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Posolstvo o súdržnosti
a pevnosti

ÚVODNÍK

Pozóóŕ!
Zmeňme smer

Pozóóór padáááááá! Kričí kamarátka. Takmer neskoro. Rovno pred špičkou
mojej topánky dopadne poriadne šťavnatá hruška, lepšie povedané niečo, čo
sa pred pádom na inak chutné ovocie
podobalo. Pud sebazáchovy a strachu
pred tým, že presnosť strelcov sa pri ďalšom pokuse o zásah znásobí, ma vženie
do vchodu. Nudia sa? Nudia. Pre obyvateľov bytovky na sídlisku Juh, ktorá im
poskytla útočisko v ich neutešenej sociálnej situácii, sa okolie stalo bojovým
poľom a náhodní okoloidúci úhlavnými
nepriateľmi. Usudzujem, obzrúc sa okolo seba. Zdevastované ihrisko už dávno
nepripomína miesto, kde by sa mohli
hrať deti, pod hŕbou smetí už nemá život
(zelene) žiadnu šancu...
Pozóóór!
„Svet je zlý, nespravodlivý, život zbytočný a nemá zmysel,” lamentujú. Jedni
majú všetko, oni nemajú nič. Jedni žijú
v blahobyte, oni musia živoriť. Jedni pracujú a oni? Nariekajú a vybíjajú si zlosť
na nevinných obetiach.
Svoj osud máme vo vlastných rukách.
Pozóóor! Máme dve možnosti. Životom
kráčať po vyšliapanom chodníku, nenachádzať uspokojenie a znudene bez štipky optimizmu nadávať na fádnosť, ktorú
nám prináša každodenný stereotyp. Žeby sme sa pustili neznámou uličkou? Porozmýšľajme. Možno objavíme nové zákutia, možnosti sebarealizácie a prestaneme sa raz a navždy ľutovať. Veď smer
cesty nazvanej život určujú naše myšlienky a ambície. Keď bude naša myseľ naplnená skľúčenosťou, výčitkami a sklamaním, budeme žiť v zajatí. V zajatí vlastnej
neschopnosti.
Tak pozóóór, recept!
Štipka chuti, rozbitie strachu, za hrsť
odvahy posypanej vierou v seba. Aj to
najjednoduchšie rozhodnutie, ktoré
dnes urobíme, zmení naše smerovanie.
Pozóóór! Kolíska pre úspešných je
otvorená, médiami odznela zvesť o triumfe Malaciek a rad prišiel na nás. Stojíme
na palube lode držiac kompas vo vlastných rukách.
LUCIA POLÁKOVÁ

LIDL odkúpi
budovu CVČ
Spoločnosť LIDL, ktorá plánuje postaviť
v centre mesta svoj obchodný dom, odkúpi
po schválení návrhu MsZ budovu CVČ Na
brehu za 17 mil. Sk. Na pozemku, kde v súčasnosti budova stojí, zrealizuje zámer výstavby supermarketu. CVČ sa bude sťahovať
do rozsiahleho komplexu budov na Ul. M.
Rázusa (bývalé detské jasle).
–ipo–

malackyhlas@malacky.sk • www.malackyhlas.sk

Málokto je taký silný, aby sa k niečomu významnému dopracoval sám. Vždy
nás na nastúpenej ceste niekto sprevádza. Niekto, koho sme ochotní počúvať
a neponižuje nás, že dotyčný nám podáva
pomocnú ruku, starostlivo radí a zainteresovane usmerňuje, akoby chcel pozitívne
ovplyvniť nie ten náš, ale vlastný osud.
Nie každému však dovolíme tak dôverne
poznať svoje problémy a slabiny. Inak je to
u tých, čo sú na pomoc bytostne odkázaní.
Neprosia, nič nečakajú, len skrátka sú tu –
naši mentálne postihnutí spoluobčania.
V našom regióne pre túto skupinu ľudí
Stanú sa z oboch Kristiniek na fotografii budúce podnikateľky? Veď Malacky majú na svojom konte mimoriadny triumf – otvorenie Inkubátora Malacky. Sen o lepšej budúcnosti
a rozvoji malackého regiónu, a teda i každého z nás sa stal realitou. Stačí len využiť možnosti, ktoré sa nám ponúkajú.
Foto: –lucy–

Sen sa stal realitou
26. októbra sa o 10.00 h sobášna sieň
MsÚ zaplnila svedkami vzácneho okamihu v dejinách mesta – otvorenia
rozlohou najväčšieho inkubátora na
Slovensku, ktorý za necelých deväť
mesiacov vyrástol práve v Malackách.

Po slávnostnom príhovore primátora J. Ondrejku, otca myšlienky vybudovania tohto centra na
podporu malého a stredného podnikania v našom
meste, zazneli i slová: „Tento inkubátor je ako
moje dieťa. Deväť mesiacov sme potrebovali
na to, aby sa „narodilo” a otvorilo svoju náruč
pre začínajúcich podnikateľov, aby im pomohlo pri napĺňaní snov o lepšom živote.”
K prítomným prehovoril i predseda BSK Ľ.

Pozývame vás na zasadnutie MsZ,
ktoré sa uskutoční vo štvrtok 11. 11.
o 14.00 h vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Malackách.
V rámci programu budú okrem iného
prerokované návrhy:
• vymenovanie komisie pre ochranu verejného záujmu • vybudovanie kompostárne • prevody nehnuteľností a prednesené správy o stave odpadového hospodárstva • informácie o aktuálnom stave
NsP v Malackách • právnych sporoch
mesta • o úspešnosti v grantových programoch roku 2004 • o zabezpečení malackého jarmoku a pod.
Všetci ste srdečne vítaní.

Alenkin Babinec

„Keď som mala o dvadsať rokov menej,
tak som si myslela, že všetky okolo mňa sú
krajšie. Potom som komunikovaním s ľuďmi
zistila, že takmer každé dievča v mojej blízkosti takto rodičia vychovávali. Nevieme sa
zdravo prezentovať a hovoriť o svojich kladoch. Ideály krásy sa menia, podstatné je,
aby sme boli zdravé, vedeli sa rozprávať
a mali dostatočné sebavedomie.”
Myšlienky známej moderátorky Aleny
Heribanovej, ktorá zavítala 25. októbra do
ZCK, odštartovali sériu posedení so ženskou
tematikou – Babinec.
Alenka nám dovolila nahliadnuť nielen do
vzniku a prípravy jej relácie Anjeli strážni, no
Pokračovanie na 4. strane

Roman. Z úst ďalšieho vystupujúceho zaznelo: „26. október 2004 sa zapíše do histórie
mesta. Oddnes sa bude hovoriť – Malacky
pred otvorením a po otvorení inkubátora.”
A skutočne sa tak stalo i zápisom všetkých,
ktorí sa na projekte podieľali, do Pamätnej
knihy mesta. Významnou bola prítomnosť
Pierra Egloffa – manažéra
projektu zastupujúceho
EK v SR, ktorý odhalil slávnostnú tabuľu na budove.
„Bol to skutočne vzrušujúci príbeh so šťastným koncom,” povedal. Nechýbalo ani prestrihnutie
pásky, kým iným ako primátorom J. Ondrejkom, riaditeľom inkubátora V. Magdolenom
a predsedom BSK Ľ. Romanom. Súčasťou
slávnostného podujatia bola i recepcia a tlačová konferencia pre zástupcov médií či popoludňajší deň otvorených dverí, kedy si
priestory tejto výnimočnej budovy mohli prezrieť i samotní Malačania.
–lucy–

Inkubátor – celoslovenský
triumf Malaciek
Málokto z Malačanov ešte začiatkom
tohto roka predpokladal, že za necelých deväť mesiacov vyrastie v centre
mesta nová dominanta – budova podnikateľského inkubátora. Po siedmich
slovenských „liahňach budúcich podnikateľov” sa tou ôsmou stala práve
naša – malacká.

História projektu
V roku 1999 malo Mesto Malacky problém rozostavanej investície a nedostatku finančných prostriedkov na jej dokončenie.
Budova, ktorá mala slúžiť na administratívne
účely, nápadne pripomínala „model krachujúcich firiem”, a preto muselo vedenie mesta
nutne hľadať nový spôsob jej využitia. Tak sa
zrodila myšlienka vybudovať inštitúciu, ktorá
bude pomáhať malým a stredným podnikateľom. „V roku 2000 bol vypracovaný projekt, ktorý uspel a v roku 2001 sme podali
žiadosť o podporu z prostriedkov fondu
Phare (z celkových nákladov 2,4 milióna eur,
z fondu Phare bolo financovaných 75 %, štát
prispel 12 % a mesto Malacky 13 %, poz.aut.),”

Veľký úspech malých
„dramákov”
Začiatkom októbra sa poslucháči 2.
ročníka literárno-dramatického odboru malackej ZUŠ zúčastnili konkurzu,
ktorý sa uskutočnil v Slovenskom rozhlase. Detská rozhlasová dramatická
družina hľadala posilu medzi nádejnými detskými rozhlasovými a dabingovými hercami vo veku 8–12 rokov. Malackí „dramáci” sa v tvrdej konkurencii veru nestratili.

doteraz najviac vykonalo Svitanie – Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Malackách na čele s predsedníčkou
Eliškou Klenovou. V roku 1992 Svitanie začalo združovať rodiny s mentálne postihnutým
členom, zväčša dieťaťom. Lenže bez skúseností a tradície to nebolo jednoduché. Cenným zdrojom inšpirácie a poučenia sa tak
stalo zahraničie.
V sobotu 16. októbra 2004 Svitanie oslávilo už 10. výročie neobyčajne cennej spolupráce s Lebenshilfe v meste Siegen v Severnom Porýní-Vestfálsku (SRN). Za účasti
Pokračovanie na 2. strane

Z terasy inkubátora sa ponúka panoramatický pohľad na Malacky. Práve si ho vychutnáva jeden z manažérov inkubátora R. Nimsch.

hovorí primátor Malaciek J. Ondrejka. V januári 2002 bolo podpísané Finančné memorandum a v auguste 2003 Implementačná
dohoda. V tom istom roku bol vyhlásený tender na dodávateľa, ktorý vyhrala firma Skanska Skalica CZ. Výstavba sa začala koncom
roka 2003 a v rekordnom čase 9 mesiacov
vyrástla na Bernolákovej ulici budova inkubátora. Medzitým Mesto Malacky vytvorilo
Pokračovanie na 2. strane

Spomedzi 150 účastníkov konkurzu sa
do výberu 20 hercov prepracovali hneď traja
žiaci. Devízou úspešných boli herecké dispozície, čistá výslovnosť a plynulé čítanie.
Ako konkurz prežívali? Dozviete sa z ich výrokov.
Sára: – Dostali sme poradové čísla, podľa
Mesto Malacky má 33 %-ný podiel v spoktorých nás volali pred hodnotiacu komisiu. ločnosti Službyt Malacky, spol. s r. o.. MajoritMuseli sme niečo prečítať na mikrofón. Pani ný spoločník Comeron SPS, spol. s r. o., prejaPokračovanie na 5. strane vil záujem o odkúpenie podielu mesta. Ako
veľkoodberateľ chce dosiahnuť u dodávateľov energií množstvové zľavy. Keďže cena
tepla je regulovaná, pre mesto by to znamenalo nižšie vstupy na cenu tepla. MsZ na rokovaní 14. 10. schválilo prevod 33 %-ného
podielu za cenu 6 mil. Sk. Aj po odpredaji
zostane mesto vlastníkom tepelných zariadení a prípadnú nespokojnosť môže riešiť
ukončením zmluvného vzťahu.

