malackyhlas@malacky.sk • www.malackyhlas.sk

Vydáva Mesto Malacky pre svojich občanov • Ročník 15. • Číslo 5/2005 • Nepredajné

Jozef Ondrejka, primátor Malaciek
a predseda ZMOS:

ÚVODNÍK

Jedna
i druhá

Jedna sa ťahá domov z práce, v rukách igelitky plné nákupov a v hlave
kolotoč myšlienok: čo dnes variť na večeru? Vydržia synovi kožušinové topánky do konca zimy? Kde vziať na zaplatenie nedoplatku za plyn? Druhá leží
na dne zásuvky pod hŕbou bezcenných časopisov a fotiek z dovolenky.
Jedna to síce žiadnym činom nedá
najavo, no podvedome túži po pohladení, objatí, vyznaní. Nedostalo sa jej
ho už pekných pár rokov. Druhá s neskrývanou nostalgiou spomína na chvíle, keď bola hviezdou každého večera.
Pod cylindrom nočnej lampy sprevádzala súpútnikov dobrodružstvom, detektívnou zápletkou i životom antických hrdinov.
Jedna plače pri relácii Pošta pre teba a s úľavou sa teší z happyendu telenovely. Druhá plače pri pohľade na
vlastné somárske uši a teší sa, ak zaujme hoci aj náhodnú pozornosť ľudskej
bytosti.
Jedna prehráva vo vyťahaných teplákoch, s vyrastenou trvalou a pošliapanými predstavami o šťastí. Druhá
prehráva súboj o pozornosť s počítačovými hrami GTA San Andreas či Need
for speed underground.
Jedna víťazí v momente pochvaly pána tvorstva za teplú večeru. Druhá víťazí vo chvíli otočenia poslednej stránky.
V marci však majú sviatok obe: jedna – žena i druhá – kniha. Ideológia,
ktorá vnucovala a nepýtala sa na názor, ublížila obom sviatkom: Medzinárodnému dňu žien aj Mesiacu knihy.
Dnešná sloboda v rozhodovaní dáva
možnosť voľby: môžeme, ale nemusíme vložiť do rúk manželke, mame, babke červený tulipán a vtisnúť bozk na líce. Môžeme, ale nemusíme oprášiť
knihy v rodinnej knižnici a nájsť pre ne
dôstojné miesto. Môžeme...

„Nechceme
patriť
pod Trnavu”

22. a 23. februára sa vo Vysokých
Tatrách uskutočnilo zasadnutie
120-člennej Rady ZMOS. Na nej starosta mestskej časti Bratislava-Nové mesto R. Frimmel požiadal o podporu iniciatívy za osamostatnenie
hlavného mesta a vytvorenie BSK
v hraniciach mesta. S odčlenením
troch okresov od BSK však primátor mesta Malacky a zároveň predseda Združenia miest a obcí Záhoria J. Ondrejka zásadne nesúhlasil.

Skvost v rukách i v hrudi

100 kníh Tatra banky

IVANA POTOČŇÁKOVÁ

Prvá webkamera
v Malackách
Mesto Malacky ponúka návštevníkom webovej stránky www.malacky.sk novinku – možnosť naživo vi-

dieť centrum mesta a dokonca si
ľubovoľne zvoliť uhol pohľadu!

Webkamera, služby ktorej mestu
bezplatne ponúkla spoločnosť Airwave, s. r. o., klient Inkubátor Malacky, je
umiestnená na streche najmodernejšej budovy v meste.
Táto nákladná technická vymoženosť umožňuje monitorovanie centra
mesta a užívateľov internetu určite poteší, že kamera nie je statická. Kliknutím na tlačidlá myši je možné v plnej
miere využívať funkcie webkamery –
horizontálne otáčať obraz o 360°, otáčať vo vertikálnej rovine, či kvalitne zazoomovať.
Nemenej zaujímavá je aj funkcia
fotografovania. Na to, aby ste si mohli
vychutnať aktuálny pohľad na Malacky, stačí mať rýchle pripojenie na internet a potrebné softvérové vybavenie (JAVA).

Počas posledného februárového týždňa
nenašla detská radosť premožiteľa.
Veď pani Zima deťom počas prázdnin
dopriala možnosť vychutnať si jej čaro
so všetkými radovánkami, ktoré k nej
patria. Malacký nadjazd už tradične
okupovali malí sánkari vyzbrojení teplými čapicami pred uštipačnými mrazíkmi. Užívajme si spolu s nimi posledné
ľadové dni, veď čo nevidieť, je tu Veľká
noc ohlasujúca príchod jari.
–lucy–, foto: S. Osuský

Starostovia bratislavských mestských
častí zaviazali primátora A. Ďurkovského,
aby na rokovanie vlády už v marci predložil návrh nového zákona o Bratislave, ktorý by mal vyčleniť Bratislavu ako samostatný kraj. Svedčí to o tom, že zákon je zrejme dávno pripravovaný a v istých kruhoch
konzultovaný. Na stanovisko starostov
a primátorov okresov Malacky, Pezinok
a Senec, ktoré dnes spolu s Bratislavou
tvoria BSK a ktorých by sa táto zmena výrazne dotkla, sa však dosiaľ nik kompetentný nespýtal.
Bratislava má sformulované argumenty, ktorými podporuje svoju iniciatívu za
osamostatnenie, i kroky, ktoré treba uroPokračovanie na 2. strane

Spoločnosť na slávnostnom galavečere robili laureátovi Pálfiho srdca Milanovi Kožuchovi najbližší – manželka s najmladšou dcérou.

Keramický skvost z dielne Libušky
Čtverákovej ukrýva malý nenápadný zvitok s nápisom „Pálfiho srdce
získava za ...” Rovnako Malacky
schovávajú množstvo osobností –
častokrát nenápadných, ktoré si
svojou prácou a pôsobením zaslúžia niesť titul laureát Pálfiho srdca.
Na piedestál slávy vystúpilo 18. februára v Spoločenskom dome ZCK trinásť občanov Malaciek, aby odkrylo svoje zásluhy na šírení dobrého mena mesta, v ktorom žijú, a Malacký hlas bol pri tom.
Slávnostný galavečer pri udeľovaní prestížneho ocenenia sa niesol v znamení
gracióznosti a emócií. Odľahčiť citmi nabitú atmosféru sa brilantne darilo moderátorovi večera, hercovi a režisérovi DNH
v jednej osobe Vladovi Zetkovi, ktorý ako
prvú na pódium uviedol rodnú sestru sestry Moniky sestru Martu. S neskrývanou
úctou a radosťou z ocenenia prevzala keramické srdce so slovami: „Priala by som
všetkým ľuďom pod šírym nebom vždy
krajšie svitanie, priala by som duše čisté
ako ľalie, aby nikto nikdy nepocítil, čo je
hlad a trápenie.”

Po ocenení misionárskej práce prišiel
rad na tých, ktorí sú 24 hodín denne 365
dní v roku pripravení nasadiť svoj život za
záchranu druhého. Pred hostí slávnostného podvečera vystúpili členovia záchrannej brigády a účastníci misie v Iráne v roku
2003 pplk. Ing. Zdenko Závodný, pplk.
Pokračovanie na 2. strane

Do mestskej knižnice pribudlo vo februári 100 kníh
slovenských autorov z vydavateľstva L.C.A.
Riaditeľke ZCK Jane Zetkovej ich odovzdal riaditeľ
malackej pobočky Tatra
banky Ing. S. Maršálek.
100 kníh Tatra banky je projekt, v rámci ktorého 34
knižníc okresných miest na
Slovensku dostane podobný hodnotný darček. Tatra
banka nákupom kníh prispieva k propagácii pôvodnej tvorby. Literárne soirée
osviežila účasť autorov – L.
Keratu, S. Lavríka a malackého rodáka K. Horvátha
(na obr. vpravo).

Text, foto: –tabu–

Beniak by mal radosť
Predposledný februárový víkend sa v rodisku básnika Valentína Beniaka (1994–1973) v Chynoranoch uskutočnil
už XII. ročník Slovenského festivalu poézie Beniakove
Chynorany. Do finálovej súťažnej prehliadky, ktorej
predchádzali okresné a krajské výberové kolá s asi 200
súťažiacimi, sa prebojovalo 29 recitátorov a medzi nimi
i dve Malačianky – Lucia Neužilová a Silvia Lisá.

výberu z diel európskych poetov,” povedala K. Trenčanská. „Po
desiatich rokoch sa toho veľa zmenilo. Organizácia súťaže naberá na kvalite a úroveň recitátorov sa z roka na rok zvyšuje. Je obdivuhodné, ak sa v dnešnej dobe mladý človek zaujíma o poéziu
a dokáže ju interpretovať takým spôsobom, že vo veršoch sprítomnená výpoveď autora ožíva a stáva sa blízkou poslucháčovi.”
Atmosféra súťaže bola podľa jej slov nepopísateľná. „Súťažou žila celá dedina. Na jej počesť bola dokonca zložená festivaO priebehu festivalu a vystúpení našich recitátoriek sme sa lová hymna, ktorá podujatie otvorila. Následne sa za hudobného
porozprávali s absolútnou víťazkou festivalu spred desiatich ro- sprievodu prítomným reprodukovane prihovoril i sám predstavikov a v súčasnosti pedagogičkou LDO ZUŠ v Malackách Mgr. teľ katolíckej moderny V. Beniak,” spomína K. Trenčanská.
Katarínou Trenčanskou.
Malačianky nesklamali
Súťažou žila celá dedina
Malacké zastúpenie dokázalo na seba počas súťažnej pre„Tohoročnou novinkou podujatia bolo, že sa recitátori nemu- hliadky výrazne upútať. Recitátorka – študentka štátneho gymnáseli prezentovať výlučne Beniakovou tvorbou, ale mali možnosť
Pokračovanie na 7. strane

SPRAVODAJSTVO

„Nechceme
patriť
pod Trnavu”

Pokračovanie z 1. strany
biť v záujme jej dosiahnutia. Jedným
z nich je presun okresov Malacky, Pezinok a Senec do správy Trnavského kraja.
Zmena sídla viacerých dôležitých inštitúcií z Bratislavy do Trnavy v troch okresoch
by však nesporne bola spojená s mnohými praktickými problémami a finančnými
nákladmi. V prípade okresu Malacky je
nezanedbateľná aj dlhoročná spätosť Záhoria s Bratislavou. V súčasnosti sa frekventovaná doprava medzi Bratislavou
a Záhorím rieši na úrovni BSK, no v prípade zmeny by sa stala otázkou rokovaní
medzi dvoma územnými celkami – Bratislavským a Trnavským.
Primátor Malaciek sa ohradil i voči postupnosti pri presadzovaní iniciatívy za
nové územnosprávne členenie Bratislavy
a vyjadril prekvapenie, že jej aktéri namiesto počiatočného rokovania s tými,
ktorých by sa takáto zmena bytostne dotkla (vyše 170 000 obyvateľov troch okresov), hľadali ešte pred predložením návrhu vláde oporu priamo u prezidenta SR
Ivana Gašparoviča.
Primátor jedného z troch okresných
miest, o ktorých sa Bratislava chystá svojím návrhom zákona rozhodovať bez ich
súhlasu, je rád, že Rada ZMOS iniciatívu
za osamostatnenie Bratislavy nepodporila. Svojím stanoviskom chce prispieť
k otvoreniu širokej diskusie k tejto téme
a zároveň naznačiť iniciátorom takej závažnej zmeny, že starostovia i obyvatelia
„postihnutých” okresov k nastolenej téme
majú čo povedať.

PÍŠU A VYSIELAJÚ O NÁS
Bratislava chce získať status
samosprávneho kraja, okresy Malacky, Pezinok a Senec sa cítia byť pripravovanou zmenou ohrozené. Tejto iniciatíve sa venovali viaceré tlačené i
elektronické médiá,
pričom citovali malackého primátora Jozefa Ondrejku. Rozhlasová stanica Slovensko
v Rádiožurnále 25. februára odvysielala správu v podaní redaktora Milana
Lacu: „Malacky nesúhlasia so snahou
primátora Bratislavy Andreja Ďurkovského a starostov jej mestských častí
vytvoriť z hlavného mesta vyšší územný celok. Podľa primátora Malaciek
Jozefa Ondrejku návrh Bratislavy znamená odčlenenie okresov Malacky,
Pezinok a Senec z Bratislavského samosprávneho kraja a ich prechod do
Trnavského. Zmena by sa dotkla vyše
170-tisíc ľudí, čo by spôsobilo mnohé
problémy a vysoké finančné náklady.”
Téme sa venoval vo svojom vydaní 28.
februára aj denník Sme pod titulkom
Primátor Malaciek: „Obišli nás.”
Pozornosti tlače, televízií a rozhlasu neuniklo odovzdávanie ocenení Pálfiho
srdce. Slovenská televízia
a TV Markíza sa zúčastnili
odovzdávania a priniesli reportáž a
rozhovory s ocenenými. Slovenský rozhlas dal vo vysielaní
Rádiožurnálu 18.
februára priestor primátorovi mesta na
priblíženie motívu udeľovania Pálfiho
srdca, Rádio Regina v ten istý deň
predstavilo laureátov. Celú novinovú
stranu osobnostiam, ktoré šírili dobré

