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Zachytená
história

ÚVODNÍK

Rok v znamení
sťahovania
Silvestrovská nálada, odpočítavanie

posledných sekúnd v roku a príchod toho nového. Hodnotenie končiaceho, ale
najmä želania a predsavzatia do začínajúceho roka. Takúto schému prechodu
rokov absolvovala väčšina z nás. Aj ja
mám tú česť, vážení čitatelia, vyjadriť
hodnotenie nášho mesta, vysloviť zaň
niekoľko želaní a predsavzatí.
Uplynulé obdobie sa zapíše do dejín
mesta najmä ako rok, v ktorom sa postavila základná škola a najväčší podnikateľský inkubátor na Slovensku. Teší ma, že
výstavbou školy sa podarilo doriešiť nedostatok priestorov pre základné školstvo a postavením inkubátora, okrem jeho pozitívnych funkcií, uzavrieť problém
rozostavanej budovy a priľahlých komunikácií či parkovísk. Pomerom investícií
na jedného obyvateľa sa Malacky zaradili medzi špičku slovenských miest, pritom sa viac ako dvesto miliónov korún
podarilo získať z cudzích zdrojov. Aj preto bol uplynulý rok, podľa môjho názoru,
pre naše mesto mimoriadne úspešný, hoci zostáva ešte množstvo iných nevyriešených problémov.
Prvou novinkou v roku 2005 bude pravidelná bezplatná donáška dvojtýždenníka Malacký hlas do každej domácnosti. Nový rok sa bude niesť v znamení sťahovania sa mestských inštitúcií. Nové
sídlo bude mať MsÚ, MsP, ZCK, CVČ
a ZUŠ. Mesto Malacky odkúpi budovu
kina, zrekonštruuje synagógu a na úrade
zriadi tzv. klientsku kanceláriu, aby sa občania necítili ako „stránky”, ale ako klienti, pre ktorých sú úradníci. A to sú len
niektoré z priorít.
Nuž, dovoľte, vážení Malačania, aby
som vám v závere tohto úvodníka zaželal hlavne pevné zdravie, aby ste v Malackách i mimo nich nachádzali šťastie a lásku. Aby ste sa v tomto roku stretali s dobrými a múdrymi ľuďmi a aby naše mesto
bolo aj pre vás dobrým miestom na život.
JOZEF ONDREJKA, primátor

Nestáva sa každý deň, že ako na
podnose nájdete zdokumentovaný
kus histórie. Nie síce veľkej, len našej – lokálnej, ale predsa... Takto sa
jednému Malačanovi – amatérskemu fotografovi Petrovi Blažíčkovi
podarilo objektívom svojho fotoaparátu zachytiť všetky etapy výstavby súčasnej budovy Úradu práce
a Obvodného úradu v Malackách.

Okrem svojej záľuby – fotografovania
sakrálnych objektov v meste a okolí,
Pokračovanie na 4. strane

Aspoň touto fotografiou si pripomeňme krásne zasnežené Malacky v roku 2003. Nový rok je ešte pre nás ako čisté listy nového kalendára – nepopísaný, žiariaci. Želáme vám teda, aby ste doň zapisovali len samé šťastné okamihy, naplnené radosťou
z prežitých chvíľ v kruhu blízkych.
Foto: S. Osuský

Záhorie chce prilákať turistov
Cestovný ruch je oblasťou, dôležitosť ktorej si čoraz viac uvedomujú
aj slovenské regióny. V týchto
dňoch vrcholia prípravy na medzinárodný veľtrh cestovného ruchu
ITF Slovakiatour 2005, ktorý sa bude konať v dňoch 20.–23. januára
v bratislavskom výstavnom a kongresovom centre Incheba.

Na veľtrhu bude šikovnosť Záhorákov
ohlasovať zvučný hlas zvona zaveseného
na dominante expozície – pôsobivej drevenej zvonici. So samostatným pásmom
o histórii a atraktivitách Záhoria vystúpia
v dobových kostýmoch študenti strednej
školy Humanus Via z Holíča.
ZOZO, ktoré združuje 76 miest a obcí okresov Senica, Skalica a Malacky, to
s propagáciou cestovného ruchu na Zá-

horí myslí vážne. Svedčia o tom i organizované autobusové návštevy turistov
z Čiech i Rakúska na regionálne slávnosti Country mlyn, Deň zelá v Stupave či
Skalické dni. Na 11. ročníku veľtrhu Slovakiatour sa bude ZOZO prezentovať samostatným výstavným stánkom, ktorý
bude vyrobený z dreva. Stánok i jeho jednotlivé segmenty bude môcť ZOZO
a mestá a obce v ňom združené využívať
aj pre iné príležitosti a rôzne formy propagácie. Expozičnú časť stánku tvoria výstavné kóje s atypickými drevenými informačnými pultmi, na ktorých sa bude
Záhorie prezentovať cestou propagácie
mikroregiónov v okolí miest Senica, Holíč, Gbely, Malacky a Stupava.
Naše mesto sa s vlastným programom predstaví v piatok 21. januára od
10.00 h. Pásmom ľudových piesní sa

ÚSPEŠNE ROZOHRANÝ POLČAS

V objeme investícií
na vrchole spomedzi
miest a obcí v SR

Pôsobenie orgánov mesta pri spra• čistá dĺžka trvania všetkých
vovaní vecí verejných v terajšom
zasadnutí (bez prestávok)
zložení sa prehuplo do druhej polo4 dni, 14 h, 13 min, 52 s
vice. Nastal ten správny čas na bi• ostatné zasadnutie
16. 12. 2004
lancovanie odvedenej práce a sumarizáciu dosiahnutých výsledkov. Nový prístup k identite mesta
Nasledujúce údaje vám dajú mož- a informovanosti verejnosti:
nosť získať základný prehľad o kroprezentácia loga mesta aj prostredkoch malackej samosprávy za ob- níctvom propagačných materiálov
dobie dvoch rokov 2003–2004.

Mestské zastupiteľstvo
v Malackách:
• počet poslancov sa znížil z 36 na 18
• prvé zasadnutie
19. 12. 2002
• počet zasadnutí
25
• počet prerokovaných
od septembra 2004 ako dvojtýždenmateriálov
386 ník a od januára 2005 distribuovaný bez• počet prijatých uznesení
667 platne do každej domácnosti,
Pokračovanie na 2. strane
• počet prijatých VZN
33

v ňom predstavia krojovaní žiaci Základnej umeleckej školy v Malackách a tanečné skupiny Saltatrix a Life.
Typické záhorácke špeciality – kyslá
kapusta, štrúdľa či skalický trdelník, bohatá ponuka kalendára podujatí v regióne,
možnosti cykloturistiky i oddychu pri vode či v nekonečných borovicových lesoch plných húb majú byť pozvánkou sa Peter Blažíček, autor fotografií, najradšej
objektívom fotoaparátu zachytáva čaro
strávenie príjemných chvíľ na Záhorí.
IVANA POTOČŇÁKOVÁ sakrálnych objektov.

Prvýkrát vo vašich
schránkach
V septembri uplynulého roka sa zvýšila periodicita vydávania Malackého
hlasu, bola slávnostne spustená prevádzka redizajnového vysielania mestskej televízie eM TV videotext a teletext. Kam tieto kroky smerujú? Odpovedá Lucia Poláková, redaktorka MH.
Krok za krokom chceme byť stále bližšie k občanom a ich problémom. Úlohou
mestských médií vo všeobecnosti je byť
mostom medzi občanmi a samosprávou.
Úroveň informovania je mimoriadne dôle-

žitá a v konečnom dôsledku má význam
pri zabezpečení spokojnosti občanov s prácou samosprávy a jej predstaviteľov. Malacký hlas si našli občania po prvýkrát vo
svojej poštovej schránke a veríme, že aj napriek množstvu reklamných letákov, ktorými sú denne zapĺňané, privítajú toto úsilie
o zvyšovanie skutočne objektívnej informovanosti.
Malacký hlas vychádza už 15. rok.
Je tradíciou, že je v ňom poskytovaný
Pokračovanie na 3. strane

Stop divokej skládke
uprostred mesta
MH 04 20

Pozývame vás na zasadnutie MsZ vo
štvrtok 27. januára o 14.00 h do veľkej zasadačky MsÚ v Malackách.
• návrh programu hospodársko-sociálneho rozvoja mesta • správa o výsledkoch kontroly odstránenia nedostatkov
v hospodárení s bytmi • informácia
o činnosti MsP za rok 2004 a iné.

