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Druhá konferencia o rodine bola zameraná hlavne na deti

Úvodník

Symbol okrúhleho stola

Sedemnásť
Deň voľna, zvlášť na konci týždňa, sa
vždy hodí. Postupným pondelkovým ko
pením udalostí, úloh, stretnutí, povin
ností a dobiehania zameškaného z pred
chádzajúceho týždňa sa premení štvrtok
na turbulenciu, ktorú piatkové voľno
ukončí ako záchranná brzda v rýchliku
Intercity. Na piatok dostanú voľno úrad
níci i vojaci, každý druhý vodič autobusu
aj pracovníci pri bežiacich pásoch, bu
díky i školské zvončeky. Pri červenej se
demnástke v kalendári svieti nápis Deň
boja za slobodu a demokraciu. Už slovo
boj je Stredoeurópanovi vzdialené ako
Irak či Palestína; sloboda sa rovná sa
mozrejmosti a demokracia chlebu kaž
dodennému.
Je vlastne čo oslavovať?
Je smutné, ak štyridsiatnikovi nič ne
hovoria názvy obcí Kľak a Ostrý grúň.
Je smutné, ak tridsiatnik nevie o tan
koch v centre Bratislavy v 68-om.
A je smutné, ak dvadsiatnik nerozu
mie spojeniu nežná revolúcia.
Pamäť národa potrebuje nielen inšti
túciu, šéfa a kartóny vykradnutých zväz
kov. Pamäť národa je prejavom vyspe
losti.
Tí, ktorí sedemnásteho novembra
1989 – pred sedemnástimi rokmi –mali
sedemnásť rokov, majú dnes o sedem
násť viac. Už nie sú síce seventeen, no
rovnako ako všetkým, ktorých pamäť
neklame, im sedemnásteho novembra
bude všetko jasné.
Ivana Potočňáková

Poslanci schválili rozpočet mesta na budúci rok

S 9-miliónovým prebytkom
Na ostatnom zasadnutí Mestského
zastupiteľstva v Malackách, na ktorom sa poslanci v takomto zložení
stretli predposledný raz (z komunálnych volieb 2. decembra vzíde nový
poslanecký zbor – pozn. aut.) bol
schválený rozpočet mesta pre rok
2007 (úplné znenie uznesení prinášame na 2. strane).

Návrh rozpočtu mesta na rok 2007 i výhľadový rozpočet na roky 2007 až 2009
predložil ako výsledok niekoľkotýždňovej
práce ekonóm mesta Ladislav Adamovič.

Viacročný výhľadový rozpočet zostavilo
mesto po prvý raz. Táto povinnosť mu vyplýva zo zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy.

Príjmy vyššie ako výdavky
Rozpočet na budúci rok predpokladá
príjmy vo výške 321 miliónov a výdavky
311 miliónov korún. Poslanci teda rokovali
o rozpočte, ktorý je zostavený ako prebytkový. Po krátkej diskusii poslanecký zbor
predložený návrh schválil. Úplné znenie
rozpočtu je zverejnené na webstránke
Pokračovanie na . strane

Aj Miška na ceste domov zo školy
zaujala informačná tabuľa o Malac
kách umiestnená v parku na Kláštor
nom námestí. Ústrednú mapu mesta
dopĺňajú užitočné informácie o mes
te, kontakty na vybrané inštitúcie či
stručný popis historických pamiatok.
Ďalších päť tabúľ nájdete na najdôle
žitejších uzloch mesta – napríklad pri
ŠH Malina, železničnej a autobusovej
stanici, na Malom námestí či pri ne
mocnici na Duklianskych hrdinov.
Popisy na tabuliach si prečítajú aj za
hraniční turisti v anglickom a nemec
kom jazyku.
Financie na zlepšenie informačného
systému v meste sa podarilo získať
z projektu Zosilnenie stropu bazéno
vej haly v športovej hale Malina v Ma
lackách z operačného programu JPD
NUTS II Bratislava Cieľ 2 podpore
ného EÚ.
Text, foto: -lucy-

www.suzuki-malacky.sk
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zástupcov štátnej správy, samosprávy
a tretieho sektora. Cieľom konferencie bolo sprostredkovať aktuálne informácie
o nových zákonoch k rodinnej problematike: zákon o rodine a zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.
Úspech vlaňajšieho podujatia sa odzrkadlil
aj v príprave tohtoročnej konferencie. Za
cieľ si tentoraz organizátori dali pomenovať problémy a hľadať riešenia.