Skvost v rukách i v hrudi
Pokračovanie z 1. strany
Ing. Július Predajniansky a nrtm. Martin
Horský.
Ďalší ocenený – Milan Kožuch, 108-násobný darca krvi, sa pri preberaní srdca
z rúk primátora J. Ondrejku priznal: „Držím sa hesla, keď druhí potrebujú, ja
dám.” Ako sa neskôr priznal, krv prvýkrát
daroval na vojne ešte v roku 1971 a dnes
sa z tohto ušľachtilého činu v tom najlepšom slova zmysle stal v ich rodine doslova
„darovací maratón“.
Prvú várku ocenených uzatvoril podľa
V. Zetka „človek, ktorý vie opraviť pokazenú kosť, má toho v talóne viac než dosť.
Pán Haramia Marián.”
Z úst lekára a úspešného strelca zaznelo: „Keď som sa prvýkrát dozvedel, že
som sa stal nominantom na ocenenie Pálfiho srdce, hlavou mi preblyslo, že si to
nezaslúžim. Som veľmi milo prekvapený
a vysoko si ocenenia vážim. Beriem to
ako ďalší záväzok reprezentovať toto naše
krásne mesto doma aj v zahraničí.“
Po krátkej prestávke prišla na rad ďalšia skupina ocenených.
Otváral ju basketbalový tréner a organizátor Streetballu Branislav Orth. „Po
vzhliadnutí príspevkov mojich predchodcov mám pocit, že medzi laureátov nepatrím. Veď len občas si zahrám, či niečo
zorganizujem,” dodal so skromnosťou.
Basketbalistu vystriedal opäť športovec
– vodný motorista Emil Jung. „Mal som
pripravený príhovor, no v momente, keď

FEBRUARY 24, 2005

Prezident USA prišiel na Hviezdoslavovo námestie až takmer napoludnie. Spomenul sviečkovú manifestáciu a prirovnal
terajší Irak k nášmu roku 1989, kedy sme
sa museli vysporiadať s bývalým režimom.
Vyzdvihol Slovákov-vysťahovalcov, ktorí
kedysi odišli za prácou a stali sa tak spolutvorcami štátov Ameriky. Neskrýval nadšenie, že sme sa stali aktívnymi členmi NATO a EÚ. Naša demokracia na rozdiel od
Iraku nebola dobýjaná krvou, a to, že v demokracii aj žijeme, bolo vidieť na mladíkovi, ktorý stál pred nami s množstvom malých letáčikov – napr. aj s nápisom v angličtine „Bush – sériový vrah” ap.
Čas ukáže, na čom sa dohodli prezidenti Bush a Putin. Jedným summitom však
nevyriešia všetko, čo nás ešte čaká.
EDITA VOZÁROVÁ

ZAUJALO VÁS
Milí čitatelia,
ak nám napíšete do 15. 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 Stavebný boom na Záhorackej, Trinásť sŕdc spojených ocenením, Švajčiarski študenti v Malackách, So zeleným
klobúkom a i.
Najviac pozornosti si vyslúžil článok
Swedwood – ako ďalej? Spomedzi všetkých sme vyžrebovali Ľuda Osleja
z Cesty mládeže v Malackách, ktorý získava hrnček mesta.
–red–

✒

ZAUJALO MA V ČÍSLE
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Podľa dostupných informácií ju v tomto priestore umiestnili okolo roka 1946. Na soche
sú zvýraznené tri symboly –
Svätoplukove prúty znázorňujúce súdržnosť, srdce vyjadrujúce lásku a vztýčený prst na
ruke, ktorý má byť výstrahou
pred hrôzami vojny. Za minulého režimu bola socha vystavená viacerým pokusom o likvidáciu, našťastie neúspešným.
Redakcia Malackého hlasu
intenzívne pátra po stopách,
ktoré by objasnili históriu znovuobjavených
malackých
sôch.
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SLOVAKIA WELCOMES
PRESIDENT BUSH
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meno mesta, venoval Týždenník pre
Záhorie.
O dianí v meste pravidelne informuje regionálne vysielanie SRo – Rádio Regina. V ostatnom čase sa vysielanie zameralo na činnosť mestskej
polície, skúsenosti mesta so separovaním odpadu, novinku web-stránky
mesta: umiestnenie webkamery i zámer mesta s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja.
Táto rozhlasová stanica informovala aj o rozvoji cezhraničnej spolupráce
mesta. Z partnerských miest je geograficky najbližší rakúsky Gänserndorf
a práve v spolupráci s týmto mestom
Malacky pripravujú ďalšie podujatia:
Kultúru bez veku, Prvomájové Malacky 2005 i detský medzinárodný festival Kultúra bez tlmočníka.
–ipo–

PREDSTAVITELIA
SWEDWOOD-u:

LUCIA POLÁKOVÁ, foto: S. Osuský

Po soche M. R. Štefánika
bola v Malackách objavená v areáli elektrární
na Ul. 1. mája ďalšia socha so zaujímavou históriou.

TATIANA BÚBELOVÁ

MÔJ NÁZOR

som sa postavil pred hľadisko, všetky slová mi od dojatia vypadli a musel som improvizovať,” priznal neskôr.
Ďalší ocenený docent v odbore anorganická chémia Aladár Valent poznamenal, že dosiahnuť čokoľvek v živote môže
človek len za podpory svojich najbližších,
a preto podobne ako ostatní ďakoval najmä nim.
„Ocenenie prišlo v zásadnej chvíli môjho života. Ďakujem mojej rodine a hlboko
sa skláňam pred tými, ktorí boli ocenení
predo mnou,” neskrýval dojatie grafik Vladimír Jurkovič.
Keramické srdce ukrývajúce nenápadný zvitok prevzala namiesto animátora
a kameramana Ivana Ábela – v súčasnosti
žijúceho v New Yorku – jeho mama so
slovami: „Je to veľké ocenenie pre takého
mladého človeka. Keď sa Ivan vráti domov, bude mu pripomínať cestu plnú námahy, ktorá ho doviedla tam, kde je teraz.”
Pálfiho srdce posledná z ocenených
Beáta Reifová v duchu darovala svojmu
otcovi. „On mi ukázal, ako milovať svoje
mesto a ľudí v ňom,” vyznala sa.
A tento skutočne vydarený slávnostný
večer uzatvoril moderátor Vlado Zetek
trefnými slovami majstra Wericha: ”Když
už človek jednou je, tak má koukat, aby
byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být
to, co je a ne to, co není, jak tomu v mnoha případech je.”

Pamätníci, ohláste sa a pomôžte tak poodhaliť rúško tajomstva, ktoré tieto
pamiatky zahaľuje.

–lucy–

JEDNOU VETOU
• O alternatívnom spôsobe spracovania
odpadu rokoval primátor mesta J. Ondrejka 17. februára so zástupcami spoločnosti
ASO Pezinok a Holcim (Slovensko), a. s.
Cieľom spolupráce je príprava projektu
moderného recyklačného parku, ktorý by
mal vyrásť v blízkosti Malaciek. V súčasnosti vzniká štúdia uskutočniteľnosti tohto projektu. Snahou mesta je získať prostriedky
na realizáciu tohto zámeru, rovnako ako
aj na výstavbu kompostárne, zo štrukturálnych fondov EÚ.
• Zasadnutie Predstavenstva Spolku na
podporu Pomoravia sa konalo 23. februára v Malackách. Hlavným bodom programu bolo rokovanie o možnostiach malej
rekreačnej plavby po rieke Morave. Združeniu sa podarilo získať prostriedky z programu Interreg III na rekonštrukciu Baťovho
kanála. Predstavenstvu predsedal Miroslav Horňák, za mesto Malacky sa zasadnutia zúčastnil Ing. Jozef Bulla, v kompetencii ktorého sú zahraničné vzťahy mesta.
• Na rokovanie o možnostiach spolupráce pri realizácii projektov v oblasti odpadového hospodárstva prišiel 24. februára do
Malaciek Hermann Hansy, vládny poverenec pre región Weinviertel.
• Jedným z konkrétnych výsledkov spolupráce Bratislavskej a Varaždínskej župy
má byť zavedenie unikátnej metódy liečby
detskej psoriázy. O možnostiach jej poskytovania v malackej NsP rokoval predseda
BSK Ľ. Roamn so Z. Sabatim počas návštevy chorvátskeho župana na Slovensku.
Unikátna metóda liečby detskej psoriázy
je založená na ropných kúrach.
• V priestoroch Slovenského národného
divadla sa v nedeľu 27. februára uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie súťaže Oskar bez bariér. Keďže Mesto Malacky prihlásilo do súťaže dva projekty, ktoré realizovalo v minulom roku a oba spĺňajú prísne kritériá kladené na bezbariérovosť, zúčastnil sa vyhodnotenia aj primátor mesta
Jozef Ondrejka. A hoci Malacky cenu nezískali (prvé miesto si odnieslo mesto Piešťany), projekt inkubátora a Základnej školy
Štúrova ul. s bezbariérovými chodníkmi
i interiérom zaslúžene zaujali pozornosť.
Účastníkom slávnostného večera bol prezident SR Ivan Gašparovič a v kultúrnom
programe vystúpili Helena Vondráčková,
Miroslav Žbirka či Jožo Ráž. Záznam zo
slávnostného večera odvysiela TV Markíza 27. marca o 18.00 h.
• Veľké podujatie s názvom Veľkonočné
trhy otvorili 4. marca v rakúskom partnerskom meste Gänserndorf. Ľudové remeslá, dychovka i spomienka na tradície majú
súčasníkom pripomenúť zvyky z rokov
dávno minulých. Naše mesto na slávnostnom otvorení reprezentoval zástupca primátora J. Bulla, záhorácke veľkonočné zvyky predviedli členovia folklórneho súboru
Slnečnica z Gajár.
–ipo–

„Máme záujem o konštruktívny dialóg”

V nasledujúcich riadkoch prinášame reakciu predstaviteľov spoločnosti Swedwood Slovakia, spol.
s r. o., na príspevok Swedwood –
ako ďalej uverejnenom v minulom
čísle Malackého hlasu, ktorej účelom je vniesť objektívnosť do celej
kauzy.

Swedwood začal výrobu v Malackách
v roku 2001. K dnešnému dňu zamestnáva viac ako 500 pracovníkov a rovnaký
počet pracovných miest je vytvorených
v subdodávateľských firmách z malackého regiónu. Spoločnosť prevádzkuje dve
sušiarne drevných triesok, ktoré sú v súčasnosti v skúšobnej prevádzke, ktorú jej
Obvodný úrad životného prostredia
v Malackách opätovne predĺžil koncom
minulého roka do decembra 2005. Počas
tohto obdobia sa snaží o optimalizáciu
výrobných parametrov aj za účelom dosiahnutia emisných limitov. Zatiaľ sa to

Swedwood-u v plnej miere nepodarilo.
Na príspevok reaguje generálny riaditeľ
Swedwood Slovakia, spol. s r. o., OZ Malacky I – Drevotrieska Knut Gullesen a manažér pre kvalitu a životné prostredie tejto
prevádzky Ján Pranda.

Doplnenie nepresností
„Sťažnosti z jesene 2002 sa týkali najmä zahorenia zhromažďovaného drevotrieskového odpadu z výroby v priestore
drevoskladu. Už v priebehu roka 2003
bol nadbytočný odpad, odborníkmi klasifikovaný ako biomasa, v súlade so zákonom o odpadoch zneškodnený odpredajom externým firmám na materiálové
a energetické zhodnotenie,” ozrejmuje
niektoré nepresnosti J. Pranda a dodáva:
„Trochu iná situácia nastáva v prípade emisií spôsobujúcich zápach a prašnosť
z dvoch sušiarní triesok, na ktoré sa vzťahujú emisné limity. Identické limity pre
TOC (celkový organický uhlík) boli pôvod-

ne navrhnuté v rámci EÚ, avšak po rozsiahlej diskusii v odborných kruhoch boli
niekoľkonásobne zvýšené. Pôvodný návrh bol prijatý legislatívou SR, avšak spôsob, akým je možné dosiahnuť tento
emisný limit pri ekonomicky únosnej miere investičných a prevádzkových nákladov, nie je momentálne v Európe známy.
V krajinách EÚ sa pristúpilo ku kompromisu a limit pre TOC je 6-krát vyšší ako v SR.
Skutočnosť, že legislatívou boli prijaté určité limity, na dosiahnutie ktorých nejestvuje filtračné zariadenie, prispeli k odďaľovaniu riešenia situácie vo Swedwood-e
Malacky.”

život Malačanom. Chcem však zdôrazniť,
že sme v minulom období celkovo preinvestovali na zníženie negatívneho dopadu
našej činnosti do okolitého prostredia 20
miliónov Sk.” Podľa slov K. Gullesena, to,
čo vychádza z komínov, je najmä vodná
para vznikajúca sušením predovšetkým
borovicových triesok a nie toxické chemikálie. Dodáva, že ak človek nevie, z čoho
pochádza zápach v ovzduší, môže sa obávať o svoje zdravie. „Podľa dostupných
štúdií z podobných prevádzok v Európe
nám však nie je známy negatívny dopad
na zdravie. Zápach môže byť nepríjemný,
no nie nebezpečný.”

Zápach môže byť nepríjemný,
no nie nebezpečný
„Uvedomujeme si, že opatrenia na elimináciu znečisťovania ŽP trvali dlhšie, ako
sme predpokladali,” priznáva generálny
manažér Knut Gullesen. „Rovnako nie
som nadšený z toho, že znepríjemňujeme

A čo prašnosť?
Vlna kritiky na Swedwood Slovakia,
spol. s r. o., sa zniesla i pre prašnosť, ktorú
svojou výrobou spôsobuje. Na túto negatívnu skutočnosť reagovali predstavitelia
spoločnosti takto: „Za účelom zníženia
prašnosti bol ešte v lete 2003 inštalovaný
MALACKÝ HLAS

5/2005

PUBLICISTIKA

Deviataci, pozor!

ANKETA

Ako by mal vyzerať plánovaná
pešia zóna na Ul. J. Kostku?