V decembri sa z iniciatívy oddelenia životného prostredia (OŽP)
MsÚ stretli zástupca spoločnosti
BILLA, spol. s r. o., Ing. J. Soukup –
stavebný technik, majitelia priľahlých pozemkov k supermarketu Billa Na brehu v Malackách a vedúci
OŽP Ing. F. Klíma s RNDr. B. Orgoňovou, aby spoločne riešili problém
neustále sa tvoriacej a rozširujúcej
divokej skládky v bezprostrednej
blízkosti supermarketu.

ry. Na základe prerokovania skutkového
stavu zástupca spoločnosti Billa, s. r. o.,
prisľúbil, že do 15. januára 2005 spoločnosť zabezpečí oplotenie pozemku v zadnej časti pletivom do výšky 2,5 m a v prednej časti pri nákupných vozíkoch prijme
opatrenia, ktoré zabránia znečisťovaniu
verejných priestranstiev tejto ulice. Pre odkladanie odpadu mala byť zberná nádoba
nahradená lisovacím kontajnerom, najneskôr do 31. januára 2005. Majitelia priľahlých pozemkov sa po vybudovaní inžinierskych sietí postarajú o ich oplotenie (predVýsledkom asi hodinu trvajúcej kon- pokladaný termín apríl 2005). OŽP MsÚ
štruktívnej debaty boli nasledovné uzávePokračovanie na 4. strane

SPRAVODAJSTVO
���

Príďte sa pozrieť
na prácu poslancov

Dokončenie z 1. strany
nové meno, prístup i obsah

• Rekonštrukcia verejného osvetlenia
• Rekonštrukcia komunikácií a budovanie nových parkovacích miest podľa finančných možností
• Podpora pri budovaní priemyselného parku
• Rekonštrukcia sochy gen. M. R. Štefánika
• Vybudovanie horolezeckej steny
v ŠH, minigolfových ihrísk a malého toboganu na kúpalisku

������

Poslanci MsZ v Malackách budú v prvom polroku roku 2005 zasadať v týchto
�����
termínoch: 27. januára, 10. marca, 21. apvyrábanej v redakcii MsÚ od 1. sepríla a 23. júna. Všetky zasadnutia poslaneckého zboru sú verejné – príďte sa po- tembra aj s teletextovým vysielaním
zrieť, ako o osude nášho mesta rozhodujú vami zvolení zástupcovia!
–ipo– Dôležité kroky samosprávy
v tomto období:
• transformácia spoločnosti TEKOS,
s. r. o., s cieľom optimalizovať náklady a zabezpečiť väčší objem verejnoprospešných
prác,
• využívanie miestnych obecných sluMsZ v Malackách na svojom ostatnom rokovaní rozhodlo o prerozdelení žieb s cieľom zlepšovať čistotu mesta a pomestských financií v roku 2005. Možno máhať nezamestnaným odkázaných na
vás bude zaujímať, že poslanci schválili pomoc v hmotnej núdzi. Odpracovaný
bežný mestský rozpočet ako prebytkový čas (do 14. 12. 2004) ľudí, ktorí sa aktivačs prebytkom vo výške 5,7 mil. Sk: bežné ných prác zúčastňujú, dosiahol objem
príjmy sú rozpočtované vo výške 182,9 27 606 hodín.
mil Sk a bežné výdavky 177,2 mil. Sk. Kapitálový rozpočet mesta bude naopak so
schodkom vo výške 5,7 mil. Sk: kapitálové
príjmy majú dosiahnuť výšku 77,2 mil. Sk
• Kultúra bez tlmočníka (organizovaa výdavky 82,9 mil. Sk.
–ipo– Najväčšie triumfy tohto obdobia:
• nová základná škola – najmodernej- nie celomestských podujatí) – 39 953 =C
šia na Slovensku
• Skvalitnenie funkčnosti zariadenia
• Inkubátor Malacky – najväčší na Slo- MsCSS (vybudovanie výťahu) – 500 tis.
vensku
Sk
• Záhorie (vydanie obrazovej publikácie) –15721 =C
O podporu ďalšieho projektu zo Schválené projekty
• O krok bližšie ku klientovi (zriadenie
štrukturálnych fondov sa Malacky uchá- s finančnými dotáciami:
• Obnova synagógy (rekonštrukcia klientskej kancelárie) – 1,7 mil. Sk
dzajú na ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja. V rámci aktuálnej výzvy strechy a fasády) – 2,9 mil. Sk
si mesto dalo za cieľ zriadiť turisticko–informačnú kanceláriu s regionálnou pôsobnosťou. Malacky sú jediným okresným mestom na Záhorí, ktoré doposiaľ
takúto kanceláriu nemá. Pritom región je
Schválili
bytkom vo výške 5719 tis. Sk, pričom bežvďaka svojej polohe v trojuholníku blíz• kontrolu plnenia uznesení MsZ né príjmy mesta sú rozpočtované vo výškosti hraníc s Českou republikou, Rakús- s tým, že zo sledovania vypustili 15 uzne- ke 182 974 tis. Sk a bežné výdavky sú
kom a Maďarskom i vďaka prírodným sení, pri troch zmenili termíny plnenia rozpočtované vo výške 177 255 tis. Sk,
a historickým danostiam priam predur- a jedno zaradili do trvalých úloh mesta
v kapitálovom rozpočte príjmy tvoria
čený na rozvoj poznávacieho, rekreač• vyplatenie koncoročnej odmeny zá- 28 384 tis. Sk a výdaje 34 719 tis. Sk, priného, relaxačného, športového, gastro- stupcovi primátora mesta Ing. Bullovi
čom schodok bude krytý z prebytku bežnomického, pútnického i vidieckeho ru• Dodatok č. 3 k VZN č. 6/2001 o od- ného rozpočtu
chu. Ďalším z cieľov projektu je aj vypra- padoch, ktorým sa o. i. menia prevádz• stanovisko hlavnej kontrolórky mescovanie databázy atraktivít a služieb kové hodiny na odpadových dvoroch
ta Ing. Čikošovej k návrhu rozpočtu mesv oblasti CR a zaradenie turisticko–infor• Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2000 ta na rok 2005 spolu s predloženými
mačnej kancelárie do celonárodnej siete o mestskej polícii, ktorým sa bude po- opatreniami
centier prostredníctvom Asociácie infor- stupne meniť rovnošata mestskej polície
• rozpočty príspevkových organizácií
mačných centier.
–ipo– v súlade so zákonom SR
mesta AD HOC, MsSS a ZCK na rok
• dva prevody vlastníctva k pozem- 2005
kom pri rodinných domoch
• rozpočty rozpočtových organizácií
• odkúpenie pozemku a budovy kina mesta ZŠ na Záhoráckej ulici, ZŠ na Štúv prospech mesta v cene 5 000 000 Sk
rovej ulici, ZŠ Dr. J. Dérera, ZUŠ, MŠ
• uzatvorenie nájomnej zmluvy na ma- a CVČ na rok 2005
Ako informoval Národný úrad práce, mografický prístroj s Nemocničnou, a. s.
• rámcový plán práce mestského zaokres Malacky sa v novembri 2004 umiest• zmluvu na prevod vykonaných prác stupiteľstva na prvý polrok 2005
nil v prvej desiatke okresov, ktoré sa môžu a nákladov v hodnote 316 879,60 Sk v sú• zachovanie terajšieho stavu v ekopýšiť najnižšou nezamestnanosťou. Ma- vislosti s úpravou priestorov pre umiest- nomickom využití mestského lesa v lokalacky predbehli po bratislavských okre- nenie mamografu v priestoroch nemoc- lite Vampíl, ktorého cena je podľa znalecsoch, len okresy Senec, Pezinok, Trenčín nice
kého posudku z roku 1997 28,4 mil. Sk
a Ilava. V Malackom okrese dosiahla v sle• prenájom nebytových priestorov
• zníženie nájomného v posilňovni
dovanom období miera nezamestnanosti v ZŠ Dr. J. Dérera v Malackách MUDr. v športovej hale Malina
hranicu 5,69 %. Informáciu o uvedenej Marochničovej za účelom prevádzkoskutočnosti priniesli Hospodárske noviny vania neštátneho zdravotníckeho zaZobrali na vedomie
23. decembra 2004. Týmto ekonomic- riadenia – zubnej ambulancie, pričom
• Dôvodové správy k jednotlivým makým ukazovateľom sa zaoberalo i MsZ na náklad za služby sa budú aktualizovať teriálom rokovania
svojom decembrovom zasadnutí.
každoročne v zmysle platných cenníkov
• Návrh rámcového plánu kultúrnych
–lucy–
• návrh zmeny rozpočtu mesta na rok podujatí ZCK v roku 2005
2004 s tým, že celkové bežné príjmy sú
• Správu hlavného kontrolóra Ing. ČiZAUJALO VÁS
177 958 tis. Sk, celkové bežné výdavky košovej z vykonanej kontroly v AD HOC
sú 173 840 tis. Sk, celkové kapitálové príj- Malacky
Milí čitatelia,
• Informáciu o stave zamestnanosti
ak nám napíšete do 18. januára na ad- my sú 264 591 tis. Sk, celkové kapitálové
výdavky
sú
244
466
tis.
Sk
v
meste
resu redakcie, ktorý príspevok vás zau• v druhom čítaní rozpočet mesta na
• Informáciu o činnosti škôl a školjal, budete mať šancu získať hrnček
mesta Malacky. Tak neváhajte a zapojte rok 2005 s pripomienkami tak, že bežný ských zariadení v šk. roku 2003/2004
• Informáciu o činnosti Mestského hasa! Ak chceme písať o tom, o čom chce- rozpočet mesta bude prebytkový s pre-

Ako bude vyzerať
mestská pokladnica?

Údaje sú v tis. SK

Príprava projektov a ich realizácia
v prípade získania financií:
• Rekonštrukcia Zámockého parku II.
etapa, 42 mil. Sk (2005–2006)
• Rekonštrukcia Zámockého parku III.
etapa, 42 mil. Sk (2006–2007)
• Kamerový systém I. etapa, 1,4 mil. Sk
(2005)
• Vybudovanie kompostárne odpadu,
8 mil. Sk (2005–2006)
• Prístavba k MsCSS (2005–2006)

V objeme investícií na vrchole spomedzi miest a obcí v SR

Na podporu
cestovného ruchu

Priority na ďalšie dva roky
volebného obdobia:
• Realizácia piatich už schválených projektov
• Presťahovanie ZCK, CVČ, ZUŠ, MsÚ
• Procesný audit a zriadenie klientskej
kancelárie
• Odkúpenie budovy Nafty a kina, odpredaj nehnuteľností na Čulenovej ul.
a Ul. J. Kostku

• Rekonštrukcia budovy ZUŠ, 10 mil.
Sk (2005–2006)
• Rekonštrukcia kultúrneho zariadenia,
10 mil. Sk (2005–2006)
• Rekonštrukcia ŠH Malina (2005–
2006)
• Stratégia cestovného ruchu
• 800. výročie prvej písomnej zmienky
o Malackách

Spracoval: RNDr. JOZEF ONDREJKA

O čom rokovali poslanci na MsZ 16. decembra 2004

Okres Malacky
v prvej desiatke

te čítať, musíme poznať váš názor. Tak
vystrihnite kupón a napíšte naň, čo vás
zaujalo. V minulom čísle to boli príspevky Kde bolo, tam bolo, Prečo tak neskoro?, Predvianočná injekcia od mesta,
Miestne dane a po novom, Vzrušujúco
nevypočítateľný Balkán. Spomedzi všetkých sme vyžrebovali Dušana Novotu
z Veľkomoravskej ulice v Malackách,
ktorý získava hrnček mesta.
–red–