Predaj podielu
v Službyte

–ipo–

Najbližšie vyjde
dvojtýždenník
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Dokončenie z 1. strany
vzácnych hostí zo Siegenu, predstaviteľov
mesta Malacky i obce Jakubov, kde od roku
1997 sídli Dom Svitania s denným stacionárom a chránenými dielňami, sa v obecnom
svätostánku uskutočnil nádherný koncert
speváckeho zboru a orchestra renomovaného hudobného telesa TECHNIK z Bratislavy.
Prítomných privítala riaditeľka Domu Svitania Mgr. Stefani Nováková, neskoršia moderátorka slávnostného podujatia. Po mnohých
príhovoroch, poďakovaniach a slovách uznania a vďaky za úctyhodnú prácu zo slovenskej i nemeckej strany, ktoré bolo jeho súčasťou, nasledovalo dojímavé otvorenie kultúrneho programu a spoločnej zábavy na symbolickej železničnej stanici Jakubov. Výpravca
– jeden z pracovníkov chránenej dielne vypravil na trať symbolický vlak zostavený z lokomotívy, stelesňovanej riaditeľkou S. Novákovou, a vagónikov – pracovníkov a klientov
Domu Svitania. Tento vláčik bol dokonalým
vyjadrením spolupatričnosti všetkých. Silnej
lokomotívy, ktorá sa nesmie odtrhnúť a ostať
sama, i slabých či tých najslabších vagónikov.
Tie nezaostanú práve vďaka jej silnejším
článkom. V spolupráci Svitania a Lebenshilfe
bol silnejším článkom ten nemecký. Podľa
vyjadrení jeho predstaviteľov sa však naše
Svitanie mnohému naučilo a k riešeniu otázok postihnutých detí a mládeže pristupuje
s obrovským nadšením a kreativitou. Vďaka
za spoločnú pomoc tým, ktorí o ňu sami neprosia, no tak preveľmi ju potrebujú.

Svitanie konečne dostane priestory

Svitanie – Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím sa
už niekoľko rokov snaží získať v meste priestory na svoju činnosť. Pred
jedenástimi rokmi, keď vznikol projekt zriadenia Domu Svitania s denným stacionárom a dielňami pre ľudí so zníženou pracovnou schopnosťou, vyšla združeniu v ústrety obec Jakubov. Po dokončení výstavby ZŠ Štúrova ul. a uvoľnení priestorov po ZŠ Ul. 1. mája sa Svitanie
uchádzalo o dlhodobý prenájom bývalého sídla školy. Na svojom rokovaní 14. 10. poslanci
MsZ schválili prenájom budovy na Ul. 1. mája 15 na dobu 30 rokov za symbolické nájomné
1 Sk ročne združeniu Svitanie spolu s prevodom neupotrebiteľného majetku. Zámerom
Svitania je využívať tieto priestory na sociálny výcvik, odborné prednášky a vzdelávanie rodičov, zriadenie tréningového centra prípravy na prácu pre dospelých postihnutých i tréningoText, foto: TATIANA BÚBELOVÁ vého bytu v podkroví pre prípravu na samostatné bývanie.
–ipo–

O čom mimoriadne rokovali
poslanci MsZ 14. októbra?

2

ZPMP Malacky a prevod zostatkového inventára, ktorý zostal po ZŠ v tejto budove
taktiež za symbolickú 1 Sk
• zmenu rozpočtu na rok 2004 tak, že
v celkovej sume vznikne v bežnom rozpočte prebytok 3 279 000 Sk a v kapitálovom
rozpočte vznikne prebytok 25 847 000 Sk
MsZ zobralo na vedomie
• analýzu úverových ponúk pre Mesto
Malacky
• dôvodovú správu k návrhu prevod akcií
Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s.
(predaj a sprostredkovanie)
• informáciu o žiadosti firmy LUGO o výrube stromov
• dôvodovú správu k prevodu vlastníctva
nehnuteľného majetku, a to administratívnej budovy Nafta Gbely, a. s., na Radlinského ulici v Malackách na Mesto Malacky
• návrh na dlhodobý prenájom budovy
na Ul. 1. mája (budova bývalého riaditeľstva
ZŠ Ul. 1. mája) na činnosť občianskeho
združenia Svitanie – ZPMP Malacky a návrh
na prevod zostatkového inventára, ktorý zostal po ZŠ v uvedenej budove, do vlastníctva Svitania za symbolickú 1 Sk
• dôvodovú správu k zmene rozpočtu na
rok 2004
• informáciu o príprave prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku – ČOV Malacky
• informáciu o vysporiadaní pohľadávok
firmy SKANSKA voči Mestu Malacky
MsZ splnomocnilo primátora
• podpísať s Dexia bankou, a. s., úverovú
zmluvu na čerpanie úveru a podpísať ručenie za úver vlastnou bianco zmenkou
v prípade potreby vystavenou na Mesto
Malacky
• podpísať zmluvy s mestami a obcami
týkajúce sa odkúpenia akcií BVS, a. s., ako aj
rokovať o prevode akcií aj s hlavným akcionárom BVS, a. s., Mestom Bratislava
• uzatvoriť a podpísať zmluvu o prevode
nehnuteľného majetku AB Nafta Gbely,
a. s., a podpísať podľa potreby bianco
zmenku, avalovanú tuzemskou bankou ako
zábezpeku za splatenie kúpnej ceny podľa
splátkového kalendára, ktorý bude súčasťou
zmluvy o prevode nehnuteľného majetku
• podpísať zmluvu o dlhodobom prenájme budovy na Ulici 1. mája a zmluvu
o odpredaji zostatkového inventára s občianskym združením Svitanie – ZPMP Malacky
ANTON PAŠTEKA

• Pedagogická porada primátora mesta
s riaditeľmi mestských základných škôl sa
konala 21. októbra.
• Na Myjave sa 25. októbra stretli primátori
okresných miest, ktoré sú akcionármi Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s..
Predmetom rokovania bola príprava účasti
na valnom zhromaždení spoločnosti.
• Primátor mesta J. Ondrejka sa zúčastnil
rokovania na Ministerstve životného prostredia SR. Hlavnou témou bolo pripomienkovanie projektu odkanalizovania Záhoria. BVS, a. s., zapracuje pripomienky do
projektu, ktorým sa bude uchádzať o finančnú podporu z Kohézneho fondu EÚ.
• V Moravskom Sv. Jáne sa 27. októbra uskutočnilo stretnutie primátorov a starostov
okresu Malacky k civilnej ochrane obyvateľstva.
• 9. ročník Dňa slovenských cestárov sa
28.–29. októbra uskutočnil v Malackách.
Jeho hlavným organizátorom bola Slovenská cestná spoločnosť. Podujatie sa začalo
odborným blokom, hlavnou témou ktorého bolo riadenie cestného hospodárstva
v roku 2005. Diskusný večer prvého dňa
patril skúsenostiam z I. etapy transformácie cestného hospodárstva na Slovensku.
Druhý deň podujatia otvorila prehliadka
strojového vybavenia na zimnú údržbu
a diagnostiku vozoviek a uzatvoril ho odborný blok na tému financovania cestného hospodárstva v nasledujúcom roku.
Dňa slovenských cestárov sa zúčastnilo asi
sto 150 odborníkov z celého Slovenska.
–ipo–

PÍŠU A VYSIELAJÚ O NÁS

Do pozornosti médií sa dostalo otvorenie Inkubátora Malacky
25. 10., Najväčšie centrum pripravené na otvorenie
Autor Ivan Špáni vyzdvihuje výnimočnosť realizácie a sprevádzkovania projektu inkubátora, ktorý bude pomáhať podnikateľom nielen zo Záhoria, ale
aj zo zahraničia. K rozvoju cezhraničnej spolupráce prispeje využitím Európskej siete podnikateľských a inovačných centier a európskej siete prenosu inovácií, ktoré poskytnú
podporu pri prenikaní na európske trhy.
27. 10., Inkubátor pomôže začínajúcim firmám
Martin Odkladal, ktorý sa zúčastnil na tlačovej
konferencii pri príležitosti otvorenia inkubátora,
vo svojom príspevku ozrejmuje výhody, ktoré budú mať klienti tohto centra. „Každá firma
bude mať k dispozícii určitý balík bezplatných poradenských služieb v začiatkoch podnikania, zvýhodnené nájomné a pod.” Riaditeľ inkubátora V. Magdolen uviedol, že priemerné mesačné výdavky na prevádzku inkubátora budú 370-tis. Sk.
Informácie o novom inkubátore zazneli v éteri i verejnoprávneho Slovenského rozhlasu a STV.
–lucy–

Mesto vezme
úver a predá
akcie BVS
V záujme získania prostriedkov na zabezpečenie financovania kúpy administratívnej budovy Nafta Gbely, a. s.,
na Radlinského ul., ktorá sa stane novým sídlom mestského úradu, schválilo mestské zastupiteľstvo prijatie investičného úveru vo výške 31 mil. Sk
a odpredaj akcií mesta Bratislavskej
vodárenskej spoločnosti.
Mesto oslovilo deväť bankových inštitúcií
so žiadosťou o poskytnutie úveru. Zo siedmich doručených ponúk je pre mesto najvýhodnejšou ponuka Dexie banky Slovensko,
a. s. Banková ponuka na úver pre Mesto Malacky má nízku úrokovú sadzbu 6M BRIBOR
+ 0,45 %, t. j. 4,58 %. Dĺžka splácania úveru
je 15 rokov.
MsZ schválilo aj nákup akcií Bratislavskej
vodárenskej spoločnosti, a. s., vo vlastníctve
miest a obcí, ich prevod na Mesto Malacky
a následný predaj Obecnej holdingovej spoločnosti, a. s., i prevod 205-tisíc kusov akcií
vo vlastníctve mesta v nominálnej hodnote
1000 Sk za akciu tejto spoločnosti za celkovú
minimálnu kúpnu cenu 28,7 mil. Sk.
Uskutočnením týchto dvoch operácií získa mesto prostriedky na kúpu nového sídla
MsÚ.
–ipo–
ZAUJALO VÁS
Milí čitatelia,
ak nám napíšete do 10. novembra na adresu redakcie, ktorý príspevok vás zaujal, budete mať šancu získať hrnček mesta Malacky. Tak neváhajte a zapojte sa! Ak chceme
písať o tom, o čom chcete čítať, musíme poznať váš názor. Tak vystrihnite kupón a napíšte naň, čo vás zaujalo. V minulom čísle to
boli príspevky Za MVDr. Pavlom Hallonom
a Máme sa tu skvele. Hrnčeky získali Valéria Okruhlicová zo Záhoráckej ul. a Jana
Kováriková zo Štúrovej ul. v Malackách.

