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Jastrab
na malacký
spôsob

ÚVODNÍK

Sloboda alebo
rovnosť?

17. november bol v roku 2002 uznaný
ako štátny sviatok ako Deň boja za slobodu a demokraciu. Stál tento boj za to?
Na jednej strane rozkaz: Pozor! Teraz!
Zdvihnúť! Položiť! Na druhej strane hádka: hergot, zdvihni to, počkaj, nestrkaj,
pohni sa, tam nie – to druhé je lepšie, pretože to sú ľudia, kým tamtí sú bábky. „Ale
dobre živené, spokojné, zamestnané,
zrekreované bábky,” šepkal mu ironický
šašo v mozgu. „Radšej byť hladný a byť
tulákom, než byť spokojným otrokom,”
odpovedal vzdorovito.
Josef Škvorecký
(Konec nylonového věku, 1950)

Pred pätnástimi rokmi k nám prišla
sloboda. Medzi názormi o príčinách
a spôsobe zmeny režimu, ktorý tu bol
takmer od konca druhej svetovej vojny,
nepanuje zhoda. Je to však skôr otázka
pre odborníkov, historikov a politológov,
aby zisťovali pravdu.
Po novembri 1989 sme sa začali zoznamovať s demokraciou. Spočiatku to
bolo sprevádzané nadšením, akýmsi mesianizmom, predpokladom, že zmena
spoločenského systému, ktorý tu bol vyše štyridsať rokov, automaticky a úplne
vyrieši všetky problémy spoločnosti a nové neprinesie. Navyše niektorí si pomýlili
demokraciu s anarchiou.
Logicky nasledovalo sklamanie, ktoré
umocnila politická situácia nasledujúcich
rokov (trvajúca doteraz) a sociálna situácia, ktorá je do značnej miery dedičstvom
minulej éry. Ak vezmeme do úvahy pätnásť rokov, ktoré uplynuli (a keďže zo
psychológie vieme, že v pamäti si z minulosti uchovávame väčšinou len to dobré),
nemožno sa čudovať, že sa v spoločnosti
čoraz viac spomína na obdobie totality
s nostalgiou a možno aj s túžbou po jeho
návrate. Väčšou hodnotou ako sloboda
sa pre ľudí stáva rovnosť.
MARTIN MACEJKA

Celoslovenskú jesennú akciu Policajného zboru SR s názvom Jastrab, zameranú na kontrolu dodržiavania dopravných predpisov a pravidiel cestnej prevádzky, prijala motoristická
i ostatná verejnosť pozitívne. Jej výsledky inšpirovali aj primátora Malaciek Jozefa Ondrejku a náčelníka MsP
Ivana Jurkoviča, ktorí sa stali iniciátormi monitoringu dodržiavania dopravných predpisov v našom meste.

V stredu 10. novembra situáciu v Malackách kontrolovala hliadka Okresného dopravného inšpektorátu, ktorá mobilným radarom sledovala dodržiavanie rýchlosti najmä na miestach, kde je obmedzená dopravným značením (Záhorácka ul., Mierové
nám., Cesta mládeže, Ul. 1. mája, Ul. oslobodenia). V čase kontroly od 10.00 do 13.00 h
radar zaznamenal prekročenie rýchlosti len
Umenie slova je zázračné. Umožňuje nám urobiť viditeľným niečo, čo je hlboko ukryté v našom srdci či duši. Účastníci slávnostného dvakrát a priestupok sa vyriešil ihneď uložepopoludnia pri vyhlasovaní výsledkov literárnej súťaže Malacké brko 2004 sú na najlepšej ceste stať sa skutočnými majstrami tohto ním blokovej pokuty vodičom vo výške 1000
umenia, ktorého „diela” sprevádzajú celý náš život.
–lucy–, foto: S. Osuský
Pokračovanie na 2. strane

Keď brká tancujú
Keď brká tancujú po papieri, fantázia
a voľnosť myšlienok dostávajú zelenú,
rodia pod rukami literátov nenapodobiteľné umelecké dielka. O to viac teší
skutočnosť, že i v čase, keď perá nahrádza
klávesnica počítača či
mobilného telefónu
a prednosť dostáva
umelá krása skratiek
i nespisovných výrazov, sa mohlo 3. novembra v komornej atmosfére obradnej
siene MsÚ uskutočniť slávnostné odovzdanie ocenení nádejným malackým
mladým „majstrom bŕk”.

„Úroveň prác účastníkov literárnej súťaže
Malacké brko, ktorú každoročne vyhlasuje
primátor, z roka na rok rastie. Je ťažké určiť
víťazov,” prezradil predseda hodnotiacej komisie Dr. I. Lehotský.
Svoju radosť neskrýval
ani prítomný primátor mesta J. Ondrejka: „Teší ma, že
mladí ľudia s obľubou nachádzajú priestor pre vlastnú literárnu realizáciu.” Konečný verdikt poroty prijali zúčastnení s radosťou, veď zvíťazili všetci. Premohli esemeskovú kultúru svojou brilantnou hrou so slovíčkami, umením
Pokračovanie na 2. strane

Musa ludens
v Malackách

Umenie žiť v tme
V rozpätí mesiacov október a november sa na Slovensku uskutočnila celonárodná verejná zbierka pod príznačným názvom Biela pastelka, ktorú už
tretí rok organizačne zastrešila Únia
nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Štatistiky sú neúprosné. I napriek pokroku v medicíne a preventívnym opatreniam
číslo ľudí s vážnym zrakovým postihnutím
z roka na rok rastie. Už dnes žije na svete
viac ako 180 miliónov nevidiacich či slabozrakých, ktorí sa musia pomaly učiť umeniu
žiť v tme. Práve tým, ktorí túto štatistiku „obohacujú” na Slovensku, je určený finančný výťažok z kampane odštartovanej 18. októbra.

V tento deň sa dobrovoľníci rozišli do ulíc,
aby v tričkách s logom zbierky, vyzbrojení
pútačom v tvare bielej pastelky, v 120 mestách na Slovensku ponúkali za symbolickú
čiastku 20 Sk originálnu bielu pastelku ako
symbol sveta neviditeľných línií a prejav ľudskej ušľachtilosti a solidarity. Medzi dobrovoľníkmi, ktorí sa do akcie aktívne zapojili, boli
i študenti Gymnázia sv. Františka z Assisi
v Malackách. Dvojiciam M. Bartáková–N.
Husová a T. Richweis–M. Hubek sa podarilo
vyzbierať dovedna 2 541 Sk.
Všetkým, ktorí prispeli a pomohli tak niektorým z nás uľahčiť hodiny učenia sa umeniu žiť v tme, patrí úprimné poďakovanie.
–lucy–, foto: archív gymnázia

Slovenský komorný súbor Musa ludens, ktorý sa predstaví v prvú Adventnú nedeľu, sa venuje oživovaniu hudobných i literárnych pamiatok slovenskej a európskej proveniencie od čias
Veľkej Moravy cez gotiku až po neskorú renesanciu. Atmosféru týchto čias
vám priblíži nielen hudba a piesne starých majstrov, historické kostýmy, ale aj
kópie hudobných nástrojov, ktoré sa
v dávnej minulosti používali a ktoré pre
ucho dnešného poslucháča znejú nezvyčajne. Súbor má za sebou bohatú
koncertnú činnosť na Slovensku i v zahraničí. Všestranní hudobníci účinkovali
v mestách Austrálie, Srbska, Španielska,
Švajčiarska, Talianska, USA, Veľkej Británie a pod.
–lucy–

POZVÁNKA

Pozývame vás na mimoriadne zasadnutie MsZ, ktoré sa uskutoční vo
štvrtok 25. 11. o 13.00 h vo veľkej zasadačke MsÚ v Malackách.
V rámci programu bude o. i. prerokovaný návrh VZN o daniach a miestnych
poplatkoch na rok 2005, prvý návrh
budúcoročného rozpočtu či jeho čerpanie v tomto roku a iné.
Všetci ste srdečne vítaní.

Dramatická situácia okolo nedofinancovania výstavby ZŠ Štúrova ul., ktorá vznikla v polovici tohto roku, nabrala rýchly spád a gradovala koncom októbra skloňovaním názvu mesta Malacky v parlamente, je vyriešená a má pre mesto šťastný
koniec. Po osobnom stretnutí Jozefa Ondrejku s ministrom školstva Martinom
Froncom (primátor mesta sa oň húževnato niekoľko mesiacov usiloval) prišla do
Malaciek dlhoočakávaná správa:

Škola bude zaplatená!

„Od začiatku som bol
presvedčený o správnosti
nášho cieľa. Mojou úlohou však bolo nájsť oporu v obyvateľoch mesta
a predovšetkým argumentmi presvedčiť štát,
že na dofinancovanie máme nárok.” Jozef
Ondrejka na zasadnutí MsZ vo štvrtok 11.
novembra nezabudol verejne poďakovať
všetkým, v ktorých cítil odbornú i psychickú
podporu v nekonečnom procese vyjednávania: občanom mesta a okresu, ktorí svojimi
podpismi na petičné hárky posúvali mesto
smerom dopredu v jeho snažení, zástupcom
škôl a rodičovských združení, poslancom
MsZ i pracovníkom MsÚ.
Vďaka tomu, že problém s financovaním
je už zažehnaný, sa mnohí Malačania už
nikdy nedozvedia, že na Martina – jedenásteho jedenásty o jedenástej, mali pred Úrad
vlády SR prísť dva plné autobusy protestujúcich obyvateľov mesta Malacky. Ich cieľom
bolo žiadať dodržiavanie Ústavy SR zo strany

štátu a dofinancovanie
školy. Poslankyňa Ruženka Habová už maľovala
transparenty s nápismi
Kompetencie bez peňazí,
Škola stojí – kto ju zaplatí?
a Dodržiavajme ústavu.
Poslanec Milan Valachovič sa pripravoval na
úlohu hovorcu protestného zhromaždenia,
poslankyňa Betka Dubajová mobilizovala
dôchodcov, riaditeľ Dušan Šuster zasa učitePokračovanie na 2. strane

Zabíjačka
v priamom
prenose

Dáva sa na známosť, že v sobotu 4. decembra zavíta do Malaciek štáb STV, aby
celému Slovensku prostredníctvom dvojhodinového priameho prenosu relácie Vitajte
u nás sprostredkoval atmosféru Adventných
Malaciek v „predmikulášskom zhone”.
Na javisku sa v úvode predstaví folklórny
súbor Sunečník z Gajár so svojím zabíjačkovým pásmom, pretože téma zabíjačky na
Záhorí sa bude tiahnuť ako spojovacia niť
celým programom. Počas podujatia sa budú
28. 11. 2004 o 17.00 h
podávať zabíjačkové špeciality, Malým návo františkánskom kostole
mestím sa ponesie hudba Lamačských chvál
I. adventná nedeľa –
či malackej skupiny AC+, nebudú chýbať ani
zapaľovanie prvej adventnej sviece
slávni malackí rodáci či herci DNH.
ONDREJ MALACHOVSKÝ
Veru máme sa na čo tešiť!
Komorný súbor MUSA LUDENS – Piptovci

