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Po dvojročnej prestávke si 18. februára
z rúk primátora Jozefa Ondrejku prevzali ocenenie Pálfiho srdce ďalší Malačania. Vyzdvihnutá bola práca trinástich osobností z oblasti spoločenského
života, vedy, kultúry a športu, ktoré počas rokov 2003–2004 šírili dobré meno
Malaciek po celom Slovensku i ďaleko
za jeho hranicami. Postrehy zo slávnostného galavečera, ktorého miestom sa
rovnako, ako naposledy v roku 2003,
stal Spoločenský dom ZCK, prinesieme
v budúcom čísle. Dnes vám na 5. strane
predstavíme laureátov.

ÚVODNÍK

Otázkou je,
dokedy...

Nedávno som videl satelitné snímky Slovenka nasnímané po roku 2000,
kde bolo zachytené aj okolité územie
susedných štátov. Oblasť Záhoria od
pohoria Malých Karpát cez lesnatú oblasť VVP a boru okolo Lakšárskej Novej
Vsi až po zelenú líniu okolo rieky Moravy sa svojou štruktúrou výrazne líšila
od krajinoobrazu a štruktúry okolitých
území. Kým za riekou Moravou dominuje rakúska poľnohospodárska krajina s minimom zelene, južne sa vyníma
zastavané a silne urbanizované územie
Bratislavy a na Trnavsku a Podunajsku
je silno osídlená oblasť v takmer bezlesnom území.
Aj z takéhoto „vtáčieho” pohľadu vidno, že Záhorie oplýva ešte prírodne a krajinársky zachovaným územím s fungujúcimi ekosystémami.
Otázkou je, dokedy...
Súčasný trend v našej spoločnosti –
komerčne zhodnotiť každý pozemok,
plánovaná rozsiahla výstavba obytných
súborov, priemyselných parkov – prevažne na úkor poľnohospodárskeho
a lesného fondu, snahy viesť dopravnú
infraštruktúru aj cez územia ekologicky
hodnotné a chránené v zmysle zákona
o ochrane prírody a celkový nárast obyvateľstva nedávajú veľké šance myšlienke, že tento kút Slovenska zostane prírodne a krajinársky zachovaný s vysokou biodiverzitou aj v budúcnosti.
Aj environmentálne povedomie a cítenie nášho obyvateľstva (počnúc napríklad ministrom hospodárstva s jeho víziami ešte vyššej ťažby drevnej hmoty či
rozvoja cestovného ruchu na úkor chránených území prírody) je, bohužiaľ, nízke a slabé. Pozrime sa okolo seba, koľko čiernych skládok je vo voľnej krajine,
koľko odpadu ľudia bez hanby sypú za
obcou do potokov, močiarov alebo na
kraj lesa. Všimnime si, ako v mestách
a obciach ubúda zeleň, koľko chát a rybárskych búd je na Záhorí postavených
bez stavebného povolenia, ako sa pytlačí vo vodách alebo na zveri a strieľa do
chránených druhov vtákov, koľko živočíchov hynie na cestách aj vďaka neprimeranej rýchlosti a bezohľadnej jazde
mnohých vodičov...
Samozrejme, že sú ľudia, ktorí svoj
čas venujú environmentálnym a ekovýchovným aktivitám alebo svoj pozemok obhospodarujú tak, aby zabezpečili podmienky aj ďalším živočíchom,
a tiež takí, čo sú ochotní zmeniť projekt stavby, aby zachránili a ponechali
urastený strom. Je ich však málo.
Pritom bude pôsobiť na krajinu rad
ďalších faktorov – exhaláty, nadmerný
hluk, znečisťovanie vôd z výroby ...
Som skeptik, alebo sa mýlim?
SLÁVO VONGREJ

malackyhlas@malacky.sk • www.malackyhlas.sk
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Švajčiarski študenti
v Malackách

11. a 12. februára sa v malackých základných školách uskutočnil zápis do
prvých ročníkov. Budúci
školáci si v sprievode rodičov prišli obhliadnuť lavi12. februára predpoludním vystúpila na malackej železničnej stanici dvace, do ktorých sa od sepnásťčlenná skupinka študentov zo švajčiarskeho Zürichu, aby počas celého
tembra posadia ako riadni
týždňa spoznávali novú krajinu, ľudí v nej, odlišnú kultúru i mentalitu, a najškoláci. Medzi budúcimi
mä samých seba. Na Slovensko zavítali na pozvanie zástupcov Gymnázia sv.
prváčikmi sme objavili aj
Františka Assiského v Malackách a prof. Ivana Lehotského, ktorý vo ŠvajčiarPatrika, syna manželov Zusku dlhé roky pôsobil.
zany a Ferdinanda Plánkovcov, ktorý bude rovnako ako jeho ocko navšte- Spoločný menovateľ – priateľstvo
zia sv. Františka Assiského, ktoré podalo
vovať ZŠ Dr. J. Dérera. Cel„Keď ma požiadal bývalý žiak z Züri- nenahraditeľnú pomocnú ruku,” odpovekovo bolo v Malackách chu, aby som mu pomohol zabezpečiť dá prof. I. Lehotský na otázku, ako prišlo
zapísaných 198 žiakov.
pobyt skupiny mladých na Slovensku, ku spojeniu švajčiarskych študentov so

hneď mi napadlo, že by bolo múdre slovenskými. Spoločným menovateľom
umiestniť ich medzi rovesníkov do sloven- všetkých aktivít bolo, aby medzi sebou
ských rodín. Oslovil som vedenie GymnáPokračovanie na 2. strane

Stavebný boom
na Záhoráckej
Záhorácka ulica. Jedna z najznámejších a najdlhších komunikácií v Malackách. Jej strany lemujú rodinné
i nájomné domy, škola i farský kostol,
obvodný i mestský úrad a najnovšie
i dostavaný nový daňový úrad a polyfunkčný dom pred dokončením.

To je už Malačanom známe. Aké ďalšie
objekty vyrastú za už stojacim oplotením
oproti OD AFK či vedľa DÚ?
Povestná „veľká diera” medzi budovou drogérie a bankou čakala v súlade so
schválenou štúdiou Záhoráckej ulice už
dlhé roky na zastavanie. V roku 1997 bol
tento pozemok na základe zmluvy medzi
Mestom Malacky a Ing. Dopjerom prenajatý na 50 rokov s tým, že nájomcovi bolo
priznané prednostné právo na jeho kúpu.

Vtedajší nájomca a neskôr vlastník stavať
nezačal a pozemok odpredal spoločnosti
Vodohospodárske stavby, a. s.. „Platné stavebné povolenie na stavbu Polyfunkčný
objekt – 15 b. j. na časti pozemku od drogérie, bolo okresným úradom vydané v auguste 2001,” hovorí Ing. G. Reháková z oddelenia územného rozvoja, dopravy a služieb (OÚRD) MsÚ v Malackách. S výstavbou by sa malo začať už onedlho, a preto
bolo nutné pozemok oplotiť. Väčšina občanov však terajší vzhľad chodníka vedľa
pozemku prijalo s nevôľou. „Ohlásenie
oprávňujúce stavebníka na oplotenie staveniska i so zásahom do chodníka je platné. Stavba bude totiž osadená v jednej línii
s vedľajšími budovami a z bezpečnostných dôvodov nemôže byť oplotenie na
Pokračovanie na 2. strane

Prvý krok – zmena premietacieho času
Na poslednom minuloročnom zasadnutí
Mestského zasadnutia poslanci Malaciek bezproblémovo schválili prevod vlastníctva k nehnuteľnosti kina Záhoran. Po rokoch sa tak
budova, ktorá by mala byť centrom kultúrneho diania, ocitla späť v rukách verejnej inštitúcie. Aké sú plány vedenia mesta i Záhorského centra kultúry, ktoré budovu od 1. februára
prevádzkuje?

Odpoveď na otázku, ktorú si kladie väčšina z nás,
sme hľadali u primátora Malaciek RNDr. Jozefa Ondrejku a riaditeľky ZCK Mgr. Jany Zetkovej.
Pokračujeme v naplánovanom trende
„Do konca mája 2005 sa bude premietať ako doteraz vždy v sobotu a v nedeľu,” odpovedá J. Zetková. „Musíme pokračovať už v naprogramovanom
trende a s tými filmami, ktoré objednal až do mája

Usmiati a spokojní Švajčiari spolu so svojimi hostiteľkami – riaditeľkou Gymnázia sv.
Františka Assiského Mgr. Martou Šimkovou (vpravo) a sestrou Martou. Všetkým zástupcom cirkevného gymnázia patrí poďakovanie za to, že ich zásluhou budú Malacky
a Malačania vo Švajčiarsku prezentovaní len v tom najlepšom svetle.

ná. Sála by mala byť prebudovaná v duchu multifunkčnosti, aby sa mohla stať dejiskom divadelných predstavení, estrád, koncertov a iných rozmanitých podupredchádzajúci prevádzkovateľ.Prvým krokom k zme- jatí. Dúfajme, že sa prostriedky na realizáciu rekonne však bol posun premietacieho času z 19.15 h na štrukcie, ktorá by sa mala uskutočniť počas letných
18.00 h a detské predstavenia budú začínať už mesiacov, podarí získať.”
o 16.00 h.” Podľa dostupných informácií sa v súčasnosti pripravuje projekt, ktorým sa bude mesto uchá- Centrum spoločenského diania
dzať o finančnú podporu zo štrukturálnych fondov.
Zástupkyňa prevádzkovateľa má už konkrétne
Vďaka nej by mala budova kina prejsť rozsiahlou re- plány, ktorých naplnenie by z kina urobilo skutočné
konštrukciou, čo potvrdil i J. Ondrejka: „Modernizá- centrum zábavy. „V prípade ideálneho stavu by sme
cia priestorov a technického vybavenia je nevyhnutPokračovanie na 2. strane