✒

ZAUJALO MA V ČÍSLE
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Bude v centre mesta nové miniihrisko?
Špeciálna základná škola v Malackách má zámer vybudovať na doteraz nevyužívanom pozemku, ktorý je súčasťou jej areálu, futbalové miniihrisko.
Podľa navrhnutého kľúča financovania by sa na jeho realizácii mali rovnakým finančným vkladom 220 tisíc Sk podieľať Slovenský futbalový zväz, Ministerstvo školstva SR, Mesto Malacky, UEFA a Krajský školský úrad. Vybudovanie kompaktného
multifunkčného miniihriska s umelým trávnikom a futbalovými i hádzanárskymi
bránkami podporuje rodičovské združenie školy, Futbalový klub ŠK Malacky, Bratislavský futbalový zväz a s podmienkami i obyvatelia okolitých domov. Keďže však
doteraz nie je známy vlastník pozemku, úlohou školy je dať vyhotoviť geometrický
plán a identifikovať majiteľa.
–ipo–

sičského zboru v Malackách a plán práce na rok 2005
• Informáciu o činnosti komisií mestského zastupiteľstva za 3. štvrťrok 2004
• Informáciu o prevode 14 bytov do
osobného vlastníctva
• Informáciu o výrube lesa firmou
LUGO
• Informáciu o ekonomickom využití
mestského lesa v lokalite Vampíl
• prezentáciu primátora mesta RNDr.
Jozefa Ondrejku venovanú hodnoteniu
dvoch rokov volebného obdobia a upresneniu priorít do ďalších rokov.

316 879,60 Sk pre Nemocničnú, a. s., pri
úprave priestorov pre mamograf
• Splnomocnili riaditeľku ZŠ Dr. J. Dérera Mgr. Sopóciovú podpísať zmluvu
o prenájme nebytových priestorov v ZŠ
Dr. J. Dérera v Malackách pre MUDr. Annu Marochničovú za účelom prevádzkovania neštátneho zdravotníckeho zariadenia – zubnej ambulancie
Uložili mestskému úradu
• odpovedať písomne na základe požiadaviek poslancom, ktorí vystúpili v rámci interpelácií

Splnomocnili primátora mesta
Uložili riaditeľovi AD HOC
• podpísať kúpnu zmluvu o prevode
• vykonať opatrenia vyplývajúce zo
pozemku a budovy kina do vlastníctva Správy hlavnej kontrolórky Ing. ČikošoMesta Malacky
vej z kontroly vykonanej v organizácii
• podpísať zmluvu na prevod vykona- AD HOC Malacky
ných prác a nákladov v celkovej hodnote
ANTON PAŠTEKA

Aj takíto sme
Ani novoročné predsavzatia, ani pietne miesto
nového cintorína, ba ani
úcta k práci tých, ktorí
dbajú o čistotu a „vizáž”
mesta, nezabránili 6. januára skupinke vandalov
ničiť všetko, čo im prišlo
pod ruky.

MALACKÝ HLAS
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PUBLICISTIKA

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 ekonomickému oddeleniu.

Ing. Ladislav Adamovič:

„Únik zo sveta čísel
hľadám v rodine
a vo futbale”
Vedúcim ekonomického oddelenia (EO) je Ing.
Ladislav Adamovič.
Ing. Ladislav Adamovič (38), ktorý pochádza
z Malaciek, je vedúcim EO od roku 2001. Stredoškolské vzdelanie ukončil na Gymnáziu v Malackách v roku 1985. Vysokoškolské vzdelanie získal
štúdiom na VŠE v Bratislave, na ktorej spromoval
v roku 1989. Po ukončení štúdia pôsobil ako SOR
v Nafte Gbely, neskôr ako SOR na Daňovom úrade (DÚ) v Bratislave, v rokoch 1996–1999 pracoval
v privátnej sfére a od roku 1999 bol zamestnaný
na DÚ v Malackách. L. Adamovič je ženatý a má 2
deti.

Do kompetencie ekonomického oddelenia patrí:
• viesť účtovníctvo, pokladničnú hotovosť a styk s peňažnými ústavmi,
• zabezpečovať poistenie majetku,
• zabezpečovať evidenciu miestnej dane z nehnuteľnosti, miestne poplatky
za psa, za verejné priestranstvo, komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
• viesť centrálnu evidenciu sledovania pohľadávok a záväzkov mesta,
• vypracovávať návrh rozpočtu mesta a jeho zmeny na príslušný rozpočtový rok,
priebežne vyhodnocovať plnenia a čerpania rozpočtu,
• zostavovať účtovnú závierku a vypracovávať záverečný účet mesta
za príslušný rozpočtový rok,
• zúčtovávať dotácie z rozpočtu mesta pre právnické a fyzické osoby,
dotácie zo štátneho rozpočtu,
• vypracovávať príslušné VZN,
• pripravovať podklady pre prijímanie úverových zdrojov či podklady
pre ratingové hodnotenie mesta.
Mestu Malacky sú z roka na rok prideľované lepšie ratingové hodnotenia
od nezávislej Slovenskej ratingovej agentúry TM, čomu pripisujete tento úspech
z ekonomického hľadiska?
Ratingové hodnotenie mesta nemožno zužovať len na ekonomické hľadisko.
Nebolo by to spravodlivé. Veď nie je len
o číslach, ktoré vychádzajú z účtovných
závierok. Ratingom sa posudzuje mesto
ako komplex činností a názorov ľudí, ktorí sa podieľajú na súčasnom stave mesta
a ktorí môžu svojimi rozhodnutiami
ovplyvniť, aké budú ďalšie perspektívy
rozvoja mesta v nasledujúcich rokoch.
Z toho dôvodu si myslím, že zlepšovanie
ratingových hodnotení mesta je dielom
všetkých, ktorí pozitívne ovplyvňujú vývoj mesta.
V súčasnosti sa neustále hovorí o fi-

nančnej decentralizácii. Posilniť by sa
mali rozpočty územnej samosprávy, čo
to pre mesto v praxi znamená?
Rozpočtový rok 2005 bude prelomový pre samosprávy, a teda aj pre Malacky. Prijatím zákona o fiškálnej reforme sa
zmenil spôsob financovania miest a obcí
zo strany štátu. Mesto dostane v roku
2005 finančné prostriedky zo štátu ako
podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb na základe kritérií, ktoré stanovila vláda. Tieto prostriedky sú určené
na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva, sociálnych vecí a ostatných funkcií, ktoré je mesto povinné
plniť zo zákona. Z hľadiska občana je
však dôležitejší zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad (KO
a DSO). Na základe tohto zákona si mes-

Vedúci EO Ing. L. Adamovič upozorňuje všetkých občanov, právnické a fyzické osoby, podnikateľov, ktorí sú alebo
sa stanú platiteľmi dane z nehnuteľnosti,
že sú v zmysle zákona č. 582/2004
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad povinní podať daňové
priznanie k dani z nehnuteľnosti do 28.

februára 2005. Daňové priznanie nepodávajú len daňovníci, ktorí majú
oslobodené pozemky, stavby a byty
ešte podľa zákona o dani z nehnuteľností (z. č. 317/1992 Zb.) a doba oslobodenia od dane ešte nepominula.

Vedúceho EO Ing. Ladislava Adamoviča nájdete v kancelárii č. 210 na
MsÚ, na t. č. 034/796 61 60
alebo e-maile ekonom@malacky.sk,
adamovic@malacky.sk.
LUCIA POLÁKOVÁ, foto: S. Osuský

Daňové priznania pre rok 2005 budú distribuované do domov a bytov
daňovníkov podľa ulíc pracovníkmi
MsÚ Malacky. V prípade, že daňovník

neobdrží daňové priznanie do 15. januára 2005, je nutné, aby si ho prevzal na tunajšom MsÚ č. d. 8.

AGENTÚRA

Vyplnené daňové priznanie je možné
zaslať poštou alebo osobne odovzdať
denne v čase od 8.00 do 12.00 h a od
13.00 do 15.00 h, v stredu do 17.00 h na
MsÚ v Malackách, Záhorácka 1919, č. d.
8. Zároveň žiadame občanov, aby si nenechávali podanie daňového priznania
na poslednú chvíľu.
–lucy–

JEDNA

Súhlasili by ste s tým, aby Mesto Malacky predalo mestský les v lokalite
Vampíl súkromnej spoločnosti, ktorej zámer je vybudovať tu golfové ihriská?

S. K. (30), učiteľka

„Jednoznačne nie.
Hoci nie som z Malaciek, ale z neďalekého Kostolišťa, určite by som sa postavila za zachovanie
lesa. Ak by sa zničil les a vybudovali by
sa tu golfové ihriská, slúžilo by to len
smotánke, teda vymedzenému okruhu
ľudí. Zdá sa mi, že v tejto oblasti je mnoho chatiek a čo by potom bolo s nimi?
Podobný problém sme riešili i v Kostolišti. Obec chcela predať časť pozemkov
pri lese majetnejším na stavbu víl. Občania sa postavili proti, tento návrh nakoniec neprešiel a zámer sa neuskutočnil.”

M. K. (45),

podnikateľka
„Nedokážem to relevantne posúdiť, lebo presne neviem,
kde sa táto oblasť
nachádza. No jednoznačne som za zachovanie lesa. Určite
je prospešnejší viacerým. Golfové ihriská by slúžili len jednotlivcom. I keď sama podnikám a určite by to niektorým
prevádzkovateľom, napr. prevádzkovateľom reštauračných služieb – zvýšilo
príjmy, nie som natoľko „snobská”, aby
som zámer podporila.”