ADVENTNÉ
MALACKY 2004

4. 12. 2004 od 10.00–18.00 h
na Malom námestí – exteriér
Mikulášske trhy so ZABÍJAČKOU
STV – VITAJTE U NÁS...
10.00–14.00 h – MŠ, ZŠ, DDŠ
14.00–15.00 h – folklórny súbor Slnečnica
– Záhorácka zabíjačka
15.15–16.00 h – Lamačské chvály – gospel
16.15–17.00 h – AC+ vianočne
17.15–18.00 h – Mária Podhradská – gospel
Pokračovanie na 2. strane

–lucy–

Najbližšie vyjde
dvojtýždenník

3. 12. 2004

SPRAVODAJSTVO
JEDNOU VETOU

• NR SR sa 28. 10. zaoberala návrhom poslankyne Kataríny Tóthovej z ĽS-HZDS na
vyslovenie dôvery ministrovi školstva Martinovi Froncovi. Poslankyňa žiadala, aby
parlament hlasoval o uznesení, že považuje odpoveď ministra školstva na interpeláciu o nedofinancovaní výstavby ZŠ
Štúrova ul. v Malackách za neuspokojivú.
Po zasadnutí Ústavno-právneho výboru
NR SR, ktorý k tomuto bodu neprijal žiadne uznesenie, poslanci 29. 10. hlasovali
najprv o návrhu predsedu NR SR P. Hrušovského, či NR SR chce hlasovanie o dôvere spojiť s hlasovaním o nedôvere členovi vlády. 73 poslancov sa vyslovilo proti
tomuto návrhu. Hlasovanie o uznesení,
ktorým NR SR nepovažuje odpoveď ministra Fronca na interpeláciu o nedofinancovaní malackej školy za uspokojivú, sám
predseda NR SR nazval zmätočným. Prítomných bolo len 71 poslancov, a tak pre
neschopnosť prijímať uznesenia o tomto
bode parlament opäť hlasoval až v utorok
2. 11. V tomto hlasovaní poslanci označili
odpoveď ministra za uspokojivú.
• V dňoch 2., 8. a 16. 11. sa uskutočnilo zasadnutie realizačného tímu o účasti Združenia miest a obcí záhorskej oblasti na veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour
2005, ktorý sa bude konať 20.–23. januára. Primátori a starostovia zastupujúci obce v ZOZO rozhodli o tom, že združenie
sa bude prezentovať samostatnou expozíciou, súčasťou ktorej bude aj pódium so
zvonicou, na ktorom sa bude odohrávať
kultúrny program jednotlivých mikroregiónov.
• 3. 11. sa Jozef Ondrejka zúčastnil pracovného stretnutia primátorov okresných sídel – akcionárov Bratislavskej vodárenskej
spoločnosti. Predmetom rokovania bola
príprava na valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré sa uskutoční 7. 12.
• Jozef Ondrejka odovzdal osobný list ministrovi školstva Martinovi Froncovi. Tento
zlomový okamih zvrátil udalosti okolo financovania výstavby ZŠ Štúrova ul.
• 9. 11. zasadala mestská rada – poradný
orgán primátora. V ten istý deň sa na MsÚ
uskutočnila porada k pripravovanému
VZN o miestnych daniach a poplatkoch,
ktorý bude na programe zasadania MsZ
25.11. Materiál prináša návrh na 30 % úľavu na daniach z nehnuteľností pre vekovú
kategóriu od 62 rokov (doteraz bola hranica 70 rokov).
–ipo–

Škola bude
zaplatená!

Dokončenie z 1. strany
ľov a rodičov. Motív spoločného ťahania za
jeden koniec povrazu ako vyšitý. Po vyjadreniach vďaky za všetko vynaložené úsilie primátorovi mesta zo strany zástupcov škôl (lebo všetko mohlo dopadnúť úplne inak: ak by
mesto peniaze nezískalo, dodávateľ SKANSKA CZ by si účtoval penále; hrozilo, že na
mesto bude uvalená nútená správa a jedným
z východísk bol aj predaj budovy na komerčné účely) dala symbolickú bodku za touto
školskou vetou poslankyňa Lenka Kožuchová: „Táto škola a problémy s ňou súvisiace
boli obrovskou školou života aj pre nás.”

Keď brká tancujú
Dokončenie z 1. strany
vyjadriť svoje pocity vo svojich prácach a podeliť sa s nimi s ostatnými. Ocenenia napokon putovali do rúk nasledujúcich žiakov
malackých gymnázií.
Poézia I.: 1. M. Jursová, 2. R. Pišková, 3.
M. Čutka, Poézia II.: 1. R. Kočár, 2. P. Jursová,
3. M. Jánoš,
Próza I.: 1. R. Pišková, 2. M. Ondrisková,
3. M. Spuchláková,
Próza II.: 1. P. Nagyová, 2. M. Palkovičová, 3. D. Péterová a K. Krištofová. Najvyššie
ocenenie – cenu poroty získala Petra Nagyová so svojou poviedkou Domov ako trest.
„Až taký úspech som veru nečakala. Najväčšia vďaka však patrí profesorke Grmanovej,

lebo len jej pričinením uzrela moja práca
v predmaturitnom zhone svetlo sveta,” dodala očividne dojatá víťazka.
Na záver slávnostného stretnutia primátor vyhlásil súťažiace témy pre budúci ročník
súťaže Malacké brko 2005 – Keď menej znamená viac (pre prózu) a Srdce pre teba (pre
poéziu).
Všetci ocenení si domov odniesli peňažný obnos od sponzora súťaže TATRA BANKY či symbolické malacké brko z dielne Ruženky Habovej. Dodajme, že ukážky niektorých prác si môžete prečítať v dnešnom čísle
na strane 5.

LUCIA POLÁKOVÁ,
foto: S. Osuský

Akcia Jastrab na malacký spôsob – počet priestupkov riešených väčšinou blokovou pokutou sa vyšplhal na 38 s celkovou vyzbieranou sumou 16 600 Sk.

Jastrab na malacký spôsob

Dokončenie z 1. strany
Sk. Hliadka MsP monitorovala najmä parkovanie vozidiel na chodníkoch a zeleni, napr. pri ZŠ Dr. J. Dérera na zastávke autobusu,
pri okresnom úrade v smere na svetelnú križovatku a na Nádražnej ulici.
Jedným z výsledkov monitoringu je skutočnosť, že pri zistení náhodnej kontroly si
vodiči rýchlo dajú signály a výsledky sú
skreslené oproti reálnemu stavu. Situáciu by

✒

ZAUJALO MA V ČÍSLE
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TATIANA BÚBELOVÁ, foto: S. Osuský

MALACKÍ GYMNAZISTI:
Petra Nagyová (vľavo) a Dominika Péterová (vpravo) – bývalé spolužiačky, v napätí čakajú na konečný verdikt poroty. Petra sa písaniu napriek svojmu literárnemu talentu
nevenuje. Študuje sociálnu prácu. Naopak Dominika je poslucháčkou 1. ročníka žurnalistiky FF UK v Bratislave. O jej novinárskom majstrovstve sa môžete pravidelne presviedčať i na stránkach MH.

Móda a žena

„Móda a žena mali k sebe vždy veľmi
blízko, lebo láska a krása vládnu
svetom.”
V poradí druhým zaujímavým hosťom
Babinca, cyklu stretnutí žien rôzneho
veku, bola, súdiac podľa úvodného
výroku o móde, textilná výtvarníčka
Mgr. art. Lucia Koreňová.

Komorné stretnutie v príjemnej atmosfére SD ZCK sa uskutočnilo 10. novembra.
Otázky prítomných dám smerovali najmä
k otázkam módnych trendov tohto obdobia.
Spestrením stretnutia bola malá prehliadka
modelov, ktorá sa stala snáď dobrou inšpiráciou na doplnenie šatníka.
„Kolekcia textilných ohraničených kompozícií ako súbor textilných nástenných reliéfov, realizovaných vlastnou autorskou technikou, je zrkadlením vnútornej experimentálnej diskusie na tému abstraktnej meditácie
v hmatateľnom výstupe. Zámerom je odhaliť neviditeľné a zhmotniť dosiaľ netušené
zákutia ľudskej predstavivosti,” hovorí L. Koreňová. „Vytvorený originál sa stáva autentickým prejavom subjektívneho tvorivého vývo-

„Smerujeme k nulovému odpadu.”
Zavádzanie separovaného zberu, budovanie kompostovísk, prednášky, informačné stánky, výlep plagátov, distribúcia materiálov a množstvo ďalších
informačných a praktických aktivít – to
všetko sa uskutočnilo v termíne od 25.
do 31. októbra v 210 školách, tiež v rôznych mimovládnych organizáciách,
skupinách dobrovoľníkov a v obciach
na celom Slovensku.
Práve spomínaný týždeň vyhlásila environmentálna organizácia Spoločnosť priateľov Zeme (SPZ) za celoslovenský týždeň aktivít pre menej odpadu s názvom Smerujeme
k nulovému odpadu – pridajte sa aj vy!
„Hlavnou myšlienkou bolo zrealizovať
a naštartovať po celom Slovensku čo najviac
aktivít, ktoré priamo prispejú k zníženiu

množstva odpadov alebo zlepšia informovanosť verejnosti,” hovoril organizátor akcie
Radoslav Plánička.
Týždennú akciu podporili i študenti malackého štátneho gymnázia. Ako? 22. 10. sa pre
študentov septimy uskutočnila beseda s Ing.
Klímom a PhDr. Orgoňovou z MsÚ na tému
Separácia odpadu v meste Malacky. 25. 10.
vylepovali študenti 3. A po meste plagáty
propagujúce danú problematiku a zhotovili
nástenku v učebni biológie a na chodbe
v hlavnej budove z materiálov, ktoré zaslal
SPZ.
S trvaním do 20. 11. bola vyhlásená výtvarná súťaž pre primu a sekundu pod názvom
Príroda a odpady. Súčasťou osvety bolo
i spracovanie článku na environmentálnu tému od autorky Dominiky Kožuchovej, ktorý
vyšiel v školskom časopise.
–mh–

ADVENTNÉ MALACKY 2004
ja bez zbytočného podľahnutia módnemu
trendu. Je výsledkom hľadania a kryštalizácie,
smerovania k adekvátnej forme zjednotenia
estetickej a úžitkovej funkcie objektu.” Cieľom tejto mladej módnej výtvarníčky je integrovať textilný dizajn do polohy tvorby hodnej
konkurencie s ktorýmkoľvek iným druhom
výtvarného umenia, no s ponechaním si vlastných úžitkovo-fukčných predností.