SPRAVODAJSTVO
JEDNOU VETOU

• Mesto Malacky vypracovalo projekt
s názvom Obnova a rekonštrukcia Zámockého parku v Malackách – II. a III.
etapa. O jeho podporu zo strany európskych fondov sa uchádza v programe Interreg III A Rakúsko–Slovensko.
V piatok 4. februára podal projektový
manažér mesta Ing. Michal Šišolák projekt na ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja. Ak projekt získa podporu, najpodstatnejšou investíciou bude
realizácia sadovníckych úprav na zvyšných 2/3 územia plochy Zámockého
parku. Na 23 hektároch plochy sa vyrežú staré, choré a padajúce náletové
dreviny. Nasledovať bude dendrologický prieskum a rekonštrukcia a úprava
športového areálu, ktorý sa nachádza
v parku.
• Klub primátorov a starostov okresu
Malacky zasadal 7. februára.
• V ten istý deň sa konalo pracovné stretnutie primátora mesta J. Ondrejku so
zástupcami spoločnosti Medirex group.
• Správna rada Inkubátora Malacky zasadala 8. februára. Jej členovia odsúhlasili uzatvorenie nájomných zmlúv s ďalšími klientmi. Primátor Jozef Ondrejka
informoval o príprave účasti mesta Malacky a inkubátora na medzinárodnom
veľtrhu vo Švajčiarsku.
• 9. februára zasadala v Malackách Sekcia výstavby a regionálneho rozvoja rady ZMOS. Hlavnými bodmi rokovania
bola správa o plnení úloh sekcie, informácia zo spoločného zasadnutia predsedníctiev ZMOS a Združenia miest
a obcí Českej republiky v Bruseli, priebežná monitorovacia správa Národného rozvojového plánu Slovenskej republiky na programovacie obdobie rokov 2004 až 2006, stanovisko SR k návrhom nariadení Európskej komisie
k štrukturálnym fondom a Kohéznemu
fondu a prerokovanie Programu rozvoja bývania.
• Určenie priorít v oblasti podávania
projektov do eurofondov a zosúladenie
žiadostí s možnosťami rozpočtu mesta
boli predmetom stretnutia J. Ondrejku,
primátora mesta s trojicou projektových manažérov mesta.
• V dňoch 15.–17. februára pobudol na
pôde Bratislavského samosprávneho
kraja Zvonimir Sabati, župan Varaždínskej župy v Chorvátsku. V rámci pobytu
si pozrel nový objekt Domu sociálnych
služieb v Plaveckom Podhradí a nemocnicu v Malackách. Súčasťou programu
bolo aj stretnutie s predstaviteľmi chorvátskej menšiny na Slovensku a malackým primátorom Jozefom Ondrejkom.
• 16. februára sa uskutočnilo stretnutie
malacko-gänserndorfského realizačného tímu projektu Kultúra bez tlmočníka.
–ipo–

Mesto Malacky

oznamuje

Vážení spoluobčania,

mesto Malacky zabezpečuje zimnú
údržbu miestnych komunikácií
s celkovou dĺžkou 52 km. Ich zjazdnosť je zabezpečovaná s prihliadnutím na trasy prímestských autobusových liniek a MHD cez deň
a niekedy i v noci.
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Z histórie malackého kina

V čase, keď sa otváralo kino v Malackách, patrilo k najmodernejším kultúrnym ustanovizniam v okolí. Písal sa rok 1923. Iniciátorom stavby bol Martin
Jurkovič, ktorému pri realizácii projektu investične vypomohla Americká
banka. Už v novembri sa tu premietal prvý americký film Pat a Patašon.

V rokoch 1923–1926 bolo kino v prevádzke dvakrát v týždni v sobotu a v nedeľu. Čoskoro však na M. Jurkoviča a jeho
rodinu doľahli finančné ťažkosti a budova
kina sa ocitla na dražbe. V decembri 1926
sa tak budova kina ocitla vo vlastníctve
rodiny Singer. Kino pomenovali príznačným názvom – Edison. Prvým premietačom bol Bohuš Adamec. Vystriedal ho
Západoslovenská energetika, a. s.,
oznamuje občanom, že v uvedených obdobiach plánuje

odstávky elektrickej
energie z dôvodu
údržby trafostaníc.
28. 2. od 8.00 do 12.00 h
časť Záhoráckej,

od 12.00 do 15.00 h

Alexander Karpil, ktorý premietal až do
roku 1968. V roku 1945 bolo kino znárodnené a Štátny film a kino ho premenovali
na dnešný názov Záhoran. Do roku 1960
bolo v hľadisku kina 425 sedadiel. Potom
prišlo k rekonštrukcii a ich počet sa znížil
na 337, vymenené boli i premietacie stroje, ktorými bolo možné premietať širokouhlé filmy. V tom čase dosahovalo kino
návštevnosť v priemere 90 000 návštevníkov ročne. V roku 1970 bola premietačka
opäť vymenená za modernejšiu, na ktorej
sa premieta až dodnes. V reštitúcii sa znárodnená budova kina vrátila späť do vlastníctva rodiny Singer, ktorá ju minulý rok
po desaťročnej zákonnej lehote odpredala Mestu Malacky.

vania bolo súčasťou relácie
Regionálny denník, ktorý vysielala Dvojka Slovenskej televízie v piatok 11. februára.
Hosťami relácie boli primátor J. Ondrejka a riaditeľ inkubátora V.
Magdolen.
O zasadnutí Sekcie výstavby a regionálneho rozvoja rady ZMOS, ktoré sa
konalo 9. februára v Malackách, informovala Tlačová agentúra SR i niektoré
slovenské denníky.
Jozef Ondrejka bol hosťom relácie
Otáčavé kreslo, ktorú vysielalo Rádio
Regina v pondelok 14. februára. Hodnotil v ňom dvojročné volebné obdobie
a prezentoval priority mesta na nastávajúce dva roky. Otázky moderátora smerovali aj k pripravovanému otvoreniu
Azylového centra v Malackách i projektom, ktoré mesto realizuje.
Za najkritickejšie mestá s najvyšším

počtom nehôd a úrazov po poľadovici,
ktorá územie Slovenska ovládla v piatok
11. februára, Pravda označila mestá Bratislava a Malacky.
–ipo–

Stavebný boom
na Záhoráckej

Pokračovanie z 1. strany
hranici pozemku,” vysvetľuje G. Reháková.
Výstavba polyfunkčného domu sa chystá i o pár desiatok metrov ďalej, vedľa novopostavenej budovy DÚ. „Stavebníkom
a investorom je firma STAVA – JUDr. Hollý
z V. Levár. Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie, pričom oplotenie je zrealizované so súhlasom mesta. V súčasnosti už
investor vybudoval náhradné parkovacie
plochy za zabratý pozemok,” ozrejmuje
G. Reháková. Nájomná zmluva na pozemok, na ktorom bude stavba realizovaná,
–lucy– bola uzatvorená ešte v júni 1998 medzi

Mestom Malacky a firmou RENOS Bratislava, a. s., ktorá získala i stavebné povolenie. Objekt však v roku 2002 postúpila horeuvedenej firme. „Naplánovaná stavba
má dve časti, jedna budova DÚ je už zrealizovaná a výstavba druhej sa začne,” dodáva vedúca OÚRD.
Malacky teda zažívajú stavebný boom.
Dokončením plánovaných polyfunkčných
objektov na Záhoráckej ulici či na Mierovom námestí i výstavba LIDL-u, v ktorom
by sme mohli nakupovať už koncom roka,
sa tak definitívne podpíšu pod meniacu sa
tvár mesta.
–lucy–

Prvý krok – zmena premietacieho času

Pokračovanie z 1. strany
postupne činnosť ZCK presúvali do priestorov kina. Pre náročnejších divákov by tu
1. 3. od 8.00 do 14.00 h
mal začať fungovať filmový klub. KomerčVeľkomoravská, Cesta mládeže,
né filmy by mohli obyvatelia vzhliadnuť
Slovenská, Martina Benku, V. Gajdoša,
vždy v piatok a v nedeľu. Prečo? V sobotu
Bernolákova, J. Kostku, Hviezdoslavova
býva spravidla program v SD ZCK, tak
2. 3. od 8.15 do 12.15 h
aby sme si nekonkurovali.”
Juh – Štúrova, Skuteckého
V predstavách vedenia ZCK figuruje
4. 3. od 8.15 do 14.15 h
i otvorenie umeleckej kaviarne situovanej
Partizánska, Radlinského, Ľ. Zúbka,
v mieste terajších šatní, v ktorej by sa koNádražná
nali komorné stretnutia typu Babinec. Využitý by mal byť i vonkajší dvor. „Chceli by
sme v ňom zriadiť letnú terasu, na ktorej
Treba však upozorniť v zmysle platné- by mohli bývať v rámci podujatí Kultúrneho VZN o vytváraní životného prostredia ho leta podujatia počas celého týždňa.
na území mesta Malacky z 21. 7. 1993 na Možno sa vytvorí priestor i pre maličký
nasledujúcu povinnosť.
amfiteáter,” uvažuje J. Zetková.
Súkromní vlastníci bytového alebo iného nehnuteľného majetku, užívatelia obchodných a prevádzkových priestorov sú
v čase prevádzky povinní zabezpečiť, aby
chodníky hraničiace s nehnuteľnosťou,
schody ako súčasť chodníka a tam, kde
nie je spevnený chodník, aj pás zeme v šír- Pokračovanie z 1. strany
ke najmenej 1,5 m hraničiaci s nehnuteľ- mladí z oboch krajín nadviazali cezhraničnosťou, používaný ako chodník pre pe- né priateľstvá.
„Prišli sme, aby sme spoznali novú
ších, bol riadne a včas čistený a v zimnom
období bol z neho odstránený sneh a za- krajinu a ľudí, ktorí v nej žijú, no zároveň
bezpečené posýpanie neprašným mate- lepšie i jeden druhého,” povedal jeden
z pedagógov, študent teológie Meinrad
riálom pri poľadovici.
Táto povinnosť sa prenáša na správcu Furies. „Hoci bol každý člen výletu z inej
nehnuteľnosti v rámci zmluvy o výkone školy, všetkých spájalo jedno – v júni absprávy. Vlastníci nehnuteľností ju môžu solvujú sviatosť birmovania. Bolo pre nich
v rámci nájomnej zmluvy ďalej preniesť na teda nemenej dôležité stmeľovanie kolektívu,” dodal.
jednotlivých nájomcov.
Nedodržiavaním nariadenia prechádza na vlastníka nehnuteľnosti aj zodpo- Slováci veľa jedia
Švajčiarski študenti boli v slovenských
vednosť za spôsobenú škodu v prípade
rodinách žiakov Gymnázia sv. Františka
úrazu.
Oddelenie územného rozvoja, Asisského mimoriadne spokojní. „Všetci
dopravy a služieb MsÚ v Malackách boli neskutočne milí, otvorení a najmä
časť Záhoráckej, Kláštorné nám.,
Mierové nám., Sasinkova, Na brehu.