Petra (23),

študentka
„Prikláňam sa k názoru mojej mamičky
(M. K.). S odpredajom mestského lesa
nesúhlasím.”

Ivan Dvoran (47),

nezamestnaný
„Myslím si, že les by
mal ostať zachovaný. Veď každý kúsok
prírody si musíme
chrániť.”

Jozef Vozák (58),

podnikateľ
„S odpredajom lesa
nesúhlasím. Nech
všetko zostane ako
doteraz.”

–lucy–, foto: S. Osuský

PROSBA O SPOLUPRÁCU

Redakcia MH sa obracia na všetkých Malačanov s prosbou o spoluprácu pri „hľadaní” odpovedí na anketovú otázku. Nezahadzujte svoje právo na vyjadrenie vášho názoru. Ak stretnete anketárov, prosím, buďte ochotnejší a svojou odpoveďou pomôžte predstaviteľom samosprávy orientovať sa vo vašich názoroch na
správu a dianie v meste.

Fámy sa dokážu šíriť neuveriteľnou rýchlosťou. 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 sme uviedli do života našu rubriku s príznačným názvom JEDNA PANI POVEDALA. Jej cieľom je vyvrátiť či potvrdiť
to, čo sa dostalo do našej redakcie alebo vám do uší.

nikateľov, aby využili možnosť zviditeľniť
sa prostredníctvom Malackého hlasu
a druhotne tým mestský dvojtýždenník
podporiť. Uisťujeme však všetkých obyvateľov, že podiel inzercie sa nebude zvyšo- „Počula som, že mesto chce odkúpiť budovu kina Záhoran, zrekonštruovať ju
vať na úkor ostatných informácií. Veď na- a spraviť z nej kultúrny stánok? Je to pravda?”
ším krédom je:
Je. Budova kina bola v rámci reštitúcie vrátená pôvodným vlastníkom, ktorí ju museli v zmysle zákona prevádzkovať ako kino. V roku 2004 ju ponúkli mestu na odkúpeBYŤ BLIŽŠIE K OBČANOM
nie. Na zasadnutí MsZ 16. decembra 2004 bol prerokovaný a schválený prevod vlastníckeho práva k nehnuhnuteľnostiam stavby kina do vlastníctva Mesta Malacky za
A ICH PROBLÉMOM.
dohodnutú cenu vo výške 5 miliónov Sk (podľa znaleckého posudku) spolu aj so zaNeváhajte teda a adresujte redakcii riadením, ktorá bude uhradená v splátkach. V prvej etape bude budovu kina prevádzsvoje návrhy, postrehy a pripomienky.
kovať ZCK stále ako kino a Mesto Malacky nechá vypracovať projekt na rekonštrukciu
Tešíme sa na obojstrannú spoluprácu multifunkčnej spoločenskej sály. O získaní finančných prostriedkov na takúto prestavv tomto pre Malacký hlas významnom bu sa bude usilovať zo štrukturálnych fondov. V prípade úspechu pri získavaní peňazí
roku.
sa môžu Malačania v roku 2006 tešiť na zrekonštruovanú budovu kina.

POVEDALA
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ANKETA

Pod ekonomické oddelenie patria:
referát finančný a rozpočtov, referát
daní, poplatkov a odpadového hospodárstva.

PANI

MALACKÝ HLAS

kojíme občana každej vekovej kategórie.
Sú iné možnosti ako vyfinancovať
vydávanie MH v prípade, ak by vyvstala požiadavka rozšíriť obsah novín?
Možnosti sú vždy. Malacký hlas je vydávaný mestom a financovaný výhradne
z mestského rozpočtu. Tým, že poslanci
MsZ odsúhlasili navýšenie finančných
prostriedkov pre Malacký hlas, dali najavo
občanom, že chcú a považujú za dôležité
sprístupňovať informácie o dianí na MsÚ
a v meste. Treba však podotknúť, že časť
prostriedkov pochádza z príjmu za prenájom reklamnej plochy. V prípade, že sa
počet inzerentov zvýši, nepriamo tým
podporia i možnosť zvýšiť rozsah novín.
Aj touto cestou vyzývame miestnych pod-

Občania toto oddelenie navštívia,
ak:
• musia nahlásiť všetky zmeny, ktoré sa
týkajú miestnych daní a poplatku za
komunálny odpad a drobný stavebný
odpad pre správne stanovenie výšky
týchto daní a poplatku,
• musia podať daňové priznanie k dani
z nehnuteľnosti podľa nového zákona
k 28. februáru 2005,
• chcú zaplatiť do pokladnice miestne
dane a poplatky, správne poplatky
a iné platby, ktoré mu vyplývajú z obchodných alebo iných vzťahov s mestom,
• sa chcú vyjadriť k navrhovaným VZN
a navrhovanému rozpočtu mesta,
resp. k jeho zmenám pred schválením
v mestskom zastupiteľstve.

Pozor! Termín podávania daňových
priznaní k dani z nehnuteľnosti sa blíži

Prvýkrát vo vašich schránkach
Dokončenie z 1. strany
priestor všetkým, ktorí sa podieľajú na
spoločenskom, kultúrnom a športovom dianí v meste. Budete v tomto
trende pokračovať?
To, že čítate Malacký hlas, ktorý bude
odteraz dostupnejší, nás svojím spôsobom zaväzuje. Máme záujem o to, aby sa
zvyšovala kvalita podávaných informácií
a občania v Malackom hlase našli všetko,
čo požadujú. Budeme sa snažiť poskytnúť priestor každej organizácii v meste
pôsobiacej i jednotlivcom. Žiaľ, limitovaní
priestorom. Dnes vychádzame na šiestich
stranách a vzhľadom na ekonomické
možnosti len výnimočne na viacerých. Verím, že v konečnom dôsledku však uspo-

potom je možné aplikovať do výdavkovej
časti požiadavky a možnosti jednotlivých
kapitol. Môžem potvrdiť, že požiadavky
na výdavkovú časť rozpočtu sú každý rok
vyššie, ako je predpokladaná výška príjmov. Nemožno povedať, že niektoré oblasti sú finančne posilnené. Pri tvorbe
rozpočtu vychádzame z princípu, ktoré
činnosti je mesto povinné zo zákona vykonávať a ktoré aktivity chce a môže
z prostriedkov rozpočtu financovať.
Plniť funkciu ekonóma nie je jednoduché. Človek musí byť neustále v strehu, aby mu v záplave čísel nič neuniklo. Ako si predstavujete ideálny popracovný oddych?
Niekedy je naozaj ťažké sa z tých čísel
a povinností vymaniť aj mimo práce. Svoj
voľný čas venujem predovšetkým rodine.
Pracujem vo výbore Okresnej ligy sálového futbalu a súčasne sa tejto súťaže zúčastňujem aj ako hráč jedného z mužstiev.

JPP

Pod jednou strechou

to môže stanoviť výšku miestnych daní
(daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za
verejné priestranstvo) podľa vlastného
uváženia. Môže sa zdať, že prijatím tohto
zákona sa začne plniť mestská pokladnica. Vieme však, aká je sociálna situácia
občanov a z toho dôvodu boli tieto dane
menené smerom nahor len minimálne.
Naopak, niektoré sadzby dane z nehnuteľnosti sa znížili. Na rozdiel od miestnych daní je výška miestneho poplatku
za KO a DSO limitovaná zákonom, to
znamená, že mesto musí stanoviť jeho
výšku v rozpätí, ktoré zákon umožňuje.
Sadzby a podmienky vyberania miestnych daní a miestneho poplatku sú uvedené vo VZN č. 5/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO
a DSO. VZN je prístupné na internetovej
stránke mesta www.malacky.sk alebo
priamo na EO.
Malacky majú za uplynulý rok na
svojom konte vydarené investičné akcie, aké úspechy môžeme čakať najbližšie?
Financovanie investičných akcií je závislé od vlastných zdrojov, ktoré sa v rozpočte na rok 2005 našli, a od cudzích
v rámci využívania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov. Rok 2005
bude z hľadiska miestnych komunikácií
zameraný na budovanie nových parkovacích miest, rozpočtované sú finančné
prostriedky na rekonštrukciu verejného
osvetlenia, v prípade úspechu v projektoch by sme sa mali v rokoch 2005
a 2006 dočkať II. etapy rekonštrukcie Zámockého parku a rekonštrukcie budovy
na Záhoráckej ulici (bývalá ZŠ dnes ZUŠ).
Vzhľadom na to, že v roku 2004 sa nepodarilo dotiahnuť odkúpenie budovy Nafty,
a. s., bude veľmi dôležité túto investíciu
dokončiť začiatkom tohto roka.
Máme za sebou etapu schvaľovania
mestského rozpočtu. ktoré oblasti budú finančne posilnené?
Pre mesto je dôležité, že rozpočet pre
rok 2005 bol schválený. Predložený návrh
bol po diskusii na MsZ ešte upravovaný.
Touto cestou chcem vyjadriť spokojnosť
s prijatým rozpočtom na rok 2005 a poďakovať sa všetkým, ktorí sa na príprave
a schvaľovaní rozpočtu podieľali. Zostavenie rozpočtu závisí predovšetkým od
možností naplnenia príjmovej časti a až

–mh–

RNDr. JOZEF ONDREJKA, primátor
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Zachytená
história

Predstaviteľ medzivojnovej architektúry – rodák z Malaciek

Pred 115 rokmi sa narodil
Arnošt Wiesner
Arnošt Wiesner patril medzi piliere
modernej architektúry pred druhou svetovou vojnou v Brne. Bol to architekt-modernista, ktorý sa významnou mierou zapísal do dejín architektúry v Československu, generačný druh známeho predstaviteľa funkcionalizmu Bohuslava Fuchsa,
profesora Vysokej školy technickej v Brne.
A. Wiesner sa narodil 21. januára
1890 v Malackách, v rodine židovského
majiteľa tlačiarne v Brne, kde prežil detstvo a mladosť. V Brne študoval na nemeckej technike a štúdium dokončil na
Akadémii výtvarných umení vo Viedni.
Po absolutóriu na nej pracoval ako asistent, ale jeho pedagogické pôsobenie
prerušila prvá svetová vojna, ktorú prežil
na fronte. Po jej skončení sa vrátil do Brna, kde si otvoril ateliér a plne sa zapojil
do výstavby mesta, ktoré po vzniku Československa v roku 1918 prechádzalo