LUCIA POLÁKOVÁ, foto: S. Osuský

IVANA POTOČŇÁKOVÁ

ZAUJALO VÁS
Milí čitatelia,
ak nám napíšete do 23. 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 MUDr. Haramia – lekár i strelec v jednej osobe, Inkubátor – celoslovenský triumf Malaciek
či Veľký úspech malých „dramákov”. Hrnčeky získali Mária Gelingerová z Ulice
1. mája v Malackách, Štefan Hlásniček z
Rohožníka a Pavel Bognár z Partizánskej
ulice v Malackách.
–red–

vyriešilo zakúpenie mobilného radaru pre
MsP, ktorá by vykonávala kontroly pravidelne.
V Malackách išlo o prvú akciu MsP, zameranú cielene na vymedzený druh priestupkov. V krátkom čase možno očakávať monitoring priestupkov v oblasti nakladania s odpadmi (čierne skládky, nedovolené spaľovanie odpadu ap.)

11. 11. zavítal do Malaciek v plnej zbroji Sv. Martin, aby sa s deťmi a ich rodičmi podelil
o tradičné svätomartinské koláčiky a rozsvietil ich pripravené lampášiky či iné veselé
svetlonosiče. O úspechu už druhého ročníka Svätomartinského sprievodu, ktorý organizačne zastrešuje OZ M.L.O.K., svedčil nielen húf účastníkov, no najmä svetielka v očiach
a srdciach detí. Tie si všetci odnášali domov, aby jeho žiaru a teplo rozdávali ďalej.

–lucy–, foto: S. Osuský

Dokončenie z 1. strany
5. 12. 2004 o 17.00 h
na Malom námestí – exteriér
II. adventná nedeľa – zapaľovanie druhej
sviece
Možno príde i MIKULÁŠ – happening

12. 12. 2004 o 17.00 h
na Malom námestí – exteriér
III. adventná nedeľa – zapaľovanie tretej
sviece na adventnom venci
17.00–17.30 h – vystúpenie Mariána Geišberga a syna Martina – Vianočné reflexie
17.30–18.00 h – gospelová skupina Richarda Čanakyho
18.00–18.30 h – vystúpenie speváckeho
zboru z Malaciek

– Samuel Smetana – husle, Štefan Baňak –
viola, Alexander Mihok - kontrabas
19. 12. o 17.00 h
na Malom námestí – exteriér
IV. adventná nedeľa – zapaľovanie štvrtej
18. 12. 2004 – od 10.00 h
sviece na adventnom venci
na Malom námestí – exteriér
17.00–17.30 h – Vianočný koncert – Jozef
VIANOČNÉ TRHY s kultúrnym progra- Dodo Šošoka – bicie, Tomáš Gajlík – keymom
bord, Michal Mišík – basová gitara
10.00–10.30 h – MŠ
17.45–18.30 h – vianočné koledy – spe10.30–11.00 h – Leváranek
vácky zbor Lúčnica
11.00–12.00 h – ZUŠ
Kapustnica pre ľudí dobrej vôle
12.00–12.30 h – DDŠ
13.00–14.00 h – prestávka
SPRIEVODNÉ AKCIE
14.00–14.45 h – Gänserndorfer Musik- Výstava Art club 2002 a hostia
verein – orchester z Rakúska
SAKRÁLNA TVORBA – vernisáž 28. 11.
15.00–15.45 h – Stanley – gospel
o 16.00 h vo františkánskom kostole
16.00–16.45 h – ženský spevácky zbor Li- 5. 12. o 15.00 h v SD ZCK – vianočné
buša z Veselí nad Moravou
vystúpenie detí CVČ
17.00–17.30 h – Vianočný program – Zu- 12. 12. o 15.00 h v SD ZCK – vianočné
zana Mojžišová a jej družina
vystúpenie detí MŠ
17.45–18.30 h – Adventné Vianoce – prog- 19. 12. o 15.00 h v SD ZCK – Tanečné
ram, ktorý dýcha sviatočnou atmosférou
Vianoce TS Saltatrix
Ľudová hudba Miroslava Dudíka, husle
Zmena programu vyhradená!

PUBLICISTIKA

„Mesto majetok nielen
odpredáva, ale aj zveľaďuje”
Ing. Zuzana Danišíková (54), trvale bytom v Malackách, ktorá pochádza z Boľkoviec pri Lučenci, je vedúcou OPaSM od roku 2002. Stredoškolské vzdelanie ukončila na SVŠ v Lučenci v roku
1968. Vysokoškolské vzdelanie získala štúdiom
na VŠLD vo Zvolene, Lesníckej fakulte, na ktorej
spromovala v roku 1974. Do roku 2000, kedy sa
stala zamestnankyňou MsÚ, pôsobila po ukončení štúdia ako ekonómka na ŠM v Lučenci a od
roku 1976 u Lesov SR, š.p., Banská Bystrica
(predtým Zsl. ŠL Bratislava) ako ekonómka a referentka pozemkovej držby. Z. Danišíková je vydatá a má dvoch synov.

Ste vedúcou oddelenia, ktorého hlavnou náplňou je vykonávať činnosti súvisiace so správou hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta. Môžete nám v krátkosti priblížiť jeho stav?
Moje pôsobenie na MsÚ som začala ako
referentka na oddelení PaSM 1. 10. 2000.
V tomto období bolo nariadené príkazným
listom primátora vykonať riadnu inventarizáciu majetku so stavom k 31. 10. 2000. Bola vymenovaná za predsedu ústrednej inventarizačnej komisie. Bol to šok. Veď som nemala
ani čas spoznať spôsob evidovania majetku.
Odvtedy ubehli štyri roky a inventarizácia je
tu opäť. Ak porovnám stav majetku v období
môjho nástupu a dnes, myslím si, že sme odstránili veľa nedostatkov. Nemalú zásluhu na
tom majú pracovníčky OPaSM, za čo im právom patrí uznanie.
Majetok mesta tvoria predovšetkým miestne komunikácie, budovy, stroje a zariadenia
a pozemky, ktoré sa nachádzajú okrem k. ú.
Malacky aj v Plaveckom Štvrtku. Istú jeho
časť spravujú príspevkové a rozpočtové organizácie zriadené mestom.
Niektoré budovy, ktoré si mesto ponechalo, sú sčasti na základe nájomných zmlúv prenajaté podnikateľským subjektom.
Mesto Malacky je i vlastníkom lesov, v ktorých sa hospodári v súlade s lesným hospodárskym plánom. V tejto lokalite sa nachádzajú legalizované rekreačné chaty, čo znamená,
že všetky stavby sú prevedené v katastri nehnuteľností na vlastníka – fyzické osoby. Pozemky pod stavbami však vlastní mesto.
Zo strany občanov pociťujete určite
najväčší tlak zo strany žiadateľov o byty.
Aká je momentálne v oblasti bytového
fondu mesta situácia?
K OPaSM patrí aj referát prideľovania bytov, prevod bytov do osobného vlastníctva,
prideľovanie ubytovania na Mierovom námestí a bytov sociálne neprispôsobivým občanom na Hlbokej ul.
Na MsÚ prichádzajú stále nové žiadosti,
ktoré však nie je možné uspokojiť, lebo mesto žiadne voľné byty nemá a nové sa nestava-

jú. Dnes mesto vlastní 52 bytov v užívaní občanov, ktorí nemajú finančné prostriedky na
odkúpenie. Nájdu sa i takí, na ktorých je podaná žaloba na vypratanie.
V septembri tohto roka bolo schválené
nové VZN o hospodárení s bytovým fondom. Rozdiel medzi pôvodným je hlavne
v tom, že všetky žiadosti sa predkladajú na
MsÚ, kde budú skompletizované a odstúpené prenajímateľovi (v súčasnosti SLUŽBYT-u).
Ten na základe súhlasu primátora o pridelení
bytu uzatvorí zmluvu v prípade súhlasu na
ubytovanie, zmluvu o ubytovaní (na Mierovom nám.), nájomnú zmluvu pre sociálne
neprispôsobivých občanov (Hlboká ul.).
Na MsÚ prichádzajú aj žiadosti o odpredaj pozemkov, ktoré už dlhodobo užívajú občania ako predzáhradky, záhrady, oplotené
dvory, ba dokonca aj pozemky pod samotnými rodinnými domami. Tieto žiadosti sú spracované a predkladané na schválenie MsZ,
ktoré zároveň schvaľuje aj jeho cenu.
Vo funkcii, ktorú zastávate, sa iste stretáte i s kritikou zo strany nespokojných
občanov, ktorí nesúhlasia s odpredajom
niektorých mestských budov a pozemkov.
Spomínate si na najväčšie kritizovanie?
Kritika sa určite vzniesla na odpredaj pozemkov na Záhoráckej ul. vedľa budovy MsÚ.
Pôvodne sa uvažovalo s výstavbou nájomných bytov. Mesto však nedostalo príspevok
zo ŠFRB a o odpredaj pozemku požiadala firma, ktorá tu stavia polyfunkčný objekt s 24 b.
j., druhý pozemok bol taktiež odpredaný na
výstavbu polyfunkčného objektu.
Odpredaj budov na Mierovom námestí
taktiež neschvaľovali občania a ani nájomcovia jednotlivých priestorov. S odpredajom
všetkých objektov sme začali už v roku 2001,
kedy bol aj schválený odpredaj na MsZ v mesiaci jún 2001 v prospech záujemcu s najvyššou cenovou ponukou. Ten napokon od kúpy
odstúpil, nasledoval ďalší, no s rovnakým postojom. Z odpredaja schváleného i v prípade
Záhoráckej ul. záujemca tiež odstúpil. Napokon sa nám až tento rok podarilo odpredať
nehnuteľnosti na Mierovom námestí a Záho-

Občan musí toto oddelenie
navštíviť, ak:
• chce odkúpiť či prenajať byt, pozemok, poľnohospodársku pôdu, nebytový
priestor, ktorý je vo vlastníctve mesta,
• potrebuje informáciu o vlastníctve
pozemku, stavby a o užívaní pozemku,
• potrebuje vybaviť súhlas so zmenou
kultúry pozemku v k.ú. Malacky,
• potrebuje získať predbežné informácie o vysporiadaní nehnuteľného majetku
či vysporiadať si nehnuteľný majetok vydržaním
• ak si chce prenajať pozemok pod reklamnými tabuľami a p.