Denník SME informoval 10. 2. svojich čitateľov o tom, že primátori okresných
miest Malacky, Pezinok a Senec nechcú
byť pričlenení do Trnavského kraja. Nové
usporiadanie regiónov presadzuje vedenie Bratislavy
a jej mestských
častí–chcú v novom zákone o Bratislave urobiť z mesta
samostatný kraj. V súčasnom samosprávnom kraji sú ešte spomenuté tri okresy.
Za nešťastný považuje tento návrh
primátor Malaciek Jozef Ondrejka. „Po
zriadení samosprávnych krajov sa javí
existencia magistrátu so silnými kompetenciami menej opodstatnená,” poukázal na príčinu iniciatívy Bratislavy. „Magistrát chce nepotrebné okresy odpratať do
iného kraja. Ale z pohľadu kraja sa môže
zdať zbytočným magistrát. Veď niektoré
jeho kompetencie možno preniesť na
mestské časti a iné zastrešiť krajom,” hovorí J. Ondrejka. „Obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta trápia aj vážnejšie
problémy. Politicky je téma samostatnej
Bratislavy veľmi slabá a jej protagonisti
majú dosť plytké ambície,” dodal.
Hodnotenie činnosti Inkubátora Malacky po prvých troch mesiacoch fungo-

Podporme kino
Malacké kino s kapacitou 293 miest sa
v dnešnej dobe, kedy je funkcia podobných zariadení ohrozená domácimi rekordérmi, nezákonným šírením kópií filmových hitov i blízkosťou Bratislavy – vybavenej neporovnateľne kvalitnejšími premietacími sálami, samo neuživí. Potrebuje dotáciu.
„Filmové spoločnosti určia minimálnu
cenu vstupenky a v našej právomoci je
navýšiť vstupné, my tak však nerobíme,”
ozrejmuje J. Zetková finančnú situáciu.
„Vzhľadom na to, že dnes ZCK prevádzkuje už štvrtý objekt, uvažuje sa o predaji
nehnuteľnosti na Čulenovej ulici. Všetko
je však nadviazané aj na sťahovanie mestského úradu do budovy Nafty.”

Švajčiarski študenti
v Malackách

Náhrada kultúrneho domu?
Primátor mesta dodáva: „Občania nemôžu očakávať zázraky hneď od začiatku.
Kino tiež nemá byť náhradou za absentujúci kultúrny dom, môže tvoriť len akýsi
medzistupeň. Veď postaviť kultúrny dom
s chýbajúcimi návštevníkmi by bol nezmysel. V Malackách sa však pomaly učíme, že kultúra má byť súčasťou nášho života. Dôkazom toho je i fakt, že sála v SD
ZCK pri niektorých podujatiach kapacitne
sotva postačuje. Keď sa tento trend ukáže
ako rastúci, môžeme uvažovať o niečom
väčšom. Dnes však vieme jedno. Ak Malačania i obyvatelia okolia začnú kino Záhoran častejšie navštevovať, môžu svojou
mierou jeho rozvoj len podporiť.”
LUCIA POLÁKOVÁ, foto: M. Vidan

ZAUJALO VÁS

pohostinní, stále sa u vás jedlo,” odpovedali so smiechom na otázku, čo ich na
hostiteľoch zaujalo. Vedenie spomínaného gymnázia pripravilo pre švajčiarsku
návštevu i mimoriadne bohatý program.
Po prehliadke Bratislavy navštívili operu
v SND, nechýbal celodenný výlet do termálneho kúpaliska vo Veľkom Mederi či
na neďaleký hrad Červený Kameň. Čo ich
však najviac upútalo v Malackách? „Neskutočne milí ľudia. Z pamiatok nám učarovala židovská synagóga a miesta našich
meditácií v rámci duchovných cvičení –
priestory hrobiek Pálfiovcov či Svätých
schodov v kostole Nepoškvrneného Počatia Panny Márie.
Text, foto:
LUCIA POLÁKOVÁ

Milí čitatelia,
ak nám napíšete do 1. marca 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
Potešia vás daňové úľavy, 95 svetielok
v očiach, Našú rečú. Najviac priaznivcov
si rovnako získali príspevky Nedostatok
bytov – čo s tým? a Betánia – záchrana
pre opustených. Spomedzi všetkých
sme vyžrebovali Ivetu Okruhlicovú zo
Záhoráckej ulice v Malackách, ktorá získava hrnček mesta.
–red–

✒

Rovnako sa stará i o odpratávanie snehu na sídlisku a v sústredenej individuálnej
bytovej výstavbe. Častokrát tu však
v oboch smeroch parkujú autá, ktoré znemožňujú odpratávacej technike potrebnú
údržbu zabezpečiť.
Vzhľadom na to, že je k dispozícii 1 sypač s radlicou, 2 traktory a 2 UNC, zabezpečiť okamžité odpratanie snehu v prípade celodenného sneženia je problematické. Prosíme preto o zhovievavosť.
Mesto Malacky zabezpečuje i o schodnosť chodníkov, predovšetkým v centre
mesta.

PÍŠU (A VYSIELAJÚ) O NÁS

ZAUJALO MA V ČÍSLE
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Za okrúhlym stolom
Dnes sa budeme venovať komisii územného rozvoja a životného prostredia,
ktorej predsedom
je Ján Držka.

ANKETA

Ako vnímate kauzu
Swedwood?

Ostatní členovia komisie:
za poslancov RNDr. Milan Valachovič,
CSc., za neposlancov Ing. Peter Jurko-

vič, Ing. František Klíma, Ing. arch. Milan Mesároš a Ing. arch. Vladimír Strelecký.

Pavol Baráni, starosta obce

Dve otázky pre predsedu komisie Jána firma so sebou prinesie nielen know-how,
Držku.
kvalitné výrobné postupy, no i príkladný
vzťah k životnému prostrediu (ŽP). PočiaKtorý ústredný problém sa za vášho
točné nedostatky, ktoré sa objavili po uvepredsedovania v komisii riešil?
dení závodu do prevádzky, dokázali obJednoznačne Swedwood. Táto kauza čania tolerovať. Pohár trpezlivosti
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SWEDWOOD –
ako ďalej?
Swedwood nevytvorí podmienky na ekologický chod prevádzky, nebude mu predĺžená skúšobná doba, ktorá končila 31. 12.
2004. Plne sme si uvedomovali dôsledky
rozhodnutia. Firma zamestnáva asi tri stovky ľudí a v prípade odstavenia prevádzky
by sme museli počítať s tým, že sa niektorí
občania dostanú do existenčných problémov. Zástupcovia Swedwoodu však prisľúbili, že s finančnou pomocou Švédov vo
výške cca 75 miliónov Sk nainštalujú elektrostatický filter, ktorý zabráni ďalším ekologickým haváriám a prehreškom voči životnému prostrediu i zdraviu obyvateľstva.

Aká je súčasná situácia?
V tomto období je konanie s firmou
Swedwood Slovakia, spol. s r.o.,prerušené.
K zaujatiu konečného verdiktu si zástupcovia mesta vyžiadali predloženie kompletnej dokumentácie, a to: stanovisko obvodného i regionálneho úradu, potvrdenie
o uvoľnení finančných prostriedkov pre
Swedwood na rok 2005 na zakúpenie filtračného zariadenia či správu o výsledkoch
meraní objemu emisií. Až po sústredení
vyžiadaných dokumentov mesto vydá rozhodnutie. Dnes sú však známe i termíny,
ku ktorým sa zástupcovia švédskej spoločnosti zaviazali. V tomto období už by mal
byť známy dodávateľ zariadenia a v priebehu februára i podpísaný kontrakt, v marci má byť vypracovaný projekt stavby, na
ktoré sa získa stavebné povolenie najneskôr v závere mája. Celá investícia by sa
mala realizovať v mesiacoch jún až november a ak všetko pôjde podľa plánu, stavba
by mala byť skolaudovaná v závere roka.
Medzitým bude stav splodín vypúšťaných
do ovzdušia intenzívne monitorovaný.

v noci neraz zaregistrovali oheň a hustý dym. Raz horela skládka pilín, inokedy
spaľovaný odpad z výroby. Pás lesa okolo
závodu za tri roky vyschol. To, čo sa začalo odvodnením staveniska, dokončili emisie a prach.

Hlas ľudu
Od roku 2002 pribúdali sťažnosti občanov, najmä zo sídliska Juh, na hluk, zápach
a neúmernú prašnosť. Nakoniec spísali
petíciu a poslali podnet na Inšpektorát životného prostredia. Kontrola potvrdila
prekračovanie povolených limitov emisií.
Na výzvu poslancov MsZ začiatkom septembra 2003 reagoval generálny riaditeľ
Swedwood Slovakia, s. r. o., Malacky Knut
Gullesen. Zhrnul príčiny znečisťovania
a prisľúbil nápravu – dobudovanie druhej
sušiarne a následné zníženie teploty sušenia dosiek, predĺženie komína, ukončenie
spaľovania drevného prachu, zvlhčovače,
budovanie oplotenia a mnohé iné. Termín
– do konca roka 2003. Taktiež potvrdil, že
závod je iba v skúšobnej prevádzke a firma bude musieť v dohľadnom čase investovať do novej technológie.