ČÍTAJTE A VYHRAJTE
Dnes máte možnosť získať publikáciu
renomovaného vinárskeho odborníka
Fedora Malíka 100 najlepších slovenských vín 2004. Nájdete v nej charakteristicku vinohradníckych oblastí, najznámejších odrôd viniča a dozviete sa, ako
sa víno hodnotí, ktoré ročníky boli najlepšie a pod.
V tomto roku sme sa rozhodli rubriku
Čo sa číta trochu pozmeniť. Pre možnosť
zapojiť sa do súťaže už nebude stačiť vystrihnúť kupón a doručiť ho do redakcie,
ale aj splniť súťažnú úlohu. Tá dnešná
znie – napíšte nám názov ešte aspoň

búrlivou investičnou výstavbou. Medzi
prvé Wiesnerove projekty patril obytný
dom pre úradníkov uhlobaróna Guttmanna, vila riaditeľa Českej banky Union
a vila konzula Perzského cisárstva. Neskôr začal projektovať bankové budovy
v centre Brna a vily na miestach bývalých
vinohradov. Najväčšia časť jeho stavebníkov pochádzala z prostredia textilnej
výroby a obchodu. Wiesner tiež vyhral
medzinárodnú súťaž na moderný hotel,
postavil unikátne a slávne krematórium
a iné stavby.
Divoká skládka uprostred mesta iste nebola tou najlepšou vizitkou. Riešiť túto bolesť
Pred nemeckým fašizmom sa mu bolo viac ako nevyhnutné. Podarilo sa stav zmeniť?
v roku 1939 podarilo utiecť a emigroval
do Anglicka. Usadil sa v Liverpoole, kde
pokračoval v činnosti v oblasti sakrálnej
architektúry. Tam 15. júla 1971 zomrel,
krátko po udelení čestného doktorátu na
Masarykovej univerzite v Brne.
JAROSLAV ČERVINKA Dokončenie z 1. strany
zemok za Billou by sa v budúcnosti mohol
malo zabezpečiť vyčistenie divokej sklád- využiť na vybudovanie parku či detského
ky a riešenie nakladania s tuhým odpa- ihriska. Vzhľadom na to, že od spomínanédom obyvateľov rodinných domov Na ho stretnutia uplynul mesiac, máme možbolo treba uviesť presný dátum. Prosíme brehu v Malackách. Mestská polícia prisľú- nosť skontrolovať, aká je pravda. Realizovavýherkyňu, aby sa ohlásila v redakcii.
bila zintenzívniť kontrolnú činnosť v danej lo sa všetko, čo bolo prisľúbené?
Kníhkupectvo Ľubica
lokalite po vyčistení. Okrem iného vedúci
–lucy–,
OC hotela Atrium, telefón: 772 67 34
OŽP F. Klíma spomenul, že nevyužitý pofoto: S. Osuský
Po–Pia 9.00–17.30 h, So 9.00–12.00 h

Stop divokej skládke
uprostred mesta

jednej publikácie, ktorej autorom je
F. Malík. Tešíme sa vaše odpovede.

Lexikón všeobecného vzdelania,
o ktorý ste súťažili v poslednom čísle
MH, získava Marta Blažičková zo Záhoráckej ulice v Malackách. Ako jedinej
sa jej podarilo zodpovedať na otázku,
kedy začalo v priestoroch hotela Atrium
kníhkupectvo Ľubica pôsobiť, pričom

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 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 stavebný výťah v pojazdnom
stave, MA, cena 4000 Sk.
Kontakt: 0905/72 38 58.
• Klikni si na http://www.CHUDNI.sk či
http://www.PRACADOMA.sk/maja
a dozvieš sa viac.
• Lacné autovýfuky a autodiely.
Kontakt: 038/532 45 28.

KUPÓN
KNÍHKUPECTVO ĽUBICA
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RECEPT PANI VOZÁROVEJ

Nepečené rezy
SPOTREBA

2 ks tortové oblátky, 17 Dkg kryštálového cukru, 12,5 Dkg stuženého
pokrmového tuku, 1 dl mlieka, 1 balenie BB pudingu, 2 lyžice kakaa, 10
Dkg orechov
POSTUP

V rajničke rozpustíme stužený tuk
s cukrom. Pridáme mlieko, puding,
kakao a posekané orechy. Túto hmotu
ešte za tepla navrstvíme na tortovú
oblátku, druhou ju prikryjeme a zaťažíme (knihami a pod.) Po stuhnutí rez
pokrájame na ľubovoľné obdĺžniky.

MH 05 B5

Oslaďte si život s HVIEZDOU!

Aj tu je
miesto
pre Vašu
reklamu.
Neváhajte
a využite
novoročnú
zľavu

KTO JE NA FOTOGRAFII?

–25 %
Bližšie informácie získate
priamo v redakcii MH.

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.
Na akom telefónnom čísle a v akom
čase môžete hľadať pomoc Linky dôvery?
Odpoveď spolu s nalepeným kupónom a vašou adresou pošlite do redakcie, alebo vhoďte do schránky s označením Malacký hlas na budove MsÚ do 18.
januára.
Za správnu odpoveď z minulého čísla odmeníme vkladnou knižkou Máriu
Puškáčovú zo Záhoráckej ulice v Malackách. Prosíme výherkyňu, aby sa ohlásila
v redakcii.
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DEXIA BANKA SLOVENSKO
MH 05 B4

Text, foto: TATIANA BÚBELOVÁ

PAMÄTÁTE SA EŠTE?

KUPÓN
MH 05 B3

Dokončenie z 1. strany
P. Blažíček mimoriadne citlivo zaregistroval a zvečnil nenávratné zmeny na Záhoráckej ulici, ktoré sa začali demoláciou
voľakedajšej budovy štátnych lesov v roku 1982. Vojaci ju pri nočnom cvičení
zrovnali so zemou. Na prázdnom mieste
si v ďalších rokoch našli miesto cirkusové
šiatre a kolotoče (viď. foto pod textom).
Až v roku 1997 sa začali kopať základy
budovy, ktorá bola odovzdaná do užívania úradom štátnej správy pred piatimi
rokmi – 5. decembra 1999.
Pri príležitosti tohto výročia Kancelária prvého kontaktu prostredníctvom redakcie eM TV iniciovala vytvorenie stálej
fotografickej expozície v priestoroch spomínanej budovy. Výstava pripomína všetky fázy, ktorými tento kúsok nášho mesta
prešiel, čo sa zmenilo a aké to predtým
bolo. Zmeny sa dejú denne – vnímame
ich však samozrejme a zvyčajne nemáme potrebu osobitne ich zachytávať.
O to väčší je nový zmysel dokumentačnej výstavy fotografií, ktorej vernisáž sa
konala tesne pred Vianocami – 22. decembra 2004, za prítomnosti autora fotografií, predstaviteľov úradov štátnej
správy i mesta.
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Milí čitatelia,

Na nádhernej dobovej vianočnej fotografii
z minulého čísla ste mohli medzi anjelikmi spoznať príbuzných či známych. Nikto sa však do
súťaže nezapojil.
V tomto roku zameníme staršie fotografie
novšími, no trochu počítačom upravenými.
Uhádnete, kto je na fotografii? Jeho meno sa
v MH viackrát spomína. Spoznali ste? Tak neváhajte, vezmite papier a pero a pošlite nám svoje
tipy spolu s nalepeným kupónom do 18. januára.
Na víťaza čaká sladká odmena z cukrárne
Hviezda.
Uhádnite, kto je na fotografii!
Môj tip: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

KUPÓN
CUKRÁREŇ HVIEZDA
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OPRAVUJEM CHLADNIČKY
A MRAZNIČKY

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

Obnova glazúry
vaní Kontakt: 0905/98 36 02
MH 04 F16

NÁŠ TIP NA NÁKUP

v supermarkete

OD 7. 1. DO 21. 1. 2005

• Palmol olej, 3 kg za 99,90 Sk • Eidam,
1 kg za 159,00 Sk • Štandard zmes káva, 250 g za 19,90 Sk

MH 05 B1
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA / OZNAMY / KULTÚRA
PÍSANÉ NAŠÚ REČÚ

alebo

okénko jak biuo,
jak je... a jak bude
Hodzinky
Ked sa blížiu k Malackám front, tak
sme sa scehovali do búru. Maminka pobalili najpotrebnejší vjeci. Doklady, nejaké koruny a hodzinky zabalili do pinklíka (šatky). Hodzinky bili vačkové aj
z retázkú a ešče mjeli aj dverka na otvíraní! Tedy to mjeu málodo! Ked sme už
mjeli šecko zbalené, tak sme sa pobrali
do búru. Naša rodzina si vyhlédua místo pod bahnem. Biuo tam jazero, aj
dosci borín. Vykopali sme tam velikú jamu, prikrýli sme ju borinama a zahádzali zemú. Necháli sme enem otvor, kady
sme tam mohli vlést, a kryt byu hotový.
Už pri cesce do krytu biuo všade plno
vojákú, áut, tankú, koňú, gulometú.
Šeci sme bili vystrašení, báli sme sa, jak
to prežijeme. Front sa už blížiu, byuo
čut strašnú strelbu. Najhorší to byuo
v noci, tedy sa šecko ožarovauo. V kryce sme strávili tri dni a tri noci. Po trech
dňoch zastavili pri nás dva vojáci na
koňoch. Šeci sme moseli vyít z krytu
ven a šeckých nás poprehlédali. Tacínek mjeli pinklík za ňadrama. Voják zebrau pinklík a odhodziu ho co najdálej.
To sme si ale vydýchli. V pinklíku sme
mjeli šecky doklady, hodzinky aj nejaké peníze. Ked vojáci na koňoch odcválali, tacínek hned zebrali pinklík a skovali ho pod borovicu do mjecha.
Ked sme sa vracali z krytu dom, tak
sme už bili natešení, že sme šťastne
prežili front. Hodzinky po tacínkovi
mám ešče podnes.
FRANTIŠEK OSUSKÝ, 80 r., 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

Pána Františka Osuského, podobne
ako každého, kto nám napíše svoj príbeh v záhoráčtine, odmeníme poukážkou na nákup v supermarkete Coop
Jednota.