D. K. (46), nezamestnaná
„Tejto problematike
skutočne nerozumiem.
Všetko vždy stojí na ľuďoch, ktorí o týchto veciach rozhodujú. Občanom len prináleží dúfať,
že tak robia skutočne
rozumne s ohľadom na rozvoj mesta
a zlepšovanie životných podmienok nám
všetkým.”
JEDNA

PANI

Oddel enie právne a správy majetku:
1. Vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom mesta a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným mestu do užívania.
2. Vedie centrálnu evidenciu o majetku mesta, o pozemkoch a stavbách v k. ú. mesta.
3. Zabezpečuje majetkovoprávne vysporiadanie majetku mesta a jeho zápisy na liste
vlastníctva.
4. Vykonáva inventarizáciu majetku mesta a záväzkov, zabezpečuje oceňovanie majetku a zostavovanie odpisového plánu.
5. Zabezpečuje prevody správy a vlastníctva majetku mesta, delimitačné protokoly pri
preberaní alebo odovzdávaní majetku mesta.
6. Zabezpečuje verejnú súťaž a dražby nehnuteľností v majetku mesta, preveruje doklady o opodstatnenosti žiadateľov o vydaní majetku v zmysle reštitučných zákonov a vydáva stanoviská k vydaniu majetku.
7. Spolupracuje so správcom komunálnych bytov, nebytových priestorov a mestských
lesov pri užívaní a hospodárení s majetkom mesta.Zabezpečuje zmluvné prevody komunálnych bytov do osobného vlastníctva.
8. Vedie evidenciu o majetkovoprávnych sporoch a ostatných sporoch mesta, vypracúva a posudzuje zmluvy v oblasti hospodárenia s majetkom mesta ap.

Mária Galková (49), operátorka
„Mesto by si malo
ponechávať objekty vo
svojom vlastníctve a nie
ich rozpredávať. Ak
však nemá dostatok peňazí na udržanie majetku vo svojom vlastníctve, treba zvážiť, či predávať alebo nie. Finančne by mal samospráve vypomôcť i štát
a naopak vedenie mesta by sa malo snažiť
o to, aby finančné toky smerovali i do majetku mesta. Hodnotiť túto oblasť však nie
je jednoduché najmä preto, že nepochádzam z Malaciek a prisťahovala som sa sem
s rodinou len pred dvoma rokmi z Trenčianskeho kraja. Sme tu však veľmi spokojní.”

JPP

Ing. Zuzana Danišíková:

Hospodári podľa vás mesto so svojím majetkom správne?

AGENTÚRA

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 právnemu a správy majetku.

ANKETA

POVEDALA

Pod jednou strechou

ráckej ul. spol. SBD, ktorá uvažuje s výstavbou v roku 2005. Dovtedy môžu terajší nájomcovia užívať nebytové priestory.
Treba však povedať, že mesto majetok
nielen odpredáva, ale ho aj zveľaďuje. Dôkazom je novopostavená budova ZŠ, inkubátor,
Zámocký park ap.
Aké zaznamenávate tendencie v oblasti hospodárenia s majetkom mesta. Prechádza väčšia časť majetku do privátnych
rúk?
V prípade majetku, ktorý bol doteraz odpredaný (hlavne pozemky), vidieť, že sa dostal do správnych rúk. Na doteraz prázdnych
plochách vyrastajú nové moderné stavby so
sústredenými predajňami a pre mladých občanov dôležitými bytmi. Hoci sú pre nich
ťažko dostupné, naskytajú sa možnosti získania finančných prostriedkov prostredníctvom stavebného sporenia alebo ŠFRB.
Čo vás dokáže vo funkcii, ktorú vykonávate, najviac potešiť?
V poslednom období sa OPaSM zaoberalo vysporiadaním pozemkov v rámci k. ú. Malacky, ktoré sú síce vo vlastníctve mesta, ale
užívajú ich občania. Užívatelia mestských pozemkov boli vyzvaní k oznámeniu stanoviska
a formy, akou mienia vzniknutý stav riešiť –
nájomnou zmluvou či odkúpením. Výzva sa
stretla s rôznymi reakciami príjemnými, ba aj
nepríjemnými. Potešilo ma však, ak bol vlastník RD po zistení skutočnosti, že pozemok,
ktorý už raz odkúpil ako stavebný, nemá na
liste vlastníctva on, ale mesto, za informáciu
vďačný a pozemok si mieni vysporiadať dodatočne formou vydržania alebo odkúpením. Je si vedomý toho, že v prípade darovania, dedenia alebo výstavby by tieto nezrovnalosti museli riešiť jeho nástupcovia alebo
samotný majiteľ. Dobrý pocit mám aj vtedy,
keď príde občan s dokladmi, ktorými preukazuje svoje vlastníctvo k stavbám alebo k pozemkom, a zistím, že doklady sú už staré, ale
na kataster neboli predložené na zápis vlastníckeho práva k nim. Mnohokrát je veľmi
prekvapený, že dlhé roky žil v domienke, že
všetko je v poriadku.

Marián Škopek (32), podnikateľ
„Nie som Malačan.
Mesto však musí vedieť
najlepšie, ako postupovať v oblasti hospodárenia s jeho majetkom. Ak
sa im darí získavať potrebné financie na prevádzku budov, nech si ho ponecháva.
V prípade, ak držba majetku mesto zaťažuje a niet iného východiska, súhlasil by som
s odpredajom.”
Michal Zapletal (26), živnostník
Mesto by si malo ponechať, čo sa dá. Ak sa
však dostáva do ekonomicky neúnosnej situácie, treba majetok odpredať. Je dôležité však
vždy zvážiť, za akú cenu a s akými výhodami. Osobne sa mi
centrum a rozostavanie budov nepáči. Je
to hrozné. Myslím tým stavbu pri OD Stred
alebo na Radlinského ulici oproti "Vrablecovi". Ľudí, ktorí práve v neďalekom nájomnom dome bývajú, ľutujem. Veď budova im „zatienila” ruch ulice.”
–lucy–, foto: S. Osuský

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 uvádzame do života našu novú rubriku s príznačným názvom JEDNA PANI POVEDALA. Jej cieľom bude vyvrátiť či potvrdiť to, čo sa dostalo do našej redakcie alebo vám do uší.

„Počula som, že budova, ktorú užívala ZŠ Ul. 1. mája na Záhoráckej ulici,
sa bude búrať. Je to pravda?”

ZŠ Ul. 1. mája bola presťahovaná z troch budov do novej na Štúrovej ulici v Malackách.
Z uvoľnených nehnuteľností nebude ani jedna asanovaná. Budova na Záhoráckej ul. bola
odovzdaná do správy ZUŠ Malacky, ktorá dosiaľ sídli v budove Na brehu 4 a ktorá bude
z dôvodu výstavby obchodného centra LIDL zbúraná. Ďalšia tu sídliaca inštitúcia – CVČ sa
presťahuje na Ul. M. Rázusa (bývalé detské jasle). Druhá uvoľnená stavba na Ul. 1. mája
bude prenajatá Svitaniu ZPMP a tretia rovnako na Ul. 1. mája sa odovzdá do správy MsCSS.
Všetky spomínané nehnuteľnosti budú samozrejme zreštaurované.

Ing. ZUZANA DANIŠÍKOVÁ, vedúca OPaSM

Pod toto oddelenie patria: referát právny a priestupkov, referát evidencie majetku,
referát správy majetku a bytovej politiky,
údržba budovy úradu a verejného WC.
Vedúcu OPaSM Ing. Zuzanu Danišíkovú môžete zastihnúť na MsÚ, kancelária č. 215, tel.: 034/796 61 65, e-mail:
danisikova@malacky.sk
LUCIA POLÁKOVÁ, foto: S. Osuský Nájdete sa? Zámocký park, november 1989.

Po pätnástich rokoch
O tom, že čas letí neúprosne rýchlo, sa presviedčame vždy
v čase, keď si pripomíname výročie udalosti, ktorá výrazne
zasiahla do nášho života a ovplyvnila naše smerovanie.
K takémuto dátumu nepochybne patrí i 17. november 1989,
ktorý si od roku 2002 pripomíname i ako Deň boja za slobodu a demokraciu. Ako vidia udalosti pätnásť rokov poniektorí z vás?

Rebelant Vlado
K Malačanom, ktorí majú nepopierateľne právo vyjadriť sa k revolučným udalostiam, patrí i režisér DNH a poslanec MsZ v jednej
osobe Vlado Zetek. Na deň, keď sa ako študent v Prahe priamo zúčastnil prvých manifestácií, spomína s nostalgiou. „Nebol som priamo v revolučnom výbore, ale robil som vrátnika, teda „lustroval”
každého, kto chcel prejsť.” Pridáva, že v tom čase verejnosť študentom prejavovala podporu i takýmto spôsobom: „Osemdesiatročné
seniorky nám dávali peniaze na taxík, aby sme dokázali všetko organizačne a časovo zvládať. Bolo to skutočne úžasné,” vraví dnes.
Hoci tieto udalosti charakterizuje ako hektické obdobie plné krokov
do neznáma, bez rozmýšľania by si to rád zopakoval.
To už je 15 rokov?
Mnohým z nás sa ani nechce veriť, že od nežnej revolúcie nás
delí dlhých 15 rokov. Rovnako ani Vlado. „Jéjdanenky! To už, aby

som začal chodiť po besedách.” V 89-tom si totiž zvykol ironicky so
spolužiakmi vravievať: „Raz budeme ďalším generáciám rozprávať
príbehy – aké to bolo za revolúcie.” Roky určite podľa jeho názoru
priniesli so sebou očakávané zmeny. Niektoré i zraňujúce. „Veľmi
ma bolelo, keď som jedného dňa musel vycestovať na Moravu s pasom v ruke. I keď aj to už je dnes minulosťou. Našťastie!”
Vyslobodené umenie
O šanciach tvorcov pre umelecký rozvoj pred rokom 1989 sme
sa porozprávali i s bonsajistom Milanom Dobrovodským. „V minulom režime boli šance pre umelecký rozvoj výrazne obmedzené.
Umenie sa mohlo pohybovať iba v intenciách presne nalinkovaného
vtedajším pomerom prispôsobeného kultúrneho smeru, ktoré bolo
fádne a pre občanov priveľmi deprimujúce. Ak sa umelec pokúsil
o vybočenie, hneď bol ostro sledovaný. Zaujímali sa o to, čo robí,
odkiaľ jeho spôsob umeleckého prejavu pochádza, že je to napríklad
v prípade pestovania bonsajov východná kultúra.” Našťastie dnes
majú umelci vo svojej kreativite zelenú. Umenie bolo vyslobodené.
Pred pätnástimi rokmi sa nám otvorila možnosť voľby v mnohofarebnosti šancí a príležitostí. Súčasne sme však prevzali i osobnú
zodpovednosť za to, ako s týmito možnosťami a šancami nakladáme. Vážme si slobodu.
LUCIA POLÁKOVÁ, foto: archív

K TÉME NEŽNEJ REVOLÚCIE SA VRÁTIME I NABUDÚCE.