A realita?
Takmer do roka a do dňa (6. 9. 2004)
sa zo závodu opäť valil zadúšajúci prach.
Občania protestovali. Na zasadaní MsZ
v októbri 2004 sa zástupcovia Swedwood-u opätovne dušovali za urobenie nápravy – výmenu filtrov, zakúpenie ďalších
zariadení...určite..., do konca roka...viete,
mnohomiliónová investícia. Z ich slov sa
nedalo prepočuť, že ich motiváciou je potreba zisku aj za cenu nedodržiavania limitov, predpisov a nariadení. Ani slovo o eti–lucy– ke podnikania v odvetví, ktoré je do značnej miery spojené s dopadmi na ŽP.
Termín dočasne povolenej prevádzky
do konca roka 2004 bol na spadnutie a vedenie OZ Drevotrieska muselo požiadať
Obvodný úrad životného prostredia
(ObÚŽP) v Malackách o jeho predĺženie.
Nastal ideálny čas pre prehodnotenie poSwedwood Slovakia, s. r. o., odštepný stojov.
závod Malacky I. – Drevotrieska v Malackách bol slávnostne otvorený 26. apríla Filtre. Kedy?
2001. Dôveryhodne pôsobiaca škandiStretnutie zainteresovaných strán sa
návska firma dostala do vienka predpo- uskutočnilo v novembri 2004. Swedwood
klady prosperity v regióne bohatom na Slovakia, s. r. o., sa písomne zaviazal znížiť
borovicové lesy. Borovica je tradičná suro- kapacity na sušiarňach, prisľúbil inštaláciu
vina používaná pri výrobe lacnejšieho elektrostatických odlučovačov a pravideldrevotrieskového nábytku. Rovnako dôle- ný monitoring kvality ovzdušia. A termín?
žitou motiváciou bol i dostatok kvalifiko- Jeseň 2005. Vraj tomu predchádza zložitý
vanej pracovnej sily.
výber dodávateľa. Výhovorka? Alebo je
pre firmu s množstvom závodov po celej
Nie je všetko zlato, čo sa blyští
Európe pár desiatok miliónov korún veľa?
Predstavitelia mesta i ostatní obyvate- Prečo museli s objednávaním filtra otáľať
lia Malaciek príchod veľkého investora do januára 2005? Veď manažment Swedprivítali. S nádejou očakávali, že švédska wood-u sa ešte v stavebnom povolení

Zabráni sľúbené
filtračné zariadenie
úniku emisií?
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v roku 1999 a neskoršie v povolení o skúšobnej prevádzke zaviazal navrhnúť a zrealizovať účinné riešenia v prípade únikov
škodlivín do ovzdušia.

pájajú aj do ochrany ŽP v regióne, kde
fungujú. Spolupracujú s občanmi a združeniami, finančne pomáhajú pri likvidácii
skládok, investujú do výsadby zelene
v okolí závodov, prispievajú do environmentálnych fondov. Ak sa chce Swedwood Slovakia, s. r. o., inšpirovať, nemusí pre
príklad chodiť ďaleko. V Rohožníku vybudoval Holcim (Slovensko), a. s., v spolupráci s občanmi a ekológmi súkromnú rezerváciu Konopiská. Vyťaženú jamu, ktorá
mohla skončiť ako úložisko odpadu, sa
podarilo premeniť na mokraď s rozlohou
takmer 10 ha, zachrániť ako náhradný biotop pre hniezdenie vodných vtákov a pre
chránené rastliny. Možností je aj v Malackách dosť. Stačí sa prejsť po rozbitej Továrenskej ul., pozrieť zdevastovaný pás zelene medzi cestnou komunikáciou a železničnou traťou, množstvo čiernych skládok
v okolí. Alebo verejná zeleň na sídlisku
Juh. Že nepatrí firmám? Samozrejme, ale
žijú tam ich zamestnanci s rodinami, teda
ľudia, ktorým ony síce dávajú chlieb, ale
rúbu im les a zamorujú ovzdušie. Je výroba iba o zisku alebo aj o morálke?

Čo na to úradníci?
Postoj úradu, v tomto prípade ObÚŽP,
ktorý má zo zákona povinnosť dbať na
dodržiavanie zákonov a noriem v oblasti
ochrany životného a prírodného prostredia, mal byť zásadnejší. Čo tak predĺžiť
povolenie prevádzky len na 6 mesiacov,
a nie do 31. 12. 2005? ObÚŽP nemá riešiť
problém zamestnanosti, ale rázne zakročiť proti firmám aj jednotlivcom prekračujúcim povolené rámce. Zdá sa, že občiansky tlak bude musieť smerovať nielen proti
producentom emisií, ale aj na podporu
úradníkov, ktorí musia byť na strane obča- Naskytá sa možnosť nápravy
nov a zákona.
Marhecké rybníky na konci katastra
Malaciek o patronát priam volajú. Ich súZdokumentovaná necitlivosť
časný stav je po prebagrovaní dvoch rybDevastovanie prírody a hazard so zdra- níkov alarmujúci. Z iniciatívy Vojenských
vím občanov – tak možno v skratke pome- lesov a majetkov (VLM) mali byť komerčnovať to, čo sa v Malackách už roky deje. ne využité. Ani vo VLM, zdá sa, nepochoLes okolo podnikov či torzo, ktoré tam zo- pili, že po vstupe SR do EÚ a po prihlásení
stalo po síce povolenom, ale vrcholne ne- sa k normám, ktoré sú záväzné, sa musí
citlivom zásahu (výrub pre firmy Lugo, zmeniť ich postoj k využívaniu lesa. V tomFritz, Sherlock), by malo byť mementom to smere budú potrebovať pomocnú rupre občanov Malaciek. Aspoň pre tú časť ku. Nielen od odborníkov na problematiobčanov, ktorá má pozitívny vzťah k prí- ku ochrany biotopov, ale aj od štátu, ktorý
rodným hodnotám, ako sú zdravý les, čis- by im mal kompenzovať straty z „hospotá voda v potoku, graciózne vážky poletu- dárskej nečinnosti”.
júce za letných dní nad hladinou rybníkov,
Neotvára sa tu priestor pre iniciatívu finočné koncerty žiab a prelety netopierov riem, ktoré stoja v bezprostrednom susednad korunami stromov, vodné vtáky učia- stve vojenských lesov či zmienených rybníce svoje mláďatá, ako prežiť. Pre menej kov? Prečo prosperujúce firmy ako Swedromantické duše môže byť argumentom wood či ďalšie finančne nepodporia začistý vzduch bez drevného prachu!
chovanie dôležitého biokoridoru nadregionálneho významu, biotop mokradí a miesJediné želanie – nežiť v prachu
to výskytu chránených rastlín a živočíchov
Všadeprítomný prach likviduje okolité (napr. bobra)? A je tu ešte jeden praktický
porasty a pri juhovýchodnom vetre preni- dôvod. Najmä drevospracujúca fabrika by
ká až do mesta. Vdychovanie jemných mala chrániť pás mokradí s jelšinami z hľačiastočiek následne spôsobuje alergie, ast- diska vlastnej bezpečnosti. Ak by sa zopamu, možno nádorové ochorenia. Chýba- koval rozsiahly lesný požiar z roku 1992,
júce štatistiky spoľahlivo nahradí logika. Je bez prirodzenej ochrany alúvia potoka
nesporne zdravšie dýchať vzduch bez emi- ľahnú výrobné haly a sklady popolom.
sií ako s nimi. Rovnako lesy sú pre živočíchy prirodzenejším prostredím ako odles- Nové skutočnosti
nené holiny, priemyselné haly a skládky
Tesne pred uverejnením tohto príspevodpadu. Každá výroba už svojou podsta- ku sa objavila nová skutočnosť. Swedwotou narúša prirodzené prostredie. Prílev in- od Slovakia, s. r. o., prišiel požiadať predstavestícií a rozvoj podnikov nemá len klad- viteľov mesta Malacky o podporu projeknú stránku v podobe zvýšenej zamestna- tu rozširovania drevoskladu. Od ObÚŽP
nosti a plnšej peňaženky – akokoľvek pôj- dostal negatívne stanovisko, pretože by
de o „ľahkú” výrobu či montáž čohokoľ- padlo ďalších 6 ha lesa. Hoci územný plán
vek, dopady na ŽP sú neodškriepiteľné.
ráta s rozvojom priemyslu v tejto zóne a expandovanie závodu sa predpokladalo,
Chýba environmentálne myslenie
v danom okamihu sa prejavilo pôsobenie
Dnes už je normálne, že seriózne fir- závodu v plnej nahote. Žiadne pozitíva na
my sa okrem maximálnej ekologizácie ich strane. Priamo na mieste a do očí predvlastného výrobného procesu aktívne za- staviteľov Swedwood-u to povedal primá-

Závažná Poruba, v ktorej má
Swedwood odštepný závod Jasná
„O vašich problémoch v Malackách
som informovaný od primátora Jozefa
Ondrejku. Nie je to závideniahodné.
U nás sa spoločnosť Swedwood Slovakia, spol. s r. o., etablovala už v roku 1994
a doteraz sme nezaznamenali žiadny
ani najmenší problém so znečisťovaním
ŽP. U nás bola zriadená „čistá” prevádzka s výrobou hranolov z mäkkého listnatého dreva. So situáciou v Malackách
sa to nedá porovnať. V roku 2004 dokonca Swedwood Slovakia, spol. s r. o., rozšíril svoju činnosť a na 6 ha postavil nové výrobné haly s investíciou asi 700 miliónov Sk, čo sme uvítali.”
Ing. Gabriela Reháková,
vedúca oddelenia územného rozvoja, dopravy a služieb MsÚ v Malackách
„Mesto má v kauze Swedwood takpovediac zviazané ruky. Do problému
môže zasahovať len z pozície stavebného úradu. Ak kompetentné orgány
v tomto prípade Obvodný úrad ŽP
v Malackách ako orgán ochrany ovzdušia a hygienici schvália predĺženie skúšobnej prevádzky, musíme to rešpektovať. Nemáme zákonné právo postaviť sa
proti. Môžeme len apelovať, ale nie prikazovať.”
Ing. Patrícia Hanzová,
vedúca oddelenia životného
prostredia ObÚ v Malackách
„K problematike Swedwoodu som
sa vyjadrovala koncom roku 2004. Odvtedy k podstatným zmenám nedošlo.
Swedwood má predĺženú skušobnú
prevádzku do 31. 12. 2005. V tomto období musia vykonať inštaláciu elektrofiltra (termín jeho osadenia sa predpokladá cca v mesiaci august 2005). Do konca roka by sa mala uskutočniť skúšobná
prevádzka elektrofiltra, tak aby najneskôr do konca roka 2005 bola stavba
riadne skolaudovaná a stanovené podmienky prevádzky elektrofiltra z hľadiska ochrany ovzdušia. V prípade, že sa
počas súčasnej predĺženej skúšobnej
prevádzky vyskytnú problémy (nadmerné prášenie), Obvodný úrad životného
prostredia operatívne zasiahne a urobí
nápravu. Takáto situácia nastala 6. 2.
2005. Hneď na druhý deň bolo zvolané
rokovanie so zástupcami Swedwood
a verím, že prísľuby, ktoré dali, aj naplnia.
–lucy–
tor a pracovníci mesta, aj ja ako zástupca
občanov. Veď o koľko ľahšie by sa hociktorej firme žiadalo o čokoľvek, ak by
mohla s hrdosťou deklarovať – dali sme
milión na výsadbu zelene, iniciovali sme
environmentálnu súťaž na školách, zaplatili sme deťom školy v prírode... Nič také!
Ani náznak ekologického prístupu.
Na ostatnom stretnutí som K. Gullesenovi povedal, že občania mesta očakávali,
že švédska spoločnosť bude v Malackách
„number one”. A že pravda je, bohužiaľ,
iná. Vyrúbať 6 ha lesa a uskladniť tam surovinu je veľmi jednoduché riešenie. Zorganizovať si harmonogram dodávok drevnej hmoty a nemať zbytočne preplnené
zostávajúce drevosklady v areáli závodu
je druhá vec. Nuž necháme sa prekvapiť,
či nami predložené pripomienky a ponuky na spoluprácu padnú na úrodnú pôdu
a či aj vo Swedwood-e v Malackách začnú myslieť aj ekologicky. Alebo budeme
musieť intervenovať na im nadriadených
miestach a vec ďalej medializovať? Držme
im palce, ale pozorne ich sledujme!
MILAN VALACHOVIČ,
poslanec MsZ Malacky – biológ