Žiaci deviatych ročníkov ZŠ majú necelý mesiac (do 31. marca) na rozmyslenie, kde
budú pokračovať v štúdiu. V našom meste si žiaci z Malaciek i okolia mohli vybrať
z dvoch subjektov, ktoré poskytujú možnosť získať úplné stredné vzdelanie. Sú to:

Jan Mayböhm (62), dôchodca

MALACKÉ GYMNÁZIÁ V KOCKE
Gymnázium Malacky
Ul. 1. mája 8, 901 01 Malacky
Riaditeľka školy RNDr. Elena Krajčírová

Gymnázium sv. Františka Assiského
Kláštorné nám. 3, 901 01 Malacky
Mgr. Marta Šimková

Kontakt

034/772 24 69
gymmalacky@ba.telecom.sk
www.g1majamc.edu.sk

034/772 54 57
www.gfamc.sk, assisi@gfamc.sk

Študijný
odbor

4-ročné štúdium,
všeobecné zameranie
8-ročné štúdium, zameranie
na jazyky, plánujú 1 triedu
so športovým zameraním

4-ročné štúdium, všeobecné
zameranie

Možnosti
štúdia jazykov

anglický, nemecký, latinský,
taliansky, v budúcom šk.
roku plánujú francúzsky

anglický, nemecký

Bez prijímacích
skúšok bude
prijatý

Pre 4-ročné štúdium:
• žiak s priemerom do 1,2
a súčasne umiestnení
na prvých troch miestach
v predmetových súťažiach
a olympiádach v regionálnom, krajskom alebo
celoslovenskom kole

• žiak, ktorý dosiahol v 2. polroku
8. ročníka a v 1. polroku
9. ročníka súhrnne priemerný
prospechdo 1,6
• dosiahol v Monitore 2005
úspešnosť min. 85 % zo SJ
a literatúry i matematiky

Prijímacia
skúška

• písomná zo SJ a literatúry,
• písomná z matematiky

• písomná zo SJ a literatúry,
• písomná z matematiky

Úspešnosť
absolventov
na prijímacích
pohovoroch
na VŠ v r. 2004

90,4 %

96 %

Zopár dôvodov, • vysoká kvalita výučby,
prečo si vybrať • široká ponuka vzdelávacích
práve túto školu programov,

• žiak získa široký rozhľad
v humanitných a prírodných
vedách, značné praktické
• akreditácia školy na medzi- skúsenosti s obsluhou
národnej úrovni (absolventi
moderných informačných
získajú celosvetovo uznáva- technológií. Dosiahne pokročilú
ný certifikát v SJ a AJ)
úroveň v AJ i NJ.
• široká ponuka zmodernizo- • úspešná účasť na medzinávaných a na vysokej
rodnom projekte EURÓPA
technickej úrovni vybavených V ŠKOLE, recitačných súťažiach,
odborných učební
na celoslovenskej dejepisnej
• knižnica so 7400 titulmi,
súťaži, na okresných i krajských
zmodernizovaná telocvičňa
kolách olympiády v AJ a NJ.
a fitnescentrum. Od 1. 4. 2005 • je organizátorom okresného
vlastná školská jedáleň
kola olympiády v AJ,
• vynikajúce výsledky v pred- • získava ocenenia
metových a športových
v celoslovenskej
súťažiach, olympiádach
matematickej súťaži
a SOČ až v celoslovenských
KLOKAN a MAKS,
a medzinárodných kolách,
• športový areál na šk. dvore,
• online klasifikácia
telocvičňa, možnosť využiť
a dochádzka všetkých žiakov, plaváreň a posilňovňu v ŠH,
• bohatá mimoškolská činnosť. • bohatá mimoškolská činnosť.
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„Nehnuteľnosti mesta – PONUKA”

2. Predložená ponuka musí obsahovať:
a) špecifikáciu záujmu podávateľa (súpisné číslo, parcela č., výmera)
b) investičný zámer so zohľadnením
(nebytové priestory aj s pozemkami)
skutočnosti, že Ul. J. Kostku je navrhnutá
na Hviezdoslavovej ul.
ako pešia zóna (grafické znázornenie alea Ul. J. Kostku v Malackách
bo slovný opis na cca. 10 riadkov)
c) ponúkanú kúpnu cenu (jednoznačPredmet odpredaja:
ne určenú)
I. Hviezdoslavova ul.:
d) spôsob úhrady kúpnej ceny (jednoA. Dom so súpisným číslom 2948, v sú- značne určený)
časnej dobe využívaný ako nebytový priee) identifikačné údaje záujemcu (postor pre pohrebníctvo, rozčlenený podľa tencionálneho nadobúdateľa)
parciel:
parcela č. 4500/34 – výmera 57 m2
3. Ďalšie podmienky odpredaja:
parcela č. 4500/40 – výmera 87 m2
Zloženie zábezpeky vo výške 100 000
spoločný dvor parcela č. 4500/5 – vý- Sk (slovom Jednostotisíc Sk) na účet Mesmera 383 m2
ta Malacky číslo 3200105003/5600, vedený v DEXIA banke Slovensko, a. s., poII. Ul. J. Kostku:
bočka Malacky (VS: 20050411) tak, aby
A. Dom so súpisným číslom 1887/10, táto bola do 11. apríla 2005 do 12.00 h na
v ktorom sú v súčasnej dobe umiestnené účte Mesta Malacky.
nasledovné prevádzky:
Neúspešnému záujemcovi bude zá1. oprava obuvi,
bezpeka vrátená do troch dní po zasadnuparcela č. 4500/35 – výmera 72 m2
tí MsZ, v prípade schválenia úspešnej po2. kľúčová služba,
nuky Mestským zastupiteľstvom v Malacparcela č. 4500/36 – výmera 29 m2
kách sa zábezpeka započíta do kúpnej
3. záhradkárske potreby,
ceny.
parcela č. 4500/37 – výmera 84 m2
Kontaktnou osobou Mesta Malacky
4. oprava plynospotrebičov,
pre styk s verejnosťou v tejto veci je
parcela č. 4500/38 – výmera 43 m2
Ing. Zuzana Danišíková,
B. Dom so súpisným číslom 1886/3,
tel.: 034/796 61 65, 796 61 00,
v súčasnej dobe využívaný ako nebytový
e-mail: danisikova@malacky.sk,
priestor pre predajňu MAGION
s ktorou možno dohodnúť obhliadku
parcela č. 4500/39 – výmera 86 m2
nehnuteľnosti.
parcela č. 4500/41 – výmera 21 m2
V prípade nedostatočného záujmu
Podmienky:
o kúpu vyššie uvedených nehnuteľností,
1. Žiadosť o odkúpenie vyššie uvede- v súlade s požiadavkami predávajúceho,
ných nehnuteľností je potrebné predložiť je Mesto Malacky oprávnené od tejto popísomne do podateľne Mestského úradu nuky na odpredaj odstúpiť, o čom bude
v Malackách, Záhorácka ul. č. 1919, informovať do 5 dní od komisionálneho
901 01 Malacky do 11. apríla 2005 do posúdenia žiadostí záujemcov.
RNDr. JOZEF ONDREJKA
primátor

Eva Kmotríková

(55), živnostníčka
„Do Malaciek som
sa prisťahovala už
pred rokmi a dobre
poznám, aké sú tu
možnosti na trávenie chvíľ v spoločnosti priateľov. Na tejto plánovanej pešej zóne by mali byť
nejaké príjemné kaviarničky či cukráreň,
kde by sa Malačania zvykli stretávať. To,
že mesto budovy predáva, je snáď dobré. Veď je to tu schátrané a komplex
doslova volá po rekonštrukcii. Ak sa podarí ulicu „skultúrniť”, bude to pre Malačanov a samotné mesto prínosom.”

–lucy–,
foto: S. Osuský

JPP

AGENTÚRA

je skutočnosť? „Je to pravda, avšak rozšírenie drevoskladu sa v prvej etape týka
len plochy o rozlohe 1 ha. Realizácia tohFámy sa dokážu šíriť neuveriteľnou rýchlosťou. Veď koľkokrát ste
JEDNA
to zámeru je potrebná z dôvodu zabezpočuli z úst ostatných: počula si, že... Je to pravda, či nie je to pravpečenia plynulého chodu výroby, pretože
da. Často sa však i s nepravdou stotožníme. Aj to bol jeden z podpravidelnosť dodávok drevnej hmoty je
netov, prečo sme uviedli do života našu rubriku s príznačným náovplyvňovaná v zimnom období prístupzvom JEDNA PANI POVEDALA. Jej cieľom je vyvrátiť či potvrdiť
nosťou terénu v lesoch. Zvyšnú plochu
to, čo sa dostalo do našej redakcie alebo vám do uší.
máme v úmysle zakúpiť pre možné budúce aktivity. Zároveň je toto územie na zá- „Počula si o tom, že sa ruší ŠH Malina?”
klade územného rozhodnutia mesta určeIde o dezinformáciu. O niečom takom sa vôbec neuvažuje. Veď od septembra
né pre priemyselnú zónu podľa projektu 2004 je športová sezóna v plnom prúde, od 1. februára 2005 bol aktualizovaný i cenník
známeho ako Eurovalley.”
služieb, o ktoré je stále veľký záujem. Denný harmonogram ŠH sa posúva len výnimočne, napríklad v prípade športových akcií. Možno povedať, že hala je vyťažená
Na záver zástupcovia Swedwooddenne od od 15.00 do 22.00 h a cez víkendy pre súťaže od 8.00 do 20.00 h až do konca
-u zdôrazňujú, že majú záujem o pozimája. Ak by mal však niekto záujem o tréningové hodiny, môže sa informovať na t. č.
tívny dialóg o tom, akým spôsobom by
034/772 32 02 či osobne v ŠH Malina. Vyťažená je i plaváreň, v ktorej sa od 7. marca až
mohla ich spoločnosť znížiť negatívny
do 20. júna uskutočnia v dopoludňajších hodinách plavecké kurzy MŠ a ZŠ nielen
dopad na obyvateľov Malaciek. Dodáz Malaciek, ale i z okolitých miest a obcí, dokonca i z Bratislavy. Poobede tu fungujú
vajú: „Sme presvedčení, že ak bude
dva plavecké kluby. V súčasnosti sa robí za plnej prevádzky plavárne rekonštrukcia
tento dialóg vedený priamo medzi zúsociálnych zariadení. Hygiena sa len zlepšuje. Často si i celú ŠH prenajímajú na účely
častnenými stranami a nie prostredPlány so 6 ha pozemkom
športových hier firmy. V máji či v júni by mala byť inštalovaná plánovaná lezecká stena
níctvom médií, môže byť viac konštrukPríspevok Swedwood – ako ďalej inpre dospelých i pre deti. Práve sa finišuje na projekte a hľadá sa vhodný dodávateľ
tívny. Sme otvorení voči všetkým poziformoval i o záujme spoločnosti Swedwotejto na Slovensku zatiaľ ojedinelej športovej atrakcie.
tívnym riešeniam.”
od odkúpiť pozemok na severe od areálu
VLADIMÍR MIHOČKO,
spoločnosti o celkovej rozlohe 6 ha. Aká
LUCIA POLÁKOVÁ
riaditeľ príspevkovej organizácie AD HOC, ktorá prevádzkuje ŠH Malina

POVEDALA

Najlepší filter na Slovensku
Ako spoločnosť pri riešení situácie postupuje? „Nepriaznivý stav sa zmení inštaláciou filtra. Len prednedávnom (vo februári 2005) bola s vybraným subjektom
podpísaná zmluva o dodávke a inštalácii
filtra na kľúč. Toto zariadenie patrí medzi

BAT (najlepšia dostupná technológia) na
elimináciu emisií zo sušiarní. V súčasnosti
sa pripravuje projektová dokumentácia
a zariadenie by malo byť spustené do prevádzky 7. novembra 2005. Filter však nebude financovaný zo Švédska, ako sa písalo v príspevku Swedwood – ako ďalej,
ale náklady bude znášať spoločnosť Swedwood Malacky OZ I – Drevotrieska. Jeho
sprevádzkovaním poklesne podiel „zapáchajúcich” látok o viac ako 95 %. Okrem
toho výrobca garantuje i 10-násobné zníženie prašnosti oproti súčasne platnej legislatívnej požiadavke.” Obaja predstavitelia spoločnosti si uvedomujú, že dodacia
lehota filtra je dlhá, no nevedia ju ovplyvniť. Teší ich však, že Swedwood v Malackách bude vlastniť najmodernejšie a súčasne prvé zariadenie tohto druhu na Slovensku i v Čechách.

oznamuje
ponuku na odpredaj
nehnuteľností

12.00 h v riadne zalepenej obálke s výrazným označením

PANI

látkový filter za viac ako 4 milióny Sk na
zníženie emisií TZL (tuhých znečisťujúcich
látok) zo strojno-technologického celku
triedenia triesok. V priebehu roka 2004
bola okolo zásob triesok v priestore drevoskladu osadená betónová zábrana do
výšky 6 metrov proti roznášaniu jemných
frakcií vetrom mimo areálu. Okrem toho
sme spustením druhej sušiarne znížili teplotu sušenia triesok, a tým aj koncentrácie
emitovaných organických látok, pričom
tento fakt je preukázateľný nameranými
hodnotami emisií TOC. Navyše bol objednaný monitorovací systém na TOC za 3
mil. Sk, ktorý bude uvedený do prevádzky
v marci 2005 a umožní okamžité účinnejšie doladenie sušiaceho procesu z hľadiska emisií.“

Mesto Malacky

„Malačan síce nie
som. Bývam tu krátko. Určite by sa však
mal zachovať kolorit
ulice. Budovy na Ul.
J. Kostku tvoria jednu z mála zachovaných historických častí mesta. Mali by
sa zrekonštruovať, nie zbúrať. O tom
však musia rozhodnúť kompetentní, či
chcú zachovať aspoň časť „starých”
Malaciek. V prípade, že tu niekto vystavia moderné budovy, tvár mesta sa definitívne zmení. Chcem apelovať na to,
aby sa v prípade pešej zóny myslelo i na
riešenie dopravnej situácie. Žalostne
nám chýbajú parkoviská a autá stoja
kade-tade po chodníkoch.”
M. M. (35),
nezamestnaná
„Do Malaciek len dochádzam a nemám
jasnú predstavu, ako
by mala Ul. J. Kostku
vyzerať. No určite by
sa nemalo zabúdať na deti a mládež.
Ak by som mala možnosť rozhodovať,
čo na tejto plánovanej pešej zóne
umiestniť, bolo by tu určite zábavné
centrum pre menovanú skupinu. Pochádzam z južnej Moravy a mám pocit,
že tam sa deťom venuje väčšia pozornosť a majú i viac možností a priestoru
pre trávenie voľného času.”
Karol Ivančík (22),
poisťovací agent
„Pešia zóna tu mala
byť už dávno. Je to
výborný nápad. Malacky by také niečo
potrebovali a dlho sa
o tom iba hovorí. A ako by mala vyzerať? Keď nehnuteľnosti kúpi súkromník,
zrejme s nimi bude nakladať podľa vlastného uváženia. Predpokladám, že tu bude chcieť zriadiť reštauráciu. Ako mladý
človek by som bol za to, aby to tu zmodernizovali. Nechajme sa prekvapiť.”
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DOKUMENT