Pomenovať problémy
Vlani po prvýkrát organizoval úrad práce v spolupráci s Mestom Malacky regionálnu konferenciu o rodine. Pozval na ňu

Aké príčiny má záškoláctvo?
Náročnosť terénnej práce, preťaženosť
sociálnych pracovníkov, nárast počtu rozPokračovanie na . strane

Adventné Malacky 2006
otvorí Mozart

Čas radosti, veselosti, najkrajšie obdobie roka, čas očakávania, odpúšťania,
predsavzatí, darčekov – Vianoce majú množstvo prívlastkov. Zdá sa vám, že
o nich hovoríme priskoro? Ste na omyle. Pozrite sa do kalendára. 26. november
je prvou adventnou nedeľou. Predvianočnú atmosféru v Malackách už tradične
naladí šnúra podujatí Adventných Malaciek, ktoré v spolupráci s Mestským centrom kultúry už po šiesty raz pripravilo mesto Malacky. Čo nás čaká a neminie?

Mozartov (k)rok k adventu
Podujatia adventu, ktoré uzatvoria malacký jubilejný rok, sa rozhoria s prvou
sviecou na adventnom venci počas koncertu ojedinelého slovenského hudobného telesa – Amadeus Chor Bratislava – 26.
novembra o 16.30 h vo františkánskom
kostole. Nenechajte si ujsť pohľad na spevákov v parochniach
a dobových kostýmoch, ktorí vás pôsobivým prevedením skladieb W. A.
Mozarta a svetových
vianočných kolied
prenesú na panovnícke dvory habsburskej monarchie. Grandióznosť podujatiu pridá hovoreným slovom slovenská herečka Viera Strnisková.
Vyberme sa na vianočné trhy
Nefalšované predvianočné adventné
trhy so všetkým, čo k tomu patrí, zažijeme
v Malackách v dvoch etapách. Sústredené
ako zvyčajne na Malom námestí – prvé
Mikulášske (2. – 3. 12.) a druhé Vianočné
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Nezáujem rodičov o vlastné deti, ale
i prílišné upnutie sa na prácu sú dôvodmi, pre ktoré zlyháva inštitút rodiny. Aj o týchto problémoch hovorili účastníci konferencie Rodina v centre našej pozornosti, ktorá sa konala
27. októbra na Mestskom úrade
v Malackách. Garantom podujatia
bol Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Malackách (ÚPSVR).