P OZ N Á M K A R E DA KC I E : Vzhľadom
na obmedzený priestor prinesieme vyjadrenie zástupcov Swedwood Slovakia, spol.
s r. o., v najbližšom čísle Malackého hlasu.
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SERVIS ČITATEĽOM / INZERCIA

Optické

centrum

je rajom zliav 20 %, 30 %, 40 %.
Slnečné okuliare už od 790 Sk.
Poskytujeme zľavy z lekárskeho poukazu na okuliare.
Optické centrum Evergreen nájdete na Sasinkovej ulici 1/A
(vedľa Ľudovej banky) v Malackách.
Objednať na vyšetrenie sa môžete na tel.:

034/772 20 37

E-mailový kontakt: opticke@centrum.sk

Otváracie hodiny: Po–Pia: 9.00 – 18.00 h, So: 9.00–12.00 h.
MH 05 F3

Aktuálna téma pre ľudí
po štyridsiatke
Multifokálne okuliarové šošovky –
ideálne riešenie

VARILUX®:
• najpredávanejšia multifokálna šošovka na svete,
• ucelená ponuka troch rôznych typov
individuálne vyrábaných multifokálnych
okuliarových šošoviek, ktoré perfektne
splnia vaše nároky a potreby.
Varilux® Panamic™ –
úplná sloboda videnia
Multifokálna okuliarová šošovka najnovšej v poradí už piatej generácie. Je určená aktívnym, dynamicky žijúcim ľuďom,
vyžadujúcim vysokú kvalitu videnia. Je
tiež odporučená citlivejším nositeľom, ktorí sú znepokojení a majú obavy z adaptácie na multifokálne okuliarové šošovky,
a pre tých, ktorí si prajú a chcú úplne využívať celý a ničím nerušený priestor.

DROBNÁ INZERCIA
• Predám drevený obklad – tatranský profil. Cena: 145 Sk/m2 vrátane dovozu. Kontakt: 0905/465733.
• Lacné autovýfuky a autodiely. Kontakt:
038/532 45 28.
• Kúpim mužský záhorácky kroj, aj jednotlivé časti. Kontakt: 0902/87 35 79.
• Prenajmem 1-izbový byt nezariadený na
3. poschodí. Kontakt: 0903/22 52 13.
• Súrne predám 4-árovú záhradku s chatkou. Kontakt 0903/70 08 66.
• Hľadám prácu v administratíve popri štúdiu na VŠ. Kontakt: Ivana Trenčanská, Záhorácka 79, Malacky, tel.: 0902/10 60 49.
• Predám 3-izbový byt v OV aj s garážou
v lokalite Malacky-Domky.
Kontakt: 034/772 22 25, 0910/19 06 64.
• Predám priestranný, slnečný, prerobený
3-izbový byt v OV vo Veľkých Levároch
so samostatným kúrením, pivnicou, maličkou záhradkou, garážou priamo v bytovke. Ihneď voľný. Cena dohodou. Kontakt:
0905/90 80 01, 0908/02 86 76.
NÁŠ TIP NA NÁKUP

v supermarkete

OD 21. 2. DO 27. 2. 2005
• Lagris, ryža vo varných vreckách za
12,00 Sk • Bambino, 100 g za 16,50 Sk •
Baldovská minerálka, 2 l za 9,90 Sk
MH 05 B2

Oslaďte si život s HVIEZDOU!
MH 05 B3
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Varilux Comfort® –
okamžité ostré videnie
Táto multifokálna okuliarová šošovka
bola dizajnovaná na uľahčenie prechodu
pohľadu z pozerania do diaľky na pozeranie do blízka a naopak. Zaostrenie je okamžité, bez straty času. Videnie je hneď ostré, nie sú potrebné žiadne zbytočné pohyby hlavou. Ponúka veľmi dobrý komfort
nosenia.
Varilux Liberty® – funkčné videnie
na všetky vzdialenosti
Je odporučená všetkým presbyopom,
ktorí si prajú a chcú dostať vysokú kvalitu
a renomovanú značku Varilux za prijateľnú cenu. Je dostupná v menšom rozsahu
materiálového prevedenia. Je to najlepšia
multifokálna okuliarová šošovka vo svojej
kategórii.

RADOSLAVA BINČÍKOVÁ,
očný optik a optometrista

Mesto Malacky
ponúka na

ODPREDAJ

nehnuteľností
(nebytové priestory
aj s pozemkami)
na Hviezdoslavovej ul.
a Ul. J. Kostku
v Malackách.

Záleží nám na Vás
a Vašom zdraví!

Žiadosť o odkúpenie nehnuteľností
je potrebné predložiť písomne
do podateľne MsÚ v Malackách,
Záhorácka 1919, 901 01 Malacky

Príďte a uvidíte!

do 11. apríla 2005 do 12.00 h
v riadne zalepenej obálke
s výrazným označením

Nehnuteľnosti mesta – PONUKA.
Kontaktnou osobou Mesta Malacky
pre styk s verejnosťou v tejto veci je

špecializované pracovisko
očnej chirurgie

Ing. Zuzana Danišíková
telefón 034/796 61 65, 796 61 00
danisikova@malacky.sk
Podrobnosti o odpredaji nájdete
na vývesnej tabuli na MsÚ,
vo videotexte a teletexte

Informácie o našich službách Vám poskytneme v čase od 8.00 do 16.00 h
Gagarinova 7/B • 821 03 Bratislava II • 02/43 63 56 44–46
cmo@cmo.sk • www.cmo.sk

RECEPT PANI VOZÁROVEJ

Jablkový závin
SPOTREBA:

40 dkg hl. múky, 1 vajce,
4 dkg masla, do cesta asi 1/8 l vody,
lyžička octu, trocha soli, 1 kg jabĺk,
15 dkg strúhanky, 15 dkg cukru,
15 dkg tuku, škorica,
postrúhaná kôra z citróna
POSTUP:

Jablká olúpeme (najlepšie kyslé,
sladké sa ťažko rozpekajú). Na dosku
preosejeme múku. Do osolenej vody
pridáme maslo, ocot a všetko zohrejeme tak, aby bola tekutina teplá, nie horúca. Pridáme vajce a nožom vmiesime
do múky tekutinu. Rukami spracujeme
cesto, kým nie je lesklé a hebké. Rozdelíme ho na tri bochníky, ktoré poukladáme na pomúčenú dosku tak,
aby sa nedotýkali. Bochníky pomúčime a prikryjeme nahriatym hrncom.
Na časti tuku do ružova opražíme strúhanku. Na pomúčenej utierke bochník
mierne rozvaľkáme a potom cesto vyťahujeme od stredu ku krajom (podľa
veľkosti plechu). Potrieme ho tukom,
vysypeme strúhankou a naukladáme
naň postrúhané jablká, ktoré posypeme cukrom, škoricou alebo aj posekanými orechmi a znova strúhankou. Nadvihneme jednu stranu utierky, závin
stočíme a preložíme na vymastený
plech. Hotový závin pomastíme a rovnakým spôsobom spracujeme ďalšie
dva bochníky. Pri pečení potierame tukom a mliekom. Pečieme pomaly asi
40 minút.
Predáme štyri odlievané prenosné
BETÓNOVÉ GARÁŽE so železnými
dvermi s rozlohou 14 m2. Je potrebné zabezpečiť si odvoz. Pri hromadnom odbere možná zľava. Kontakt:
02/49 26 62 01 od 8.00-16.00 h.
MH 05 F7

ĎALŠIE INFORMÁCIE NÁJDETE NA ADRESE

www.malacky.sk

8. 12. 2004 CMO získalo medzinárodný certifikát kvality ISO 9001:2000,
ako prvé pracovisko očnej chirurgie na Slovensku. CMO je zmluvným
partnerom VšZP, CHZP Apollo, Spoločná zdravotná poisťovňa.
MH 05 F2

KTO JE NA FOTOGRAFII?