3. časť Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Milí čitatelia,
v záujme rozširovania informovanosti
o činnosti našej samosprávy so zreteľom na dlhodobé plány v oblasti rozvoja nášho mesta v dnešnom MH publikujeme v plnom znení 3. časť Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Malacky.
Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta Malacky určuje ciele a oblasti, ktorým sa bude venovať pozornosť
a podpora v ďalšom vývoji.
Vymedzuje úlohy a prvoradé potreby

voj inovačných centier, podnikateľských
• podpora moderných typov výroby
parkov a inkubátora
a služieb s vysokou pridanou hodnotou.
Umiestnenie opatrenia
Umiestnenie opatrenia
Územie mesta Malacky, lokality schváÚzemie Malaciek
lené územným plánom, podnikateľský inFinančné zdroje
kubátor.
Miestne zdroje, súkromné zdroje,
Finančné zdroje
zdroje z fondov EÚ.
Miestne zdroje, súkromné zdroje,
zdroje z fondov EÚ.
3.3.1.4. Priorita 1.4 – Rozvoj maléStrategický cieľ č. 1
ho a stredného podnikania
HOSPODÁRSKY ROZVOJ
3.3.1.2 Priorita 1.2 – Rozvoj konkuMalé a stredné podniky produkujú 40
Strategický cieľ č. 2
rencieschopnej priemyselnej základne až 60 % HDP a majú veľký podiel na obROZVOJ DOPRAVY A TECHNICKEJ a podpora priemyselného parku
chode a exporte. Vytvárajú nové pracovINFRAŠTRUKTÚRY
Na základe strategických dokumentov né príležitosti a uspokojujú regionálne po-

c) zlepšenie kvality životného prostredia.
3.2 Strategické ciele
Na dosiahnutie strategického zámeru
je potrebné podporovať strategické ciele
jednotlivých oblastí rozvoja. (Poradie strategických cieľov neurčuje prioritnosť cieľa.
Všetky ciele považujeme za rovnocenné.)

Strategický
zámer

Strategické
ciele
1. Hospodársky
rozvoj

v rozvoji technickej infraštruktúry, sociálnej infraštruktúry v starostlivosti o životné
prostredie, vo vzdelávaní, v kultúre a v ďalších strategických oblastiach.
Časový horizont dosiahnutia stanovených cieľov nie je striktne ohraničený. Uskutočňovanie aktivít sa kryje so strednodobým plánovacím horizontom – do roku
2013, ktorý je rokom ukončenia druhého
plánovacieho obdobia, ktorým by sa malo
Slovensko po vstupe do EÚ riadiť.
Zámer hospodárskeho a sociálneho
rozvoja by mal slúžiť ako mestu, tak i všetkým potenciálnym žiadateľom o finančnú
pomoc z fondov EÚ ako podklad dokumentujúci súlad medzi zámerom žiadateľa a plánovaným rozvoja mesta. Program
hospodárskeho sociálneho rozvoja mesta
Malacky schválilo Mestské zastupiteľstvo
v Malackách dňa 27. januára 2005 uznesením č. 10/2005.
3. STRATÉGIA ROZVOJA
Vypracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Malacky
vychádza z:
a) výsledkov vyhodnotenia sociálnej
a ekonomickej úrovne mesta Malacky pri
vypracovaní Územného plánu mesta
b) strategických cieľov Bratislavského
samosprávneho kraja
Logická štruktúra:

Strategický zámer: dlhodobá orientácia zameraná na dosahovanie želaného
stavu v oblasti rozvoja
Strategický cieľ: vyjadruje a pomenúva úlohu, ktorej splnenie pomôže k dosiahnutiu strategického zámeru
Priority: stanovujú uprednostňované
oblasti podpory zo strany mesta, ktoré
urýchlia splnenie strategického cieľa
Opatrenia: návrhy uplatňovania konkrétnych nástrojov smerujúcich k dosiahnutiu stanovených cieľov v meste, regióne

Všestranný
rozvoj mesta
v záujme
zvýšenia
kvality života
jeho
obyvateľov

1.1 Vytvorenie podmienok pre inovačné formy podnikania
1.2 Rozvoj konkurencieschopnej priemyselnej základne a podpora priemyselného
parku
1.3 Rozvoj sektoru služieb
1.4 Rozvoj malého a stredného podnikania

2. Rozvoj dopravy
a technickej
cestnej dopravy

2.1 Zvýšenie úrovne a modernizácia infraštruktúry
2.2 Rozvoj prímestskej, mestskej a cyklistickej dopravy
2.3 Dobudovanie inžinierskych sietí

3. Trvalo
udržateľný
rozvoj

3.1 Inovácia poľnohospodárskych kvality života pôdohospodárstva a agrárnych
činností
3.2 Inovácia lesohospodárskych činností

4. Rozvoj
cestovného
ruchu
a rekreácie

4.1
4.2
4.3
4.4

Zachovanie a sprístupnenie kultúrneho, historického a prírodného dedičstva
Rozvoj hlavných foriem cestovného ruchu
Zatraktívnenie mesta a nárast návštevnosti
Rast podnikania a konkurencieschopnosti mesta v cestovnom ruchu

5. Ochrana
životného
prostredia

5.1
5.2
5.3
5.4

Ochrana jednotlivých zložiek životného prostredia
Zdokonalenie odpadového hospodárstva
Ochrana krajiny a trvalo udržateľný rozvoj
Environmentálna osveta, výchova a vzdelávanie

6. Rozvoj
ľudských
zdrojov
a sociálny
rozvoj

6.1 Zvýšenie vzdelanostnej úrovne
6.2 Zvýšenie úrovne zamestnanosti
6.3 Podpora primeranej životnej úrovne hendikepovaných, starých občanov
a slabších sociálnych vrstiev
6.4 Podpora bytovej výstavby
6.5 Rozvoj kultúrnych, športových aktivít a aktivít voľného času

Strategický cieľ č. 3
TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ
VIDIEKA
A PÔDOHOSPODÁRSTVA
Strategický cieľ č. 4
ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU
A REKREÁCIE
Strategický cieľ č. 5
OCHRANA ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA
Strategický cieľ č. 6
ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV
A SOCIÁLNY ROZVOJ

3.3 Priority
Stratégia rozvoja mesta Malacky pomenúva nasledovné priority:
3.3.1 Strategický cieľ č. 1 – Hospodársky rozvoj
Hospodárska vyspelosť sa vo všeobecnosti považuje za jednu z prioritných charakteristík regiónu či mesta.
Priemyselná výroba v meste sa pre3.1 Strategický zámer
transformovala a rozvinula do prijateľnej
Berúc do úvahy analýzu súčasného sta- podoby, avšak so vstupom do EÚ je nutné
vu mesta Malacky, silné a slabé stránky, prí- zvyšovať jej konkurencieschopnosť.
ležitosti a ohrozenia, poznatky o predpokladaných trendoch a rešpektujúc straté3.3.1.1 Priorita 1.1 – Vytvorenie podgiu rozvoja Bratislavského samosprávneho mienok pre inovačné formy podnikakraja i opatrenia programových dokumen- nia
tov sme dospeli k strategickému zámeru:
Pojednáva o podpore zavádzania inovácií, informačných technológií a sofistiVŠESTRANNÝ ROZVOJ MESTA
kovanom vývoji výrobnej produkcie. VýV ZÁUJME ZVÝŠENIA KVALITY
sledkom by mali byť aj na základe zhodŽIVOTA JEHO OBYVATEĽOV
notenia ľudských zdrojov výrobky vysokej
kvality, schopné konkurencie s vysokou
Zámer špecifikujeme ako snahu o: inovačnou hodnotou.
a) zlepšenie podmienok pre rozvoj
Opatrenia
a postupný rast hospodárskych aktivít, zvý• podpora zavádzania inovatívnych
šenie životnej úrovne obyvateľstva,
technológií a postupov v plánovaných cenb) využívanie vnútorných zdrojov mes- trách a v priemyselno–technologickom
ta, hlavne v oblasti ľudských zdrojov, kul- parku,
túrnych a prírodných daností,
• tvorba systémovej infraštruktúry a roz-
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Priority

môžeme konštatovať, že mesto Malacky
so svojím ekonomickým, polohovým
a ľudským potenciálom vytvára podmienky pre investície do priemyselnej základne
na jeho území. Dôležitým momentom je
plánovaná výstavba Priemyselno-technologického parku Záhorie – Eurovalley, po
realizácii ktorej by vznikli podmienky pre
spoluprácu podnikateľských jednotiek na
vopred pripravenom priestore. V záujme
mesta je park, ktorého výroba bude minimálne zaťažovať životné prostredie.
Opatrenia
• podpora zámerov investorov na lokalizáciu investícií v blízkosti Malaciek
podpora priemyselno–technologického parku,
• vytváranie ponuky a informačno–
technologických služieb pre investorov
rekvalifikácia pracovných síl v súlade
s typom investícií.
Umiestnenie opatrenia
Územie mesta Malacky, lokality schválené v územnom pláne
Finančné zdroje
Národné zdroje, miestne zdroje, súkromné zdroje, zdroje z fondov EÚ.
3.3.1.3. Priorita 1.3 – Rozvoj sektoru služieb
Rozvinutý sektor služieb je pilierom
zdravej ekonomiky. Malé a stredné podniky sú však v porovnaní s veľkými podnikmi znevýhodňované v prístupe ku kapitálu či uplatnení sa na trhu. Táto situácia si
vyžaduje systematickú podporu.
Opatrenia
• úprava podmienok na podporu rozvoja služieb,
• podpora rozvoja živnostenského
podnikania vo sfére remesiel a služieb,
• podpora vytvárania poradenských
a informačných sietí,

kality popísané v územnom pláne mesta.
Zdroje financovania
Miestne zdroje, súkromné zdroje,
zdroje EÚ.
3.3.2.2 Priorita 2.2 – Rozvoj prímestskej, mestskej a cyklistickej dopravy
Z hľadiska potenciálneho rastu pracovných miest bude potrebné riešiť aj
vznikajúce problémy v doprave a parkovaní automobilov. Zároveň je potrebné
prispieť k rozvoju vybavenosti cyklistickej
dopravy s prihliadnutím aj na možné prepojenie mesta cyklotrasami na rekreačné
účely.
Opatrenia
• podpora rozvoja železničnej dopravy
typu S-bahn,
• zvyšovať úroveň, vybavenosť a kultúru cestnej dopravy,
• podpora budovania parkovísk,
• realizovať budovanie cyklistických
trás a podpory pre cyklistickú dopravu.
Umiestnenie opatrenia
Územie mesta Malacky.
Finančné zdroje
Národné zdroje, regionálne zdroje,
miestne zdroje, súkromné zdroje, zdroje
EÚ.
3.3.2.3 Priorita 2.3 – Dobudovanie
inžinierskych sietí
Podiel odkanalizovaných domácností
mesta nie je vyhovujúci. Je potrebné využiť zaradenia projektu odkanalizovania
„Malacky – Záhorie” do indikatívneho
zoznamu projektov pre Kohézny fond
v oblasti životného prostredia. Obdobnou
prioritou je vybudovanie kanalizácie a vodovodnej siete v priemyselných zónach a,
samozrejme, zvýšenie kapacity čističky
odpadových vôd.
Opatrenia
• dobudovanie kanalizácie v neodkanalizovaných častiach mesta,
• vybudovanie kanalizácie a rozvodu
vody v priemyselnej časti,
• zvýšenie kapacity čističky odpadových vôd,
• rekonštrukcia kanalizácie.
Umiestnenie opatrenia
Neodkanalizované časti územia Malaciek, lokality priemyselných zón podľa
územného plánu, územie mesta.
Finančné zdroje
Miestne zdroje, súkromné zdroje, fondy EÚ.