✒

MsZ schválilo
• prijatie investičného úveru maximálne
do výšky 31 mil. Sk na zabezpečenie kúpnej
ceny nehnuteľnosti AB Nafty Gbely, a. s.,
resp. na preklenutie riešenia pohľadávok firmy SKANSKA voči Mestu Malacky pri výstavbe novej školy
• ručenie za poskytnutý úver vlastnou
bianco zmenkou vystavenou na Mesto Malacky v prípade potreby
• nákup a prevody akcií Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s., vo vlastníctve
miest a obcí na Mesto Malacky a následný
predaj a prevody týchto akcií na Obecnú
holdingovú spoločnosť , a. s., za cenu jednej
akcie, nie nižšiu ako je cena, za ktorú Mesto
Malacky kúpi túto akciu BVS, a. s., od konkrétneho mesta alebo obce
• prevod 200-tisíc kusov akcií BVS, a. s.,
vo vlastníctve Mesta Malacky v nominálnej
hodnote 1000 Sk/akcia na Obecnú holdingovú spoločnosť, a. s., za celkovú cenu minimálne 28 mil. Sk
• obstaranie nákupu s tým súvisiacich
prevodov akcií BVS, a. s., vo vlastníctve
miest a obcí na Mesto Malacky prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi
• prevod 33 % obchodného podielu
Mesta Malacky v spol. s r. o. Službyt Malacky v prospech COMERON SPS, spol. s r. o.,
Učiteľská 15, 821 06 Bratislava za cenu 6
mil. Sk
• výšku náhrady 1 mil. Sk od firmy LUGO
za výrub stromov v intraviláne mesta na Továrenskej ulici v priemyselnej zóne pri výstavbe nového závodu
• prevod vlastníctva budovy č. súp. 907
(terajšie CVČ) postavenej na parcele č.
2863 v k. ú. Malacky z LV 2935 v prospech
spoločnosti LIDL za cenu 17 mil. Sk s tým,
že sa zrušila pôvodná zmluva s touto spoločnosťou, týkajúca sa realizácie nadstavby
pre CVČ nad ŠJ na ZŠ Dr. J. Dérera
• prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva Nafta Gbely, a. s., a to administratívna
budova vrátane pozemkov a technického
príslušenstva podľa znaleckého posudku č.
8/04 zo dňa 15. 3. 2004 za cenu 49 mil. Sk
na Mesto Malacky a ručenie za úhradu kúpnej ceny podľa splátkového kalendára (dodavateľský úver) bianco zmenkou vystavenou na Mesto Malacky, avalovanou tuzemskou bankovou inštitúciou v prípade potreby pri tomto prevode
• dlhodobý prenájom budovy na Ul. 1.
mája na 30 rokov za symbolickú 1 Sk na
činnosť občianskeho združenia Svitanie –
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Inkubátor – celoslovenský triumf Malaciek
Dokončenie z 1. strany
neziskovú organizáciu, ktorá bude inkubátor
spravovať. Bol vyškolený manažment, ktorý
začal v priestoroch inkubátora svoju činnosť
od 2. novembra.
Výnimočnosť nielen v číslach
Inkubátor v Malackách s plochou 4770
m2 je rozlohou najväčším na Slovensku.
K jeho výnimočnosti prispieva i skutočnosť,
že náklady na jeho výstavbu boli o polovicu
nižšie ako celkové náklady na doterajších sedem inkubátorov, ktoré už na Slovensku pôsobia. „Spomínané inkubátory sa na rozdiel
od malackého museli uspokojiť s adaptovanými priestormi, kým náš sídli v priestoroch
„šitých na mieru”,” pýši sa jeho riaditeľ Valentín Magdolen. „Ide o prvý inkubátor, ktorý
vznikol cielene.” V praxi sa rozdeľujú inkubátory na špecializované a viacúčelové. „Vzhľadom na to, že špecializované vznikajú väčšinou pri univerzitách alebo výskumných centrách, malacký bude i vďaka svojej veľkosti
viacúčelovým. Šancu začať v ňom podnikať
dostane každý,” dodáva na margo tohto faktu V. Magdolen.
Čo inkubátor prinesie
Hlavným cieľom inkubátora je vytvorenie
optimálnych podmienok pre začínajúcich
podnikateľov poskytovaním priestorov za
zvýhodnené nájomné (nižšie ako trhové),
poradenstva a pod. Klientom inkubátora sa
môže stať podnikateľ s dĺžkou podnikania
do troch rokov. Inkubátor je ideálnym miestom najmä pre začiatok podnikania nezamestnaných. Určitá časť priestorov, predovšetkým klimatizované kancelárie a časť budovy s kaviarňou, sú ponúknuté na prenájom i komerčným firmám.
Výška nájmu pre inkubátorové firmy je
v 1. roku ich činnosti v rozpätí 150 Sk/m2/
mesiac. Každým rokom sa nájomné zvyšuje

o 10 %. Výška nájmu komerčných priestorov
sa pohybuje od 300 Sk/m2/mesiac a závisí
od ich typu.
„Samozrejme subvencované priestory

ľudí. Počet podaných žiadostí o prijatie do
zamestnania presiahol hranicu šesťdesiatky,
no pravda je taká, že Inkubátor Malacky, n. o.,
obsadil len štyri pracovné pozície, ktoré bu-

nebudú môcť firmy využívať do nekonečna,
ale iba v rozpätí troch rokov, teda do obdobia, kým budú schopné postaviť sa na „vlastné nohy”,” dodáva V. Magdolen. Pre informáciu – kancelárske priestory majú veľkosť od
20 do 50 m2, obchodné od 40 do 130 m2.
Na každom podlaží sa nachádza rokovacia
miestnosť a čajová kuchynka, na najvyššom
veľká prednášková sála vybavená konferenčnou technikou.
„Nie sme veľká firma”
V. Magdolen sa často stretával s predstavou mnohých o tom, že inkubátor je jedna
veľká firma, ktorá bude zamestnávať stovky

dú zabezpečovať jeho chod. „Prínos inkubátora je však smerom k nezamestnaným
v tom, že sa im budeme snažiť maximálne
uľahčiť začiatky, ak sa rozhodnú podnikať.”
Podľa plánu technickej asistencie by mala byť
obsadenosť inkubátora po prvom roku (október 2005) 50 %, v roku 2006 70 % a o rok
neskôr 80 %, ktorá je v prípade takéhoto projektu maximálna. K dnešnému dňu (20. 10.)
sú podľa V. Magdolena komerčné priestory
prenajímané na 50 % (300 m2), v prípade inkubátorových firiem je zatiaľ priestor využitý
na 10 %.
LUCIA POLÁKOVÁ, foto: S. Osuský
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Pod jednou strechou
Pod jednou strechou – je názov rubriky, ktorá má vám občanom poskytnúť pohľad
do zákulisia činností malackej samosprávy uskutočňovaných primátorom a jeho
zástupcom a zamestnancov mesta, ku ktorým patria hlavný kontrolór a pracovníci
Mestského úradu v Malackách na čele s prednostom. Všetci spomínaní vykonávajú svoju prácu „pod strechou“ MsÚ, ktoré sídli na Záhoráckej 1919 v Malackách.
Našou snahou je uľahčiť vám orientáciu pri vzájomnom styku so všetkými menovanými, priblížiť vám súčasnú organizačnú štruktúru MsÚ a náplň práce jednotlivých oddelení. Dnes sa budeme venovať oddeleniu územného rozvoja a dopravy.

Vedúca OÚRaD:

„Urobili sme krok vpred,
ale stále máme
čo dobiehať”
Ing. Gabriela Reháková (49), ktorá pochádza z Malaciek, je vedúcou oddelenia územného rozvoja a dopravy (OÚRaD) od roku 2001. Stredoškolské vzdelanie ukončila na Gymnáziu v Malackách v roku 1975.
Vysokoškolské vzdelanie získala štúdiom na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, na ktorej spromovala v roku 1980. Predtým,
ako sa stala zamestnankyňou MsÚ, pôsobila vo Vodohopspodárskych stavbách, v Prefe Veľké Leváre, na
Obvodnom úrade životného prostredia v Malackách,
na Okresnom úrade, odbore životného prostredia,
v Malackách. G. Reháková je vydatá a má 2 deti.

Oddelenie územného rozvoja a dopravy:
1. Vypracováva územný plán mesta, územno-plánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života mesta, pripravuje podklady
a materiály o investičných a rozvojových zámeroch mesta, dohliada na stavebnú
činnosť v meste.
2. Prijíma ohlásenia k uskutočňovaniu drobných stavieb a stavebných úprav a vydáva
stanoviská k podnikateľskej a inej činnosti právnických a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území mesta.
3. Vedie evidenciu všetkých rozostavaných objektov a stavieb v k. ú. mesta.
4. Zabezpečuje menšie obecné služby, udržiavanie čistoty v meste, správu a údržbu
osvetlenia a miestnu verejnú dopravu.
5. Zabezpečuje vlastnú investičnú a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov mesta a rozvoja mesta, vedie evidenciu prevádzok podnikateľov.
6. Sleduje, vyhodnocuje dopravnú situáciu v meste a zabezpečuje správu parkovísk
v meste, ich výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií a verejných priestranstiev.
7. Zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v oblasti pozemných komunikácií,
cestnej dopravy, štátnej správy v územnom plánovaní a stavebnom poriadku, vyvlastňovania.
8. Zabezpečuje územné a stavebné konanie v rámci spoločného obecného úradu ap.
Ste vedúcou oddelenia, ktorého výsledky práce sú denne pod drobnohľadom kritických občanov mysliac na stav
miestnych komunikácií, problematiku
bytovej výstavby a pod. Aké najzávažnejšie problémy sa vám v poslednom období

podarilo na jednej strane vyriešiť a na
strane druhej na odstránenie akých nedostatkov si budú musieť občania ešte
počkať?
Nemôžeme povedať, že sa nám podarilo
najzávažnejšie problémy odstrániť, ale mô-