Záleží vám na vašej
Milí čitatelia,
budúcnosti?
mnoho z vás si myslelo, že na foObávate sa, že nebudete schopný finančne zabezpečiť kvalitné štúdium
svojim deťom?
Desí vás predstava, že zo zdravotných dôvodov nebudete môcť pracovať?
Nezúfajte, máme pre vás riešenia šité
priamo na mieru. Stačí, ak nás kontaktujete na tel. čísle 0908/13 95 72.
MH 05 F8

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.
V ktorom roku začalo v Malackách
premietať kino?
Odpoveď spolu s nalepeným kupónom a vašou adresou pošlite do redakcie,
alebo vhoďte do schránky s označením
Malacký hlas na budove MsÚ do 1. marca. Za správnu odpoveď z minulého čísla
odmeníme vkladnou knižkou Máriu Puškáčovú zo Záhoráckej ulice v Malackách.
Prosíme výherkyňu, aby sa ohlásila v redakcii.
KUPÓN
DEXIA BANKA SLOVENSKO

4

tografii v minulom čísle je Mgr.
Alena Kmecová či Alena Heribanová. Išlo však o muža. S dlhšími
vlasmi podaktorí správne spoznali Vlada Zetka.
Spomedzi nich sme vyžrebovali Danielu Stískalovú z Písnikov v Malackách.
Dnes tu máme opäť novú úlohu. Uhádnete, kto je
na fotografii? Prezradíme, že na hlave často nosí
prilbu. Tak neváhajte, vezmite papier a pero a pošlite nám svoje tipy spolu s nalepeným kupónom
do 1. marca. 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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POSTREH Z ULÍC
Hoci sa občania pri nakladaní s komunálnymi odpadmi začínajú správať racionálnejšie a zodpovednejšie, aj tak sa podaktorí sem-tam nevyhnú niektorým nešvárom. Nie je výnimkou, ak inak vyprázdnený kontajner zapĺňajú prázdne kartónové krabice, prepravky či iné obaly – nestlačené PET fľaše, obaly od mlieka, džúsov
ani nehovoriac. Ktorí ľudia ešte stále takto
konajú? Sú to sebci, ktorých nezaujíma, že
okolo nich existujú aj ďalší občania, alebo
sú len pohodlní zošliapnuť otvorenú PET
fľašu a znova ju uzavrieť, rozložiť krabice
od mlieka, džúsov alebo roztrhať kartónovú krabicu a vhodiť ju do kontajnera na
papier? Zostáva len dúfať, že sa po prečítaní tohto príspevku zamyslia nad svojím
konaním. Ostatných prosíme, aby boli všímaví a upozornili takýchto spoluobčanov
na ich nevhodné správanie. Ide predsa
o naše peniaze a prostredie, v ktorom žijeme.
–mh–
MALACKÝ HLAS
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Trinásť sŕdc
spojených
ocenením

Mgr. Branislav
Vladimír Jurkovič
Orth
O tom, že MalacBranislav Orth je
ky sú dobrým miesbasketbalovým matom pre život, dnes
nažérom a trénevie každý Malačan.
rom v jednej osobe.
Spoluautorom loga
Pod jeho vedením
s týmto sloganom je
sa malacká basketgrafik Vladimír Jurkobalová mládež úspešne prezentuje na do- vič. Vytvoril aj nové logo mestskej televí18. februára 2005 sa po dvoch romácich i medzinárodných turnajoch. zie a podnikateľského inkubátora. V rokoch opäť otvorili dvere pomyselnej
V decembri 2003 obsadili v talianskom koch 2003 a 2004 dal vizuálnu podobu
siene určenej významným MalačaTerste jeho zverenci spomedzi ôsmich niekoľkým publikáciám o Slovensku. Tri
nom, ktorí svojím účinkovaním šíria dobeurópskych družstiev druhé miesto. O rok z nich vyšli v 13 jazykových mutáciách
ré meno Malaciek, aby do nej vstúpili ďalší
neskôr na rovnakom turnaji v ešte silnejšej a slúžili na prezentáciu našej krajiny pred
trinásti laureáti Pálfiho srdca. Každý z držiteľov
konkurencii skončili tretí. Branislav Orth vstupom do Európskej únie. Graficky sa
tohto prestížneho ocenenia, ktoré udeľuje primátor mesta každé dva roky, úspešne organizuje i celoslovenský turnaj podieľal na desiatkach ďalších kníh a stal
dosiahol v oblasti svojho pôsobenia v rokoch 2003–2004 mimoriadne úspe- pouličného basketbalu – Streetball.
sa víťazom súťaže kalendárov vo Viedni.
chy. V koho rukách sa teda právom ocitlo mýtmi opradené Pálfiho srdce?
Pavel Čaniga
Ivan Ábel
Sestra Monika
roky pracovala v miestnom spolku SlovenPavel Čaniga je
Ivan Ábel začínal
v. m. Mgr. Katarína
ského Červeného kríža v Malackách. On jedným z najúspešako animátor v SloMandráková
sám priviedol k tejto šľachetnej činnosti nejších plastikových
venskej televízii. V roSestra Monika
svoje deti i zaťa. Vo Vianočnej kvapke krvi modelárov na Sloku 1996 odišiel do
chcela pôvodne študaroval túto vzácnu tekutinu už po vensku a nestratil sa
Krakova, kde začal
dovať medicínu, ale
108-krát.
ani v celosvetovej
produkovať pre amenapokon vstúpila do
konkurencii. Jeho tarický Cartoon Netrádu Kongregácie
MUDr.
lent bol už viackrát ocenený titulom maj- work. Svojou animátorskou kreativitou
Notre Dame. V roku 1999 odišla do afric- Marián Haramia
stra Slovenska. Minulý rok sa už po niekoľ- a kameramanským umením sa už tri roky
kého Konga, kde dodnes pomáha chuMarián Haramia
kýkrát zúčastnil na prestížnej medzinárod- úspešne prezentuje v New Yorku. V roku
dobným a chorým. Organizovala tu nie- pôsobí ako lekár pri
nej súťaži modelárov v Spojených štátoch, 2002 jeho krátky film získal cenu Emmy
koľko finančných zbierok i zbierku šatstva slovenskej reprezenkde obsadil 4. miesto. Zaslúžene sa preto Americkej televíznej akadémie. V roku
a liekov. Vďaka sestre Monike stojí v mes- tácii
športových
stal slovenským modelárom roka 2004. 2004 bol videoklip pre novozélandskú skute Mukulakulu nová misijná stanica. O kra- strelcov. Stal sa prSvoje skúsenosti uplatňuje aj ako hlavný pinu Steriogram, na ktorom sa Ivan Ábel
jine, kde sa chodí po zlate a umiera od vým predsedom Lerozhodca na slovenských šampionátoch podieľal ako hlavný animátor, nominovaný
hladu, prednášala počas svojho krátkeho kárskej komisie Slovenského streleckého v modelárstve.
na prestížnu cenu MTV Music Video
návratu na rôznych miestach Slovenska. zväzu a v roku 1996 pripravoval našu reAward.
Ocenenie získala za svoju misionársku prezentáciu na olympiádu v Atlante. Od Doc. RNDr. Aladár Valent, PhD.
činnosť.
roku 1998 pracuje i s telesne postihnutýDocent v odbore
Beáta Reifová
anorganickej chémie
Prirodzený herecpplk. Ing.
Aladár Valent, bývalý
ký talent a umenie
Zdenko Závodný,
prodekan pre rozvoj
improvizácie Beáty
pplk. Ing.
a súčasný podpredReifovej obohacujú
Július
seda akademického
každé predstavenie
Predajniansky,
senátu Farmaceuticmalackého ochotnícnrtm.
kej fakulty UK, je aukeho Divadla na hamMartin Horský
torom takmer 60 vedeckých publikácií, bálku. Svojimi výkonmi zaujala porotu ce(zľava)
z ktorých 12 vyšlo v zahraničí. Pravidelne loslovenského Festivalu Aničky Jurkovičosa zúčastňuje konferencií a vedeckých vej, kde v rokoch 2003 a 2004 získala cesympózií v Európe i Spojených štátoch. nu za najlepší ženský herecký výkon.
V rokoch 2003 a 2004 dosiahol významBeáta Reifová sa venuje i mladým
né vedecké výsledky v oblasti výskumu ochotníkom Detského divadelného štúkoordinačných meďnatých zlúčenín, kto- dia. V roku 2004 s nimi naštudovala divaré publikoval v dvoch najrenomovanejších delné stvárnenie putovania kráľa Odysea,
časopisoch tejto oblasti – Journal of Coor- ktoré sa stretlo s veľkým ohlasom.
Zdenko Závodný, Július Predajniansky mi športovcami, s ktorými absolvoval let- dination Chemistry a Coordination CheMARTIN VIDAN,
a Martin Horský patria medzi najskúse- nú paralympiádu v Sydney. V roku 2003 mistry Review.
foto: archív
nejších členov záchranárskeho modulu sa zúčastnil aj svetového šampionátu na
pre zahraničie Hasičského a záchranného Cypre či Majstrovstiev Európy. Doktor
zboru v Malackách. Pravidelne sa zúčast- Haramia pripravoval našich strelcov i na 4. marca o 19.00 h bude v SD ZCK koncertom Zuzany Homolovej odštartovaný
ňujú na medzinárodných taktických cvi- Letné olympijské hry v Aténach, kde v ro- ďalší ročník tradičného podujatia organizovaného ZCK Malacky –
čeniach a záchranárskych súťažiach. Jed- ku 2004 otváral olympijskú strelnicu.
nu z najťažších skúšok vo svojom živote
zložili koncom roka 2003. 27. decembra Emil Jung
prišiel pokyn na okamžitý odlet do Iránu,
Emil Jung sa poktorý postihlo ničivé zemetrasenie. čas dlhoročnej špor17-členný slovenský tím po boku záchra- tovej kariéry stal
Počas nej sa 20. marca o 19.00 h predstaví v barokovom štýle nemenej známe
nárov z celého sveta niekoľko dní bez mnohonásobným
a populárne hudobné teleso Diabolské husle Berkyho Mrenicu. Ich tentoraz baprestávky prehľadával prašné ruiny, za čo majstrom republiky
rokové melódie sa ponesú františkánskym kostolom.
sa im osobne poďakoval aj iránsky prezi- vo vodnom motorizPre milovníkov muzikálových melódií bude bonbónikom vystúpenie Františka
dent.
me a na stupienok
víťazov sa viackrát postavil i na európ- Ďuriača a jeho hostí, ktoré sa uskutoční 3. apríla o 18.00 h v SD ZCK.
Štvorlístok podujatí uzatvorí 10. apríla o 17.00 h v SD ZCK Bratislavské gitaroMilan Kožuch
skych šampionátoch.
Milan Kožuch je
Pod jeho vedením žne malacký oddiel vé kvarteto.
Novinkou tohto ročníka je podujatie Malej hudobnej jari – hudobná rozprávka
držiteľom diamanto- vodného motorizmu úspechy na národvej Jánskeho plakety. ných i medzinárodných súťažiach. Jeho pre deti, ktorú budete môcť navštíviť 2. apríla o 16.00 h v SD ZCK.
Krv daruje pravidel- úspechy ocenil v roku 1999 i predseda
Vstupenky sú už v predpredaji v SD ZCK – na Diabolské husle 150 Sk, rozprávku
ne štyrikrát do roka. vlády Mikuláš Dzurinda. V roku 2004 zísVzorom sa mu stala kal Emil Jung ako 60-ročný titul majstra 20 Sk a ostatné podujatia 70 Sk. Máte možnosť zakúpiť si i abonentku na predstavenia v hodnote 300 Sk.
–mh–
mama, ktorá dlhé Slovenska v kategórii T 850.