ZABÁVA NÁS PÁN BAKLÍK
Žauje sa Anča Mari:
– Ten múj, to je neco hrozné! Do
roboty pŕ, z domu fŕ, do šenku hŕ a večer ve spálni enem chŕ!
•••
Stretnú sa dva kamarádzi pred šenkem. Jeden kričí na druhého:
– Oh, Francku, to sem ale rád, že
sem ťa streteu.
– Enem sa neteš, nemám ani korunu!
•••
– Víš, Francku, proč muž mosí friško
prehutnút tabletku viagre?
– Né.
– No preca, aby mu nestvrdeu krk.
•••
– Pane dochtore, to nebyu dobrý
nápad poradzit mojemu mužovi, že pri
bolescách žaúdka si má dat štamprlu!
– Proč si to myslíte?
– Dofčílka mjeu bolesci enem občas, fčil ich má každú chvílu.
•••
Imra telefonuje do nedalekého buázinca:
– Haló, scem sa opýtat, či vám neutékeu nejaký pacient.
– A proč sa pýtate?
– Proto, že mi negdo v noci unéseu
moju ženu.
•••
– A kedy sa u vás prejaviua tá
myšlenka, že ste psem? – pýta sa psychiater pacienta.
– Už tedy, ked sem byu ešče šteňátko, pane dochtore.
MALACKÝ HLAS
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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.

Michal Pokopec:

„Najväčší
poklad
máme
vo vlastnej
záhrade”

Najprv more, potom hory
Nové sily z hľadiska zdravotných ťažkostí, ktoré ho najmä v minulosti trápili, načerpáva pri mori. V druhej časti dovolenky
sa vyberie najradšej na hory. A po všednom ťažkom dni? Jednoznačne víťazí oddych pri dobrej knihe. „Mojím najobľúbenejším autorom je Teilhard de Chardin. Zaujímavé je, že za života tohto jezuitu, vedca, mysliteľa nevyšla ani jedna jeho práca.
Chardinove myšlienky boli vtedy pokrokovo nebezpečné.” S úsmevom však na margo svojho obľúbenca dodáva, že všetci veľkí ľudia sú uznaní až po svojej smrti.

„Teším sa, že svoju starobu prežil
medzi nami, kým vo veku takmer
98 rokov odišiel do večnosti.
V kňazskej službe bol neúnavný,
najmä v spovedaní a jeho bezhraničná ľudskosť bola úchvatná,”
povedal vdp. M. Pokopec o pátrovi
Osvaldovi, ktorý by 19. decembra
oslávil sto rokov. Ich spoločná fotografia vznikla pri príležitosti 25. výročia kňazskej vysviacky M. Pokopca (vpravo).

Jeho sny sa pomaly naplnili a teraz by
si veľmi prial, aby boli ľudia k sebe milší
a videli potreby iných. Jednoducho, aby si
pomáhali. „Dnes sa každý uzatvára do seba, a to nie je správne,” tvrdí. Svojím životom a povolaním dokazuje, že schopnosť
„byť tu pre druhých” patrí k najušľachtilejším a dokáže dať životu zmysel. Naplno sa
ju snaží rozvíjať najmä od prelomového
dátumu – 20. jún 1971, kedy bol v Bratislave vysvätený za kňaza. Odvtedy už pretieklo veľa vody, pochopil, aká je dôležitosť zodpovednosti a ako ju rozvíjať
v prospech všetkých. O jednotlivých etapách jeho života, kňazských pôsobiskách
a komunite v nich, o význame duchovnej
obnovy i o úprimných prianiach sme sa
porozprávali so správcom malackej farnosti, školským i obvodným dekanom
vdp. Michalom Pokopcom.

dekanom (pre 22 farností).” Aby dokázal
všetko stíhať, postupne si vytvoril okolo
seba okruh spolupracovníkov. Zvládnuť
pastoračné povinnosti mu pomáhajú dvaja kapláni, ktorí sa v Malackách pravidelne
ročne striedajú. Veď celoročný pastoračný systém rozdelený do troch období je
mimoriadne náročný. Kde teda získava
energiu?

ťažkosti, pomohli. Keď sa dozvedeli, že
chcem ísť do seminára, vychádzali mi v ústrety.” Rodičia zobrali jeho rozhodnutie
najskôr rozpačito, no neskôr sa veľmi tešili. „Sprvu som ich zaskočil, no dnes skutočnosť, že som kňazom všetkých pozitívne ovplyvnila. Hoci bola viera v našej rodine tradičná, mojím rozhodnutím sa jednoznačne prehĺbila.”
O slobode a zodpovednosti
V seminári prežil aj rok 1968. Ako na
tieto pohnuté časy spomína? „Vtedy som
prvýkrát ako mladý človek zachytil, čo je
to byť obmedzený v slobode a čo je to byť
slobodný.” Definícia slobody podľa sa M.
Pokopca rovná možnosti rozvinúť všetky
schopnosti a dary, ktorými nás Boh obdaroval. „Keď ma v roku 1971 vysvätili za kňaza, mojím krédom bolo venovať sa mladým. No neskoršie som pochopil, že je
potrebné venovať sa všetkým.”
Kňazi to v čase politickej normalizácie
nemali jednoduché, no nijako to neovplyvnilo jeho elán venovať sa ľuďom. Prvých
päť kaplánskych rokov prežil vo Vrábľoch
a neskôr pôsobil v Skalici. Správcom fary
sa stal až v roku 1976 v Majcichove. „Išlo
o zlomový okamih v mojom živote. Stal
som sa plne zodpovedným za všetko, čo
robím.” Práve tých 15 rokov, ktoré tu prežil, mu umožnili dozrieť. Na toto obdobie
spomína s radosťou. „Mal som tam rád ľudí a oni mňa. Vytvoril som si dobré zázemie vzájomnej spolupatričnosti a veľmi
ťažko som Majcichov opúšťal.”

Spomienka na detstvo
M. Pokopec sa narodil 24. januára
1948 v Novom Meste nad Váhom ako druhý syn z troch. Neskôr k mužským zástupcom v rodine pribudla i jeho sestra. ZŠ
vychodil v mieste bydliska. Ako sám hovorí, v tom čase bol skôr tichším, teda pravým opakom „neposedného” brata. „Prežil som radostné detstvo, hoci bolo poznačené viacerými úrazmi. Ako prváčik som
si zlomil ruku, v tretej triede druhú a ako
šiestaka ma zrazilo auto a trápil som sa
s komplikovanou zlomeninou nohy. Všetko však dobre dopadlo.” I napriek úrazom
sa upísal športu. „Práve potom som začal
intenzívnejšie športovať, posilňovať, a tým
si utužovať zdravie. Dospel som k názoru, 1991 – príchod do Malaciek
že každý človek by mal pestovať pohyboDo Malaciek bol premiestnený v roku
vú kultúru pre zdravie svojho tela. Bez nej 1991. Dnes po štrnástich rokoch vie, že
je človek náchylný na choroby.”
predsavzatie pokračovať v trende venovať
sa všetkým bolo správne. „Čo ma však po
Volanie do Pánovej vinice
príchode do Malaciek prekvapilo? JednoNa gymnáziu sa M. Pokopec pevne značne náročnosť prostredia, v ktorom
rozhodol – stanem sa kňazom. „Moje ob- som sa ocitol. Predovšetkým starostlivosť
dobie dospievania bolo poznačené odpo- o kláštor, ktorý bol v dosť dezolátnom starom ku školským veciam, kde veľmi silno ve, či zodpovednosť za školy (v r. 1991
prevládal ateizmus a politické názory, čo vznikla cirkevná ZŠ a v r. 1996 bolo otvonekorešpondovalo s tým, čo som robil,” rené Gymnázium sv. Františka Assiského.)
spomína. „Zaujímavé však bolo, že pri ma- Moja zodpovednosť sa ešte zväčšila aj
turite mi profesori, ktorí mi predtým robili tým, že som sa stal školským i obvodným

Objav bohatstvo v sebe
Kde vidí záchranu súčasného človeka
zmietaného spoločenskými a osobnými
krízami? „Každý by si mal uvedomiť potrebu obnovy života podľa viery. Podľa hesla
Duc in altum! – Zavez na hlbinu!. Ide o duchovnú obnovu jednotlivcov, ktorí majú
opustiť tradičnú zabehnutú formu kresťanského života a prehĺbiť si svoju vieru osobnou modlitbou, čítaním Biblie a pod. Ak je
človek so sebou nespokojný, je potrebné,
aby vstúpil sám do seba. Ľudia sú dnes
povrchní. Múdrosť však hovorí – najväčší
poklad máme vo vlastnej „záhrade”. Nehľadajme poklady mimo seba, ale v sebe.
Najväčšie poklady sú v žilách nášho bytia.
A morálka? Tá sa rovná rovnici neškodiť
sebe a neškodiť iným. Uctiť si Boha a človeka. Vychádza z vnútorného obrátenia
človeka k Bohu. A práve obrátením sa zmení celý ľudský život.”
Vzhľadom na to, že sa pred nami otvára nový ešte nepopísaný rok, M. Pokopec
posiela všetkým novoročné prianie:
„Prajem každému objav vlastného bohatstva svojho vnútra, ktoré v sebe nosí.
Aby vedel z tohto objaveného bohatstva
obohatiť aj iných. To zo srdca želám všetkým mladým, rodinám, starším a dokonca aj chorým, ktorí môžu svoju chorobu
obetovať pre uchovanie dobra iných.
Aby toto zdieľanie a obohacovanie vytváralo z nás solidárnu rodinu vzájomnej pomoci a žičlivosti.”