ANKETA
žeme konštatovať, že sme pripravili také
podklady, ktoré nám pomôžu tieto závažné
Ak by ste boli vedúcim oddelenia územného rozvoja a dopravy MsÚ,
problémy odstrániť.
Ide predovšetkým o územný plán mesta ktoré problémy by ste prioritne riešili?
Malacky, kde sú podchytené možnosti rozvoja mesta vo všetkých oblastiach (bytová Anonymná dôchodkyňa:
výstavba, rodinné domy, výroba, služby do- „Veľmi ma ako staršieho občana hnevá stav miestnych chodníkov
pravy, infraštruktúra) a môžeme pokračovať najmä na Záhoráckej a Radlinského ulici. Tie „bubny”, ktoré sú tam
postupným riešením jednotlivých lokalít. vytvorené pred bankami, nie sú dobré k ničomu. Ako má tieto preSpracovaná bola lokalita Padzelek, uskutoč- kážky zdolávať dôchodca, ktorý si pri chôdzi pomáha palicami. Neňuje sa spracovávanie lokality Jánošíkova. Sa- chcem vidieť, ako to bude vyzerať v zime, keď začne snežiť a vytvárať
mozrejme, že každá lokalita potrebuje i do- sa poľadovica. Tieto chodníky by som vyrovnala do jednej výšky, aby
budovanie komunikácií a infraštruktúry. V tej- boli menej nebezpečné. Určite by to však stálo nemálo financií.”
to oblasti bude však potrebná predovšetkým
N.V. (24), SBS:
dobrá spolupráca s investormi, pretože mes„Priamo v Malackách síce nebývam, ale stav komunikácií si všimne
to nedisponuje takými finančnými prostriedkaždý, či už domáci alebo dochádzajúci do Malaciek. Osobne by
kami, aby zabezpečilo vybudovanie infrasom sa venoval vylepšeniu stavu chodníkov, ktoré sú na niektorých
štruktúry vo vlastnej réžii. V časti odkanalizomiestach viditeľne zanedbané. S obdobným problémom sa však savania sme zabezpečili projektovú dokumenmospráva potýka i v iných mestách a obciach. Napríklad u nás v Stutáciu pre územné rozhodnutie a stavebné
dienke sú vďaka dobudovávaniu kanalizácie rozkopané miestne kopovolenie a rekonštrukciu starej kanalizácie
a dobudovanie novej kanalizácie. Náklady munikácie a v takomto prípade sa musíme správať tolerantne. Tiež som si všimol, že
na tieto projekty boli vo výške 4,5 mil. Sk, čo Malacky trpia nedostatkom parkovacích plôch. V tejto oblasti by som tiež vyvíjal aktivije nemalá čiastka. Ako už prednosta úradu ty. Pozitívne však vnímam výstavbu v centre. Upravené cesty a chodníky v okolí podnispomenul, vlastná realizácia musí byť pros- kateľského inkubátora sú ukážkové. Keby to tak vyzeralo všade.”
tredníctvom BVS, a. s., Bratislava, ktorá je
Jaroslav Galba (78), dôchodca
vlastníkom kanalizácie v meste Malacky.
„Chodníky nerobia dobrý dojem. Naopak fasády postupne dostávaTrpezlivosť musia mať občania so stavom
jú novú tvár, asi to však bude z privátnych prostriedkov. Určite to
komunikácií v meste. S prihliadnutím na možvšak vedúci oddelenia územného rozvoja a dopravy nemá ľahké. Urnosť rekonštrukcie a výstavby kanalizácie
čite by som ani ja, keby som mal kompetencie, no nie financie, nevemesto nebude v roku 2005 investovať do veľdel robiť zázraky. Snažil by som sa však o postupné riešenia problékých rekonštrukcií komunikácií, ale sústredí
mov, ktoré si vyžadujú potrebný čas.”
sa na budovanie a opravu parkovacích plôch
a chodníkov. Toto sa netýka bežnej údržby
Andrea Cvečková (30), na materskej dovolenke
komunikácií.
Ako chcete v budúcnosti riešiť nepri- „Nedá mi nespomenúť, ako mamičke na materskej dovolenke, uprameranú vyťaženosť miestnych komuniká- venosť chodníkov okolo detského ihriska pred ŠH Malina. Kombinácia betónových dlaždíc s pieskom je veľmi nebezpečná. Môže tu
cií v centre mesta?
Pokiaľ nepríde k prekládke cesty I/2, kto- prísť ľahko k zraneniu. Radšej by som navrhla vysadiť tu trávnik.
rá prechádza centrom mesta Malacky, nie je Otázne je i upratovanie tohto ihriska. Kto ho zabezpečuje? Určite by
možné zabezpečiť odľahčenie dopravy, kto- som sa viac venovala tomuto problému, ktorý trápi každú Malačianrá prechádza cez mesto. Riešenie je navrh- ku s malými deťmi. Problémom je i „bezbariérovosť“ miestnych chodníkov. Všetkým ženuté v územnom pláne, ktorý bol pripo- nám radím – kúpte si kočík s vysokým podvozkom a dobrým perovaním, lebo inak bumienkovaný aj správcom tejto komunikácie. dete musieť zápasiť s malackými chodníkmi. Na druhej strane vnímam pozitívne nádher–lucy–, foto: S. Osuský
Je plánovaná mestská bytová výstav- né výjazdy v okolí inkubátora.”
ba?
V rámci územného plánu sú navrhnuté
lokality pre bytovú výstavbu aj výhľadové lokality pre ďalší rozvoj mesta. Pozemky sú
v prevažnej miere v súkromnom vlastníctve,
čo komplikuje prípravu územia, ako aj realizáciu výstavby.
Ako hodnotíte územný rozvoj mesta
Malacky za posledné roky?
Môžem konštatovať, že mesto urobilo
rázny krok vpred, ale stále máme čo dobiehať. Pripravili sme základné predpoklady pre
rozvoj mesta a snažíme sa tieto zámery aj
realizovať. Myslím si, že aj my ostatní ako občania mesta môžeme prispieť k jeho rozvoju
aj drobnosťami, predovšetkým udržiavaním
čistoty, neničením mestského mobiliáru (lavičky, koše) a verejnej zelene, parkovaním
mimo zelene a pod. Mohli by sme ušetriť
prostriedky, ktoré vynakladáme na odstraňovanie spôsobených škôd a tieto vynaložiť
Pred budovou rozostavaného Daňového úradu na Záhoráckej ulici v Malackách vyrastá nonapr. na opravu komunikácií.
Foto: S. Osuský
S akými požiadavkami sa najčastejšie vé parkovisko.
vo vzťahu k občanom stretávate?
Na našom oddelení sa stretávame predovšetkým so stavebníkmi v rámci stavebného úradu. Prichádzajú k nám však aj občania so sťažnosťami, susedskými spormi a nieObčania sa permanentne sťažujú na
Časté požiadavky občanov na vedenie
kedy aj so žiadosťami o radu.
stav miestnych komunikácií (MK).
mesta smerujú k zlepšeniu stavu
Občan musí navštíviť OÚRaD,
V roku 2003 prijala komisia územnéciest. Len málokto z Malačanov však
keď potrebuje:
ho rozvoja a životného prostredia návie, že väčšina predmetných komuni• záväzné stanovisko k projektovej dokuvrh opráv a údržby MK, pričom stanokácií volajúcich po rekonštrukcii nie je
mentácii pre územné a stavebné konavila priority a podľa závažnosti opravy
v správe mesta.
nie,
zaradila MK do skupín na kritické, me• povolenie na rozkopanie cesty, chodnínej nebezpečné a odložené.
V prípade ciest I. triedy je správcom Sloka či verejného priestranstva,
venská správa ciest (SSC), Miletičova 19,
• potvrdenie k začatiu drobnej stavby či
Opravy a rekonštrukcie MK zaradených Bratislava a ciest II. a III. triedy SSC, Čučostavebných úprav a k začatiu užívania do prvej skupiny a niektoré zo skupiny me- riedková 6, Bratislava.
stavby,
nej nebezpečných sa podarilo dodnes usku• povolenie na zriadenie informačných, točniť, avšak vzhľadom na nedostatok fiŠtátne cesty I. triedy
reklamných a propagačných zariadení,
nančných prostriedkov sú niektoré z nich nie
Stupavská ul., Ul. gen. M. R. Štefánika,
• územné rozhodnutie alebo stavebné v navrhovanom rozsahu. V roku 2004 sa Záhorácka ul. smerom k Brnianskej ul..
povolenie na každú stavbu, ktorá nepod- opravil chodník na dopravnom ihrisku a plolieha ohláseniu, ale stavebnému povole- cha na futbalovom štadióne, chodník a detŠtátne cesty II. a III. triedy
niu.
ské ihrisko pri ŠH Malina, chodník a kryt voPríjazdná ul., Na brehu, pokračovanie
zovky pri Inkubátore na Bernolákovej ulici. Záhoráckej ul. od Brnianskej ul., Legionárska
K OÚRaD patria: referát výstavby, do- Rekonštrukcia MK (Jánošíkova ul.) sa usku- ul. a Ul. oslobodenia, Dukl. hrdinov.
pravy a podnikateľskej činnosti, referát ÚP, toční v novembri tohto roka. Oprava MK
Miestne komunikácie I. triedy
stavebného poriadku a vyvlastňovacieho ko- (Lesná ul.) sa presúva na nasledujúci rok
vzhľadom na nutnosť riešenia krytu vozovky
Továrenská, Pezinská ul., Ul. 1. mája, Kunania a spoločný obecný stavebný úrad.
a chodníka pri Inkubátore na Bernolákovej kučínova ul., Cesta mládeže, HviezdoslavoVedúcu OÚRaD Ing. Gabrielu Reháko- ulici. Chodník na Záhoráckej ul. sa dal geo- va, Veľkomoravská ul., Nám. SNP, Nádražná,
vú zastihnete v kancelárii č. 220 MsÚ, deticky zamerať a následne bude toto za- Pezinská a Radlinského ul..
meranie použité ako podklad pre zadanie
Zvyšné malacké komunikácie patria do
na tel.: 034/796 61 70
projektových prác.
miestnych komunikácií II. a III. triedy.
či e-maile: rehakova@malacky.sk.

Oprava miestnych
komunikácií

JEDNA

JPP

PANI

POVEDALA

AGENTÚRA

Takto mala vyzerať prístavba MsÚ na Bernolákovej ulici, ak by sa postupovalo podľa projektu z roku 1998. Ešte šťastie, že na základoch už rozostavanej stavby vyrástla monumentálna
budova Inkubátora Malacky.

Fámy sa dokážu šíriť neuveriteľnou rýchlosťou. Stretávame sa s nimi každý deň. Veď koľkokrát ste počuli z úst ostatných: počula si,
že... Je to pravda, či nie je to pravda. Často sa však i s nepravdou stotožníme. Aj to bol jeden z podnetov, prečo prinášame našu novú rubriku s príznačným názvom JEDNA PANI POVEDALA. Jej cieľom bude
vyvrátiť či potvrdiť to, čo sa dostalo do našej redakcie či vám do uší.

„Počula som, že na Hviezdoslavovej ulici má byť pešia zóna, dokonca
budú zbúrané i budovy oproti tu stojacej MŠ. Je to pravda?”
Pešia zóna má byť na Ulici J. Kostku od napojenia na Záhorácku ulicu po napojenie na
Hviezdoslavovu ulicu. Vybudovanie pešej zóny ale predpokladá predovšetkým rekonštrukciu existujúcich budov v tejto časti Ulice J. Kostku a ich prispôsobenie požiadavkám pešej
zóny. Zatiaľ sme s búraním alebo inými stavebnými prácami neuvažovali.

Ing. GABRIELA REHÁKOVÁ, vedúca oddelenia územného rozvoja a dopravy MsÚ
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LUCIA POLÁKOVÁ, foto: S. Osuský

–lucy–

Kategorizácia
malackých ciest

–lucy–
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SERVIS ČITATEĽOM / INZERCIA
KTO JE NA FOTOGRAFII?

ČÍTAJTE A VYHRAJTE

V tejto rubrike vám predstavujeme knižŠťastie sa usmialo na Janu Kovárikovú
né novinky a vy môžete súťažiť – vždy je- zo Štúrovej ul. v Malackách, ktorá vyhráva
den čitateľ získa predstavovanú knihu.
publikáciu od Hemanna Hesseho Stepný
vlk.
Krátky román alebo dlhá novela Starec
Kníhkupectvo Ľubica
a more je posledným dielom Ernesta HeOC hotela Atrium, telefón: 772 67 34
migwaya, v ktorom sa mu podarilo prekoPo–Pia 9.00–17.30 h, So 9.00–12.00 h
nať tvorivú krízu. Jednoduchý príbeh je
umeleckým zovšeobecnením nadčasového symbolu odvekého ľudského zápasu.
Uprostred mohutného Golfského prúdu
sa nám pred očami objavuje obraz starého, osamelého rybára Santiaga na ošarpanej loďke. Je odhodlaný popasovať sa
so silami prírody s majestátnym oceánom
i krutými, pažravými žralokmi. A hlavne je
pripravený nevzdať sa. Hoci nakoniec
utrpí porážku a k brehu dotiahne iba
ohlodanú kostru ryby, súčasne aj zvíťazí.
Sám nad sebou, nad svojou pevnou vôľou a vytrvalosťou. Dokáže, že je ešte stále schopný bojovať a víťaziť s prírodou
KUPÓN
a jej nástrahami. Človeka možno poraziť,
KNÍHKUPECTVO ĽUBICA
nie však zničiť.
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RECEPT PANI VOZÁROVEJ

Orechová torta

SPOTREBA: 8 vajec, 20 dkg cukru, 8 dkg orechov, 12 dkg hrubej múky, 1 balíček vanilkové-

ho cukru, 1 polievková lyžica kakaa

Žĺtky s cukrom dobre vymiešame, pridáme hustý sneh z bielkov, orechy, múku, vanilkový
cukor a kakao. Všetko spolu dobre vypracujeme a upečieme.
KRÉM:

Vymiešame 4 polievkové lyžice práškového cukru s 2 žĺtkami, rozpustíme 2 ks čokolády
s 5 lyžicami čiernej kávy, do toho vmiešame 4 polievkové lyžice cukru a 2 žĺtky a varíme,
kým krém nezhustne. Po vychladnutí pridáme maslo.
VYSYPANÉ Z OBÁLOK

Vážená redakcia Malackého hlasu,

rozhodla som sa vám napísať k téme
úvodníka z čísla 11 – Úcta k jeseni života.
Moja mamička sa, žiaľ, pre zlý zdravotný stav dostala do nemocnice tu v Malackách – na geriatriu. Na tom istom poschodí je aj interné oddelenie. Na návštevu
som sa dostala až po návštevných hodinách, a preto sme spolu strávili chvíľku na
chodbe. Výťahom sa doviezli dvaja „robotníci”, aspoň taký bol môj dojem. Boli
v montérkach a tlačili plechový vozík.
Smerovali práve k spomenutému internému oddeleniu. Neviete si predstaviť náš
úžas, keď o chvíľu z interného oddelenia
vyšli a na vozíku mali mŕtveho človeka.
Zabaleného v plachte ako múmia, páskou
celého prepásaného ešte aj okolo krku,
no proste doslova múmia. Nezakrytého,
len obaleného v tej plachte. Bol to pre
mňa šok. A pre moju mamičku ešte väčší.
Predstavte si chorého starého človeka,
keď toto vidí. To neexistujú v malackej nemocnici vozíky na prevoz mŕtvych a nemôžu ich prevážať aspoň zriadenci odetí
v bielom? A keď takéto vozíky nemajú
k dispozícii, nemôžu ho zakryť aspoň
plachtou? Je to obrovská neúcta k človeku. Treba podotknúť, že nie len neúcta
k mŕtvym, ale aj k živým a chorým, keď im
takúto traumu servírujú priamo v nemocnici.
Počula som, že malacká nemocnica je
sprivatizovaná. Ako dlho budeme čakať
na zmeny k lepšiemu?
JANA PURDEKOVÁ

Nemocničná, a. s., zabezpečuje prevádzku v NsP Malacky od 1. júla 2004,
keď prevzala nemocnicu ako celok po
BSK. Každé oddelenie má svoj systém práce a pracovné postupy, aj v prípade úmrtia pacienta. Ten určujú príslušné predpisy
a smernice Ministerstva zdravotníctva SR.
V tomto období MZ SR vydalo výnos
o zriadení 36 patologicko-anatomických
oddelení na území SR. V NsP Malacky
spomínané oddelenie zriadené nebolo.
Patologicko–anatomické služby sú preto
pre potreby NsP Malacky poskytované
v najbližšom podobnom zariadení v Bratislave. V praxi to znamená, že zosnulí budú
transportovaní na príslušné patologické
vyšetrenie mimo Malaciek.
Na základe uvedených skutočností riaditeľ NsP Malacky MUDr. P. Jerguš svojím
rozhodnutím zriadil na každom oddelení
špeciálnu miestnosť, kde budú zosnulí
umiestnení. Ich následný odvoz z oddelenia bude vykonávať výhradne pohrebníctvo
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Ecker. Uvedomujeme si citlivosť tejto otázky, preto bude spomínané pohrebníctvo
vyvíjať maximálne úsilie, aby sa zosnulým
občanom pri prevoze prejavovala náležitá
úcta a rešpekt.
Mgr. PPAVEL MACHAVA, PR oddelenie