Malacká hudobná
jar 2005

VYZUJTE SI PAPUČE A PRÍĎTE ZA KULTÚROU DO ZCK MALACKY

25. február o 17.00 h – Pozdravy zo Záhoria – vernisáž výstavy olejomalieb Jaroslava Salaya
26. február o 18.00 h – DNH – A. Procházka: S tvojou dcérou nikdy
27. február o 16.00 h – Rozprávková nedeľa – Divadlo
Zanzara: O modrej čiapočke
28. február o 9.00 a 11.00 h – Stretnutie s Táliou pre ZŠ
– Divadlo Zanzara: Vynález
4. marec o 19.00 h – I. koncert Malackej hudobnej
jari, koncert Zuzany Homolovej, hudobný doprovod

13. marec o 16.00 h – Kinečko – filmová nedeľa, ľudová
rozprávka Martinko Klingáč
14. marec o 10.00 h a 14.00 h – filmové predstavenie
pre MŠ a ŠK – ľudová rozprávka Martinko Klingáč
16. marec o 14.00 h – Akadémia III. veku
16. marec o 19.00 h – cyklus cestopisných večerov Podkarpatská Rus, OZ M.L.O.K. a CK KUDRNA
18. marec o 17.00 h – zakladanie Klubu priateľov ľudového umenia (Drotárstvo)
19. marec o 18.00 h – DNH – J. G. Tajovský, J. A Š. Mo– Samuel Smetana
ravčíkovci: Ženský zákon
5. marec – o 18.00 h – DNH – W. Shakespeare: Sen 20. marec o 17.00 h vo františkánskom kostole – II. konnoci svätojánskej
cert Malackej hudobnej jari, baroková hudba – Diabol9. marec o 17.00 h – Babinec s Dadom Nagyom a spi- ské husle B. Mrenicu
sovateľom Dušanom Dušekom
21. marec – otvorenie výstavy Kuchyne starých materí
MALACKÝ HLAS
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30. marec – Zakladanie herbárov pre žiakov Základ-

ných škôl

VÝSTAVY v SD ZCK
do 18. marca – Záhorie v obrazoch Jaroslava Salaya
od 21. marca do 25. marca – Kuchyne starých materí
od 7. marca do 12. marca – Poľovnícka výstava
KINO ZÁHORAN
5.–6. marec – Po západe slnka, akčná komédia
12.–13. marec – Honba za pokladom, akčný thriller
19.–20. marec – Alexander Veľký, historický veľkofilm
Začiatok predstavení je o 18.00 h.
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

PÍSANÉ NAŠÚ REČÚ

alebo

okénko jak biuo,
jak je... a jak bude
Pálená trvauá
Ked sem byu ešče zednícky učeň,
pani Gašparová ondulérka mja poprosiua, aby sem im opraviu umývaduo.
Kymácauo sa í sem a tam. Já sem byu
hned ochotný í to spravit. Donéseu
sem si vercajch, fandlu, kelňu, maltu,
špalíky a za chvílu byuo umývaduo hotové. Pani Gašparová sa mja opýtaua,
co je dužná. Já sem bez rozmýšlaňá
povidau, aby mi spraviua trvalú. Vuasy
sem mjeu dosci dúhé, aj vlnku sem si
robiu. Tak sa í dobre natáčali. Ked už
mjeua vuasy natočené, tak mja strčiua
pod nejaký koš a zapjaua elektriku. Aj
mja to páliuo, ale moseu sem vydržat.
Aj sa to volauo "pálená trvauá". Ked
mja už daua spod teho koša preč, nátačky odtočiua, tak sem byu jak baránek kudrnatý. To sa mi velice lúbiuo.
Horší to byuo na druhý deň. Sceu sem
sa učesat, ale hrebeň sem nemoheu
ani pohnút. Išeu sem sa poradzit holičovi Nikmanovi. Ten mi dau takú dobrú radu, aby sem si dau do vody cukru
a ftem si umývau vuasy. To sem ale dopadeu. Vuasy sa mi zlepili a teprvá sem
moseu ít k holičovi, aby mja ostrihau
dohoua.
Takto sem dopadeu z mojú parádú.
Uš sem nemjeu ani pjeknú vlnku z vuasú, ale ani trvaú. Moseu sem čekat, až
mi vuasy dorostnú, aby sem si aspoň tú
vlnku na ních moheu spravit.
FRANTIŠEK OSUSKÝ

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

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

ZABÁVA NÁS PÁN BAKLÍK
– Múj muž mi dovolí šecko!
– Aj nevjeru?
– Né, také vjeci robím bez povoleňá.
•••
Na smrtelnej posteli leží Francek, nechá si zavouat ženu a úpenlivje ju prosí:
– Povjedz mi čistú pravdu! Byuas mi
ňekedy nevjerná? Je to moja poslední
žádost pred smrcú.
– No dobre, ale co ked náhodú neumreš?
•••
– Ferinku, co nové ve škole?
– Dostau sem pjetku z prírodopisu.
Učitelka sa mja opýtaua, co nám dáva
slépka a ovca. Já že vajca, vlnu.
– Šak to je správne!
– No a potom sa opýtaua, co nám
dáva kráva. Já že domáci úlohy.
•••
Povidá Francek v šenku Imrovi:
– Prednedávnem sem čítau, že alkohol poškodzuje zdraví. Mosím s tým
prestat!
– S picím?
– Co ti šibe? S čítaním!
•••
– Starenko, jak sem došeu na svjet? –
pýta sa mauí Janíček.
– Donéseu ťa bocián.
– Takže adopcia! Ešče ščascí, že nemám po tatovi dúhý zobák!
•••
Vedúcí reštaurácie prijíma nového
kuchára a pýta sa ho, čím sa može pochválit.
– Vím tak friško obalovat šnicle, že
k temu nepotrebujem aňi maso!
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Gabriel Brajer – najlepší
džudista roka 2004
Uplynulý rok 2004 bol v histórii
džuda TJ Strojár Malacky jubilejným desiatym. Malackí džudisti
v ňom opäť potvrdili, že právom
patria medzi národnú špičku. Na
celoslovenských súťažiach sa im
podarilo získať dva majstrovské tituly, ktoré vybojovali Veronika Valentová a František Nagy.

Za najlepšieho športovca oddielu bol
tentoraz vyhlásený G. Brajer. Ten sa na
stupienok víťaza postavil päťkrát, z toho
dvakrát na medzinárodných Veľkých cenách v Poprade a v Bratislave a na majstrovstvách Slovenska starších žiakov mu
patrila bronzová medaila.
O rozhovor sme požiadali toho najpovolanejšieho, dnes predsedu oddielu s aktívnymi 35 členmi, Ing.
Ivana Brajera.
Môžete nám priblížiť bilanciu úspechov malackých džudistov za posledných desať rokov?
V uplynulých desiatich rokoch štartovali v 183 súťažiach, kde celkovo získali
784 umiestnení na prvých troch miestach. Bolo to 237 prvých, 278 druhých
a 269 tretích miest. Na majstrovstvách
Slovenska v jednotlivých kategóriách máme na svojom konte 15 zlatých, 11 strieborných a 22 bronzových medailí. Najviac majstrovských titulov získala Magda
Suchánková – šesť, ďalšie vybojovali:
Eliška Brajerová – štyri, Veronika Valentová – dva a po jednom Jozef Zapatický,
Ondrej Papiernik a František Nagy.
Určite ste na majstrovstvách Slovenska v uplynulom roku nebrali len
zlaté medaily. Aké ďalšie umiestnenia
ste získali?
Naši džudisti nestáli len na najvyšších
stupienkoch. Tešili nás i druhé miesta Eliš-

ky Brajerovej medzi juniorkami, Sone
Kunštekovej medzi mladšími žiačkami,
Dávida Vavrinca medzi staršími žiakmi
a Magdy Suchánkovej medzi ženami.
Bronz pridali V. Valentová a D. Vavrinec
v kategórii dorastu, L. Kolandrová a O.
Papiernik medzi mladšími žiakmi, G. Brajer a M. Orgoň medzi staršími žiakmi
a M. Suchánková pridala k striebru v absolútnej váhovej kategórii i bronz vo
svojej váhovej kategórii žien.
Ktorých ďalších podujatí okrem MS
sa malackí džudisti zúčastnili?
Rok sme začali ligou dorastencov
v Žiline a skončili v decembri Memoriálom J. Grígera vo Vrútkach. Celkovo sme
absolvovali 23 súťaží.
V marci bolo 13 džudistov na Pohári
olympijských nádejí v Galante, na Veľkej
cene Žiliny bolo 7 starších žiakov a 16
Malačanov sa zúčastnilo Veľkej ceny Sokola v Bratislave, z ktorej si 8 odnášali
diplomy a medaily za prvé tri miesta.
Apríl patril druhému kolu Olympiády
mládeže v Bratislave, kde bodovali 8 zo
14.
V auguste sa uskutočnilo pod vedením trénerky Evy Minárikovej kondičné
sústredenie na letnom kúpalisku v Malackách. V septembri 10 štartovali na
Veľkej cene Kolárova, prvenstvo tu získali O. Papiernik a M. Granec. Na Judo
Grand Prix Slovakia 2004 v Galante bolo
13 Malačanov. Najlepšie sa darilo K. Brajerovej, ktorá medzi mladšími žiačkami
získala druhé miesto, a E. Minárikovej,
ktorá obsadila taktiež druhé miesto medzi juniorkami. Nasledovala olympiáda
mládeže, tentoraz sa 10 z 15 Malačanov
umiestnili medzi prvými tromi vo svojich
kategóriách. Vo Vrútkach sa najviac darilo S. Kunštekovej.
Predstavili sa malackí džudisti aj
v zahraničí?
V apríli sme boli na Veľkej cene