treby špecializovanými produktmi a službami. Podpora ich zakladania pomôže
rozvoju mesta, ako i regiónu.
Opatrenia
• podpora zakladania malých a stredných podnikov,
• zvýšená podpora perspektívnych
podnikov v prvých rokoch existencie.
Umiestnenie opatrenia
Územie mesta Malacky, podnikateľský
3.3.3 Strategický cieľ č. 3 – Trvalo
inkubátor
udržateľný rozvoj pôdohospodárstva
Finančné zdroje
Zameriava sa na využitie špecifických
Miestne zdroje, súkromné zdroje, prírodných podmienok a daného prozdroje z fondov EÚ.
dukčného potenciálu poľnohospodárskej
a lesnej pôdy.
3.3.2 Strategický cieľ č. 2 – Rozvoj
dopravy a technickej infraštruktúry
3.3.3. Priorita 3.1 • Inovácia poľnoPlánovaná výstavba Priemyselno– hospodárskych a agrárnych činností
technologického parku Záhorie – EuroPodpora obhospodarovania poľnovalley si vyžaduje viaceré zmeny in- hospodárskej pôdy novými technológiami
fraštruktúry v jednotlivých priemyselných alebo produkcia alternatívnych potravín
zónach v blízkosti mesta. Viaceré zmeny so zveľaďovaním kultúrneho rázu krajiny
budú však potrebné aj priamo v meste.
môže prispieť nielen k zviditeľneniu úze3.3.2.1 Priorita 2.1 – Zvýšenie úrov- mia.
ne a modernizácia cestnej dopravy
Opatrenia
Územný a hospodársky rozvoj mesta
• podpora a rozvoj špecifických oblastí
je podmienený vybudovaním dopravnej rastlinnej výroby a nadväzujúceho • potrainfraštruktúry v priemyselných zónach vinárskeho priemyslu a využívanie miesti rekonštrukciou priamo v meste. Dôleži- nych špecifických podmienok, príležitostí,
tou úlohou je taktiež zaoberať sa odľahče- tradícií,
ním dopravného toku v centre mesta plá• podpora rozširovania produkcie bionovaním obchvatov.
logických potravín
Opatrenia
• podpora uplatňovania vedy a výsku• dobudovanie cestnej infraštruktúry mu pre efektívnu poľnohospodársku výv priemyselnej zóne,
robu
• riešenie navrhnutých zmien v doUmiestnenie opatrenia
pravnej infraštruktúre v územnom pláne
Priľahlé územia Malaciek.
mesta, ako vybudovanie plánovaných
Finančné zdroje
kruhových objazdov a p.,
Miestne zdroje, súkromné zdroje, fon• podpora realizácie cestných obchva- dy EÚ.
tov mesta.
Umiestnenie opatrenia
3.3.3.2 Priorita 3.2 – Inovácia lesoÚzemie priemyselných zón mesta, lo- hospodárskych činností
MALACKÝ HLAS
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DOKUMENT

mesta Malacky
Hospodárenie na lesnom pôdnom
fonde pri využívaní inovatívnych technológií s prihliadnutím na mimoprodukčné
funkcie môže posilniť regionálny rozvoj.
Opatrenia
• podpora aplikovania nových technológií do lesného hospodárstva,
• preferovanie hospodárenia s prihliadnutím na mimoprodukčné funkcie,
• podpora uplatňovania vedy a výskumu pre efektívnu lesohospodársku výrobu.
Umiestnenie opatrenia
Priľahlé územia Malaciek.
Finančné zdroje
Miestne zdroje, súkromné zdroje, fondy EÚ.
3.3.4 Strategický cieľ č. 4 – Rozvoj
cestovného ruchu a rekreácie
Región Záhorie, do ktorého patrí mesto Malacky, má predpoklady na rozvoj
poznávacieho, rekreačného, športového,
gastronomického, pútnického, vidieckeho cestovného ruchu s agroturistikou. Aj
mesto Malacky má svoje špecifické danosti, ktoré po úpravách prispejú k zatraktívneniu lokality a zabezpečia rozvoj cestovného ruchu.
3.3.4.1 Priorita 4.1 – Zachovanie
a sprístupnenie kultúrneho, historického a prírodného dedičstva
Mesto má predpoklady na rozvoj cestovného ruchu. Cieľom je zvýšenie atraktivity mesta a plné využitie daných predpokladov.
Opatrenia
• podpora opráv, rekonštrukcie a údržby pamiatkových objektov,
• označenie a propagácia kultúrnych,
historických a prírodných hodnôt mesta
• podpora rozvoja kultúrnych aktivít
a aktivít voľného času,
• vnášanie nových funkcií do pamiatkovo chránených objektov
• rekonštrukcia parku a podpora nových spôsobov využitia Zámockého parku a ostatnej mestskej zelene.
Umiestnenie opatrenia
Územie mesta Malacky, lokality s výskytom pamiatok, parky a lokality s mestskou zeleňou.
Finančné zdroje
Miestne zdroje, súkromné zdroje, fondy EÚ.
3.3.4.2 Priorita 4.2 – Rozvoj hlavných foriem cestovného ruchu
Priorita vychádza z podpory využívania potenciálu, ktorým mesto disponuje,
pre rozvoj ťažiskových foriem cestovného
ruchu – mestského v kombinácii s vidieckym, športového, rekreačného, gastronomického, pútnického a agroturistiky.
Opatrenia
• rozšírenie a skvalitnenie infraštruktúry ubytovacích a stravovacích zariadení,
• rozvoj mestského a vidieckeho cestovného ruchu, športového, gastronomického a pútnického cestovného ruchu, agroturistiky
využitie prírodného potenciálu na rozvoj ekoturistiky,
• podpora prepojenia cyklotrás s inými
regiónmi i v zahraničí (Rakúsko, Česko).
Umiestnenie opatrenia
Územie mesta Malacky
Finančné zdroje
Miestne zdroje, súkromné zdroje,
zdroje EÚ.
3.3.4.3 Priorita 4.3 – Zatraktívnenie
mesta a nárast návštevnosti
Priorita sa zameriava na zvýšenie počtov návštevníkov mesta plnením základných predpokladov dôležitých pre rozvoj
cestovného ruchu.
Opatrenia
• podpora všetkých aktivít smerujúcich
k zatraktívneniu mesta,
• budovanie systémov priestorovej
orientácie a informovanosti,
MALACKÝ HLAS
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• podpora aktivít zvyšujúcich ponuku
v pobytovom cestovnom ruchu,
• zvýšenie kvality poskytovaných služieb a čistoty prostredia,
• zvýšenie bezpečnosti návštevníkov
mesta
Umiestnenie opatrenia
Územie mesta Malacky.
Finančné zdroje
Miestne zdroje, súkromné zdroje,
zdroje EÚ.
3.3.4.4 Priorita 4.4 • Rast podnikania a konkurencieschopnosti mesta
v cestovnom ruchu
Priorita stimuluje malých a stredných
podnikateľov v cestovnom ruchu s cieľom
zvyšovania tržieb, podielu zamestnanosti,
príťažlivosti a spropagovania mesta.
Opatrenia
• podpora podnikateľských aktivít cestovného ruchu,
• vytváranie podmienok pre podnikanie v cestovnom ruchu,
• podpora realizovania informačného
centra pre región Záhorie
• podpora propagačných aktivít.
Umiestnenie opatrenia
Územie mesta Malacky
Finančné zdroje
Súkromné zdroje, miestne zdroje,
zdroje EÚ.
3.3.5 Strategický cieľ č.5 – Ochrana životného prostredia
Otázky životného prostredia sú jednými z najprioritnejších, ktorými by sa malo
mesto, región či štát zaoberať. Na kvalite
prostredia je nadviazaných množstvo ďalších charakteristík, ako napr. rozvinutosť
cestovného ruchu, počet obyvateľov
a s tým nadviazané príjmy a pod.
3.3.5.1 Priorita 5.1 – Ochrana jednotlivých zložiek životného prostredia
Priorita je zameraná na zníženie nepriaznivých vplyvov ľudských aktivít na
zložky životného prostredia.
Opatrenia
• odstraňovanie negatívnych vplyvov
znečisťujúcich zložky životného prostredia,
• zlepšovanie kvality vôd intenzívnejším využívaním čističky odpadových vôd,
budovaním kanalizačnej siete,
• rozširovanie a rekonštrukcia mestskej
zelene
• podpora využívania obnoviteľných
zdrojov energie.
Umiestnenie opatrenia
Územie mesta Malacky, lokality s nerozvinutou kanalizáciou
Finančné zdroje
Štátne dotácie, miestne zdroje, súkromné zdroje, fondy EÚ.
3.3.5.2 Priorita 5.2 – Zdokonalenie
odpadového hospodárstva
Hlavným cieľom v oblasti odpadového hospodárstva v meste je zdokonaliť
systém separovaného zberu komunálnych odpadov, vybudovať závod na triedenie a zhodnocovanie komunálneho
odpadu. Priorita sa zameriava aj na zamedzenie vytvárania neriadených a ilegálnych skládok na území mesta a jeho priľahlých častiach.
Opatrenia
• podporovať separovaný zber zhodnotiteľných odpadov tak, aby sa dosiahlo
• zapojenie obyvateľov porovnateľné s vyspelými krajinami,
• vybudovať zariadenie pre zhodnocovanie využiteľných odpadov (plasty, biologický odpad, stavebný odpad a pod.)
a separovaného zberu,
• propagovať a informovať obyvateľov
o nakladaní s odpadmi.
Umiestnenie opatrenia
Územie mesta Malacky a jeho priľahlých častí, nové navrhované priestory.
Finančné zdroje
Štátne dotácie, regionálne zdroje,

miestne zdroje, súkromné zdroje, fondy
• podpora realizovania rekvalifikačOpatrenia
EÚ
ných kurzov zameraných na zvýšenie za• podpora výstavby nájomných a cemestnanosti,
novo dostupných bytov,
3.3.5.3 Priorita 5.3 – Ochrana kraji• podpora cezhraničnej spolupráce
• podpora sociálneho bývania,
ny a trvalo udržateľný rozvoj
malých a stredných podnikateľov.
• tvorba podmienok pre výstavbu roPriorita sa zameriava na zabezpečenie
Umiestnenie opatrenia
dinných domov,
kladného trendu v stave životného
Územie Malaciek, mimovládne a spo• podpora modernizácie a obnovy byprostredia popri rozvoji priemyslu na úze- ločenské organizácie.
tového fondu,
mí mesta.
Finančné zdroje
• rozvoj obytného prostredia.
Opatrenia
Štátne dotácie, miestne zdroje, regioUmiestnenie opatrenia
• uplatňovať princípy (zásady) trvalo nálne zdroje, zdroje EÚ.
Územie mesta Malacky
udržateľného rozvoja,
Finančné zdroje
• podporovať ochranu prírodných
3.3.6.3 Priorita 6.3 – Podpora na doDotácie štátneho rozpočtu, miestne
zdrojov,
siahnutie primeranej životnej úrovne zdroje, súkromné zdroje.
• presadzovať sankčné opatrenia voči sociálne slabších vrstiev obyvateľstva,
znečisťovateľom životného prostredia.
hendikepovaných a starších občanov
3.3.6.5 Priorita 6.5 – Rozvoj kultúrUmiestnenie opatrenia
Priorita je zameraná na podporu všet- nych, športových aktivít a aktivít voľChránené územia, územia prírodných kých činností a aktivít, smerujúcich k adap- ného času
zdrojov, územie mesta Malacky a priľah- tácií a rozvoju sociálne slabších vrstiev
Priorita podporuje všetky aktivity rozlých častí.
obyvateľstva (občania zo sociálne znevý- voja kultúrnych, športových podujatí, spoFinančné zdroje
hodneného prostredia), hendikepova- lupráce s tretím sektorom, zvyšovanie
Miestne zdroje, súkromné zdroje, fon- ných obyvateľov mesta a k riešeniu róm- možností kultúrneho vyžitia v meste.
dy EÚ.
skej otázky. Sociálny systém mesta v obOpatrenia
lasti sociálnej starostlivosti a pomoci pod• podpora výstavby a rekonštrukcie
3.3.5.4 Priorita 5.4. – Environmen- poruje všetky aktivity na riešenie aktuál- kultúrnych zariadení a pamiatok,
tálna osveta, výchova a vzdelávanie
nych sociálnych problémov.
• podpora výstavby nových a rekonšUvedomujúc si dôležitosť environmenOpatrenia
trukcia pôvodných športových areálov
tálneho povedomia medzi občanmi mes• rozvoj a rozšírenie služieb v rámci
sprístupnenie školských športovísk veta rozvíja priorita všetky aktivity smerujú- mestského centra sociálnych služieb
rejnosti,
ce na daný cieľ.
• podpora rozvoja materských a rodin• podpora kultúrnych inštitúcií, inštitúOpatrenia
ných centier,
cií zameraných na aktivity voľného času,
• zvýšiť účasť verejnosti na tvorbe
• podpora spoločenských organizácií
• vytváranie podmienok pre usporiaa ochrane zložiek životného prostredia
a občianskych združení, ktoré sa venujú danie kultúrnych a športových podujatí
• zvyšovať environmentálnu osvetu hendikepovaným občanom, zriaďovanie
podpora rozvoja miestnej kultúry,
dostupnými prostriedkami,
chránených dielní, podpora výstavby chrá• rozšírenie cezhraničnej spolupráce
• podpora spolupráce škôl s organizá- neného bývania,
kultúrnych zariadení, organizácií.
ciami zaoberajúcimi sa zvyšovaním envi• riešenie rómskej otázky v meste: moUmiestnenie opatrenia
ronmentálneho povedomia žiakov,
tivácia k práci, zapojenie sa do programu
Územie mesta Malacky.
• zvýšiť vzdelanosť obyvateľov podpo- obecných služieb, zapojenia sa do spoloFinančné zdroje
rou náučných projektov – vybudovanie čenského života, podpora kultúrnych traMiestne zdroje, zdroje z fondov EÚ.
náučného chodníka v Zámockom parku. dícií rómov a pod.,
Umiestnenie opatrenia
• riešenie a podpora sociálne slabších
4. Zdroje financovania
Územie mesta Malacky.
občanov mesta – občanov sociálne odkáPri zostavovaní rozpočtu mesta na príFinančné zdroje
zaných, občanov neprispôsobivých, ktorí slušný rozpočtový rok je dôležité dodržiaŠtátne dotácie, miestne zdroje, súk- sa ocitli bez akýchkoľvek prostriedkov
vať podmienku vyrovnaného rozpočtu.
romné zdroje, fondy EÚ.
• zriadenie útulku pre bezdomovcov, Táto podmienka je daná zákonom č. 303/
resp. krízového centra pre ohrozenú sku- 1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách
3.3.6 Strategický cieľ č. 6 – Roz- pinu obyvateľov – napr. týrané matky s deť- v znení neskorších predpisov.
voj ľudských zdrojov a sociálny rozvoj mi, týraní starí občania,
Rozpočet mesta na rok 2004 je zostaKvalitné ľudské zdroje sú základným
• podpora výstavby bytov nižšej kate- vený ako vyrovnaný s príjmami a výdavkapredpokladom vysokého ekonomického górie pre sociálne slabšie vrstvy obyvate- mi vo výške 261.998.000 Sk. Na celkopotenciálu, zamestnanosti a konkurencie- ľov,
vých príjmoch sa daňové príjmy podieľajú
schopnosti. Okres Malacky patrí k okre• podpora rozvoja dostupnej a kvalit- sumou 68.493.000 Sk, nedaňové príjmy
som s najnižšou vzdelanostnou úrovňou nej zdravotníckej starostlivosti
17.857.000 Sk a kapitálové príjmy činia
i z dôvodu malého počtu stredných škôl.
• podpora realizácie celospoločen- sumu 175.648.000 Sk. Z kapitálových príjJe potrebné sústrediť sa na vybavenie mla- ských zdravotníckych programov a prog- mov sú cudzie zdroje v roku 2004 rozpočdých ľudí odbornými znalosťami a zruč- ramov zameraných na podporu zdravia.
tované vo výške 161.648.000 Sk, čo prednosťami. Dôležitým momentom je tiež
Finančné zdroje
stavuje až 61,7 %-ný podiel na celkových
dobudovanie systému sociálnej starostliŠtátne dotácie, regionálne a miestne príjmoch mesta v roku 2004. Rozpočtovosti a pomoci pre riešenie problémov zdroje, zdroje nadácií, zdroje EÚ.
vaná suma kapitálových príjmov z predaja
sociálne odkázaných občanov, starších
vlastného majetku mesta v roku 2004 činí
a zdravotne postihnutých občanov.
3.3.6.4 Priorita 6.4 – Podpora byto- 14.000.000 Sk.
vej výstavby
3.3.6.1 Priorita 6.1 – Zvýšenie vzdeV nadväznosti na hospodársky rozvoj
lanostnej úrovne
podporuje priorita riešenie bytovej otázky
Priorita podporuje riešenia vhodné na ako z dôvodu zvyšovania počtu obyvateredukovanie nízkej vzdelanostnej úrovne ľov mesta, tak i z dôvodu výskytu slabších
vo všetkých vekových úrovniach populá- sociálnych skupín.
cie. Podporované sú všetky aktivity prinášajúce pozitívny vplyv na rozvoj ľudských
zdrojov.
Bilancia príjmov a výdavkov mesta Malacky v rokoch 1999–2003
(v tis. Sk)
Opatrenia
Bežné príjmy
• podpora zriadenia strednej odbornej
Kapitálové Bežné
Kapitálové
školy v Malackách,
Rok
Daňové Nedaňové
príjmy
výdavky
výdavky
• podpora rekvalifikačných kurzov
príjmy
príjmy
Granty
a školení,
• podpora alternatívneho vzdelávania,
• podpora cezhraničnej spolupráce 1999
43.483
35.605
1.180
0
63.940
12.421
škôl,
2000
54.278
65.104
0
0
93.973
20.852
• podpora aktivít škôl zameraných na 2001
56.773
17.059
185
34.720
59.283
44.704
ľudské zdroje.
2002
63.139
18.655
40.765
54.237
103.618
25.676
Umiestnenie opatrenia
2003
66.154
60.269
92.440
15.476
95.756
55.627
Územie mesta Malacky, školy na území mesta, mimovládne a spoločenské orV prípade zachovania podmienky vyrovnanosti rozpočtu mesta a krytie kapitáloganizácie.
vých výdavkov len kapitálovými príjmami aj v ďalších rokoch, bude dôležité nájsť zdroje
Finančné zdroje
krytia týchto plánovaných priorít a investičných výdavkov.
Štátne dotácie, miestne zdroje, regionálne zdroje, zdroje EÚ.
Opatrenia na zabezpečenie zdrojov financovania
• v maximálnej možnej miere čerpať a využívať cudzie zdroje zo štátneho rozpočtu,
3.3.6.2 Priorita 6.2 – Zvýšenie úrov- z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ, sponzorské dary a pod.,
ne zamestnanosti
• efektívne a hospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami mesta,
Priorita je zameraná na podporu všet• zníženie pohľadávok na maximálnu možnú mieru,
kých aktivít smerujúcich k zvýšeniu za• zefektívniť výber daní a poplatkov a ich vymáhanie,
mestnanosti obyvateľov mesta i okresu.
• odpredaj neupotrebiteľného majetku mesta.
Opatrenia
RNDr. Jozef Ondrejka, primátor mesta
• podpora vytvárania pracovných
miest,
Úplné znenie dokumentu nájdete na www.malacky.sk.
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SERVIS ČITATEĽOM / INZERCIA