LUCIA POLÁKOVÁ, foto: archív M. P.

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.

MILÉ DETI,
MÁTE RADY ZIMU A SNEH?

Postavme si
najkrajšieho
snehuliaka!

CVeČko pre vás pripravilo pravú zimnú
guľovačku spojenú so stavaním snehuliakov. O sneh sa nebojte, máme ho
dosť. V sobotu 15. 1. 2005 o 10.00 h
sa v Centre voľného času uskutočnia
tvorivé dielne, v ktorých si z vlastného
snehu vyrobíme netradičného snehuliaka. Malým deťom iste pomôžu rodičia. Nezabudnite si priniesť prezuvky.
Tešíme sa na vás.

Január 2005:
80 – Konštantín Mokrohajský, 27. 1. 1925; Elena Grígelová, 9. 1. 1925; Štefan Trebuľa, 1. 1.
1925; 85 – Mária Kvasnicová, 30. 1.
1920; Emília Blažíčková, 8. 1. 1920;
Františka Šimková, 4. 1. 1920; 90 – Augustín Trenčanský, 12. 1.1915; 91– Štefánia Uhrincová, 13. 1. 1914; 93 – Mária Lorencovičová, 19. 1. 1912; Juliana
Blažíčková, 9. 1. 1912; 95 – Ružena
Procházková, 26. 1. 1910; 98 – Irena
Špačinská, 7. 1. 1907.
POVEDALI SI ÁNO:

November 2004:
Petronela Dubníčková a Miroslav Ecker; Gabriela Mifkovičová a Stanislav
Fupšo; Veronika Vrbová a Tomáš Zárecký.
December 2004:
Lenka Bystroňová a Vladimír Matúšek; Lucia Malášková a Milan Ballay.

†

NIE SÚ MEDZI NAMI:

November 2004:
Anna Olahová, 1947, Plavecký
Štvrtok; Júlia Vrbová, 1927, Stupava;
Mária Kohútová, 1914, Bratislava; Genoveva Hollá, 1915, Gajary; František
Haramia, 1934, Malacky; Mária Krajčírová, 1929, Plavecký Štvrtok; Alžbeta Mikuličová, 1937, Lozorno.
December 2004:
Ján Ftáček, 1934, Sološnica; Katarína
Hrúzová, 1925, Studienka; František
Smák, 1928, Sološnica; Jozefína Fatiková, 1929, Plavecký Štvrtok; Ladislav
Boškovič, 1937, Malacky; Štefan Tovaryš, 1936, Malacky; Mária Starková,
1920, Závod; Stanislav Baňovič, 1946,
Malacky; Teofil Polák, 1921, Jakubov;
Antónia Zelenská, 1935, Malacky; Terézia Kubová, 1927, Veľké Leváre; Katarína Koporcová, 1928, Studienka;
Gabriel Žembery, 1933, Gajary; Jozef
Višváder, 1953, Senica; Ján Gajdár,
1943, Jablonové; Helena Studeničová, 1927, Závod; Mária Mračnová,
1924, Moravský Sv. Ján; Cecília Šťastná, 1925, Studienka; Štefánia Vrablecová, 1923, Záhorská Ves; Pavel Hudec, 1961, Malacky; Anastázia Bartalská, 1921, Malacky; František Vrabec,
1919, Malacky; Štefan Cigánek,1927
Lakšárska Nová Ves; Milan Valach,
1936, Malacky.

ANNAMÁRIA HORVÁTHOVÁ

ŠTATISTICKÉ ÚDAJE – 2004

SOBÁŠNA MATRIKA

105
51
54
6

ÚMRTNÁ MATRIKA

286
143
143
4
1
0
2
1
37
15

sobáše cirkevné
sobáše civilné
sobáše s cudzincom
z toho: muži
ženy
deti
deti vo veku
deti vo veku
deti vo veku
deti vo veku
slobodní
rozvedení

0–1
1–3
3–15
15–18

NARODENÉ DETI
z toho: chlapci
dievčatá

192
99
93

covaná zima – TS Saltatrix pre MŠ a ZŠ
vadlo Piraňa

PRESTARNUTÍ OBČANIA

15. 1. o 16.00 h – Kinečko – filmová nedeľa – Šípková Ružen- 27. 1. o 9.00 o 11.00 a 14.00 h – Stretnutie s tancom – Roztan22. 1. o 18.00 h – DNH – A. Procházka: S tvojou dcérou nikdy,
réžia: Vlado Zetek
26. 1. o 14.00 h – Akadémia III. veku – stretnutie s primátorom
RNDr. Jozefom Ondrejkom a prof. MUDr. Ladislavom Hegyim, DrSc.

PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:

Desať najpoužívanejších mužských
a ženských mien v roku 2004:
David 6x, Tomáš 5x, Martin 5x, Dominik 5x, Samuel 4x, Marek 3x, Jakub 3x,
Patrik 3x, Pavol 3x, Šimon 3x,
Nikola 5x, Lucia 4x, Katarína 4x, Viktória 4x, Timea 4x, Pavlína 4x, Adriána 3x, Barbora 3x, Anna 2x, Sára 2x,

VYZUJTE SI PAPUČE A PRÍĎTE ZA KULTÚROU DO ZCK MALACKY

ka

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

30. 1. o 16.00 h – Rozprávková nedeľa – O kozliatkach – di31. 1. o 9.00 a 11.00 h – O kozliatkach – stretnutie s Tháliou
pre MŠ a ZŠ
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

z toho: muži
ženy
jubilanti

638
268
370
145

5

ŠPORT

Deväťdesiatročnica malackého športu

Zľava: S. Novota, D. Karas, A.
Slováčik, E. Brichta a v popredí najmladší účastník J. KoV závere roku 2004 uplynulo 90 ro- keď sa vtedy najväčšie a najznámejšie TJ ní tenisti. Slúži i rekreačnej telovýchove vár. S úspešnými účastníkmi
kov od vzniku organizovanej telový- AFK a MŠK zlúčili do AC Malacky.
a športu.
turnaja sa vyfotografoval aj
chovy v našom meste. Pripomeňme
Počas vojny v Malackách pôsobila
V súčasnosti v meste pôsobí množ- predseda MSK A. Novota.

si preto niektoré významné medz- HG Malacky, no už v r. 1945 prišlo
níky malackého športu.
k vzniku TJ ŠK Malacky, ktorej pokračovateľom je vlastne TJ Strojár, ako aj futba16. decembra 1914 nadšenci futbalu listi terajšieho ŠK. Telovýchovná jednota,
Viliam Swan a Maximilián Polakovics za- ktorá vznikla už v spomenutom r. 1945,
ložili Malackú futbalovú jednotu, ktorá postupne menila názvy, ako napr. Sokol
v čase Rakúsko–Uhorska mala maďarský SZ, Slavoj, Slovan či ČH.
názov Malackai Labdarúgo Egyesület Terajší názov Strojár
(MLE). Bol to práve futbal, najpopulárnej- vznikol v r. 1972 po prešia hra dneška i vtedajšej doby, ktorý po- menovaní vtedajšej Loložil základy telovýchovy a športu v na- komotívy.
šom meste. Futbalisti sa po prvý raz
Ak by sme podrobpredstavili verejnosti v r. 1915 na veľko- ne listovali v kroninočné sviatky futbalovým zápasom, pri kách jednotlivých TJ,
tejto príležitosti sa uskutočnili i prvé ľah- dozvedeli by sme sa,
koatletické preteky v našom meste. Popri že v Malackách pôfutbalistoch v novovzniknutej organizácii sobili úspešne aj hopôsobil aj klubový spevokol pod vede- kejisti, šachisti a doním K. Špelitza a hudobný krúžok pod konca i pozemní hovedením A. d´Agnolu. Postupne v meste kejisti, ktorí v roku
vznikali i ďalšie športové kluby a organi- 1960 v našom meszácie. Do r. 1938 vzniklo v meste 5 telo- te usporiadali majvýchovných jednôt. Pôvodná MLE sa v r. strovstvá ČSR. Na1919 premenovala na Malacký Šport šli by sme i zmienClub, neskôr MŠK. V tomto roku vznikla ku o otvorení
v Malackách organizácia Sokol, ktorej športového areádnešní športovci vďačia za terajšiu Soko- lu v Zámockom
lovňu, ktorú využíva v súčasnosti najväč- parku v r. 1955.
šia telovýchovná jednota v meste TJ Stro- Futbalové ihrisjár. Prvým starostom Sokola v meste bol ko nám vtedy

V. Fraas, náčelníkom F. Fogner a náčelníčkou Přibiková. V tej dobe vznikla TJ Orol.
V r. 1924 vznikol ŠK Rudá Hviezda
Malacky, kde hlavné slovo mal opäť futbal. V tomto roku v MŠK okrem futbalu
pracovali aj oddiely: tenisový, pästiarsky,
volejbalový, hokejový, ťažkoatletický
a stolnotenisový. O dva roky neskôr
vznikla TJ Makabea. Robotnícka telovýchovná jednota vznikla v r. 1927, jej pokračovateľom sú vlastne súčasní boxeri
v BC RTJ Malacky. K poslednej zmene
v organizovanej telesnej výchove pred
druhou svetovou vojnou prišlo v r. 1936,

závidela i Bratislava, dokonca sa rokovalo o tom, že by sa v Malackách hrala
prvá futbalová liga pod hlavičkou vtedajšej ČH Bratislava, ktorá patrila v tom
čase k futbalovej špičke. Malačania však
vtedy ponúknutú príležitosť nevyužili.
V novších dejinách malackého športu
bolo asi najdôležitejšie otvorenie športovej haly Malina. Táto v súčasnosti slúži
hádzanárom, basketbalistom, volejbalistom, futsalistom. Diváci majú možnosť
sledovať vďaka Malačanom popredné
družstvá z celého Slovenska. Špičkové
podujatia v nej mali boxeri, karatisti i stol-

stvo telovýchovných organizácií. Z tých,
ktorých zastrešuje TJ Strojár, spomenieme basketbalistov, hádzanárov, karatistov, džudistov, turistov, volejbalistov, tenistov, kulturistov i priaznivcov rekreačnej telesnej výchovy a športu. Futbalistov
možno nájsť i v Žolíku či Čs. futbalovej
akadémii. Pri ZŠ na Záho-

Mestský stolnotenisový klub usporiadal počas vianočných prázdnin 2. (ak nepočítame
nultý) ročník Vianočného turnaja mladších
žiakov.
Obsadenie i tentokrát, najmä v kategórii chlapcov, malo výbornú úroveň.