Vážený pán primátor,

príchodom jesenného a hlavne zimného obdobia sa často opakujú prípady, kedy v Malackách, hlavne vo večerných hodinách, vybuchujú delobuchy a iné výbušniny. Táto situácia veľmi zle pôsobí na malé deti a starých ľudí. Keďže MsÚ má
zabezpečovať pokojný život občanov, obraciam sa na Vás, aby ste urýchlene v tejto
veci konali. Konzultovala som túto vec
s viacerými občanmi a ich názor je asi taký, že mesto by malo prijať uznesenie o absolútnom zákaze tieto výbušniny používať, a to počas celého roka, okrem Silvestra alebo mimoriadnych osláv. Bolo by
potrebné na všetky školy zaslať prípis
a uložiť riaditeľom, aby na to žiakov dôsledne upozornili. Ďalej je potrebné využiť mestský rozhlas a aspoň 2–3 týždne
denne o tom informovať obyvateľov. Je
tiež potrebné prebudiť MsP, aby v tejto
veci konala dôsledne a razantne.
Alebo vari chcete, aby to vo večerných
hodinách vyzeralo ako niekde v Čečensku?
Veríme, že Vám táto záležitosť nie je
ľahostajná a že vynaložíte úsilie a vážnosť
Vašej funkcie využijete na zabezpečenie
okamžitej nápravy a poriadku v meste.
Vaša čitateľka z Malaciek

Na list čitateľky reaguje náčelník
MsP v Malackách Mgr. Ivan Jurkovič:
Používanie zábavnej pyrotechniky upravuje VZN č. 3/99. V uplynulom zimnom
období mestská polícia riešila priestupkovo
použitie pyrotechniky na verejnom priestranstve. Taktiež v dvoch prípadoch priestupkovo vyriešila predajcov pyrotechniky,
ktorí predali zábavnú pyrotechniku osobám
mladším ako 18 rokov. Ak pyrotechniku použijú v rozpore s predpismi osoby mladšie
ako 15 rokov, nie je možné vec riešiť ako
priestupok, pretože tieto osoby nie sú priestupkovo zodpovedné. V mnohých prípadoch je i problematické preukázať konkrétnej osobe protiprávne konanie. Zväčša narušitelia verejného poriadku krátko po použití pyrotechniky z miesta odídu ešte pred
príchodom hliadky MsP, alebo sa vyhovárajú, že oni pyrotechniku nepoužili. V takýchto prípadoch by veci napomohla občianska
statočnosť svedkov, ktorí dosvedčia protiprávne konanie konkrétnej osoby.

Milí čitatelia,
Slovenská sporiteľňa (SLSP) ponúka
v bratislavskom regióne komplexné
služby pre fyzické osoby prostredníctvom 4 mestských pobočiek, 23 pobočiek a 17 filiálok. V júli tohto roka pribudlo v Bratislave Obchodné centrum
Bratislava II na Prievozskej ulici. Aj to
prispelo k tomu, že počet klientov Obchodného centra Bratislava sa zvýšil
o 16 %. Objem čerpaných úverov vzrástol o 33 %, objem vkladov o 43 %.
Klienti čoraz častejšie investujú do podielových fondov a vo veľkej miere využívajú aj
novú platobnú SPOROnákup kartu. Silnú pozíciu majú najmä kontokorentné a spotrebné
úvery. Od začiatku roka bolo poskytnutých
7081 nových kontokorentov v objeme 172
mil. Sk a 4042 spotrebných úverov v celkovom objeme 570 mil. Sk. Klienti získali 564
hypotekárnych úverov v objeme 641 mil. Sk.
Od uvedenia novej platobnej SPOROnákup
karty začiatkom septembra bolo počas jedného mesiaca zaznamenaných 702 predajov
kariet v objeme 172 mil. Sk. Klienti SLSP investujú i do podielových fondov, keď ich predaj
dosiahol 9,472 mil. Sk.
V tomto roku uviedla SLSP na trh nové
produkty v oblasti sporenia aj úverov. Požiadavky na zaujímavú investíciu uspokoja nové
podielové fondy ESPA alebo štruktúrovaný
termínovaný vklad SPORObenefit. K významným zmenám a zlepšeniu dostupnosti došlo
pri poskytovaní úverov. SLSP ponúka spotrebné aj hypotekárne úvery na financovanie
družstevných bytov. Mladí manželia do 35
rokov môžu získať výhodnú pôžičku určenú
na financovanie bývania, na bežné nákupy
možno využiť novú SPOROnákup kartu s dohodnutým úverovým rámcom. Podnikateľom
obdobie bez peňažných prostriedkov pomôže preklenúť obratový kontokorent až do výšky 1 mil. Sk.
Servis pre malých a stredných podnikateľov dopĺňa Kancelária SLSP pre EÚ. Zhromažďuje informácie o aktivitách v EÚ i v SR, spracúva problematiku eurofondov. Takisto môže
sprostredkovať kontakty na poradenské firmy
v oblasti tvorby projektov financovaných
z fondov EÚ.
–ts–
DROBNÁ INZERCIA
• Poskytujem poradenstvo v oblasti dôchodkového, životného i zdravotného pripoistenia
so sporením. Myslite na budúcnosť! Hľadám
i spolupracovníkov. Tel.: 0908/13 95 72.
• Predám 3-izb. byt na Bernolákovej ul. v Malackách. Cena dohodou. Tel.: 02/63 45 25 73,
02/55 57 25 18.
• Predám obchodné priestory v Bratislave,
25 m2. Kontakt: 0908/70 40 75.
• Odpredám železnú klietku na odvoz ošípaných, rôzne typy elektromotorov malých otáčok, stavebný cirkulár. Cena dohodou. Kontakt: 0904/32 37 71.
• Predám pultovú 300 litrovú mrazničku. Cena dohodou. Kontakt: 0905/84 03 01.
• Predám drevený obklad – tatranský profil.
Cena: 145 Sk/m2 vrátane dovozu. Kontakt:
0905/46 57 33.
• Ponúkame pracovnú príležitosť v regióne
Holíč, Malacky, Bratislava. Príjem v euro. Kontakt: 0908/15 45 99, 0910/17 73 82.
• Máte problém s nadváhou? Navštívte bezplatné poradenské centrum v Malackách.
Kontakt: 0915/20 24 68.
• Predám detský kočík zn. DEMA, hlboký +
športový, po jednom dieťati. Cena 2700 Sk.
Kontakt: 0904/40 03 85.
• Predám 3-izb. tehlový byt v OV na Veľkomoravskej ul. v Malackách.
Kontakt: 0903/95 16 03.
• Predám kvalitné pianíno PETROV, vynikajúci zvuk i vzhľad, ako nové. Cena dohodou.
Kontakt: 0903/60 32 95.

nad minule uverejnenou fotografiou si každý z vás lámal
hlavu, no žiaľ, nikto z vás nenašiel medzi klebetnými jarmočníkmi svojho známeho. Pomaškrtiť si na zákuskoch, však budete mať šancu možno nabudúce. Úloha je tradičná, uhádnete kto sa skrýva na fotografii? Prezradíme vám, že ide
o veľmi milé malé žieňa, ktoré však nemôžete nikdy prehliadnuť. Prečo? Jej temperament a nápaditý smiech vám nedovolí nevšimnúť si ju. Veď herecké sklony sa nezaprú... Viac
vám však už neprezradím, vari len pošepkám, že ste sa o úspechoch jej pedagogickej práce, mohli dočítať v dnešnom
čísle. Tešíme sa na vaše príspevky. Tak nestrácajte nádej na
výhru a napíšte nám, kto je na fotografii. Svoje tipy posielajte
spolu s nalepeným kupónom do 10. novembra. Na víťaza
čaká sladká odmena z cukrárne Hviezda.
Uhádnite, kto je na fotografii!
Môj tip: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dokončenie z 1. strany
v rozhovore zablúdila i do svojich obľúbených krajín: Kene, Kolumbie a Brazílie. „Všetky Kolumbijčanky sú urastené, nevidíte tam
tie bulimické typy. Kult ženy ich stavia do pozície sebavedomých, viac potrebných. Tak sa
aj cítia, vyzerajú a správajú. Celý deň tvrdo
pracujú, ale nechty majú krásne namaľované
a voňajú,” vyjadruje obdiv rodáčka z Trenčína. Skĺbiť náročnú prácu s rodinou bolo hlavne počas cestovateľského natáčania zložité.
Téma padla aj na jej začiatky v médiách.
Pôvodne vyštudovaná učiteľka slovenčiny
a angličtiny v tej dobe nemala kde pracovať,
a tak skúsila konkurz do televízie. „V dnešnej
dobe je však ťažké sa presadiť, pretože nie
sú zďaleka udané kritériá kvality. Médiá sú
trošku viac o showbiznise než o kultúre
a kultivovanosti,” odpovedá. Mediálny či
bulvárny boj má už, ako vraví, za sebou.
Už štvrtým rokom je tvárou kampane

charitatívnej aktivity Avon proti rakovine
prsníka. „Najdôležitejšie pre prevenciu je
komunikácia. Choroba je medzi nami, musíme ju spoločne znášať a netreba z toho robiť
tabu,” vraví Heribanová.
Dobrému vzhľadu vďačí nielen cvičeniu 5
Tibeťanov, zdravej strave a kvalitnej kozmetike, ale aj pozitívnemu mysleniu. Nikdy sa skutočne neprestala hýbať, lebo už od svojich 15
rokov tancovala vo folklórnom súbore. V strave je opatrnejšia ako kedysi, dokonca si ani
nedala medovníčky, ktoré boli na stole. Počas
celého rozprávania popíjala len minerálku.
„V spoločnosti je pre ženy čoraz viac priestoru. Musíme si to však uvedomiť, aby sme
boli ešte spokojnejšie a šťastnejšie,” zaželala
na záver. Stretnutie určite vykúzlilo úsmev
a zanechalo príjemný pocit na duši nežných
polovičiek.

DOMINIKA PÉTEROVÁ,
foto: S. Osuský

OPRAVUJEM CHLADNIČKY
A MRAZNIČKY
Pavol Šišolák, Závod 663
tel.: 0703/779 94 35, 0903/75 06 12
MH 04 F1

Ing. PETER PITTNER

MH 04 B6

MH 04 B6

geodetická kancelária
• vysporiadanie vlastníctva
• príprava podkladov na dedičské
konania
• uplatnenie práva k pôde voči
Slovenskému pozemkovému fondu
• zistenie vlastníctva k nehnuteľnostiam
pre potreby
novoobjaveného dedičstva
• príprava právnych a technických
podkladov pre predaj, darovanie
alebo výmenu nehnuteľností
• ekonomické poradenstvo súvisiace
s vlastníctvom nehnuteľností
www.pittner.sk
02/64 53 76 93, 0903/72 24 48
MH 04 F11

Súťažte o vkladnú
knižku z Dexia banky
Slovensko, a. s.!