Ľudo Zúbek

RECEPT PANI VOZÁROVEJ

ČÍTAJTE A VYHRAJTE

* 12. 7. 1907 v Malackách,
† 23. 6. 1969 v Bratislave
pseudonym – Vladimír Malina
Máloktorý z dnešných mladých
Malačanov pozná tvorbu nášho rodáka Ľuda Zúbka – prozaika, prekladateľa, autora historických životopisných próz, literatúry faktu
a rozhlasových hier. Aj preto sa zrodila myšlienka usporadúvať recitačné súťaže pomenované ako Zúbkove pramene, ktorého úvodný ročník
sa uskutoční 9. apríla v malackej
synagóge.
Pred jej konaním si na stránkach MH
pripomeňme dielo nášho rodáka.
Ľ. Zúbek bol pôvodne bankový úradník, pracovník literárneho oddelenia rozhlasu či redaktor vydavateľstva Tatran.
Spisovateľskej práci sa profesionálne venoval od roku 1957. Debutoval biografickým románom Ján Kupecký, vydal i ďalšie biografie V službách Mateja Hrebendu a Doktor Jesenius. Historicko-životopisné novely zhrnul do knihy Skrytý prameň. Vari najznámejšou je jeho novela
Jar Adely Ostrolúckej. Inonárodné dejiny
spracoval v románe Zlato a slovo. K postave Jána Kupeckého sa vrátil v románe
Farebný sen, dokumentárny charakter
má jeho autobiografická kniha Murársky
chlieb.
Ďalšie práce sú z oblasti literatúry faktu: Moja Bratislava, Gaudeamus igitur
alebo Sladký život študentský, biografické mimiatúry svetových spisovateľov zhrnul do knihy pre deti a mládež Rytieri
bez meča, jednej z najvýznamnejších postáv našich národných dejín sa venoval
v historickom románe Ríša Svätoplukova.
Dielo uzatvoril románom zo súčasnosti
Štvrtá stena.

Dnes je v ponuke mimoriadne atraktívny román Dana Browna Bod klamu. V ľadových končinách Arktídy nájde satelit NASA meteorit so stopami
fosílií. Môže to byť dôkazom mimozemského života? Nález úzko súvisí s prezidentskými voľbami v USA a môže priamo ovplyvniť ich výsledok. Dan Brown
nás tentokrát zavedie do iného prostredia ako v predchádzajúcich knihách,
ide však opäť o strhujúce čítanie, o príbeh, v ktorom nič nie je také, ako vyzerá, a v ktorom prekvapenia prichádzajú nečakane a rýchlo. Hlavnými hrdinami sú špecialistka Bieleho domu Rachel Sextonová a vedecký pracovník
Michael Tolland.
Román Bod klamu môže získať
každý, kto zašle na adresu redakcie vystrihnutý kupón spolu s minimálne
dvoma ďalšími titulmi kníh od Dana
Browna. Tešíme sa na vaše odpovede.
Publikáciu Krása nemusí byť vecou
náhody, o ktorú ste mali možnosť súťažiť v predchádzajúcom MH, získava pani Kohútová z Ul. L. Svobodu v Malackách. Prosíme výherkyňu, aby sa ohlásila
v redakcii.

Kníhkupectvo Ľubica
OC hotela Atrium, telefón: 772 67 34
Po–Pia 9.00–17.30 h, So 9.00–12.00 h

–mh–

KUPÓN
KNÍHKUPECTVO ĽUBICA
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• OPRAVUJEM CHLADNIČKY
A MRAZNIČKY
• MONTUJEM KLIMATIZÁCIE
Pavol Šišolák, Závod 663
tel.: 034/779 94 35, 0903/75 06 12
MH 05 B5

Optické

MH 05 F1

Orechové špice
SPOTREBA

25 dkg orechov, 25 dkg práškového cukru, 1balíček okrúhlych piškót, 1vajce
KRÉM

2 vajcia, 7 PL práškového cukru, 2 PL kakaa, 1/8 masla
POSTUP

Orechy na jemno pomelieme a v miske
zmiešame s práškovým cukrom. Pridáme celé vajce a vypracujeme orechovú
hmotu. Menšie častice natláčame do
pocukrovaných úľov (dostať ich kúpiť),
kde sa nám vytvoria duté odtlačky úľov.
Do kotlíka rozbijeme 2 vajcia, pridáme
práškový cukor a kakao. Kotlík umiestnime vo vodnom kúpeli a za stáleho šľahania utvoríme hustejší krém, ktorý necháme vychladnúť. V porcelánovej miske si
zmäknuté maslo vymiešame do penista
a postupne do neho zapracujeme vychladnutý krém. Naplníme ním úle, uzavrieme guľatou piškótou. Hotové úle polejeme čokoládovou polevou.

Záleží nám na Vás
a Vašom zdraví!
Príďte a uvidíte!

DROBNÁ INZERCIA
• Poskytujem poradenstvo v oblasti dôchodkového, životného i zdravotného pripoistenia so sporením. Myslite na budúcnosť! Hľadám i spolupracovníkov.
Tel: 0908/13 95 72.
• Lacné autovýfuky a autodiely. Kontakt:
038/532 45 28.
• Kúpim mužský záhorácky kroj aj jednotlivé časti. Kontakt: 0902/87 35 79.
• Prenajmem 1-i byt nezariadený na 3. p.
Kontakt: 0903/22 52 13.
• Prenajmem obchod v Bratislave-Devínskej Novej Vsi v líniovom obchodnom centre na Hlavnej ulici za 20 000 Sk + energie
mesačne.
Kontakt: 02/64 77 58 77, 0905/61 03 88.
• 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, t. č. 0902/10 60 49.
• Predám 3-i byt v OV aj s garážou v lokalite Malacky-Domky.
Kontakt: 034/772 22 25, 0910/19 06 64.
• Rozvedený sympatický abstinent, nefajčiar 41/182/83 so záľubou v prírode hľadá sympatickú pohľadnú aj mladšiu ženu
z Malaciek či okolia.
Tel.: 0904/80 48 35, SMS.
• Predám strešný nosič na Hondu Civic od
r. v. 1994. Kontakt: 0905/64 54 50.

centrum

Myslíte si, že váš zrak je slabší?
Prekážajú vám okuliare pri určitých aktivitách
a radi by ste skúsili kontaktné šošovky?

špecializované pracovisko
očnej chirurgie

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

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?

Milí čitatelia,

spoznali ste na fotografii
Petra Patscha? Prezradíme,
že na dnešnej fotografii nie
je Malačan, ale rodák z blízkeho Jakubova, milovník
nášho záhoráckeho nárečia. Už tušíte o koho
ide? Správnym tipujúcim z minulého čísla
bola Mária Malá zo Slovenskej ulice v Malackách, ktorá získava sladkú odmenu z cukrárne Hviezda.
Tak neváhajte, vezmite papier a pero a pošlite nám svoje tipy spolu s nalepeným kupónom do 15. marca.
Uhádnite, kto je na fotografii!
Môj tip: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chcete zaujať zmenou farby vašich očí?
VAŠE OČI SI ZASLÚŽIA KONTROLU RAZ ZA DVA ROKY.

Informácie na tel.
034/772 20 37
BEZ ČAKANIA
+

Chýba vám niektoré z čísel
Malackého hlasu?
Obráťte sa na redakciu.

20 %, 30 %, 40 %.
MH 05 F3
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CUKRÁREŇ HVIEZDA
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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

aktuálne zľavy na okuliare
Optické centrum Evergreen nájdete na Sasinkovej ulici 1/A (vedľa Ľudovej banky) v Malackách).
Objednať sa na vyšetrenie môžete na t. č. 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

KUPÓN

Oslaďte si život s HVIEZDOU!
MH 05 B3

www.pittner.sk
02/64 53 76 93, 0903/72 24 48
MH 04 F11
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA / OZNAMY / KULTÚRA
PÍSANÉ NAŠÚ REČÚ

alebo

okénko jak biuo,
jak je... a jak bude
Jak sem skoro k brílam došeu

Narodziu sem sa na Vinohrádku pri
Mauackách. Ked rodičé mojého tatka
postavili domek na Stupavskej ulici, tak
sme sa tam prescehovali, odkál sem začau chodzit do školy – ludovej na dolném konci pri kostele. Učili nás tam pán
učitel Baláž, pani učitelka Holá. Scem
pripomenút, že v tém časi byli enem štyri
školy. Jedna byua u Gajdára, teho času
šenk, druhá u milosrdných, trecí u berňáku a stará budova, káj sa ide na obecní
úrad. Do školy sme už vtedy chodziui
s ruksakama na chrbce, kde sme mjeli
čítanky, písanky a hrnek. S hrnkem sme
jak chudebné dzeci chodziui na húsár na
Červený kríž na poléfku. Po skončení ludovej školy sem začau chodzit do meščanky - školy J. Dérera. Tam sa začau ten
prípad s okulárma. Pri doktorskej prehlídce mi pán dochtor zisciu, že sem krátkozraký. Napísau mi cedulku, že ju mám
dat rodičom, aby išli se mnú k očnému,
že budem potrebovat bríle. Tak sem aj
spraviu. Tatko si to prečítali a povidali, že
dobre, tým byua táto vjec vybavená. Za
také dva mjesíce mi tatko povidali (byuo
to na dvori, asi tak 10 m ode mňa stáua
stolička): „Ked uhodneš, co je na tej stoličce, možeš si to vzít a nechat si to.“ To
víte, že sem vyvalovau okále. Akurát vyšuo spod mračen suníčko, keré sa na
stoličce odbleskuo. Hned sem tatkovi
odpovidau, že je to kovová pjetkoruna.
Nato mi tata povidali: „Synečku, ty dobre vidzíš a okuláre nepotrebuješ.“ A víte,
že mjeu čistú pravdu? Už odvtedy prešuo osem krížku a noviny ešče dneskaj
čítam bez brílí.
MICHAL NEMEC, 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

Michala Nemca, podobne ako každého, kto nám napíše svoj príbeh v záhoráčtine, odmeníme poukážkou na nákup v predajniach BILLA.

ZABÁVA NÁS PÁN BAKLÍK

ňá.

– Múj muž mi dovolí šecko!
– Aj nevjeru?
– Né, také vjeci robím bez povole-

•••
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!

