom, ktorí nebudú
v základnom kádri A družstva.

V tomto ročníku
nebudú mať Malačania dorastenecké družstvá, v minulom ročníku hrali
starší dorastenci
dorasteneckú ligu –
skupina západ pod
vedením trénera
Pavla Petrakoviča,
no medzi šesť najlepších na Slovensku sa
im nepodarilo prebojovať. A tak mládež
budú reperezentovať žiaci, ktorí tradične
robia dobré meno malackej hádzanej.
Hrali a hrajú v súťažiach Bratislavského
kraja. Prípravka pod vedením trénerov
Pavla Petrakoviča a Petra Kuklovského

existovať pri ZŠ Ul. 1. mája, ktorá nemá
ani svoju vlastnú telocvičňu. Trénerovi
Šusterovi sa darilo v minulom ročníku
i so staršími žiakmi, ktorí obsadili konečné 7. miesto na majstrovstvách Slovenska po víťazstve v krajskej súťaži.
–ap–

Majstrovstvá SR žiakov
v cezpoľnom behu
Dňa 17. októbra sa v Lesnici, okres Stará Ľubovňa, uskutočnili Školské majstrovstvá SR v cezpoľnom behu chlapcov a dievčat základných škôl.
V kategórii žiaci – jednotlivcov sa zaskvel Lukáš Foltýn, žiak ZŠ Olšovského,
ktorého pripravuje Mgr. Húšťavová. Suverénnym spôsobom zvíťazil na majstrovstvách okresu i kraja v Sološnici.
Svoje snaženie zakončil umiestnením
v prvej desiatke na M SR.
Do Lesnice postúpilo i družstvo žiačok ZŠ Záhorácka, Malacky v zložení
Aneta Hollá, Barbora Šimková a Svetlana Školeková. Po „povinnom” víťazstve
na majstrovstvách okresu prekvapili na
majstrovstvách kraja, keď porazili silné
družstvo z OŠG Ostredková Bratislava
(Vital). Na M SR v kategórii družstiev
obsadili konečné 7. miesto. Najväčšie
nádeje v družstve sa vkladali do Šimkovej, ktorej preteky vôbec nevyšli. Medzi

jednotlivkyňami sa presadila len Hollá,
ktorá dobehla na 13. mieste. Pre nádejné atlétky z Malaciek, ktoré sa špecializujú najmä na dráhové preteky, bola
však účasť na tomto podujatí úspechom. Výsledky:
Žiaci – jednotlivci (2 600 m)
1. Baňár (OŠG Trenčín) 8:56, 10. Foltýn (ZŠ Olšovského) 9:43,5;
Žiačky – jednotlivci (1 600 m)
1. Lištiaková (ZŠ Matejovie, L. Hrádok) 6:02,1..., 13. Hollá (ZŠ Záhorácka,
Malacky) 6:21, 23. Šimková (ZŠ Záhorácka, Malacky) 7:07,2, 24. Školeková
(ZŠ Záhorácka, Malacky) 7:08,6;
Žiačky – družstvá: 1. ZŠ Matejovie,
L. Hrádok... 7. ZŠ Záhorácka, Malacky.
PaedDr. PETR FILIP, riaditeľ pretekov

V duchu japonských tradícií
V dňoch 22.–24. októbra sa v Bratislave uskutočnil seminár KARATE v štýle Goju-ryu pod vedením japonských
majstrov Shuji Tasaki 8. Dan, Seiji Fujiwara 8. Dan a prezidenta JKF Goju Kai Europa Lea Lipinského 7. Dan z Veľkej Británie. Všetko sa konalo pod záštitou nášho učiteľa
a priateľa, prezidenta Seiwakai Slovakia Mgr. Rastislava
Mráza 6. Dan. Zúčastnili sa karatisti zo Slovenska, Maďarska, Poľska a Juhoslávie. Celé podujatie bolo zamerané na
tzv. Goju dojo kumite – voľný zápas.
Z nášho karate klubu TJ Strojár v Malackách sa zúčastnili
tohto prestížneho podujatia všetci držitelia čierneho pásu Š.
Polák 1. Dan, M. Strelecký 1. Dan, S. Kotora 1. Dan a reprezentant Slovenska M. Vaniš 4. Kyu. Celý seminár bol vedený
v duchu starých japonských tradícií s veľmi vysokou úrovňou
prevedenia techník. Veľmi nás očarilo, ako nám majstri dokázali odovzdať svoje umenie spôsobom, čo u Japoncov vôbec nie je zvykom. Ich cieľom bolo ukázať, ako sa správne
a čisto cvičí tento štýl, tak ako to učili ich majstri. Organizácia bola na dobrej úrovni, žiaľ, účasť niektorých tzv. špičiek
slovenského karate bola slabá. Trojdenný seminár bol ukončený skúškami a zadávaním stupňov technickej vyspelosti po

ANTON PAŠTEKA

úroveň 3. Dan. Skúšok sa zúčastnil i Štefan Polák a úspešne
ich vykonal pred medzinárodnou komisiou, ktorej predsedal
majster Tasaki (šéf skúšobnej komisie Japonskej federácie karatedo Gojukai), a tým sa stal držiteľom 1. Dan JKF a zároveň
členom Japan Federation Gojukai.
ŠTEFAN POLÁK