Vianoce
za zelenými stolmi

ráckej ul. pôsobia dve školské telovýchovné jednoty, a to ŠVK – určený pre volejbalistov a AC – pre atlétov. Stolní tenisti,
ktorí majú k dispozícii vlastnú herňu, sú
sústredení v MSK. Nedá sa nespomenúť vodných motoristov, ktorí počtom
členov patria medzi najmenšie organizácie, ale výsledkami medzi slovenskú
špičku. Organizovaní sú i cykloturisti,
v posledných rokoch mesto výborne reprezentujú v najvyššej slovenskej súťaži
futsalisti z 1. FSC Nafta. Činnosť boxerov
je známa na celom Slovensku. Výpočet
by asi mohol pokračovať. Organizovaná
telovýchova, ktorá bola v r. 1914 popoluškou, sa stala dnes pojmom, ktorý poskytuje možnosti športového vyžitia či
profesionálneho uplatnenia v špičkových
kluboch. Treba si len želať, aby výsledky
malackých športovcov naďalej robili tú
najlepšiu propagáciu nášho mesta nielen na Slovensku, ale i v zahraničí, ako
to už veľakrát v deväťdesiatročnej histórii
dokázali.
ANTON PAŠTEKA, foto: archív

Medzi dvadsiatimi štartujúcimi pretekármi, ktorí prijali pozvanie do Malaciek,
sa objavili pretekári z Komárna, Bratislavy, Karlovej Vsi, Trstíc, Piešťan, Ivanky pri
Dunaji, Trnavy, Topoľčian a, samozrejme, domáci.
Prvé miesto v dvojhre získal domáci
tenisový talent Samuel Novota, ktorý bol
v polroku 2004 na 2. mieste v celoslovenských rebríčkoch a patril mu i titul majstra Slovenska v ročníku 2002/2003.
Druhé miesto obsadil David Karas z Komárna. Tento pretekár viedol k 1. 7. 2004
celoslovenský rebríček a pýši sa i titulom
majstra Slovenska v ročníku 2003/2004.
Tretí skončil opäť domáci pretekár Andrej Slováčik. I tento hráč bol majstrom
Slovenska, a to v sezóne 2001/2002.
Možno skonštatovať, že kvalita chlapčenskej súťaže sa vyrovnala majstrovstvám Slovenska. Zo slovenskej špičky
chýbal len Mucha z Nitry.
Vo štvorhre si pohár za víťazstvo odniesli z Malaciek Eduard Brichta z Relaxu
Bratislava a David Karas z Komárna. Malačanom Samuelovi Novotovi a Andrejovi Slováčikovi sa ušlo iba „druhé” miesto.
V štvorhre súťažili chlapci i dievčatá spo-

lu, a tak tretie miesto patrilo hráčkam
ŠKST Topoľčany Barbare Balážovej a Benadike Bútorovej.
V dievčenskej súťaži štartovalo sedem dievčat. Prvenstvo si odniesla Barbora Balažová z ŠKST Topoľčany, druhá
bola Denisa Malá z Viktórie Trnava a tretia Benadika Bútorová z ŠKST Topoľčany.
Balážová svojím víťazstvom potvrdila
oprávnené držiteľstvo titulu majsterky
Slovenska v ročníku 2003/2004 v tejto
kategórii.
V oboch súťažiach sa predstavili i ďalší hráči a hráčky MSK Malacky, a to Jakub Kovár, Denisa Ivaničová, Kristína
Nemčovičová a Adriána Haršániová.
Svojimi výsledkami síce nedosiahli na prvé miesta, no svojou hrou potvrdili, že
tréningy v rámci Centra talentovanej mládeže, ktoré v Malackách pôsobí, padajú
na úrodnú pôdu. Najmladším účastníkom turnaja bol Janko Kovár.
Chlapci aj dievčatá v tejto vekovej kategórii vrátane Malačanov majú za sebou už dva celoslovenské bodovacie turnaje. Najbližší sa uskutoční v kategórii
chlapcov práve v Malackách 22. januára.
ANTON PAŠTEKA, foto: archív

Občianske združenie malackých hokejbalistov
oznamuje všetkým, ktorí by mali záujem venovať sa vo voľnom čase floorballu, že
sa môžu prihlásiť u predsedu združenia Petra Ševčíka osobne, príp. telefonicky.
Stretnutia sa konajú pravidelne 1–2-krát do týždňa (vo štvrtok od 18.30 do 20.00
h a v piatok od 12.00 do 14.00 h) v telocvični Gymnázia sv. F. Assiského v Malackách na Kláštornom námestí. Podmienkou je zabezpečiť si hokejku na floorball.
(Najbližšia predajňa floorballového vybavenia je v Bratislave na Predstaničnom námestí.)
Kontakt: OZ Malackí hokejbalisti, Záhorácka ul. 5/54, 901 01 Malacky
tel. 034/772 62 49, 0908/60 70 08 (predseda združenia)

KRÍŽOVKA
Sviatočné dni rýchlo pominuli a opäť
ich vystriedali bežné pracovné dni, ktoré už patria novému roku 2005. Pretože ešte v mnohých z nás doznievajú
oslavy príchodu nového roka, pokúsim
sa prispieť aj ja svojou prvou krížovkou v roku 2005 k udržaniu dobrej nálady. Tá nasledujúca bude už venovaná
pokračujúcej sérii krížoviek na tému
Potulky po Záhorí. Tak teda ešte raz na
silvestrovskú nôtu.

už Francek v čakárni predohral od pitia
cez fajčenie až po stravovanie.
Keď lekár skončil, Francek sa ho zvedavo opýta: „Ná pane doktore, to já šecko vím. Ale fčíl mi teda povjedzte pravdu.
Kolko rokú života mám ešče pre sebú,
ked sem tak porušovau tú životosprávu?”
Lekár sa poškriabe na plešine, pokýve
hlavou a povie Franckovi: „Nó, mohlo to
byť aj horšie, ale ...” Dokončenie je ukryté v tajničke krížovky!

Francek sa vybral po Silvestri k lekárovi, aby sa dozvedel výsledky komplexného vyšetrenia, ktoré absolvoval ešte pred
sviatkami. V duchu sám sebe nadáva, že
nemal by piť toľko toho vínčiska, mal by
menej fajčiť a tie zabíjačkové dobroty by
mal tiež obmedziť.
Dvere sa otvoria a sestrička ho volá
dovnútra. Francek vojde, sadne si a bojazlivo sleduje lekára, ktorý študujúc jeho výsledky sem-tam pokrúti hlavou. Potom sa
lekár pustí do výpočtu zákazov, ktoré si

VODOROVNE
A druh pečiva; súčasť vojnovej flotily;
sladkovodná ryba B možno; pokolenie;

6

postrach vodičov; bývalé tuzexové platidlo; cudzí výraz pre lyže C ruský súhlas;
som v čakárni; rádio - kontrarozviedková
služba; odstránil šitím - obrátene; na tomto mieste D spojka; začiatok tajničky;
Želmíra E oslovenie muža - bez dĺžňa;
futbalový klub zo Stockholmu; používa
sa na výrobu kuchynského riadu; Slovenský cech remeselníkov; kosák po česky F

druh korenia; posledná časť tajničky;
vodné zátarasy G miesto na uloženie zásob; diabol; samohláska v slove byt; pre
každého plynie rovnako; slúži lukostrelcovi na uloženie šípov.

6 Pavol; Európan; až 7 kypri pôdu plu- nutia 15 iniciály slovenského spisovateľa
hom; pochutina - expresne; pojem duše Slobodu; všetko v poriadku; pil 16 čin;
u starých Egypťanov 8 kríženec jedno- obrábajte pôdu 17 pokračovanie tajniča dvojhrbej ťavy; nepálsky bôžik vetrov 9 ky; nesmie chýbať v pekárni.
zariadenia na odvádzanie dažďovej vody
Na pomoc: 8 Imus
ZVISLE
zo striech 10 šarha; majúce sa k životu Pripravil: JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ
1 slovná pomoc; cestovný doklad 2 obrátene 11 krajská rada; spoluhlásky
bodavý hmyz; ťažká pozemná zbraň 3 slova LIMIT; moja osoba 12 začiatok abeAk nám do 18. januára pošlete správjestvuj; Česká republika; najvodnatejšia cedy; udieral; strojná a traktorová stanica ne vylúštenie tajničky krížovky spolu s narieka na svete 4 rázovitá časť Slovenska; 13 slovenské mesto; čas vo fyzike 14 slo- lepeným kupónom, budete mať šancu
predložka s 3. p. 5 droga; rímskych 500 venský ľudový rozprávač; citoslovce zľak- súťažiť o špeciálny čistiaci prostriedok
na plastové okná z firmy DATOM.
Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali
správne vylúštenie vianočnej tajničky
– len to prosté ľudské šťastie a jazdiť bez papierov, sme vyžrebovali
Dušana Novotu z Veľkomoravskej
ulice v Malackách. Prosíme výhercu,
aby sa ohlásil v redakcii.

MALACKÝ
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