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.

Ľudské veci Anny
Beňkovej-Ružičkovej
Aj vy ju poznáte? Vôbec sa nečudujem. Ja som sa s ňou síce zoznámila iba
v januári tohto roka, keď prijala pozvanie
do Babičkinej čajovne Zlatého veku, aby
dámam v úctyhodnom veku porozprávala o svojej dráhe poetky a ochotne na želanie prečítala z bohatej zbierky svojich
básní. Kamkoľvek sa s ňou však pohnete,
všade ju zdravia milé pohľady, stretávajú
láskavé úsmevy, až máte pocit, že je
s množstvom ľudí spojená zvláštnym, pre
mnohých nepochopiteľným putom spolupatričnosti. Z tej spätosti cítiť vzácne
hodnoty – hlboké pochopenie, stotožnenie sa, ochotu chápať, deliť sa...
Kto je vlastne Anna Beňková-Ružičková?
Som taká istá ako ostatní. Úplne obyčajná Malačianka. Necítim sa ničím výnimočná – bežná žena s bežnými starosťami i radosťami. Mám rodinu, manžela a tri
deti. Vyštudovala som strednú zdravotnícku školu a dlho ma práca sestričky tešila.
Vždy som sa rada starala o ľudí, osobitne
o starých, často nevládnych. Napĺňa ma
dobrým pocitom, keď môžem pomáhať.
Zo zdravotných dôvodov sa dnes už pôvodnej profesii nevenujem, no čoraz častejšie premýšľam nad tým, že by som
mohla byť užitočná v charite. Mám potrebu slúžiť a pomáhať. Vlastne to robím aj
v bežnom živote... Nechcem, aby to vyznelo ako chvála, ale pýtate sa, nuž spomeniem aspoň bezdomovca, o ktorého
sa v rodine staráme. Najskôr som mu nosila jesť do kostola, neskôr začal chodiť na
stravu k nám domov, dali sme mu nejaké
oblečenie, kúpili topánky... Ale je to dosť?
Kde sa v nej vzala tá poézia?
Prvé verše som napísala ako stredoškoláčka – bola to pieseň pre moju mamu.
Vôbec mi nenapadlo, že by to mal byť začiatok mojej tvorby. Nastal život, vydaj,
deti, práca, starosti. Na poéziu nebolo času. Bolo treba žiť. Až raz... Keď mama
ochorela. V štyridsiatke dostala cukrovku
a pridružili sa komplikácie. Mali sme krásny vzťah. Bola som najstaršia z piatich súrodencov, bývala som len pár domov od
rodičovského hniezda a ako zdravotná

Držiteľka Pálfiho srdca z roku 2002
sa objavila aj na odovzdávaní tohtoročnej ceny v spoločnosti rehoľnej
sestry Marty a dekana malackej farnosti vdp. Michala Pokopca.
Priatelím sa so sestrou Martou i jej pokrvnou sestrou sestrou Monikou, ktorú
poctili ocenením za misionársku činnosť
v Kongu. Ony ma pozvali na tento prekrásny večer. Bolo to úchvatné, hoci ten
prvý ročník bol pre mňa výnimočný. Hovorila som si – zopár básní a hneď také
ocenenie. Dojalo ma to, no dodnes neviem, kto ma na takú poctu navrhol. Ni-

lala som mu básne, on mi ich komentoval.
Najviac ma potešilo, keď mi poslal svoju
zbierku Rodinné rondely s venovaním
„Poetke hlbokého a čistého srdca” – to
bolo pre mňa najväčšie ocenenie! Po druhý raz ma poctil, keď ma požiadal o názor
na svoju poslednú knihu básní Svetelný
periskop, ktorá vyšla koncom minulého
roka. Jeho poézia má na mňa silný vplyv
a túžim ju čítať znova a znova.
Sama som už tiež pero neodložila. Po
druhej zbierke Duša na dlani pripravujem
vydanie tretej s názvom Aj to je život. Ak
všetko dobre pôjde, verejnosti ju predstavím tento rok na jeseň.
Básne Anny Beňkovej možno nájsť aj
v zborníku prác ocenených v súťaži s názvom Tvorivým perom. Získala za ne pochvalné uznanie HKPS Trnava.
Ako motto celej autorkinej tvorby možno uviesť jej verše:
Nemôže krajšie voňať deň ako ten,
čo s láskou oblohe sa privráva,
keď v náručí nášho Pána
duša čistá pokojne zaspáva.

TATIANA BÚBELOVÁ
Foto: S.Osuský

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.
A. Beňková-Ružičková (druhá zľava) si tentokrát atmosféru Pálfiho srdca vychutnávala
z pozície pozvanej hosťky.

sestra som tušila, kam až jej ťažkosti povedú. Zo všetkých síl som sa jej snažila pomôcť. Vtedy som už sama bola na invalidnom dôchodku, tak sme spolu trávili veľa
času, vydržali sme viaceré operácie, robila
som jej dialýzy, ošetrovala preležaniny...
a denne som v kaplnke Božieho milosrdenstva prosila Boha pre seba o silu a pre
mamu o pomoc a zmilovanie.

kdy som sa to nedozvedela. Vtedy som
pozvala na svoj večer aj MUDr. M. Haramiu – človeka s veľkým Č a so srdcom
s veľkým S. Veľmi mi pomáhal s mamou,
keď už mala amputované obe nohy. Chodieval ju ošetrovať domov. Tentoraz on
ako ocenený pozval mňa i manžela. Musela som sa ospravedlniť, ale muž šiel.
A Pán Boh to zariadil tak, že sme mali stoly tesne pri sebe. Všetky spriaznené duše!
„Bola som zrazu plná slov,
Z takmer tisícky dosiaľ napísaných básktoré som musela vypustiť von!”
ní Anny Beňkovej cítiť pokoru hlboko veMuselo to von. Slová sa samé hrnuli na riaceho človeka a formálnu blízkosť s poépapier. Ticho a pokoj chrámu ma napĺňali ziou katolíckej moderny.
myšlienkami, ktoré sa mi akosi samovoľne
skladali do veršov. Neraz som narýchlo pí- Je to náhoda či logické vyústenie?
sala i do modlitebnej knižky, aby som ich
Katolícku modernu som predtým veľnezabudla. Moje básne sú o láske, priateľ- mi nevnímala a svoje verše som dlho nestve, túžbe či sklamaní, o tých najbežnej- mala odvahu ukázať svetu. Až malacký
ších pocitoch a vnemoch, ktoré život pri- kaplán Peter Farkaš Žiška ma povzbudil
náša. Vnímam život z krajšej stránky a do tak, že som sa definitívne rozhodla vydať
všetkého sa usilujem vložiť zmysel, odkaz, zbierku Aj slovo poteší. Veľmi som si želasemienko dobra, ktoré pocíti ten, kto od- la, aby ju recenzenoval posledný žijúci
kaz pochopí. Ak niekto nájde spomedzi predstaviteľ katolíckej moderny – kňaz
všetkých len jedinú moju báseň, ktorá ho v Kráľovej pri Senci Svetoslav Veigl. Nepoosloví, nepísala som zbytočne.
darilo sa, no zostali sme v kontakte. Posie-

Beniak by mal radosť
Dokončenie z 1. strany
zia L.Neužilová sa predstavila tvorbou ruskej poetky Anny Achmatovej Spálený zošit a za svoj výkon si vyslúžila v I. kategórii čestné
uznanie. „Porotu zaujal hlavne jej výber, pretože prednášať tvorbu tejto ruskej poetky je pre mladého recitátora mimoriadne náročné a Lucia to zvládla s prehľadom.” Určite sa na tom podpísala i príprava, ktorú absolvovala u Mgr. Nadeždy Tučkovej.
Malackým želiezkom v ohni v II. kategórii bola Silvia Lisá
z Gymnázia sv. Františka Assiského, ktorá zaujala porotu najmä
technikou prednesu a právom si vybojovala 3. miesto. „Silvia recitovala náročnú Beniakovu báseň z diela Halucinácie. Tempera-

ment jej prejavu a konečný celkový výraz bol porotou vysoko
vyzdvihnutý.” Silviu Lisú na súťaž pripravovala Mgr. Viera Slezáková.
Cesta do Chynorian bola teda pre Malačanov úspešná. Ešte
dnes v účastníkoch festivalu z Malaciek rezonuje hlboký dojem,
aký v nich zanechala výborná organizácia a najmä vážnosť,
akou si Chynorančania uctievajú svojho rodáka. „Verím, že raz
získajú podobný rozmer i Zúbkove pramene – recitačná súťaž,
ktorej 1. ročník sa pod vedením CVČ a ZUŠ v Malackách práve
pripravuje,” dodala K. Trenčanská.

LUCIA POLÁKOVÁ

VYZUJTE SI PAPUČE A PRÍĎTE ZA KULTÚROU DO ZCK MALACKY

13. 3. o 16.00 h – Kinečko – filmová nedeľa, ľudová rozprávka
Martinko Klingáč
14. 3. o 10.00 h a 14.00 h – filmové predstavenie pre MŠ a ŠK
– ľudová rozprávka Martinko Klingáč
16. 3. o 14.00 h – Akadémia III. veku
16. 3. o 19.00 h – cyklus cestopisných večerov Podkarpatská
Rus, OZ M.L.O.K. a CK KUDRNA
18. 3. o 17.00 h – zakladanie Klubu priateľov ľudového umenia
– Drotárstvo
19. 3. o 18.00 h – DNH – J. G. Tajovský, J. A Š. Moravčíkovci:
Ženský zákon
20. 3. o 17.00 h vo františkánskom kostole – II. koncert Malackej
hudobnej jari, Baroková hudba – Diabolské husle B. Mrenicu

21. 3. – otvorenie výstavy Kuchyne starých materí
30. 3. – Zakladanie herbárov pre žiakov ZŠ
VÝSTAVY v SD ZCK
do 18. 3. – Záhorie v obrazoch Jaroslava Salaya
od 21. do 25. 3. – Kuchyne starých materí
od 7. do 12. 3. – Poľovnícka výstava
KINO ZÁHORAN

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!

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:
Marec 2005:

80 – Mária Cichá; Šimon Jurdák; Mária Gajdárová; Jozefa Blažíčková; Matilda Jurkovičová;
Mária Miškovičová; Helena Závadská; Jozef Michalovič; 85 – Róbert
Čermák; Mária Makytová; Jozef Ďurmek; Helena Krchňáková; 90 – Jozefa Oreská; 92 – Albína Michalovičová; Jozef Tichý
POVEDALI SI ÁNO:
Február 2005:

Zuzana Macušová a Ján Perát; Eva
Jurkovičová a Marek Albert; Veronika Holešová a Stanislav Slaninka;
Gabriela Hačková a Ing. Peter Gašparík; Silvia Černá a Miroslav Drahoš;
Katarína Hlavatá a Peter Škrabák; Zuzana Danihelová a Mojmír Rozbora

†

NIE SÚ MEDZI NAMI:
Február 2005:
František Súkeník, Láb; Milan
Štora, Malacky; Ladislav Baláž,
Veľké Leváre; Ladislav Szeberényi,
Pernek; František Schmádl, Stupava;
František Mihál, Malacky; František
Slezák, Malacky; Katarína Bláhová,
Kuchyňa; Štefan Čermák, Malacky;
Konštantín Mokrohajský, Malacky;
Anton Žáček, Malé Leváre; Valéria
Nemčovská, Plavecký Štvrtok; František Chudý, Malacky; Anna Hnátová,
Malacky; Jana Andrlová, Malacky;
Emil Zaiček, Pernek; Miroslav Vlček,
Lozorno; Ján Zeman, Malacky; Ľudevít Koníček, Jablonové; Peter Jurkovič, Malacky; Júlia Matulová, Lozorno;
Juliana Ščepánová, Vysoká pri Morave; Agnesa Štanglerová, Malacky
ANNAMÁRIA HORVÁTHOVÁ,
matrikárka

KAMENNÝ MLYN – VAJARSKÝ
vás srdečne pozýva na tradičnú

Jozefovskú
zábavu,

19. marca 2005 na Kamennom mlyne. Do tanca bude hrať SENZUS. Pre
všetkých je pripravená večera a pre Jozefov aj darček.
PREDPREDAJ VSTUPENIEK:

tel. 034/779 32 79, kmv@nextra.sk.
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Úspešný karatista Štefan Polák (druhý zľava), vedľa neho stoja Andrea Reháková a Michal Pullman (prvý zľava), ktorí sa najnovšie okrem karate venujú i spoločenskému
tancu (viď. Aj Malacky vedia tancovať).

Ocenili ho aj Japonci

Tých, ktorí sa venujú karate i závodne, nie je v Malackách veľa. Patrí medzi
nich aj najúspešnejší športovec oddielu karate TJ Strojár Malacky za rok
2004 Štefan Polák. Je nositeľom ocenenia, s ktorým sa nemôže pochváliť
každý karatista – prvého danu Japan Karate Federation (čierny pás).