Rovná stovka
na štarte

Na štarte 19. ročníka Malackej desiatky
sa stretla stovka účastníkov vo všetkých
vekových kategóriách. Najlepší čas a cenu primátora, ktorú odovzdal Jozef Ondrejka, získal Ladislav Findl z Bratislavy
(33:39 min), ktorý štartoval v kategórii
mužov od 40 do 50 rokov. Najrýchlejší
Malačania už tradične boli odmenení permanentkami do plavárne od firmy AD
HOC. Tentokrát to boli Jakub Valachovič, Monika Tóthová a Ján Beňa. Ceny si
odnášali i najmladšia účastníčka Adriána
Vávrová z Malaciek, ktorej len niekoľko
dní chýba do 12 rokov, a najstarší účastník, ktorým bol Vladimír Suchan (69) zo
Suchej nad Parnou.
Usporiadateľov potešili verejné slová
uznania, ktoré na ich adresu zazneli z úst
jedného z účastníkov pretekov a už teraz
sa začínajú pripravovať na jubilejný 20.
ročník, ktorý sa uskutoční 14. 11. 2003.
I touto cestou by chceli poďakovať riaditeľstvu ZŠ na Záhoráckej ulici za poskytnutie priestorov a všetkým sponzorom
podujatia. Výsledky:
Žiaci: 1. J. Beňa, AC Malacky (43:34
min); 2. Z. Závodný, IV. ZŠ Malacky
(45:35); 3. P. Bielik, AŠK Inter Bratislava
(46:21)
Dorastenci: 1. G. Švajda, TO Dvory
nad Žitavou (34:00); 2. R. Palkovič, AK
Junior Holíč (35:39); 3. T. Palkovič, AK Junior Holíč (37:00)
Muži do 30 rokov: 1. P. Benco, Bratislava (34:05); 2. M. Pokrývka, Dojč
(35:24); 3. I. Karkošiak, Slávia UK Bratislava (36:35)
Muži od 30 do 40 rokov: 1. T. Giertli,
Bratislava (36:12); 2. Ľ. Gabriž, Košariská
(38:08); 3. I. Beklemdžiev, Malacky (38:17)
Muži od 40 do 50 rokov: 1. L. Findl,
Bratislava (33:39); 2. M. Vrábel, Imeľ
(35:46); 3. V. Cích, Bratislava (37:57)
Muži od 50 do 60 rokov: 1.A. Carter, Rača (37:29); 2. P. Benco, Bratislava (37:43);
3. M. Nižnan, BBS Bratislava (38:26)
Muži nad 60 rokov: 1. V. Novák, Bratislava (41:55); 2. J. Tomíšek, Říkovice (ČR)
(48:49); 3. V. Orth, Bratislava (50:00)
Žiačky: 1. A. Hollá,Veľké Leváre (49:37);
2. M. Tóthová, Malacky (50:46); 3. L.
Azzolini, Malacky (51:18)
Dorastenky: 1. R. Dumitrova, Dobrič
(Bulharsko, 46:08); 2. N. Rakova, Bratislava (47:34); 3. J. Sedláková, Plavecké Podhradie (49:35)
Ženy do 34 rokov: 1.Z.Mováčková, Bratislava (41:25); 2. E. Štefková, Brezová pod
Bradlom (43:34); 3. Z. Hlbocká, Trnava
(48:44)
Ženy nad 34 rokov: 1. M. Krčmárová,
Bratislava (46:58); 2. A. Nedomová, Sládkovičovo (47:41); 3. V. Juríčeková, Bratislava (59:37)
Najmladší pretekár: Adriána Vávrová,
Malacky, ročník 1990, najstarší pretekár:
Vladimír Suchán, Suchá nad Parnou, ročník 1933, najrýchlejší žiak z Malaciek: Ján
Beňa, AC Malacky, 43:34 min, najrýchlejšia Malačianka: Monika Tóthová, 50:46
min, najrýchlejší Malačan: Jakub Valachovič, AC Malacky, 37:09 min, najrýchlejší
pretekár: Ladislav Findl, Bratislava 33:39
min.
A. PAŠTEKA

Príďte privítať
cyklistov
1. Slovenská cykloturistická expedícia Hodvábna cesta 2002 sa chýli ku
svojmu cieľu. V týchto dňoch prechádza kórejským územím a čoskoro dorazí do Japonska. 12. decembra
nasadnú cyklisti vo Vladivostoku na
vlak. Ich príchod na hlavnú stanicu
v Bratislave sa očakáva 21. decembra o 7.20 h. Príďte privítať Malačana Petra Patscha, ktorý prešiel polovice zemegule na bicykli!

Mesačník občanov Malaciek Vydáva Mesto Malacky Vedúca redaktorka Mgr. I. Potočňáková Jazyková úprava Mgr. E. Žilavá Redakčná uzávierka vždy 5. deň v mesiaci Nevyžiadané rukopisy nearchivujeme a nevraciame. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu a krátenie
rukopisov. 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: 034/796 61 23, 772 22 40, e-mail:
malackyhlas@malacky.sk, www.malackyhlas.sk
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