Oslaďte si život s HVIEZDOU!
MH 04 B3

v supermarkete
TÝŽDEŇ OD 8. DO 14. 11. 2004

MH 04 B4
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CUKRÁREŇ HVIEZDA

Alenkin Babinec

NÁŠ TIP NA NÁKUP

• Bella Vista šampanské, 0,75 l, 2 ks za
199 Sk • Calgon, 2 x 400 g za 129,90 Sk
• SOS ryža, 1 kg za 33,90 Sk

KUPÓN

S Malackým hlasom si môžete osviežiť
pamäť a zároveň súťažiť o vkladnú knižku. Na stránkach novín si spolu pripomíname udalosti, ktoré ovplyvnili vývoj mesta a jeden z vás získa 500-korunovú vkladnú knižku od Dexia banky.
Koľko podnikateľských inkubátorov pôsobí
po otvorení malackého na Slovensku?
Odpoveď spolu s nalepeným kupónom
a vašou adresou pošlite do redakcie alebo
vhoďte do schránky s označením Malacký
hlas na budove MsÚ do 10. novembra. Za
správnu odpoveď z minulého čísla odmeníme vkladnou knižkou Andreu Cvečkovú
z Bernolákovej ulice v Malackách. Prosíme
výherkyňu, aby sa ohlásila v redakcii.
KUPÓN

DEXIA BANKA SLOVENSKO
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PÍSANÉ NAŠÚ REČÚ

alebo

okénko jak biuo,
jak je... a jak bude
Kristuškove ponaučení
V Hasprunce, fčil sa to menuje Studienka, bývau jeden starý muádenec. No
a ketže ho doma nigdo nečekau, s kým by
sa moheu potešit, alebo skúr pohádat, tak
najradčik vysedávau f šenku. Šak jak by
moheu ít okouo a nezastavit sa, ket ho uš
kamarádzi z mokrej štvrce ot rána vyčkávali, neš pújde z roboty.
Ale fúrt ím nejde do gebule, proč sa
mu to dno na tých pohárkoch tak velice
lúbilo? Co na nem moheu vidzet? Ale moseuo to byt velice pjekné, ket sa naň dokázau dzívat aš do závjereční hodziny. Aj ho
chuďáka moseua bolet ruka s teho obracaňá, ba aj oči s teho kukaňá. Ale keby enem
to! Šak aj nohy ho prestali posúchat, ket sa
ledvaj vlékeu dom a kór ket ho ešče aj
sem-tam negdo postrčiu, to mu ani chodník nestačiu. Neráz sa rozpleščiu jak žaba.
No najhorší to byuo, ket moseu ít dom cez
les, za kerým bývau. Víte si predstavit, co
sa f takém lesi všeličeho nájde? Malinišče,
pouámané panohy a tých stromú, keré
moseu dycky pozdravit a omúvit sa ím,
ket do nich naraziu. Aj zdravý čovjek má
ve dne co robit, aby prešeu takú húščinú
a né to taký marót. Jak sa tam dycky predzírau, nohy sa mu zaplantali a drísk – uš
byu na zemi. No a najlepší sa čovjeku uleví, ket si tak ot srdca porádne zahreší. Šak
to poznáte. Najhorší šak na tem byuo, že f
cesce, kerú išeu, stáu kríž s ukrižovaným
Kristuškem. A jak nazdory tam byuo teho
chamrždžá najvjec. Tak si moseu najlepší
ulevit tam. Nále zhodú okolnoscí okouo
chodziu jeden jágr na čekanú. Teho to
hrešení velice hnevauo a rozmýšlau, jak by
ho ot teho odučiu. Rás ket išeu v noci tento náš muádenec dom a zas hrešiu, aš sa
boriny trásli, stúpeu si jágr za kríž a mjeu
uš muža na dosah, vystrčiu jednu ruku
sprava – lísk mu, druhú zleva a zas lísk. Miuého chuapa to pravdaže prekvapiuo a o to
víc, že nigde nikoho nevidzeu. Podzívau sa
na kríž a myslíc si, že to byu ukrižovaný
Kristušek povidau: „Panebože, otpusci, já
sem to tak nemysleu.” Na druhý deň sa to
opakovauo. Zas byuo lísk z jednej, lísk aj
z druhej strany. A on zas: „Panebože, ty
naozajst nepoznáš srandu?” Na trecí deň,
ket dochádzau ke krížu, pleskeu sa sám po
hubje a povidá: "Hubo mlč, tu bijú!" Ot téj
doby ho nigdo nečuu hrešit.
FRANTIŠKA SLOBODOVÁ, Gajary

Napíš aj ty, milý čitateľ!
Môže to byť príbeh zo súčasnosti alebo
minulosti. História sa rodí už dnes. Napíšme si našu záhorácku históriu z našich príbehov.
TONI GÚTH, autor rubriky
Pani Františku Slobodovú, podobne ako
každého, kto nám napíše svoj príbeh v záhoráčtine, odmeníme poukážkou na nákup v supermarkete Billa.
ZABÁVA NÁS PÁN BAKLÍK

Mauí Jaňíček dostau od maminky deset
korun na zmrzlinu. Zapomjeu ale podzekovat. Maminka mu vyprávjá:
– A jak povíš, Jaňíčku?
Jaňíček je cicho. Mamince to nedá a pomáha mu:
– Spomeň si, co vyprávjam, ket mi tacínek
dáva peňíze.
– Víc nemáš? – odpoví s úsmjevem synek.
•••
Žaujú sa stareček Marcin u piva:
– Už na ten chuapský trojboj – víno, spjev
a ženy, prestávam stačit.
– Tak nechaj spjevu, – radzá mu kamarádzi.
•••
Riďitel prijíma novú sekretárku:
– Jaký puat ste mjeli na minulém mísce?
– Rovných dva a pú ťisíca.
– Tak já vám dám s poťešením tri ťisícky.
– Dzekujem pjekňe, ale s poťešením sem
predtým mjeua až pjetťisíc!
•••
– Bjetko, prikry mi nohy a vypňi televízor!
– Nemožem, Francku, sme v kine!
MALACKÝ HLAS
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ŽIJE MEDZI NAMI...
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Malacky sú rodiskom či bydliskom mnohých ľudí so zaujímavým, priam výnimočným
osudom, talentom, schopnosťami či originálnou záľubou. O mnohých z nich vie len úzky okruh ľudí, ich rodina, priatelia či známi. Pre ostatných zostáva ich život tajomstvom.
Dnes sa však pokúsime poodhaliť osud človeka, ktorý žije medzi nami. Nechváli sa, nevystavuje na obdiv svoju výnimočnosť. A my ani netušíme, s kým sa míňame na ulici.

PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:
Október
80 – Margita Gelingerová,
26. 10. 1924; Helena Schreiberová, 24. 10. 1924; František Pribil, 17.
10. 1924; Terézia Jakubcová, 15. 10.
1924; Emil Blažíček, 15. 10. 1924; Ján
Cibulka, 13. 10. 1924; 85 – Terézia Mrázová, 24. 10. 1919; Ján Kilian, 11. 10.
1919; Irena Malášková, 8.10. 1919; Emília Ungerová, 1. 10. 1919; 90 – Michal
Dubnický, 7. 10. 1914; Justína Katerincová, 1. 10. 1914.
November
80 – Jozef Blažek, 20. 11. 1924; Dorota
Zapletalová, 7. 11. 1924; Helena Jurkáčková, 7. 11. 1924; Anastázia Kühtreiberová, 4. 11. 1924; Ing. Róbert Benca,
4. 11. 1924; 85 – Alžbeta Nováková, 16.
11. 1919; Anna Kašťáková, 12. 11. 1919;
92 – Jozef Osuský, 14. 11. 1912; 93 – Terézia Poláčková, 14. 11. 1911; 94 – Jozef
Puss, 9. 11. 1910.

MUDr. Haramia – lekár
i strelec v jednej osobe

Ktorý človek má rád atmosféru nemocničnej chodby plnú nervózne vyčkávajúcich
a chorobou zlomených pacientov? Žiadny.
Potešiteľné však je, ak vieme, že za dverami
ambulancie je niekto, kto nám môže a najmä chce pomôcť bojovať s podlomeným
zdravím. Lekár. Mnohým sa za bielym plášťom zdá nedotknuteľný, tajuplný, akýsi
mocnejší. Pod rúškom sa však skrýva človek. Človek, ktorý má rovnako ako my svoje
sny, dosiahnuté ciele, predsavzatia či záľuby. A práve dnes bude reč o členovi lekárskej komunity – malackom chirurgovi
MUDr. Mariánovi Haramiovi, ktorý je známy nielen zručným narábaním so skalpelom, ale i so strelnou zbraňou. Je možné
nájsť súvislosť medzi medicínou a športovou streľbou? Pustite sa do čítania...

Zrod športovej streľby
telesne postihnutých v SR
M. Haramia začal strieľať pred tridsiatimi rokmi. Hovorí: „Môj otec bol poľovník
a strieľanie mi nebolo cudzie. Keď mali v r.
1974 v Malackách pohraničiari športový
deň, prvýkrát som „privoňal k streľbe z malorážky” a táto „športová droga” ma už nepustila.” Dnes je predsedom Športového
streleckého klubu v Malackách a okrem
iného i predsedom Lekárskej komisie Slovenského streleckého zväzu. „Asi pred
šiestimi rokmi sa zrodila i myšlienka, aby sa
športová streľba začala rozvíjať ako disciplína pre telesne postihnutých na Slovensku,” spomína M. Haramia. K tejto vízii ma
priviedol môj kamarát. Potreboval odborné
rady aj po stránke telesného postihnutia
a poznal ma ako chirurga.” Spolu vtedy vycestovali do Švajčiarska, kde práve švajčiarsky strelecký zväz organizoval medzinárodné preteky. Športová streľba telesne
postihnutých je špecifická v spôsobe streľby, pravidlách hry i technických podmienkach. Hneď na mieste im už umožnili zasúťažiť si a už vtedy si vystrieľali bronzovú
medailu. Nemenej dôležité bolo nadviaza-

nie mimoriadne dobrých priateľských vzťahov. Na Slovensko sa vrátili s bohatou fotodokumentáciou, videozáznamami a najmä
predsavzatím rozbehnúť túto športovú disciplínu v slovenských podmienkach.
Kto to sedel so Švajčiarmi?
Podľa slov M. Haramiu sú Švajčiari
zvláštny národ a k telu si nepustia hocikoho. Našich športovcov však bez zaváhania
prijali. V roku 1998 sa Slovensko už ako plnohodnotný členský štát zúčastnilo Majstrovstiev sveta telesne postihnutých športovcov v Španielsku. Tam sa ocitli traja slovenskí strelci a M. Haramia ako tréner
a vedúci výpravy pri jednom stole so švajčiarskou. „Vzbudzovali sme vtedy obdiv
a zvedavosť,” s úsmevom spomína M. Haramia. „Všetci sa pýtali: kto sú to tí štyria
neznámi, ktorí sedia pri jednom stole s tridsaťčlennou švajčiarskou výpravou? V roku
2000 prišla na rad paralympiáda v Sydney,
na ktorej nesmel malacký chirurg chýbať.
Bola to však preňho posledná účasť na takomto podujatí v tíme telesne postihnutých športových strelcov. Prečo?
Má rád „čistý stôl”
„Vzhľadom na podmienky v slovenskom
paralympijskom výbore (POV) som prestal
spolupracovať so športovcami v športovej
streľbe,” priznáva uznávaný chirurg. K tomuto rozhodnutiu ho viedlo viacero dôvodov, najmä nezdravé funkcionárske štruktúry v POV. Bez mihnutia oka dodáva: „Boli
tam nesprávni ľudia a nie celkom čisté ekonomické toky a ja mám rád čistý stôl.” Podľa
neho ide o skutočnosti, o ktorých sa veľmi
nehovorí, no treba ich ozrejmiť a netváriť sa,
že neexistujú. „Bohužiaľ, aj medzi hendikepovanými športovcami sa nájdu špekulanti.”
Neprestal však spolupracovať s telesne postihnutými plavcami. Priznáva, že príprava
na olympiádu v čínskom Pekingu je už v plnom prúde. Veď každý z nich túži uspieť. M.
Haramia na nich ako lekár dohliada i ako

Veľký úspech malých
„dramákov”

Dokončenie z 1. strany
učiteľky s nami neboli v miestnostiach, kde
sa skúšalo, museli sme bojovať sami.
Nina: – Bola som trochu nervózna. Keď
som však počula vystupujúce deti predo
mnou, tréma zo mňa odpadla.
Marek: – Raz na mňa teta Ria – jedna zo
skúšajúcich, inak veľmi milá, zakričala. Zľakol som sa. Potom som zistil, že chcela vidieť
a počuť, ako zareagujem. Bola to zábava.
Kristián: – Postavila nás pred konkrétnu
situáciu, na ktorú sme mali okamžite zareagovať hereckou improvizáciou. Napríklad mne
akože ukradli bicykel, Sára dostala v škole
päťku, Ninu naviedla kamarátka na záškoláctvo.
Kristián: – Nemyslel som si, že ma vybe-

Spoznali by ste ho?