SERVIS ČITATEĽOM / INZERCIA
INFORMUJE O PRÁVACH POISTENCA
V ZMYSLE ZÁKONA NR SR č. 273/1994 Z. z.
O ZDRAVOTNOM POISTENÍ

HVB Bank Slovakia, a. s.,

člen tretieho najväčšieho európskeho bankového koncernu HVB Group,

hľadá v Bratislave kandidátov na pracovnú pozíciu

konzultant firemných klientov
(Malacky, Senica)

POŽIADAVKY:
• vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru •
bankové
skúsenosti
z oblasti obchodov s firemnými klientmi v rozsahu min. 2 rokov •
•
• veľmi dobrá znalosť trhu a firiem v regióne •
• skúsenosti v oblasti finančných analýz podnikateľských subjektov •
• znalosť práce s MS Office •
aktívna
znalosť
nemeckého
alebo anglického jazyka slovom aj písmom •
•
• veľmi dobré komunikačné a prezentačné schopnosti •
• vysoký stupeň flexibility, zodpovednosť, samostatnosť •
PRACOVNÁ NÁPLŇ:
• starostlivosť o existujúcich klientov banky v danom regióne •
• aktívne poradenstvo pre klienta •
• aktívna akvizičná činnosť v segmente firemných klientov v regióne •
• predaj bankových produktov •
• koordinácia bankových produktov a služieb (cross-selling) v rámci banky •
• vypracovanie úverových protokolov •
• vypracovanie finančných analýz a posúdenie bonity klienta na základe predložených účtovných výkazov
a ich konzultácie s úverovými analytikmi• •
Ponúkame zaujímavú prácu v dynamickom kolektíve, možnosť ďalšieho vzdelávania,
zodpovedajúce finančné ohodnotenie a zaujímavé zamestnanecké podmienky.
Vaše žiadosti s profesijným životopisom v slovenskom a nemeckom alebo anglickom jazyku
s uvedením mesta a pozície posielajte do 10 dní od uverejnenia inzerátu na doleuvedenú adresu.
HVB Bank Slovakia, a. s., Personálne oddelenie, Mostová 6, 814 16 Bratislava 1
personalne.vybery@sk.hvb-cee.com
www.hvb-bank.sk

Ak by budúca mamička chcela porodiť svoje dieťa v Českej republike, budú jej
uhradené náklady na zdravotnú starostlivosť?
Ak náš občan krátkodobo vycestuje do krajín EÚ, má nárok na potrebnú zdravotnú
starostlivosť. Treba pritom predložiť formulár E 111, ktorý vlastne slúži ako preukaz poistenca. Na jeho základe lekár alebo zdravotnícke zariadenie vedia, ktorej zdravotnej poisťovni
treba fakturovať poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Držiteľ tohto dokumentu však nemá
nárok na lekárske ošetrenie hradené zo zdravotného poistenia, ak cieľom cesty bolo len
porodiť v zahraničí. Vycestovanie do Českej republiky za účelom pôrodu sa považuje za
účelové vycestovanie, preto pôrod ani následné ošetrenie dieťaťa nemôžu byť hradené zo
zdravotného poistenia. Na tento fakt upozorňuje aj zmienený formulár E 111, kde je uvedené: „Tento dokument nezakladá žiadny nárok, ak je účelom cesty získať lekárske ošetrenie.”
Bližšie informácie a odpovede na otázky vám poskytne pobočka v Skalici,
Potočná ul. 85, tel.: 034/690 8111, fax: 034/690 8112
CHZP Apollo, pobočka Gbely

Upozorňujeme na zmenu stránkových hodín expozitúry v NsP Malacky:
Utorok:
9.00–14.00 h
Streda:
9.00–14.00 h
Otázka: Ktorý dokument slúži v zahraničí ako preukaz poistenca?
Odpovede posielajte alebo hádžte do schránky s označením Malacký hlas na budove
MsÚ do 23. novembra.
Za správnu odpoveď z 12. čísla MH odmeníme Janu Kovárikovú zo Štúrovej ulice
v Malackách. Prosíme výherkyňu, aby sa ohlásila v redakcii.
MH 04 F4

TESCO chce byť ešte lacnejšie
V uplynulých týždňoch ponúkala obchodná sieť TESCO na Slovensku 10 najobľúbenejších výrobkov každodennej spotreby
s garanciou najnižšej ceny na trhu. Výsledky prieskumu spoločnosti
TESCO ukázali, že okrem
dobrých služieb a bohatého výberu chcú zákazníci
nízke ceny. Preto sa spoločnosť TESCO
rozhodla od 3. novembra t. r. rozšíriť garanciu najnižších cien o ďalších 40 výrobkov na celkový počet 50. Medzi novými
produktmi nájdeme napríklad bryndzu, vysočinu, špekáčiky, kyslú smotanu, tvaroh,
kávu, bonbóny, detské piškóty, detské plienky, prací prášok alebo toaletný papier. Ak by
zákazník našiel v spomínanom okruhu ten
istý výrobok v rovnakom období lacnejší
a preukáže to napríklad pokladničným blokom, môže uplatniť nárok na garanciu naj-

GYMNÁZIUM MALACKY,

Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky
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vyhlasuje výberové konanie na funkciu

vedúca (vedúci)
školskej kuchyne

MESTO MALACKY
ponúka
podnikateľom
a predajcom

bezplatné
predajné miesta
MH 04 B5

DROBNÁ INZERCIA

• Poskytujem poradenstvo v oblasti dôchodkového, životného i zdravotného
pripoistenia so sporením. Myslite na budúcnosť! Hľadám i spolupracovníkov.
Kontakt: 0908/13 95 72.
• Predám 3-izb. byt na Bernolákovej ulici
v Malackách. Cena dohodou.
Kontakt: 02/63 45 25 73, 55 57 25 18.
• Predám drevený obklad – tatranský profil za 145 Sk/m2 vrátane dovozu.
Kontakt: 0905/465733.
• 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
plus športový, po jednom dieťati. Cena
2700 Sk. Kontakt: 0904/40 03 85.
• Predám 3-izb. tehlový byt v OV na Veľkomoravskej ulici v Malackách.
Kontakt: 0903/95 16 03.
• Predám kvalitné pianíno PETROV, vynikajúci zvuk i vzhľad, ako nové. Cena dohodou. Kontakt: 0903/60 32 95.

4

na Mikulášskych trhoch
4.–5. decembra
a Vianočných trhoch
18.–19. decembra.
Trhy budú na Malom námestí v čase
od 10.00 h a budú súčasťou podujatia ADVENTNÉ MALACKY 2004.
Kontakt: MsÚ Malacky, 034/796 61 71

Kvalifikačné predpoklady:
• úplné stredné vzdelanie

MH 04 B7

RECEPT PANI VOZÁROVEJ

Kávová torta
SPOTREBA:

8 vajec, 14 dkg práškového cukru, 1 polievková lyžica mletej kávy, 1 balíček vanilkového cukru, 14 dkg mletých orechov, 2
polievkové lyžice strúhanky, 2 polievkové
lyžice hrubej múky
KRÉM:

1/4 kg kockového cukru, mletá káva, 3 žĺtky, 20 dkg masla

Iné kritériá v súvislosti
s obsadzovanou funkciou:
• prax s vedením kuchyne a jedálne
a schopnosť viesť pracovný kolektív
• orientácia v legislatíve školského
stravovacieho zariadenia
Zoznam požadovaných dokladov:
• doklad o kvalifikačných
predpokladoch
• doklad o bezúhonnosti – odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
• doklad o zdravotnej spôsobilosti
• životopis
Svoje žiadosti o účasť na výberovom konaní zasielajte do 30. novembra 2004
na adresu školy.

POSTUP:

Žĺtky s cukrom vymiešame do penista, pridáme mletú kávu, vanilkový cukor, tuhý
sneh z bielkov, mleté orechy, strúhanku,
múku. Cesto upečieme. Medzitým z kockového cukru a kávy nad silným ohňom
uvaríme hustý sirup. Žĺtky v porcelánovej
nádobke dobre vymiešame. Hustý sirup za
stáleho miešania vlejeme do žĺtkov. Keď
vychladne, pridáme ešte maslo.
Z maďarčiny preložila Barbora Ballová

NÁŠ TIP NA NÁKUP

v supermarkete
TÝŽDEŇ OD 19. DO 25. 11. 2004
Pšeničná múka polohrubá, 1 kg za 7,90 Sk
• Vianočná kolekcia mliečno-horká, 505 g
za 139 Sk • Quanto, 1,5 l za 69 Sk

MH 04 B4

OPRAVUJEM CHLADNIČKY
A MRAZNIČKY

Oslaďte si život s HVIEZDOU!
MH 04 B3

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

Obnova glazúry vaní
Kontakt: 0905/98 36 02

nižšej ceny. To znamená, že mu bude vyplatený dvojnásobok rozdielu ceny.
Okrem 50 druhov vybraného tovaru budú veľmi atraktívne ceny v sortimente ovocia
a zeleniny.
„Chceme, aby naše obchody boli obľúbeným miestom na nákup pre súčasných i nových zákazníkov,” povedal v tejto
súvislosti vedúci projektu Lukáš Urbánek.
Vyjadril tiež presvedčenie, že termín spustenia tohto projektu v predvianočnom čase
naši zákazníci vhodne využijú a kombinácia
nízkych cien a kvalitných služieb bude pre
nich dostatočným argumentom na to, aby
nechodili nakupovať inde.
–ts–

Ing. PETER PITTNER

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.!

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.
Koľký ročník Malackého brka sa tento
rok uskutočnil?
Odpoveď spolu s nalepeným kupónom a vašou adresou pošlite do redakcie alebo vhoďte do schránky s označením Malacký hlas na budove MsÚ do 23.
novembra. Za správnu odpoveď z minulého čísla odmeníme vkladnou knižkou
Štefana Ambru zo Záhoráckej ulice v Malackách. Prosíme výhercu, aby sa ohlásil
v redakcii.
KUPÓN

DEXIA BANKA SLOVENSKO
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA / OZNAMY / KULTÚRA
POĎAKOVANIE

Touto cestou vyjadrujem úprimnú vďaku
geriatrickému oddeleniu Nemocnice
v Malackách, a to MUDr. Weissovej
a zdravotným sestrám, ktoré sa trpezlivo
starali o môjho ťažko chorého manžela
Štefana Kollára až do poslednej chvíle
jeho života. Skonal 22. októbra.