Kostíc v ČR. D. Hospodársky tam získal
prvé miesto a P. Kunšteková druhé
miesto. Na Veľkej cene Viedne obsadil
O. Papiernik 3. miesto. Tretím turnajom
v zahraničí bola Veľká cena Koroncó
v Maďarsku. Prvenstvo patrilo Z. Kaňkovej a D. Vavrincovi, druhé miesto obsadil
J. Habuda a L. Pivačková, tretie zase M.
Orgoň. V zahraničí sme mali i sústredenie, a to v talianskom Cesenatiu.
Aké podmienky majú džudisti v TJ
Strojár?
Podmienky si vytvárame sami. Najdôležitejšiu úlohu však zohrávajú financie.
Činnosť si nevieme predstaviť bez sponzorov. Viacročnými sú hlavne Nafta, a. s.,
Gbely a Pozagas, a. s., Malacky. V minulom roku nám firma Interiér z Lábu zakúpila 14 žineniek Judo tatami, a tak máme
po troch rokoch v Malackách možnosť
skompletizovať prvé súťažné tatami, ktoré sa skladá z 32 kusov týchto žineniek.
V posledných rokoch veľmi pozitívnu
úlohu zohrala možnosť využitia 2 % zo
zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. V minulom roku sa nám podarilo
týmto spôsobom zabezpečiť asi 43 tis.
Sk na činnosť klubu. Nevieme si ju predstaviť ani bez pomoci rodičov našich
mladých džudistov. I na výročnej schôdzi
sa ich zúčastnilo 18.
Ako ste začali tento rok?
Už v januári sa 19 našich džudistov
zúčastnilo 1. kola Olympiády mládeže
v Pezinku a boli úspešní. Získali 5 prvých, 6 druhých a 5 tretích miest.
Vo februári sa opäť v Pezinku konalo
1. kolo ligy dorastencov a junioriek. Malačania v zložení Vavrinec, Nagy, M. Papiernik a Brajer sú z ôsmich štartujúcich
družstiev ako nováčik zatiaľ na 6. mieste.
Naše pretekárky hosťovali na tomto turnaji za družstvo Trnavy, ktoré obsadilo
v tomto kole súťaže junioriek 3. miesto.
Boli to Mináriková, Pivačková, Kaňková
a Valentová.
Najmladší členovia oddielu sa vo februári zúčastnili v Galante na 1. kole súťaže Západoslovenského kraja. Najviac
sa darilo S. Michálkovi, ktorý obsadil vo
svojej kategórii najvyššiu priečku. V tomto roku by sme chceli v Malackách usporiadať v ŠH Malina mládežnícky turnaj
v džude. Verím, že pritiahne do našich
radov ďalších záujemcov o tento dnes
už v Malackách populárny šport.

Jozefovia Jurkovičovci – otec a syn. Obaja upísali kus svojho života poľovníctvu a streleckým súťažiam.

So zeleným klobúkom
Poľovnícky salón hotela Atrium sa
stal začiatkom januára miestom zasadnutia rady Okresnej organizácie
Slovenského poľovníckeho zväzu
Malacky (OO SPZ), na ktorom
zhodnotili mimoriadne bohatú a na
dobré výsledky plodnú činnosť poľovníkov na Záhorí za uplynulý rok.
Zo všetkých spomenieme niektoré.

Rok 2004 tradične „odštartoval” januárový poľovnícky ples v Zohore. V marci
mohli zase milovníci poľovníctva obdivovať vystavované trofeje ulovenej zveri,
z ktorých bol zlatou medailou ocenený srnec 133,6 Cic bodov z PZ Závod. V mesiaci poľovníctva v júni bolo na slávnostnom zasadnutí vyznamenaných 36 poľovníkov z okresu, z toho dvaja získali ocenenie Zlatý kamzík, jeden zlatú medailu
SPZ.
Dôležitou súčasťou činnosti OO SPZ
je i výchova nových poľovníkov. V júli sa
preto vo Vysokej pri Morave zišlo 43 nadšencov, aby vykonalo skúšky o prvý poľovnícky lístok.
Výborné výsledky poľovníci zaznamenali v streleckých súťažiach. Na júlovej súťaži o Pohár predsedu OO SPZ Malacky
M 600, ktorý sa konal na strelnici ŠSK
ANTON PAŠTEKA Malacky, si spomedzi 39 pretekárov traja
Foto: archív vystrieľali titul majstra streľby. Na oblast-

ných majstrovstvách SPZ M 600 na strelnici v SPZ Senica v Čáčove sa Ing. Jozef
Jurkovič umiestnil na 2. mieste a rovnako
získal titul majstra streľby. Jeho príklad nasledoval i Daniel Jurkovič.
Šnúra ocenení pre členov OO SZP
Malacky sa týmto nekončila. Pri príležitosti Dní sv. Huberta v septembri 2004 si vo
Svätom Antone prevzal Ing. Ferdinad
Vrablec z rúk prezidenta SR Ivana Gašparoviča a prezidenta SPZ Mariána Lipku
medailu sv. Huberta, ktorá mu bola udelená za dlhoročnú prácu na úseku poľovníctva a ochrany prírody.
V uplynulom roku sa zablysol i Michal
Rečný z Plaveckého Podhradia, ktorý sa
vo vábení jeleňov kvalifikoval na majstrovstvá Európy 2005.
Treba podotknúť, že činnosť členov
OO SPZ Malacky sa úspešne rozvíja
i v oblasti prezentácie prírody a poľovníctva na Záhorí. Poľovníci svojou účasťou
podporili okresnú výstavu poštových známok, fotodokumentáciou flóry a fauny
Záhoria pod názvom Príroda Záhoria
a poľovníctvo na poštových známkach.
Dnes má OO SPZ Malacky 886 členov a patrí medzi najpočetnejšie organizácie v poľovníctve na Slovensku.
Ing. F. JÄGER, CSc.,
člen osvetovej komisie
Foto: L. Poláková

„Repatov” posledný zápas

V živote športovca sa často striedajú radostné okamihy skončení aktívnej činnosti sa upísal trénerskej činnosti ako
so smutnými. Hádzanárska rodina v Malackách v januári tréner mužov i dorastencov. Okrem toho až do vypuknutia
zažila tú najsmutnejšiu udalosť, aká sa len mohsvojej choroby hrával za družstvo starých pánov.
la prihodiť. 21. januára sme sa v bratislavskom
Odohral a odtrénoval veľa úspešných zápasov,
krematóriu rozlúčili s „Repatom” – Jozefom Petale ten najdôležitejší zápas, zápas so svojím zdrarakovičom.
vím, bohužiaľ, veľmi skoro prehral. Odišiel dobrý
„Repat” venoval hádzanej a hádzanárskemu
kamarát a spoluhráč. Jeho miesto v hádzanárdianiu v Malackách celý svoj život. Začal ako
skej rodine zostalo prázdne.
dvanásťročný žiak, hrával v ligovom doraste a za
„Repat”, ešte raz posledné zbohom!
družstvo mužov v Slovenskej národnej lige. Po
JOZEF KRASŇANSKÝ

KRÍŽOVKA
Keltov a Dákov vytlačili z územia Záhoria
na prelome letopočtu bojovné kmene
Germánov, Markomanov a Kvádov. Hrobové náleziská po nich sa našli v Lábe,
Zohore, Vysokej pri Morave a Šaštíne-Strážoch. V prvej polovici 1. storočia žili
v povodí Moravy ešte Longobardi. V 5.
a 6. storočí prichádzali na územie Záhoria
slovanské kmene, ktoré žili v rodovom
spoločenstve a zaoberali sa poľnohospodárstvom. Na obranu proti výbojným Avarom založil franský kupec (tajnička č. 1)
prvú slovanskú ríšu, ktorá niesla jeho meno a zaberala celé Pomoravie. Jej trvanie
však nebolo dlhé a v roku 658 n. l. si ju
podmanili kočovní (tajnička č. 2).
Na začiatku 9. storočia existovalo Staromoravské kniežatstvo, ktorého súčasťou
bolo aj Záhorie, Marchfeld a Nitrianske
kniežatstvá.. Strážcami hraníc tohto územia sa stali tiež kmene (tajnička č. 3),
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ZVISLE – 1 román E. Zolu; vyhynutý párnokopytník 2 Erich; piesočný násyp 3 starogrécky boh Slnka; nepoužívaj nôž 4 nula; látková výplň dverí; rímskych 50 5 posiela sa poštou; komu patriaci? 6 čas vo
fyzike; vidina; zdroj tepla 7 predchodca
človeka; zobrala 8 pokolenie; mužské meVODOROVNE – A nepracuj; brána po no; MPZ Španielska 9 tajnička č. 3; 10
nemecky; fosfor, lámka; sebatrýzniteľ B
papagáj; opäť; role; pošmyknuie; hlas vrany C citoslovce pobádania; nevyhnutný
pri zaváraní; zhluknutie ľudí; kladná elektróda; latinská spojka D spojka; tajnička
č. 4; export - obrátene; značka rakúskych
cigariet - obrátene; začiatok abecedy E
orientálec; remíza v šachu; rímskych sto;
olejnatá plodina; maďarské mužské meno
F násilím odveď; časť hlavy; kyslík; prístav
v Afrike; písmo bez začiatku G obilnina;
časti tváre, prvá žena; štát s hlavným mestom Bagdad; veľký had - obrátene.
o čom svedčia bohaté náleziská pri Plaveckom Štvrtku, v Plaveckom Podhradí
a Plaveckom Mikuláši. Najvýznamnejšiu
úlohu pri strážení kupeckých ciest a hraníc
zohrali hrady (tajnička č. 4), Bratislava,
Holíčsky hrad, Ostrý kameň a Korlátko.

zázrak; stred slova výmoľ; Anna 11 tu
máš!; tajnička č. 2; 12 začiatok abecedy;
spoluhlásky slova knôt; pohrebná hostina
13 bratislavská výstava kvetov; sodík 14
samohláska; odpočíta daň; draslík 15 ŠPZ
Kežmarku; choroba dýchacích ciest - obrátene 16 Európania; tajnička č. 1; 17 počíta; tenisový úder.

Pripravil:
JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

Ak nám do 1. marca pošlete správne
vylúštenie tajničky krížovky spolu s nalepeným kupónom, budete mať šancu súťažiť o hodnotný elektronický diár s kalkulačkou od firmy Zváč Company.
Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali
správne vylúštenie tajničky – 1. Deravá skala, 2. Bronz, 3. Skýti, 4. Kelti,
sme vyžrebovali Evu Šurinovú z Rastislavovej ulice v Malackách.
Prosíme výherkyňu, aby sa ohlásila v redakcii.

MALACKÝ
HLAS

KUPÓN
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