(16. – 17. 12.). „Na vyčarovanie slávnostnej
atmosféry je pre návštevníkov pripravený
počas nich kultúrny program – v sobotu
od 10.00 do 18.00 h a v nedeľu od 17.00
do 19.00 h,“ prezradila riaditeľka MCK Mgr.
Jana Zetková. „Predstavia sa nám folklórne
súbory z okolia i folkové skupiny, ktoré
sme v Malackách ešte nemali,” dodala. Mikuláš príde na Malé
námestie v stredu
o 17.00 h.
A veľa ďalších atraktívnych podujatí
Podľa vzoru z minulého roka program
Adventných Malaciek obohatia stredajšie
komorné koncerty vo františkánskom kostole tentokrát vždy o 16.30 h s výnimkou
6. decembra. Všetky bude uvádzať Ulrich
Ulmann. 8. decembra o 17.00 h sa uskutoční slávnostná vernisáž vianočnej výstavy členov ART club 2002, ktorá potrvá do
28. januára.
	          LUCIA VIDANOVÁ
Pokračovanie na . strane
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SPRAVODAJSTVO
JEDNOU VETOU
• Rakúske mesto Villach sa stalo 31. októb
ra cieľom pracovnej cesty primátora Jozefa Ondrejku a predsedu Predstavenstva
Eurovalley, a. s., Adriána Ráca. Mesto je regionálnym centrom zameraným na znalostnú ekonomiku – je sídlom vysokej
školy i organizácií zameraných na vedecký výskum. Cieľom cesty bolo navrhnúť
perspektívy spolupráce medzi Malackami
a Villachom.
• Generálny riaditeľ spoločnosti Swed
wood Slovakia Štefan Sústrik navštívil J.
Ondrejku 2. novembra v súvislosti s rozvojovým programom firmy a plánovaným
rozširovaním skladových plôch.
• Tradične v piatok – tentoraz 3. novembra vykonal primátor mesta kontrolný
deň na stavbách, ktoré mesto realizuje.
Kontrola bola zameraná na pokládku
zámkovej dlažby, budovanie chodníkov
a osádzanie prístreškov na Záhoráckej
ulici.
• 6. novembra odovzdali zástupcovia Slovenskej ratingovej agentúry primátorovi
RNDr. Jozefovi Ondrejkovi certifikát s ratingovým hodnotením.
• Kontrolný deň na ďalších stavbách –
rekonštrukcii kina a výstavbe ľadovej plochy v Zámockom parku – sa uskutočnil
8. novembra. Priestor, na ktorom bude
umiestnená ľadová plocha, je pripravený
na asfaltovanie. 		            - ipo -

Nový rating od Moody´s
Agentúra Moody’s Investors Service udelila Mestu Malacky dlhodobý národný
rating Aa2.sk so stabilným výhľadom. Certifikát o udelení ratingu prevzal 2. novembra primátor mesta RNDr. Jozef Ondrejka z rúk Ľubomíra Dubeckého, ria
diteľa Moody´s Central Europe, a. s.

Projektová úspešnosť
Udelené hodnotenie je založené predovšetkým na pozitívnych výsledkoch
prevádzkového hospodárenia, dobrej
finančnej situácii a priaznivej úrovni peňažných tokov a zadlženosti.
Kladné prevádzkové výsledky v kombinácii s výraznými kapitálovými príjmami umožnili mestu vysokú mieru samofinancovania svojich investícií v rokoch
2001 až 2005. Kapitálové výdavky boli
podporené aj vysokou úspešnosťou
mesta v získavaní projektovej podpory
so zdrojov EÚ a štátu.
Schopné splácať úver
Agentúra Moody’s hodnotí pozitívne
aktívnu politiku mesta smerom k získavaniu nových investorov a ekonomickému rozvoju, ktorá spolu so strategickou
polohou mesta môže zvýšiť jeho atraktivitu, a tak rozšíriť aj jeho daňovú základňu v strednodobom až dlhodobom ho
rizonte.
V porovnaní s ostatnými samosprávnymi subjektmi hodnotenými agentúrou Moody’s na Slovensku je celková zadlženosť Mesta Malacky mierne nadprie
merná, lenže jeho dlhová služba je o po
lovicu nižšia ako priemer. Vzhľadom na
skutočnosť, že mesto neplánuje prijatie
nových úverov, malo by byť v budúcnosti bez problémov schopné splniť svoje
zaväzky.

Prehľad lokálnej (národnej) stupnice
ratingu Moody´s
Stupeň ratingu

Dlhodobý
rating
Aaa.sk
Aa1.sk
Aa2.sk Malacky
Aa3.sk

Investičný

A1.sk
A2.sk
A3.sk
Baa1.sk
Baa2.sk
Baa3.sk
Ba1.sk
Ba2.sk
Ba3.sk
B1.sk
B2.sk

Špekulatívny

B3.sk
Caa1.sk
Caa2.sk
Caa3.sk
Ca.sk
C.sk

-ipo-

Na pravú mieru
V ostatnom Malackom hlase 19/2006
sme v príspevku Predvolebná štatistika nesprávne uverejnili skratku politickej strany
SMER – sociálna demokracia ako SMER – DS
namiesto SMER – SD.
Za chybu sa ospravedlňujeme.