Smútiaca manželka s rodinou

ŽIJE MEDZI NAMI...
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.

Svet očami bonsajistu

UKÁŽKY Z TVORBY VÍŤAZOV
MALACKÉHO BRKA 2004
PETRA NAGYOVÁ

Nový pohľad
„Dnes sa na každý strom dívam celkom
iným pohľadom. Dovtedy som prírodu vnímal všeobecne. Teraz si všímam jej tvary, farby... Keď M. Dobrovodský chodil v minulosti
do lesa na huby, nezaujímalo ho nič vôkol,
veď pozeral dolu. „Teraz, keď hľadám adepta
na bonsaj, nevidím žiadny hríb, ale zbadám
učupený stromček v malinčí. Na svet sa nepozerám očami hubára, ale bonsajistu.”

Domov ako trest
(ÚRYVOK)

...Vďaka môjmu charakteristickému humoru, ktorý nie je vždy vtipný, a schopnosti
počúvať, sa každý rozhovor nestal „povinnou“ záležitosťou, ale živou a priateľskou
komunikáciou, výsledok ktorej mi pomáha
žiť. Ja žijem pre úsmev. Je to ten najkrajší dar.
Som na ňom závislá, jedinou podmienkou
je, že musím byť úprimná z hĺbky srdca.
V osobnom živote sa mi darilo, dokázala
som sa presadiť aj sama. Ľudia si ma postupne obľúbili kvôli mne samej a získala som si
mnoho dobrých priateľov, pre ktorých som
ochotná urobiť kedykoľvek čokoľvek...
Nové pôsobisko prinieslo len problémy,
nešťastie a žiaľ? Nie, to určite nie! Prežila
som tu, vlastne stále prežívam, nepochybne
najťažšie, ale dosiaľ aj najkrajšie chvíle svojho života, veď šťastie môže mať aj trpkú príchuť. Riadim sa heslom – čo ma nezabije, to
ma posilní. A paradoxne to mi pomohlo
prežiť. Môj život, moja vlastná existencia je
ako loďka na šírom mori smerujúca do jediného prístavu, ktorý čaká skôr či neskôr na
každého z nás. Musím denne odolávať
priazni alebo nepriazni počasia, ktoré nedokážem predvídať a už vôbec nie ovplyvniť.
Počas plavby sa často stretávam aj s inými
námorníkmi. Niektorí sú pirátski, iní naopak
priateľskí, jedni vykrádajú vnútro mojej loďky, iní ho neustále vypĺňajú tým najhodnotnejším citom. Viem, že každý kapitán je sám
zodpovedný za svoju loď, že len on rozhoduje o tom, koho pustí na palubu a koho nie.
Musíme mať na pamäti, že bez pirátov by
sme si nevedeli vážiť priateľov, bez prehry
výhru, bez smútku radosť a bez smrti samotný život...

MONIKA JURSOVÁ

Deň

Včera? Zajtra? Práve dnes! Áno, dnes!
S chuťou do nového dňa.
Vstávam, kráčam,
lietam, čakám,
smútim, blúdim, sním, radujem sa ...
Žijem.
Žiť znamená ... táboriť na slnku.
Život je dar.
Život je cieľ.
Začni!
Toto je deň, žiadny iný.
Držíš ho v rukách.
Riadiš ho a si zodpovedný, kam ideš.
Počúvaj...srdce bije.
Počuješ? Žiješ.
Nájdi si už čas.
Si človek.
Usmej sa na neznámych ľudí, pozri im do
očí a pozdrav ich.
O sto rokov tu budú celkom iní ľudia.
Si človek.
Máš vôľu, svoj rozum...
Si slobodný.
Si tam, kam kráčaš!

Čas pre štedrosť

Detský domov a domov sociálnych služieb pre deti v Malackách v spolupráci so
Slovenskou humanitnou radou, obchodnou
spoločnosťou Tesco Stores, a. s., a na základe rozhodnutia o povolení konania verejnej
zbierky MV SR organizuje vianočnú charitatívnu zbierku v priestoroch hypermarketu
Tesco Zlaté piesky v Bratislave.
Zbierka sa bude konať v dňoch:
25.–28. 11., 2.–5. 12., 9.–12. 12.
Výťažok zbierky bude použitý na zariadenie rodinného typu v procese transformácie detského domova.

Ing. VLADIMÍR DOVIČÍN, riaditeľ
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ženy. Čo si o tomto rituáli myslí M. Dobrovodský?
„Je to dobrá vec. Niekto rastlinku hladí
a ona sa mu za lásku odvďačí svojou krásou.
Existujú rôzne názory na rôzne veci.” Podľa
neho autosugescia veľmi pomáha. Človek
vraj vyžaruje osobný magnetizmus, ktorý musí rastlinke odovzdávať. Spolupráca rastlinky
s človekom je nevyhnutná a vtedy je osožný
i vzájomný „rozhovor”. Je to vec, ktorá sa
nedá vysvetliť. Veď ku všetkému treba pristupovať s láskou.” Malacký bonsajista tvrdí, že
príroda pomáha človeku riešiť i problémy.

Nájsť dom Dobrovodských na Jesenského ulici v Malackách nebolo vôbec náročné. Veď kto by prehliadol krásne upravené štíhle stromčeky, tiahnuce sa k nebu?
Ich dokonalosť je výsledkom niekoľkoročnej práce „stromčekového vizážistu”-bonsajistu Milana Dobrovodského (65). „Vzťah
k prírode je vo mne pevne zakorenený už
od detstva,” začína svoje rozprávanie pán
prezývaný ujo Včelička, ktorého očastovali
týmto milým titulom svojho času deti
z CVČ, kde roky pôsobil. „V Malackách
dnes, podľa mojich poznatkov, pôsobíme
štyria, no ja sa umeniu pestovania stromov
v miske (ako sa bonsaj v preklade nazýva)
venujem najdlhšie.” Táto záľuba ho chytila
za srdce, hoci si vyžaduje mimoriadnu trpezlivosť a najmä špeciálnu opateru. „Však
som to polieval,” tvrdil môj syn, keď sa v lete počas otcovej neprítomnosti staral o zelených krásavcov. „Aj napriek tomu niektoré bonsajky padli za obeť,” priznáva M.
Dobrovodský, ktorý svoju záhradku opúšťa
len zriedkavo. Ak človek nezačne ani v starobe, tak už nezačne nikdy. Ak začne, dúfa,
že v tom bude niekto i pokračovať. „Moji
synovia majú zatiaľ iné záujmy, no snáď,
keď sa usadia, bonsajové umenie si získa
ich priazeň.”

žiadne informácie ani literatúra. Celý politický systém sa bál východnej tvorby. Hneď ho
považovali za nežiaduce zelené náboženstvo.” Podľa M. Dobrovodského sa pred tridsiatimi rokmi začali v bývalej ČSR organizovať prvé bonsaj kluby a toto umenie sa
pomaly rozširovalo. Sám je členom bratislavského bonsaj klubu ôsmy rok a rád sa
s každým podelí so svojimi znalosťami.
„Môj najobľúbenejší a zároveň najstarší
strom v miske je sedemnásťročný buk.” Aké
je pre bonsaje najkritickejšie obdobie? No
predsa leto. Vtedy je dôležité udržiavať koreňový systém v potrebnej vlhkosti. Podstatné je i nájdenie správnej rovnováhy medzi
koreňovým systémom, kmeňom a korunkou. „Človek nesmie čakať, ako to dopadne,
ale musí stromček cieľavedome tvarovať.
Pritom by mal vychádzať z prírody. Veď primárnym cieľom je, aby tvar kopíroval jeho
prirodzenú verziu.”

Stromček má všetko, čo potrebuje.
„Netrpí”.
Bonsajové stromčeky sa majú, podľa M.
Dobrovodského, lepšie ako v prírode. „Zalievam ich, hnojím, pristrihujem. Sú udržiavané v krásnom „detskom stave”. Výška takýchto „škôlkarov” je v priemere 50–60
cm. Častokrát sa dožívajú vyššieho veku,
Také boli začiatky
ako keby rástli v prírode. Niektoré i dvesto
„S pestovaním bonsajov som začal pred rokov.” O tom, že s kvetinkami sa treba rozpätnástimi rokmi. Vtedy neboli dostupné právať, aby krásne kvitli, vedia svoje najmä

Túžba rozširovať bonsajové umenie
„Chcel by som získať mladých. Vidím, že
má veľa ľudí bonsajky na balkónoch. Možno
sú to len také stromčeky v črepníkoch, no ak
by sa tomuto umeniu pestovania bonsajov
chceli začať venovať, rád ich podporím.”
Veď umenie pestovania bonsajov dokáže človeka chytiť za srdce a pozitívny vzťah
k prírode ho začne napĺňať niečím nadpozemským. „Sú duchovne bohatší, na svet
a prírodu sa pozerajú celkom inými očami.
Sledujú strom, započúvajú sa do „jeho šumiaceho príbehu”, vnímajú zvláštnosť tvarov
a uvažujú o tom, ako ho docieliť. Hoci prvky
východnej filozofie uznáva M. Dobrovodský
len okrajovo a rezervovane, pripúšťa: „Človeka obohacujú o nové vnímanie. Nedá sa
to vysvetliť. Ak však človek získa k bonsajom
vzťah, je o čosi obohatený. O čosi veľmi
ušľachtilé.”
LUCIA POLÁKOVÁ

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 predajniach firmy Mobilland
v hodnote 300 Sk.

alebo

okénko jak biuo,
jak je... a jak bude
Ušál

Je novembr a mne sa vybavil príbjeh
z novembra 1956, kerý sa mi skutečne stau.
Robiua sem v jaslách a mjeua sem 10-mjesíčního syna. V temto roku byua v Maďarsku kontrarevolúcia, a tak ich došli Rusi
osuobodzovat. V roboce sme o tem diškurovali a každá z nás mjeua k temu nejakú
pripomínku. Švagriná tam robiua též a vyprávjaua, co tam Rusi šecko prevádzajú.
Ale lichocivé to veru nebyuo. Suovo dauo
suovo, aš jedna z pracovníček povidaua, že
mosí ít skúrej domú, lebo muž dostau od
vojska povolávací rozkaz a do 48 hodzín sa
má huásit na velitelstvje. Lamentovaua, že
ešče nemá dovarený objed (byua kuchárka). Tak sem sa na to podujaua, že ho dovarím já. Ešče sme prebírali situáciu predtým večer, nakolko v televízii vystúpiu prezident Antonín Zápotocký a mjeu prejav
o situácii v Maďarsku. Já sem í povidaua:
„Aj ste posúchali, co ten ušál šecko natárau?“ Ona enem neco zamrmlaua a išua
preč. Táto osoba mňa za tento výrok aj za
to, co povidaua švagriná, udaua. Na druhý
deň nás došua do roboty zebrat kriminálka.
Vyšetrovali nás v Malackách až do večera
a večer nás odvézli do Bratislavy do Justičného paláca, kde nás zavreli. Švagriná dostaua odsedzet si 6 týdňú, mňa odsúdzili na
6 mjesícú podmínečne. Sedzeua sem 10
dňí a odsúdzená sem byua na 6 mjesícú
podmínečne za suovo ušál.
IRENA HEFKOVÁ, Malacky

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 Irenu Hefkovú, podobne ako každého, kto nám napíše svoj príbeh v záhoráčtine, odmeníme poukážkou na nákup v sieti COOP Jednota.