POVEDALI SI ÁNO:
tréner I. kvalifikačnej triedy. Venuje sa i lekárskemu zabezpečeniu reprezentácie SR,
sleduje čistotu liekov a doplnkových prostriedkov výživy z hľadiska zamedzenia možného dopingu aj pri relatívne čistých preparátoch. Od jeho športovej praxe je len krôčik
k medicíne. Existuje prirodzená súvislosť
medzi športovou streľbou a medicínou?
Športová streľba a medicína
sú si podobné
„Streľba i medicína majú jednu vec spoločnú. Strieľate na terč niekoľko desiatok rán
a máte pocit, že každá z nich je rovnaká. Nie
je to však tak. Každá je originálna, má svoju
ideu, svoju činnosť. Rovnako ako v medicíne.” Medicína ho neustále nadchýna a inšpiruje tým, že nie sú dvaja naoko rovnakí pacienti. „Každý pacient je indivíduum so špecifickou chorobou a obtiažami. Aj keď máte
pocit, že je to isté, mýlite sa. Všetko je iné, to
je na medicíne nádherné a fascinujúce.” Aj
preto sa ku každému pacientovi snaží pristupovať výsostne individuálne. Športová streľba ho priviedla nielen k správnej lekárskej
filozofii, vďačí jej i za iné – za pevnú ruku
a psychickú rovnováhu. Dodáva: „Tak ako
preteky sú zaťažené psychikou i náhle stavy
v medicíne si vyžadujú triezvy, niekedy až
chladnokrvný prístup. Vždy však s jediným
cieľom – dosiahnuť čo najlepší výsledok.
A pre MUDr. Haramiu je tou pravou „strelenou desiatkou” práve uzdravenie pacienta.
LUCIA POLÁKOVÁ

Daniela Jakubáčová a Róbert Baňár; Zuzana Rybárová a Jaroslav Hurta; Mgr. Ľubica Štorová a Alojz
Diviak; Mária Nádaská a Martin Sloboda; Andrea Kurková a Radovan Ruža;
Simona Štipanitzová a Anton Zajaček;
Jana Cintulová a Peter Báchor; Vlasta
Boučková a MVDr. Ján Pancák; Ivana
Ščepánová a Ing. Peter Čirka; Jana Hrubšiová a Robert Střížik; Lenka Veselá
a Marcel Exner; Terézia Túryová a Marián Rozbora.

†

NIE SÚ MEDZI NAMI:

Mária Klímová, 1920, Jakubov;
Jozefína Gašpárková, 1925, Závod; Alojz Hladík, 1952, Borský Sv. Jur;
Terézia Šišuláková, 1924, Studienka; Karol Wunderlich, 1943, Malacky; Ján Koniarik, 1955, Malacky; Jozef Jurka, 1953,
Moravský Sv. Ján; Jozef Adamec, 1948,
Gajary; Peter Kovár, 1953, Zohor; Helena Jurovatá, 1931, Plavecké Podhradie;
MVDr. Pavel Hallon, 1925, Malacky; Anna Vallová, 1926, Studienka; Ing. Jozef
Fusek, 1943, Záhorská Ves; Jozef Vávra,
1963, Veľké Leváre; Pavel Gašpar, 1915,
Malacky; Johana Kráľovičová, 1921, Záhorská Ves; Terézia Balúchová, 1938, Sološnica; Anton Písečný, 1949, Kuchyňa;
Ludmila Lorencovičová, 1934, Malacky;
Jozef Dinuš, 1941, Malacky; Pavlína Diviaková, 1930, Sekule; Františka Pírová,
1925, Láb; Martin Škrabák, 1945, Sekule;
Mikuláš Majovský, 1927, Suchohrad; Friderika Čunderlíková, 1935, Malacky; Miroslav Šarközy, 1971, Veľké Leváre; Júlia
Imríšková, 1945, Malacky.

Tak neváhajte a dajte o sebe či o zaujímavých Malačanoch vo svojom okolí vedieť
našej redakcii. Za vašu odvahu budete
odmenení poukážkou na nákup v predajANNAMÁRIA HORVÁTHOVÁ,
rú. Mal som sa naučiť básničku, a tak som niach firmy Mobilland v hodnote 300 Sk.
matrikárka
si sám pre seba hovoril – načo sa ju učím,
veď... No vybrali ma.
Spoločnosť Slovak Telecom vyhlasuje verejnú súťaž ŽIACKA KNIŽKA 2004,
Konkurz teda malým „dramákom” skutočurčenú pre žiakov ZŠ, špeciálnych ZŠ alebo prvých štyroch ročníkov 8-ročných
ne vyšiel, predovšetkým Kristiánovi Luliakovi,
gymnázií na Slovensku.
Martine Húkovej a Marekovi Menkemu, ktorí už majú za sebou prvý nácvik nádejných
Jej cieľom je spropagovať široké možnosti internetu na štúdium aj zábavu a motivovať
„rozhlasákov”. Odteraz ho budú musieť ab- žiakov k jeho využívaniu. Predmetom súťaže je vytvoriť digitálny obrázok poznámky
solvovať každý týždeň. No určite sa to oplatí, zo žiackej knižky a prihlásiť ho do súťaže prostredníctvom internetovej stránky http://
veď ich hlasy budete môcť spoznávať v roz- www.ziackaknižka.sk od 20. 9. do 26. 11. 2004. Žiaci môžu súťažiť v dvoch kategóriách –
hlasových hrách, ba dokonca sa môžu stať Najvtipnejšia poznámka 2004 a Najpopulárnejšia poznámka 2004. O čo sa súťaží?
dabingovými hercami STV. Učiteľky LDO na
Víťaz kategórie Najvtipnejšia poznámka 2004 získa 5 nových počítačov pre svoju
ZUŠ v Malackách K. Trenčanská i N. Tučko- školu a pre seba hlavnú cenu – javascript. Hodinkami bude obdarovaný i víťaz v kategórii
vá sú právom spokojné. „Na konkurz sme išli Najpopulárnejšia poznámka 2004. Okrem toho prvých dvadsať víťazných účastníkov sús cieľom, aby sa deti ostrieľali a ony nás milo ťaže v oboch kategóriách získa od spoločnosti Slovak Telecom atraktívny darček. Bližšie
prekvapili. Bol to skutočne úspech.”
informácie získate http://www.ziackaknizka.sk.
Text a foto: LUCIA POLÁKOVÁ

VYZUJTE SI PAPUČE A PRÍĎTE ZA KULTÚROU DO ZCK MALACKY
5. 11. o 17.00 – otvorenie výstavy Absolventi 1964–2004 21. 11. o 16.00 – Divadlo LUDUS – Ako si princ Martin hľa7. 11. o 16.00 – Stolček, prestri sa! – Kinečko – Detská fil- dal nevestu – rozprávková nedeľa, cyklus divadelných rozmová nedeľa, cyklus nedeľného premietania slovenských právok pre deti
ľudových rozprávok v spolupráci s fy ATAN
24. 11. o 15.00 – Akadémia III. veku
8. 11. o 9.00 a 11.00 – Čo všetko hudba vie, výchovné 26. 11. o 19.00 – I. premiéra DnH, A. Prochádzka – S tvokoncerty
jou dcérou nikdy
8.–12. 11. o 18.00–22.00 – Predvianočný večerný výtvar- 27. 11. o 19.00 – II. premiéra DnH, A. Prochádzka – S tvoný kurz s R. Habovou a E. Režnou
jou dcérou nikdy
10. 11. o 17.00 – Babinec s Luciou Koreňovou – módnou 28. 11. o 16.00 – I. adventná nedeľa – koncert Ondreja Mavýtvarníčkou – cyklus stretnutí žien rôzneho veku
lachovského – Musa Ludens vo františkánskom kostole
14. 11. o 16.00 – Hudobná prechádzka stáročiami, koncert mládežníckeho speváckeho zboru ECHO vo františkán- VÝSTAVY
skom kostole
5.–25. 11. – Absolventi 1964–2004 – pri príležitosti 40.
17. 11. o 18.00 – V kostýme Hamleta a v mozgu Hiroši- výročia otvorenia výtvarného odboru ZUŠ v Malackách, výma, spomienkový večer venovaný životu a hudobnej, literár- stavné priestory SD ZCK
nej a výtvarnej tvorbe K. Kryla, spoluorganizátor: OZ od 28. 11. – Sakrálna tvorba – otvorenie výstavy, Art club
M.L.O.K.
2002 a hostia

KNIŽNICA ZCK
Záhorácka ul. 1919 – Po–Pi 10.00–12.00 a 13.00–18.00
Knižnica Juh
– Št 11.00–18.00
PRAVIDELNÉ AKTIVITY
Po: Divadlo na hambálku, spevácky zbor
Ut: anglický jazyk, Škola spoločenského tanca
St: nemecký jazyk, prednášková činnosť
Št: anglický jazyk, Škola spoločenského tanca, Klub filatelistov
Pi: Štúdio tanca Saltatrix, Divadlo na hambálku
So: Detské divadelné štúdio, ART club 2002
Poznámka:
Všetky akcie, pri ktorých nie je uvedené miesto konania, sa
uskutočnia v SD ZCK.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!
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„Cezpoľárov”
zastavili až Tatry
Koncom októbra sa tri družstvá z Malaciek – družstvo dievčat a chlapcov
zo ZŠ Záhorácka a družstvo chlapcov
zo štátneho gymnázia zúčastnili M SR
žiakov základných a stredných škôl
v cezpoľnom behu v Žiarskej doline
pri Liptovskom Mikuláši.

Úspešná cesta Malačanov sa zrodila
„povinným” septembrovým víťazstvom na
majstrovstvách okresu v Sološnici, prekvapivým, ale zaslúženým triumfom na októbrových majstrovstvách kraja v Bratislave, kde
zo štyroch možných kategórií Malačania
zvíťazili v troch.
Malacké dievčatá, aj keď už v inom zložení, prišli do našich veľhôr obhajovať individuálne zlato Hollej a bronz zo súťaže
družstiev z minulého roka. Vzhľadom na to,
že malacké žiacke strednotratiarske opory
– Azzolini a Fajtáková museli zostať „doma” pre nedoliečené zranenia, na Liptov

prišlo bojovať mladé, neskúsené, ale vyrovnané družstvo. Najviac nádejí sa vkladalo
do Marianny Habáňovej. „Zlomil” ju však
kopec a do cieľa dobehla so značnými ťažkosťami. Najúspešnejšou v kategórii dievčat bola celkovo najmladšia spomedzi štartujúcich pretekárok Alica Mackovichová.
Jej výkon i individuálne umiestnenie bolo
najlepším zo všetkých zúčastnených Malačanov. Má pred sebou sľubnú atletickú budúcnosť. Štandardnú výkonnosť potvrdila
i Alexandra Štuková.
V kategórii chlapcov sa nádeje vkladali
do pretekársky ostrieľaného Jána Beňu,
ktorému mal sekundovať Richard Mikulič
a Rastilav Havlík. Beňa však očakávania nesplnil, keď predviedol najhorší výkon vo
svojej bežeckej kariére. Ani bojovný výkon
Mikuliča nezabránil sklamaniu z posledného ôsmeho miesta, ktoré obsadilo trio malackých chlapcov v súťaži družstiev.
Oporou malackých stredoškolákov bol
Ján Matúš, dorastenecký
reprezentant SR v behu na
800 m, Jakub Valachovič
či inak hádzanár Martin
Sedláček, ktorý len dopĺňal duo dráhových atlétov.
Prvý v cieli sa však prekvapivo objavil Valachovič,
ktorý sa s členitým profilom tatranskej trate vysporiadal najlepšie. V súťaži
družstiev patrilo gymnáziu
napokon predposledné
siedme miesto.
Za svoje výkony sa malackí bežci, žiaci a študenti
hanbiť nemusia. Ich víťazné ťaženie z majstrovstiev
okresu a kraja zastavili až
Tatry, kde sklonili hlavy
pred lepšími, kvalitnejšími
súpermi. Svoje školy, mesto i kraj reprezentovali
čestne a úspešne. Za ich
výsledky im právom patrí
uznanie a poďakovanie.