Tentoraz v auguste na chate Juventa
v Malých Karpatoch. Svoju úroveň si zvyšujeme aj my, tréneri. V máji sme sa zúčastnili seminára pod vedením Mgr. Rastislava Mráza, ktorý je nositeľom 6. danu
JKF a prezidentom Goju–kai na Slovensku.
V karate existuje viac smerov tohto
bojového umenia. Čomu sa venujú Malačania?
V karate skutočne existuje viac smerov. V Malackách sa náš Karate klub venuje smeru goju–ryu, ktorého koncepcia
je v znamení rovnováhy tvrdého a mäkkého štýlu v karate.
Ako to vyzerá celkovo s členskou
základňou oddielu, resp. Karate klubu
TJ Strojár?
V súčasnosti máme asi 40 členov,
predsedom oddielu je Marián Strelecký.
Samozrejme, že sa nevenujeme len
aktívnym pretekárom a mládeži. Možnosť prísť medzi nás majú i záujemcovia
o sebaobranu. Pre nich je určený FIGHTER CLUB, čo sú vlastne tréningy zamerané na sebaobranu či zvyšovanie telesnej kondície. Určené sú mládeži, ženám
aj mužom. Uskutočňujú sa v priestoroch
Sokolovne na Sasinkovej ulici v utorok
od 19.30 h a v piatok od 19.15 h.
Sú podmienky na činnosť vyhovujúce?
Asi jedinou výhodou je, že priestory
na cvičenie máme v Sokolovni. Najviac
pociťujeme nedostatok finančných prostriedkov. Veľká časť súťaží sa uskutočňuje v Košiciach, no a cestovné robí problémy. Finančné prostriedky získavame prevažne z členského či darov od členov.
I v tomto roku sa spoliehame na peniaze,
ktoré získame cestou 2 % z daní z príjmu, ktoré je možné poukázať na TJ Strojár, konkrétne na oddiel karate. Chcel by
som už teraz poďakovať všetkým, ktorí
nás touto cestou podporia.
Čo prinesie rok 2005?
Verím, že bude dobrý. Ja som vstúpil
do tohto roku úspešne. Získal som tretie
miesta v kumite v hmotnosti nad 80 kg
a bez rozdielu váh na Slovenskom pohári
v Nových Zámkoch.
Pripravuje sa stretnutie s L. Lipinským,
nositeľom 7. danu JKF, ohľadom tradičného kumite. Pre našich malých karatistov chystáme účasť na turnaji MDD v Bratislave, kde by sa mali predstaviť dvaja až
traja najlepší z nich.

Aj Malacky vedia tancovať
27. 2. sa pod organizátorskou taktovkou
tanečnej školy GALA
Bratislava uskutočnil
4. ročník Gala senior
cupu, na ktorom mali
historicky prvé zastúpenie i Malacky.

s medzinárodnou účasťou
vybojovala spomedzi 20 tanečných párov 3. miesto.
Zároveň dodala: „Účasť Malačanov bola pre organizátorov milým prekvapením.
Veď väčšina milovníkov tanca zo Záhoria reprezentuje
bratislavské kluby, a preto jeTri tanečné páry – Gab- den z komentátorov trefne
riela a Jozef Csizmaziovci,
Andrea Reháková a Michal
Pullman, Emília Mecháčková a Jozef Knotek (na obr.)
sa v konkurencii nestratili.
Spomedzi deviatich dvojíc
súťažiacich v hlavnej kategórii neregistrovaných tanečných párov si E.Mecháčková a J. Knotek vytancovali
5. a A. Reháková a M. Pullman 7. miesto. „Súťažná premiéra sa našim tanečným
párom vydarila, hoci museli
zaplatiť i nováčikovskú daň
v podobe trasúcich sa kolien,” povedala G. Csizmaziová, tanečná trénerka, ktorá si spolu s manželom Jozefom v seniorskej kategórii

Pri tejto príležitosti sme ho požiadali v uplynulom roku?
o rozhovor, nielen o ňom, ale i o malacRok 2004 bol čo do počtu obsadenia
kom karate.
pretekov pomerne slabší. Najlepšie si
počínal Vladimír Lorenc, ktorý v SlovenAko sa ti darilo v uplynulom roku? skom pohári v Trenčíne v kategórii kumi19. februára sa v Galante boxovalo
2. kolo Západoslovenskej ligy boxu
Najlepšie umiestnenia som získal v 1. te starších dorastencov v hmotnosti do
kole Slovenského pohára a Superpohára 60 kg obsadil 10. miesto. V súčasnosti
v kategóriách žiakov, kadetov, juniov Nových Zámkoch, 3. miesto v kumite v oddiele vyrastá nová generácia preterov a seniorov.
v hmotnosti nad 80 kg, čo značilo postup károv, ktorá potrebuje určitý čas na to,
na majstrovstvá Slovenska, a taktiež tretie aby mohla reprezentovať klub a hlavne
V Galante sa zišlo 64 borcov, ktorí po
vyžrebovaní tvorili 32 dvojíc. Malacky
miesto na Veľkej cene Slovenska v Bra- uspieť.
tislave s medzinárodnou účasťou, kde
Ty si nielen aktívnym pretekárom,
mali na tejto súťaži zastúpenie dvoch borsom už zápasil ako reprezentant Sloven- ale i trénerom.
cov. V kategórii žiakov nováčika Igora
ska. V druhom kole Slovenského pohára
O to je to ťažšie, pretože samotná
Bakana v hmotnosti do 48 kg a juniora
a Superpohára vo Zvolene som obsadil príprava na preteky dá zabrať. Trénerov
Erika Balazsa v hmotnosti do 60 kg.
Náš borec Igor Bakan, ktorý do ringu
v tejto disciplíne 6. miesto. Slovensko som robíme spolu so Stanislavom Kotorom.
vstúpil prvý raz, zdolal svojho súpera z odreprezentoval i v zahraničí, keď som sa Venujeme sa hlavne mládeži. V oddiele
dielu Dunaj Róm klub Komárno Jozefa
koncom októbra minulého roka zúčastnil máme niekoľko talentovaných detí. DveRostasa už v prvom kole verdiktom R.S.C.
ako reprezentant SR medzinárodného re telocvične v Sokolovni sú pre ďalších
Na dosiahnutie víťazstva mu stačila neceturnaja v Chorvátsku CROATIA OPEN záujemcov o karate otvorené. Tréningy
lá minúta stretnutia. Súper z Komárna bol
2004, kde som obsadil vo veľmi silnej chlapcov i dievčat sú v pondelok od
po pravom direkte počítaný a ringový rozkonkurencii v kumite mužov v hmotnosti 17.00 h, v stredu od 17.30 h a v piatok od
hodca stretnutie ukončil.
nad 80 kg pekné 10. miesto.
17.45 h.
Erik Balazs sa stretol s borcom z Box
Čo ti priniesli majstrovstvá SlovenKaždoročne uskutočňujeme i nábor
Clubu Slovakia Bratislava. Prvé dve kolá
ska?
členov. Pre pretekárov sa v minulom roBoli to dve „zemiakové” medaily, t. j. ku uskutočnilo i tradičné sústredenie.
ANTON PAŠTEKA, foto: archív boli vyrovnané, v ktorých sa striedali pekštvrté miesta v kumite v hmotnosti nad
80 kg a v kategórii bez rozdielu váh. Na
základe tohto umiestnenia som bol nominovaný do širšej reprezentácie Slovenska,
zúčastnil som sa sústredenia karatistov
Basketbalový oddiel TJ Strojár Malacky sa aj tento rok
Trénerom družstva žiakov bude diplomovaný tréner I. trierozhodol uskutočniť výber žiakov do novotvoriaceho sa dy Mgr. Peter Ondruš. Bližšie informácie získate u B. Ortha (tel.
v Banskej Bystrici, prípravy na ME, MS
v Mexiku a Veľkú cenu Slovenska v Bratidružstva.
0907/79 86 33) alebo priamo u trénera P. Ondruša (tel. 0907/
slave. Vzhľadom na to, že na vrcholné
Vyberáme vždy dva ročníky spolu. Tento rok sme sa rozhodli 32 86 77). Môžete si dohodnúť aj iný termín výberu, ak vám
podujatia cestoval vždy len jeden repre- vytvoriť družstvo žiakov z ročníkov 1995–1996, poprípade 1997. ponúknuté termíny nevyhovujú. Oslovte aj známych, rodinu
zentant, zostalo mi miesto len v širšej re- Výber sa uskutoční 11. 3. (piatok), 14. 3. (pondelok) o 15.30 h z okolia, jednoducho záujemcov o basketbal.
V našom oddiele pracujú aj iné družstvá, do ktorých môžete
prezentácii. No s úspešnými karatistami a 18. 3. (piatok) o 16.00 h v priestoroch telocvične na ZŠ M. OlSlovenska som sa zúčastnil exhibičného šovského na Kláštornom námestí. Do družstva bude vybraných takisto prihlásiť svoje deti (chlapci ročníky 1990, 1991, 1992,
vystúpenia v rámci osláv vstupu Slovenska 20 chlapcov. Treba si priniesť športový úbor, rodné číslo, adresu 1993, 1994 a dievčatá ročník 1994, 1995).
do Európskej únie.
a telefón rodičov, napísanú výšku žiaka a výšku rodičov, nadiktoBRANISLAV ORTH,
Ako sa darilo ďalším Malačanom vať prospech.
tréner mládeže BaO TJ Strojár

2. kolo Zsl. boxerskej ligy

Výber žiakov do basketbalovej prípravky

KRÍŽOVKA
Záhorská nížina, ktorú tvoria rozsiahle
polia, rovinné lesy, vlhké lúky a močiare,
je domovom väčších a menších cicavcov.
Hojne sa tu vyskytuje zajac poľný; ... obyčajný (tanička č. 1), chrček roľný, hraboš
poľný, potkan obyčajný a myš domová.
Zo živočíšnych druhov typických pre
stepnú oblasť tu žije hvizdák veľký, tchor
stepný, beluša malá a chochlačka vrkočatá. Vo vlhkejších oblastiach žije diviača
zver. Na prechode medzi rovinou a Karpatmi sa v dostatočnom množstve vyskytuje jelenia, dančia a srnčia zver. Zo šeliem je to hlavne líška a kuna.
Z ríše hmyzu sa na Záhorí vyskytuje
okrem veľkého množstva bystrušiek, fúzačov aj vzácny (tajnička č. 2). Z vodného
vtáctva tu hniezdi sliepočka zelenonohá
a kačica divá. Bohatstvo má Záhorie v riekach a vodných nádržiach v podobe nespočetného množstva rýb a vodných živočíchov vrátane vzácnych druhov mlokov
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a žiab. Z dravého vtáctva medzi najvzácnejšie patria jastrab veľký, sokol rároh a ...
(tajnička č. 3). Medzi chránené živočíchy
Záhoria patria sýkorka chochlatá, korytnačka močiarna, blatniak tmavý, ležiak
obyčajný a svrčiak slávikovitý.
Pri prechádzkach treba mať teda oči
otvorené!
VODOROVNE
A lákal; predložka; dusík; osobné zámeno; zábavka B oráč-zastarane; Klub
mladých modelárov; MPZ Španielska; atletická disciplína; želal C bôžik lásky; cudzia predpona s významom svätý; svetová
veľmoc; nápoj; predajňa v kasárňach D
bodaj rohmi; tajnička č. 3; Klub angažovaných nestraníkov E štátna pokladnica;
odnímaj - obrátene; predpona s významom veľmi starý; existoval; príznaky svitania F tajnička č. 1; národ; pražské divadlo; Beáta; tajnička č. 2; G opojil sa alko-

holom; sídlo baču a valachov; kryt motora
na automobile.
ZVISLE
1 nepojazdné auto; túz 2 chorobný
podpaľač-obrátene3koralový ostrov; možno 4 podarúnok; zomieral 5 koncovka
ruských krstných mien; výrobok z ovčieho
mlieka; Ľudová strana 6 rímskych 50; príznak nachladnutia; spojka 7 druh hromad-

poznamenal – už aj Malacky vedia tancovať...” Milou
vzpruhou pre súťažné malacké páry bola skutočnosť,
že ich prišli povzbudiť ostatní účastníci tanečných
kurzov vedených manželmi
Csizmaziovcami, zásluhou
ktorých sa Malacky „tanečne” pozdvihujú.
–lucy–

ného dopravného prostriedku 8 skratka
bývalej nemeckej meny; stred slova „chuapi”; ruský súhlas 9 neschoval 10 sibírsky
veľtok; citoslovce prekvapenia; zosilnený
súhlas 11 nesmieš 12 vodík; blčia ohňom;
draslík 13 skratka receptu; spoluhlásky slova kanál; staroegyptský boh Slnka 14 papagáj; liečivá rastlina 15 volaj-obrátene;
vodácky pokrik; 16 priateľ 17 mužské me-

né útočné a obranné akcie na oboch stranách. V 3. kole však Erik zabudol boxovať
a iniciatívu preberal jeho súper, ktorý mal
viac úspešných útočných akcií, čím si získaval bodovú prevahu. V štvrtom kole už
Erik nestačil s dychom a prehral na body.
Touto cestou chcem fanúšikom Malackého boxu pripomenúť, že 4. kolo Západoslovenskej ligy boxu vo všetkých vekových kategóriách budú môcť vidieť
v Malackách v letnom ringu Aliho Reisenauera 11. júna 2005.

ALI REISENAUER, tréner

Vyrovnaný
súboj silákov

28. januára sa v Malackách uskutočnil 1., no neoficiálne už 2. ročník súťaže v kľukoch na bradlách Dexia-cup 2005.

Vo fitnescentre LUFIT sa siláci v dvoch
kolách snažili dosiahnuť čo najvyšší počet
regulárnych kľukov. Najlepšie sa darilo Denisovi Tangelmayerovi – medailistovi z juniorských majstrovstiev SR v silovom trojboji a zároveň najlepšiemu kulturistovi TJ
Strojár Malacky 2004. Hodnota jeho výkonu 118 kľukov mu stačila na zisk prvenstva
pred atlétom Petrom Filipom, ktorý prehral len o jediný kľuk. Tretiu priečku si „vykľukoval” Ivan Orgoň. Víťaz výkonom 118
kľukov vyrovnal rekord podujatia z minulého roka, ktorého držiteľom je Alojz Šablice.
–jaki–
no; ženské meno z filmu Pásla kone na
betóne.

Pripravil: JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

Ak nám do 15. marca pošlete správne
vylúštenie tajničky krížovky spolu s nalepeným kupónom, budete mať šancu súťažiť
o dve vstupenky na Jozefovskú zábavu,
ktorá sa uskutoční 19. marca na Kamennom mlyne. Pripíšte, prosím, svoje t. č.,
aby sme vás mohli ihneď kontaktovať.
Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali
správne vylúštenie tajničky – 1. Samo,
2. Avari, 3. Plavcov, 4. Devín, sme
vyžrebovali Ing. Milana Johanesa
z Kukorelliho ulice z Malaciek. Prosíme
výhercu, aby sa ohlásil v redakcii.

MALACKÝ
HLAS

KUPÓN
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