Poďakovanie

MH 04 B6

VYZUJTE SI PAPUČE A PRÍĎTE ZA KULTÚROU DO ZCK MALACKY
21. 11. o 16.00 h – Rozprávková nedeľa, divadelné rozprávky pre KNIŽNICA ZCK
deti, Divadlo LUDUS – Ako si princ Martin hľadal nevestu
Záhorácka ul. 1919 – otvorená Po–Pia 10.00–12.00 13.00–18.00
24. 11. o 15.00 h – Akadémia III. veku
Knižnica Juh –
otvorená Št 11.00–18.00
26. 11. o 19.00 h – I. premiéra Divadla na hambálku, A. Prochádz- VÝSTAVY
ka – S tvojou dcérou nikdy
do 25. 11. – Absolventi 1964–2004 – pri príležitosti 40. výročia
27. 11. o 19.00 h – II. premiéra Divadla na hambálku, A. Prochádz- otvorenia výtvarného odboru ZUŠ v Malackách, výstavné priestoka – S tvojou dcérou nikdy
ry SD ZCK
28. 11. o 17.00 h – I. adventná nedeľa vo františkánskom kostole, od 28. 11. – Sakrálna tvorba – 28. 11. otvorenie výstavy, Art club
koncert Ondreja Malachovského – Musa Ludens
2002 a hostia
1. 12. o 17. 00 h – Prírodné šperky Balkánu, spoluorganizátor OZ Poznámka: Všetky akcie pri ktorých nie je uvedené miesto konania
M.L.O.K
sa uskutočnia v SD ZCK.
2. 12. od 10.00 do 14.00 – Pani zima – premietanie pre MŠ a ZŠ
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!
ZABÁVA NÁS PÁN BAKLÍK
– Dežo, povjedz mi, proč utékeus
z base?
– Scem sa strýčku oženit.
– No, ale to máš naozaj čudnú predstavu o suobodze!
•••
– Proč došeus o hodzinu neskúrej do
roboty? – pýta sa majstr Deža.
– Ale majsterko, šak ste mi povidali, že
noviny si mám prečítat doma!
•••
Vedúci sa pýta Deža:
– Jak možete naráz robit a pískat si?
– No dovolte, já robím, já si enem pískam!
•••
– Jak je možné, Cyrílku, žes nespraviu
ty prijímací pohovore?
Šaks vjedzeu šecky otázky!
– Otázky sem, taci, vjedzeu, ale né odpovjedze!

PÍSANÉ NAŠÚ REČÚ

Vstup dieťaťa do materskej školy sprevádzajú i určité otázky rodičov. Bude naše dieťa schopné osamostatniť sa? Ako bude reagovať v skupine? Zvykne si na pani učiteľku?
Aké bude jeho nové prostredie? S potešením môžeme povedať, že naše deti si zvykli.
Majú milé pani učiteľky, ktoré ich každé ráno vítajú s úsmevom. Teší nás, keď nám naše
deti s bezprostrednou hravosťou odrecitujú
doma nové básničky, pesničky a riekanky.
Neprejde deň, aby sme na nástenke neobjavili nové výtvory našich ratolestí.
Milé pani učiteľky, je veľmi príjemné prísť
z práce domov a vidieť šťastné deti. Ďakujeme pani učiteľke Betke a pani učiteľke Katke
z MŠ na Bernolákovej ulici, ktoré s obrovskou chuťou a energiou profesionálne a trpezlivo vytvárajú deťom tie najkrajšie spomienky. Rovnako ďakujeme i tete Eve, pani
kuchárkam i celému personálu za vytvorenie
rodinného prostredia.
Za mamičky, ktoré cítili potrebu napísať

D. BIELESZOVÁ a Z. ZIEGLEROVÁ

KTO JE NA FOTOGRAFII?

Milí čitatelia,
spoznali ste na minulej fotografii učiteľku literárno-dramatického
odboru na ZUŠ v Malackách Mgr. Katarínu Trenčanskú? Niektorí
z vás áno, veď pomôcok ste mali až-až. Pomaškrtiť na zákuskoch si
však môže len jeden z vás – Elena Holešová z Ul. Pavla Blahu v Malackách. Ak ste nevyhrali, nesmúťte. Dnešná úloha nebude náročná.
Stačí len pozorne čítať. Uhádnite, ktože je to na fotografii?
Prezradíme vám, že na nej vidíte dvoch bratov, ktorých spája
spoločná láska k prírode a jej darom. A na čom tak pilne ako včeličky pracujú? Na dvesto rokov starom „dlabáku”, tak sa tento prírodný
úľ totiž nazýva. Viac vám však už neprezradíme. Odhaliť totožnosť
dvojičiek z fotografie je hádam priveľmi jednoduché. Tak neváhajte,
vezmite papier a pero a napíšte nám do redakcie, kto je na fotografii. Svoje tipy posielajte spolu s nalepeným kupónom do 23. novembra. Na víťaza čaká sladká odmena z cukrárne Hviezda.
Uhádnite, kto je na fotografii!
Môj tip: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Aktivita presahujúca
i hranice

Chýr o dobrom
mene letí
Slovenskom

O tom, že dobré meno nemá ZŠ Záhorácka v Malackách náhodou, vedia
svoje najmä jej žiaci – športovo talentované deti a pedagógovia nevynímajúc. Veď táto škola sa už od svojho
vzniku orientuje na športové talenty,
ktorých rady sa z roka na rok rozširujú a z ktorých sa postupne stávajú
mladí atléti a volejbalisti.

Námaha učiteľov telocviku aj ostatných
pedagógov nie je vynaložená zbytočne.
Za všetko hovoria dosiahnuté úspechy ich
zverencov.
Vari najväčším zadosťučinením bolo získanie 2. miesta v celoštátnej súťaži Aktivity
ZŠ a SŠ v SR v školskom roku 2003/2004
v kategórii škôl do 400 žiakov. Za týmto
pekným umiestnením v rámci Slovenska sú
také úspechy ako víťazstvo Anety Hollej
v celoštátnej súťaži cezpoľného behu, 3.
miesto družstva dievčat v cezpoľnom behu
na MS SR, kde Malacky reprezentovali Hollá, Sršňová, Azzolini, 2. miesto v KK ľahkej
atletiky Miroslava Konečníka alebo výborné umiestnenie žiakov na celoslovenskej
súťaži Kalokagatia 2004 v Trnave, kde stolné tenistky Lazarčíková, Nemčovičová, Kosová získali 2. miesto a chlapci – volejbalisti
Michalovič, Pagáč, Mrázik, Danihel, Ďurdík, Lízala, Kožuch, Kőrmendy, Škopík a Jevický získali 5. miesto. Na ich úspechu majú nemalú zásluhu tréneri Filip, Handl, Novota a Schreiber, ktorí sa talentovanej mládeži obetavo venujú.
Každý rok býva súčasťou ocenenia i prijatie u ministra školstva. Tento rok sa ho
zúčastnia PaedDr. Filip a Aneta Hollá.
Smer, ktorým sa ZŠ Záhorácka v Malackách vybrala, je teda správny. Nezostáva
nám nič iné len držať im palce, aby im elán,
chuť a zdravie vydržali a chýr o dobrom
mene našej školy a Malaciek sa šíril ďalej.

Emil Jung so svojím najmladším zverencom Martinkom Ufrlom.

Právom medzi
najúspešnejšími
Len nedávno sme vám na stránkach
MH priblížili úspechy Malačana Mariána Junga, ktorý vo farbách Banskej
Bystrice reprezentuje Slovensko vo vodnom motorizme, a dnes vám prinášame pohľad na malacký oddiel vodného motorizmu, v ktorom i Marián začínal pod vedením svojho otca Emila.

I vo svojej šesťdesiatke patrí Emil Jung
medzi popredných slovenských vodných motoristov. Dôkazom toho je jeho tohtoročný titul majstra Slovenska v kategórii T 850 cm3.

Úspechy vodákom nechýbajú
Emil Jung vybojoval zlatú medailu pred
Augustínom Kremnickým a Milanom Blahom, ktorí pretekajú vo farbách bratislavského Interu. Dnes je najstarším aktívnym vodným motoristom nielen v oddiele, ale i na Slovensku. Jeho úspechy a úspechy ďalších členov sa podpísali na tohtoročnom úspechu
PaedDr. JANA PAGÁČOVÁ, Malačanov. Zaslúženou je bilancia – dve przástupkyňa riaditeľa školy vé miesta v medzinárodných pretekoch, štyri
Foto: archív druhé a jedno štvrté. Na strieborný stupienok

vystúpili v Putovnom pohári bez rozdielu kubatúr a v medzinárodnej súťaži Pohár priateľstva. To, že malacký oddiel vodného motorizmu patrí medzi najúspešnejšie na Slovensku,
potvrdzuje aj víťazstvo v Slovenskom pohári
a v prestížnej súťaži Castrol Cup 2004.

Vychádzajúca „hviezda” – Martin Ufrla
Malackí vodní motoristi majú vo svojich
radoch nový nádejný talent. Veď najmladšiemu členovi oddielu, Martinovi Ufrlovi, sa
hneď v jeho prvej sezóne podarilo zvíťaziť
na turnajoch v Trenčíne a Medveďove. Pretekal v triede Junior Formule Future. V budúcom roku ho, dúfajme, čaká účasť na pretekoch ME či MS v tejto kategórii.
Naši vodní motoristi by radi rozšírili svoje
zástupy o ďalších nadšených mladých záujemcov. Hlavné je, aby disponovali dobrým
vzťahom k motorizmu i k vode zároveň.
Ešte jedna dobrá správa pre všetkých
priaznivcov tohto športu – Malačanom sa
podarilo zaradiť do celoslovenského programu pretekov mladých vodných motoristov
i preteky na štrkovisku v Jakubove.
K tohtoročnej sezóne len na záver dodáme, že v celoslovenskom hodnotení oddielov
figurujú Malačania na treťom mieste, hneď
za Interom Bratislava a Lodiarom Komárno.
Opäť potvrdili, že právom patria medzi najúspešnejších športovcov v našom meste.
ANTON PAŠTEKA, foto: archív

Posledné roky patria z pohľadu aktivity
malackých dobrovoľných hasičov určite medzi tie bohatšie. Mnohí ich poznáme z ich priamej činnosti medzi nami,
napríklad z preventívnych požiarnych
kontrol vykonávaných podľa vopred
schváleného plánu v meste či z asistenčných služieb vykonávaných pri rôznych
podujatiach. Každoročne sa podieľajú
aj na zabezpečení ochrany lesov a úrody pred požiarmi. Ich činnosť je ozaj
rôznorodá. O tom, ako sa im darilo
a darí v tomto roku, nám povedal ich
veliteľ a predseda Dobrovoľného hasičského zboru v Malackách Ivan Šíra.