Desaťročie
malackého džuda

V ostatnom mesiaci uplynulo desať
rokov od chvíle (1. 10. 1994), kedy
MUDr. Magda Suchánková založila
v Malackách JUDO Club. Vtedajšia
absolventka malackého gymnázia sa
rozhodla, že svoje skúsenosti začne
vo voľnom čase odovzdávať deťom.

Družstvo chlapcov Školského športového strediska pri ZŠ Ul. 1. mája, ktoré získalo na Kalokagatii 2004 v Trnave (školské majstrovstvá Slovenska) 3. miesto.

Hádzanári v novej sezóne
Hádzanárske súťaže už majú za sebou niekoľko kôl. Malackí hádzanári
v tomto roku oslávili 40. výročie obnovenia činnosti, ku ktorému bývalí hráči a funkcionári zorganizovali nielen
slávnostné posedenie, ale i turnaj tých,
ktorí v minulosti obliekali dres malackého Strojára.

I minulý ročník súťaží potvrdil, že hádzaná má v našom meste tradíciu. Mladí hádzanári sa v súťaži školských športových stredísk
po tretí raz prebojovali do celoslovenského
finále a obsadili v ňom po dvoch tretích miestach štvrté miesto. Malackú hádzanú vzorne
reprezentovali bronzovými medailami i žiaci
ZŠ z Ul. 1. mája, ktorí na Kalokagatii v Trnave,
celoslovenskej súťaži žiakov základných škôl,
obsadili 3. miesto za Košicami a Považskou
Bystricou. Oslovili sme Mgr. Dušana Šustera,
jedného z funkcionárov, a požiadali ho o informácie o súčasnej situácii v tomto športe.
Kto vedie tento jeden z najväčších
športových oddielov v meste?
Pre pracovné zaneprázdnenie viacerých
členov 7-členného výboru hádzanárskeho
oddielu organizujú spolu s trénermi a vedúcimi družstiev celú činnosť družstiev traja členovia výboru, a to Pavol Petrakovič, Michal
Sivák a ja. Našou snahou je doplniť výbor tak,
Trojica dievčat zo ZŠ Záhorácka obstála na M SR v cezpoľnom
aby sa na jeho práci podieľali viacerí funkciobehu v Liptovskom Mikuláši spomedzi Malačanov najlepšie.
PaedDr. PETR FILIP nári.
Zľava: Mackovichová, Habáňová a Štuková.
foto: archív P. F.
S akými predsavzatiami vstúpilo družstvo mužov do prvoligovej súťaže?
V úvode súťaže malo zlé vyžrebovanie
KUPÓN eM TV
majstrovských stretnutí. Muži trénujú pod veTento kupón Vás oprávňuje získať ďalšiu zľavu pri riadkovej inzercii v eM TV. dením bývalého dlhoročného hráča Malaciek Vladimíra Pavlíka a vedúceho družstva
Váš inzerát v rubrikách Predám, Kúpim, Darujem a Prenajmem
Ladislava Zelenského. Káder družstva sa oproti minulému roku nezmenil, pribudol len Marmôžete uverejniť zároveň vo videotexte i v eMtexte, a to
tin Sedláček. Samozrejme chceme pre naše
mesto udržať prvoligovú príslušnosť a chlapci
sú rozhodnutí vybojovať v malackých dresoch čo najviac majstrovských bodov.
AKCIA PLATÍ DO 30. NOVEMBRA
Ty osobne si trénerom družstva mladších dorastnecov. Aké ste si určili ciele
v novom ročníku?
Meno a priezvisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Základným cieľom je postúpiť zo základAdresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nej skupiny dorasteneckej ligy západ do celoslovenského finále. Sem postúpi najlepších
10 družstiev z celého Slovenska. Pre najlepších jednotlivcov je otvorená cesta do reprezentačného výberu kadetov. Družstvo na
celoslovenské finále má, z odohraných 7
stretnutí stratili chlapci len tri body. Bolo to
v Nových Zámkoch a doma v stretnutí s líd-

len za 150 Sk/týždeň

rom súťaže Slovanom Modra, ktorý v Malackách stratil prvý bod.
Žiaci predstavovali vždy asi najlepšiu
reprezentáciu malackej hádzanej, čo potvrdzoval i minulý ročník súťaží. Ako to
vyzerá v tejto sezóne?
Starší žiaci pod vedením trénera J. Juhása
hrajú v Majstrovstvách Bratislavského kraja
a sú momentálne na druhom mieste za vedúcou Modrou. Chlapci trénujú v priestoroch novej telocvične ZŠ na Štúrovej ulici. Tu
pôsobí i školské športové stredisko. Mladší
žiaci hrajú celoslovenskú súťaž týchto stredísk, v skupine majú žiakov zo Stupavy, Modry a ZŠ Bratislava, Nevädzova ul.. Družstvo
môžu doplniť ďalší žiaci 5. a 6. ročníka základných škôl z celého mesta. Tréningy sa
konajú pod vedením trénera P. Kuklovského
v novej telocvični každý utorok a v stredu od
15.30 do 17.00 h. Záujemcovia o túto atraktívnu hru sa môžu prihlásiť v telocvični priamo u menovaného trénera.
Ako to vyzerá so zabezpečením činnosti, tohto druhého najväčšieho oddielu
TJ Strojár Malacky?
Peniaze sa v dnešnej dobe pre šport zabezpečujú veľmi ťažko. Preto ďakujem všetkým sponzorom, ďalej rodičom mládežníckych družstiev, bez ktorých by sme si dopravu na stretnutia či turnaje nevedeli ani predstaviť. Ak chceme zachovať úroveň malackej
hádzanej, chceme osloviť i ďalších priaznivcov tohto športu, aby podali pomocnú ruku,
veď malacká hádzaná si to svojimi výkonmi
i tradíciou určite zaslúži.
Verme teda, že funkcionári, hráči, sponzori i diváci i v tejto jubilejnej sezóne budú
odchádzať zo stretnutí spokojní.
ANTON PAŠTEKA, foto: archív

Do klubu sa vtedy prihlásilo 10 nádejných džudistov vo veku 7 až 9 rokov. Organizačne sa klub začlenil pod TJ Strojár Malacky a prvým predsedom oddielu sa stal
Jozef Zápatický. Pozícia funkcionára dnes
patrí Ing. Ivanovi Brajerovi. Počas desaťročia pôsobenia majú malackí džudisti za sebou úctyhodnú bilanciu – 228 prvých, 264
druhých a 259 tretích miest v rôznych súťažiach. Z toho na majstrovstvách Slovenska
obsadili 13-krát prvú priečku, 9-krát získali
striebornú medailu a 19-krát sa zablysli
bronzom.
K najvýraznejším talentom sa radia: E.
Brajerová, M. Suchánková, S. Zelenská, J.
Kunšteková, V. Valentová, L. Kolandrová, Z.
Kaňková, M. Siekel, F. Kalanka, I. Vladimír, J.
Zápatický, D. Vavrinec, G. Brajer, O. Papiernik, M. Bartoň a ďalší.
–lucy–

POZVÁNKA

Chceš si osvojiť bojové umenie karate pod vedením niekoľkonásobných
medailistov majstrovstiev SR, víťazov
Slovenského pohára, účastníkov európskych šampionátov a skúsených
trénerov?
Karate klub TJ Strojár pozýva do svojich radov chlapcov, dievčatá vo veku
od 6 rokov, mládež a dospelých. Ak
chceš urobiť niečo pre svoju fyzickú
a psychickú kondíciu a aktívne tráviť
voľný čas vo výbornom kolektíve, čakáme ťa v telocvični na Sasinkovej ulici
oproti športovej hale Malina (bývalá Sokolovňa):
Chlapci a dievčatá od 6 rokov
Pondelok
17.00 h
Streda
17.30 h
Piatok
17.30 h
Mládež a dospelí
Utorok
19.30 h
Piatok
19.00 h
Nábor nových členov potrvá
od 18. októbra do 15. novembra.
Ďalšie informácie na tel.:
0907/37 55 33, 0905/22 88 39.

Komisia školstva, mládeže a športovej činnosti v Malackách v spolupráci s Mladými
sociálnymi demokratmi pozýva všetkých sympatizantov behu na

21. ročník tradičnej Malackej desiatky
v sobotu 13. novembra.

Prezentácia účastníkov sa uskutoční v čase od 8.00–9.45 h v areáli ZŠ, Záhorácka 95,
odkiaľ sa o 10.00 h vyštartuje na trasu dlhú 10 km, ktorá povedie od ZŠ Záhorácka–Cesta mládeže–smer Vinohrádok–obrátka na ceste Plavecký Štvrtok a späť.
.
Štartovať môžete v kategóriách: žiačky do 15 r., žiaci do 15 r., juniorky, ženy, ženy 35–49 r.,
ženy od 50 r., juniori, muži, muži 40–49 r., muži 50–59 r., muži 60–69 r., muži od 70 r.
Štartovné 30 Sk žiaci a juniori a 50 Sk muži a ženy zahŕňajú aj malé občerstvenie. Tak
neváhajte a podporte Malackú desiatku svojou účasťou, veď máte možnosť získať vecné
ceny i diplomy, odmenení budú tradične najstarší a najmladší účastníci.

KRÍŽOVKA

Z administratívneho hľadiska netvorilo Záhorie nikdy jednotný celok.
V časoch existencie Rakúsko-Uhorskej monarchie patrilo k dvom župám. Južná časť
až po rieku Myjavu patrila k župe s názvom
(názov župy je ukrytý v tajničke č. 1) a severná časť patrila k župe s názvom (názov
župy je ukrytý v tajničke č. 2).
Neskôr sa územie Záhoria rozčlenilo na
päť okresov – Bratislava, Malacky, Senica,
Skalica a Myjava. V roku 1960 sa pripojila
severná časť územia k okresu Senica (predtým okresy Skalica a Myjava) a južná časť
(predtým okres Malacky) k okresu Bratislava-vidiek.
Posledné členenie Záhoria, v ktorom má
naše mesto opäť štatút okresného mesta,
už poznáte.

VODOROVNE
A plot; bývalý názov mestečka Svätý Anton; zruš pôvodné výsledky B tajnička č. 1;
časť stavby tesne pod strechou C prvá spoluhláska v abecede; hovorový názov Bratislavy;
sáče-drgá; veľké trávnaté územia; práca vo
fyzike D povzdych; pracuje na krosnách; prezývka českého herca P. Zedníčka; veda; kypri
pôdu pluhom E vyťahuj šabľu z pošvy; patriaci Ajke (mn. č.); nezúčastňuje sa hry; rímskych 1101; F daj topánku na nohu; praobyvateľ Peru; tajnička č. 2; G predmety na hranie; prostriedok mestskej dopravy; strácal farbu.
ZVISLE
1 sibírsky veľtok; noša 2 výrastok na tele
živočíchov; listnatý strom hrab po česky 3 zn.
kožených moto-nohavíc; cudzie ženské me-

no 4 útoky; existuje 5 malý diván 6 firma likvidujúca odpad so sídlom v Zohore; skutky 7
hliník; Bugárova politická strana; dĺžková miera 8 tu máš!; skryto - neverejne 9 mestečko na
východe SR; Ivan Turgenev 10 malá symetrála; spoluhlásky slova Nitra 11 plače - básnicky;

rímsky krutovládca 12 krátka a dlhá samohláska; úctivé oslovenie muža v Oriente 13 označenie prírodnej nelúpanej ryže 14 beží; predpona vyjadrujúca zápor 15 listnatý strom;
Mestská satelitná doprava 16 časť slova ruky;
otec – zdrobnene 17 moja osoba; želal.

Na pomoc – 3 Ralt, 9 Tvrňa

Pripravil: JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

Ak nám do 10. novembra pošlete správne
vylúštenie tajničky krížovky spolu s nalepeným kupónom, budete mať šancu súťažiť
o špeciálny čistiaci prostriedok na plastové
okná z firmy DATOM.
Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali
správne vylúštenie tajničky – Moravský
dol, Pomoravie a Záhorie, sme vyžrebovali Evu Šurinovú z Rastislavovej
ulice v Malackách. Prosíme výherkyňu,
aby sa ohlásila v redakcii.

MALACKÝ
HLAS

KUPÓN
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