Najvýznamnejším dňom v tohtoročnej činnosti bol pre malackých hasičov 8.
máj, prečo?
V tento deň sa uskutočnila slávnostná vysviacka našej hasičskej zástavy. Liturgický
obrad vykonal dôstojný pán dekan Michal
Pokopec. Zástava je symbolom našej hasičskej organizácie, ktorá vznikla 15. februára
1875, takže už teraz chystáme oslavy 130. výročia vzniku tohto zboru v meste.
Rozvinuli sa i vzájomné kontakty medzi malackými a rakúskymi hasičmi?
Áno. Ani na spomenutej vysviacke nechýbali naši kolegovia z rakúskeho Angernu. Práve s nimi sa dohovorila účasť našich členov
na hasičskej slávnosti v Gänserndorfe v júni.
Okrem iného sme si tu mali možnosť prezrieť
areál hasičskej stanice slúžiacej ako koordinačné stredisko na výjazdy k zásahom v štyroch okresoch. Spomínaná požiarna stanica
má špičkovú vybavenosť vrátane školiaceho
strediska s kapacitou 120 miest. Vybavenosť
a pripravenosť hasičov v Rakúsku je na vysokej úrovni, máme sa čomu priučiť.
Bola to jediná návšteva v Rakúsku?
Nie, lebo v auguste sme sa do Rakúska
opäť vydali. Tentoraz do Angernu, aby sme
sa zúčastnili na slávnostnej vysviacke motorového záchranného člna, ktorý dostal i svoje meno – Fredi. Majú ho predurčený na záchrannú vodnú službu na priľahlom úseku
rieky Morava. Súčasťou slávnosti bola i výstava ďalších záchranných člnov, ktoré majú
k dispozícii polícia a vojsko.
Malačanov však nie je vidieť len v zahraničí...
Určite. Naši členovia sa zúčastnili aj osláv
120. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Gajaroch, kde súčasťou osláv

Ďalší ročník Malackého pohára
Výbor OLSFM oslovuje všetkých, ktorí
chcú využiť možnosť podieľať sa na
príprave ďalšieho ročníka Malackého
pohára.

V ZŠ na Záhoráckej ulici sa to mladými športovcami len tak hmýri.

V minulom roku sa tohto podujatia zúčastnilo 32 mužstiev, spomedzi ktorých si víťazstvo odniesli hráči SC Fortuna pred hráčmi z Plaveckého Podhradia a tretími boli FC
Nerváci. Tohtoročný Malacký pohár bude
otvorený 25. decembra. Môžu sa naň prihlásiť mužstvá bez obmedzenia. Jediná povinnosť spočíva v zabezpečení súpisky hráčov
s menom a priezviskom, ktorá bude vzápätí

potvrdená výborom OLSFM. Vstupný poplatok na turnaj zatiaľ nie je stanovený a bude
závisieť od počtu mužstiev, no predpokladaná suma sa pohybuje na hranici 1 100 Sk.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 10. decembra. Pripomíname, že mužstvá, ktoré
účinkujú v okresnej lige futsalu v Malackách,
nemajú účasť zabezpečenú a musia ju potvrdiť prihlásením sa a zaplatením poplatku.
Prihlášky môžete podávať telefonicky na
telefóne 0905/83 98 09 (Radovič) alebo
ústne počas jednotlivých kôl okresnej ligy,
ktorá sa koná každý víkend v ŠH Malina.

DUŠAN RADOVIČ

bola i požiarna súťaž. Delegácia DHZ sa tiež
zúčastnila osláv 60. výročia SNP.
Vyzerá to tak, že hlavnou náplňou vašej činnosti je účasť na oslavách.
Dojem to robí, pretože práve na takýchto
podujatiach sa najviac prezentujeme na verejnosti. V náplni práce DHZ nechýbajú ani
mnohé hodiny odpracované pri udržiavaní
techniky či úprave vlastných priestorov. Nemenej dôležitá je i odborná teoretická príprava členov zásahovej jednotky, ako aj členov DHZ, tiež účasť na previerkach pripravenosti.
Ako to vo vašej organizácii vyzerá
s mládežou?
Momentálne máme 15 členov vo veku 8
až 16 rokov. Precvičujeme s nimi požiarny
útok, požiarny útok sci–fi a štafetový beh na
400 metrov. Nechýba ani teoretická príprava
vrátane testov z požiarnej ochrany. Organizujeme pre nich rôzne posedenia či zájazdy.
Najlepší sa zapájajú do okresného kola súťaže Plameň, kde majú možnosť v prípade
úspechu dostať sa až do celoštátneho kola, prípadne reprezentovať i v zahraničí. Aj
s mladými členmi by sme sa chceli v budúcom roku zúčastniť hasičských podujatí v susednom Rakúsku. Momentálne sa o mladých hasičov starajú Ivana a Peter Odumorkovci, ako aj Branislav Michálek.

ANTON PAŠTEKA

Stolnotenisové
zápolenie škôl

Začiatkom novembra sa pod záštitou
CVČ a SAŠŠ uskutočnilo v Malackách okresné kolo v stolnom tenise v kategóriách žiaci
a žiačky.
Súťaže sa zúčastnili ZŠ Dr. J. Dérera Malacky, ZŠ M. Olšovského Malacky, ZŠ Záhorácka ul. Malacky, ZŠ Sološnica.
V obidvoch kategóriách suverénne vyhrali žiaci ZŠ Záhorácka, ktorú reprezentovali – Samuel Novota, Patrik Blažíček, Andrej
Slováčik, Kristína Nemčovičová, Natália Kosová, Simona Lazarčíková, a postupujú do
krajského kola. Nechýbali ani vecné ceny
a diplomy pre tri víťazné družstvá.
Za vydarenú súťaž treba poďakovať pánovi Novotovi z MSK Malacky, ktorý podujatie podporil.
–cvč–

Silák Denis

Koncom októbra sa v Trenčíne uskutočnila medzinárodná súťaž v tlaku a v ľahu na
lavičke pod názvom Veľká cena mesta Trenčín. Svoje zastúpenie na nej mali aj Malacky
zásluhou pretekára kulturistického oddielu
TJ Strojár Malacky, juniora Denisa Tangelmayera. Ten sa ani tento rok v konkurencii mužov Slovenskej a Českej republiky nestratil.
V kategórii do 82,5 kg výkonom 170 kg obsadil krásne 2. miesto. Najvyššia priečka mu
unikla len o vlások, keď mu rozhodcovia
v pomere 2:1 neuznali pokus na činke
s hmotnosťou 180 kg. Denis súťažil i 19. novembra v Devínskej Novej Vsi, kde obhajoval minuloročné prvenstvo. O jeho športovom zápolení vás budeme informovať.
Mgr. ZDENKO KRAJČÍR

KRÍŽOVKA

Východne od Záhorskej nížiny ležia Malé
Karpaty, ktoré prechádzajú až do Rakúska.
Slovenskú časť pohoria oddeľuje od rakúskej
prirodzený predel v masíve, známa Devínska brána. Malé Karpaty sa delia na Pezinské,
Brezovské a Čachtické. Najvyššiu výšku dosahujú v centrálnej časti pohoria a názov ich
najvyššieho vrchu s nadmorskou výškou
768 m sa zatiaľ skrýva v tajničke č. 1.
Málokto vie, že na záhorskej strane Malých
Karpát sa nachádzajú Borinský a Plavecký
kras s krásnymi jaskyňami, vyvieračkami a kaňonovitými údoliami. Stojí za to pozrieť si
kaňon pri Borinke s názvom ukrytým v tajničke č. 2 a taktiež kaňon ležiaci neďaleko
Malaciek pri Plaveckom Mikuláši, ktorého
názov nájdete v tajničke č. 3.

VODOROVNE
A tajnička č. 1; najznámejšie dielo M.
Gorkého; samovzdelanec B vôňa po česky;
nástroj pohoniča; MPZ Španielska; mužské
meno; ticho povedala C väzenie nárečovo;
predložka so 4. p.; starší dopravný prostriedok; bodavý hmyz; kuchynské nádoby - obrátene D vie po česky; tajnička č. 3; opytovacie zámeno E predložka s 2. p.; čo po záhorácky; povel pre psa; modifikácia vody;
pretlač na bývalých československých známkach F spôsobom s ovinutými nohami; polomer; tajnička č. 2 G ten, kto riadi loď; olejnatá plodina; obec na východe Slovenska
s PSČ 067 61.
ZVISLE
1 nepamätá si 2 stred slova náramok;
básnická spojka 3 vlhčí; český výrobca parNeváhajte a naplánujte si víkendovú tu- ných lokomotív 4 krstné meno známej speristickú prechádzku za krásami Záhoria! váčky Simac; domácke meno Márie 5 zosil-

nený súhlas; vojenský povel 6 opak mäkkého
„i”; starý nástroj na písanie; opytovacie zámeno 7 pokoj; Asociace moravských drobnochovatelú 8 pretože po česky; dozorca
z radov väzňov; rímskych 1000 9 zriedkavé
ženské meno 10 hlas sliepky; český film zo
súčasnosti zaoberajúci sa vandalizmom - ob-

rátene; draslík 11 koralový ostrov; steblo
12 síra; ruské mužské meno; latinská spojka
13 mesto v západných Čechách; čiernomorský prístav 14 produkt včiel; liehovina z kvasenej ryže 15 rub; Andrej Demianovič Černenskyj 16 vápencová schránka živočíchov;
čínske ženské meno 17 vitamín, ktorý sa vo

väčšom množstve vyskytuje v surovej mrkve.
Na pomoc: 12 Et

Pripravil: JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

Ak nám do 23. 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 – Bratislavská,
Nitrianska, sme vyžrebovali Pavla Bognára z Partizánskej ulice v Malackách. Prosíme výhercu, aby sa ohlásil v redakcii.

MALACKÝ
HLAS
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