Prehľad lokálnych (národných) ratingov udelených Moody‘s na Slovensku
Lokálny (národný)
rating

Výhľad
ratingu

Bratislava – Rača

Aa1.sk

stabilný

Púchov

Aa1.sk

stabilný

Holíč

Aa2.sk

stabilný

Krupina

Aa2.sk

stabilný

Pozývame vás na zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 24. novembra o 9.00 h vo
veľkej zasadačke MsÚ v Malackách.

Malacky

Aa2.sk

stabilný

Poprad

Aa2.sk

stabilný

Považská Bystrica

Aa2.sk

stabilný

Prerokované budú:
Návrh VZN o podmienkach poskytovania finančných príspevkov v oblasti
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately, návrh Dodatku č. 1 k VZN
o miestnych daniach a poplatkoch na
rok 2007, prevody nehnuteľností, nájomné a iné zmluvy, návrh na obhospodarovanie mestských lesov podľa nového LHP 2007 – 2016, čerpanie rozpočtu
Mesta Malacky za 1. – 3. štvrťrok 2006,
návrh zmeny rozpočtu Mesta Malacky
na rok 2006, návrh rozpočtov príspev
kových a rozpočtových organizácií mesta, správa o hospodárení spoločnosti
TEKOS, s. r. o., s účasťou mesta za rok
2005, správa o kontrole evidencie a zúčtovania príjmov z priestupkového konania MsP, správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl
a školských zariadení mesta za školský
rok 2005/2006 či informácie o výsledkoch zavedenia klientskeho systému na
MsÚ, o prevode bytov do osobného
vlastníctva za rok 2006, o pripravenosti
na komunálne voľby, o činnosti Inku
bátora Malacky, n. o., a iné.
Všetci ste srdečne vítaní.

Prešov

Aa2.sk

stabilný

Prievidza

Aa2.sk

stabilný

Spišská Nová Ves

Aa2.sk

stabilný

Turčianske Teplice

Aa2.sk

stabilný

Bernolákovo

Aa2.sk

stabilný

Handlová

Aa3.sk

stabilný

Košice

Aa3.sk

stabilný

Šaľa

Aa3.sk

stabilný

Mesto

Redakcia

Pozvánka

S 9-miliónovým prebytkom
Dokončenie z . strany
mesta www.malacky.sk. Rozpočet bude  
východiskom pre prácu nového vedenia
mesta. Základnou charakteristickou črtou
schváleného rozpočtu je finančné zabezpečenie výkonu samosprávnych funkcií
mesta v ďalšom rozpočtovom roku. Roz-

- ipo -

O čom rokovali poslanci na svojom zasadnutí 26. októbra?

Vianočné
a novoročné
priania
Milí čitatelia,
chcete prostredníctvom našich
novín zaželať krásne sviatky? Posledný tohtoročný Malacký hlas vychádza už 13. decembra (s uzávierkou
4. decembra). Neváhajte a adresujte
redakcii svoje vinše, ktoré sa dostanú
do každej malackej domácnosti.
Redakcia

Dvakrát a dosť

Redakcia

MsZ schválilo
• VZN o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v meste na rok 2007. Jednotlivé sadzby pre daň zo stavieb, pre daň
z bytov, za psa, pre daň za verejné priestranstvo a pre miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
zostávajú pre rok 2007 nezmenené. Novinkou je vznik II. pásma pre stanovovanie daní zo stavebných pozemkov,
• rozpočet Mesta Malacky na rok 2007
v celkovej výške príjmov 321 871 000 Sk
a celkovej výške výdavkov 311 642 000 Sk,
• nadviazanie trvalých partnerských
vzťahov s talianskym mestom Gaggiano
(provincia Milano),
• Dodatok č. 4 o vyradení drobného dlhodobého hmotného majetku k protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku mesta
do správy CVČ v hodnote 232 225 Sk
Zmeny a doplnky územného plánu
mesta Malacky v roku 2006, ako aj VZN,
ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Zmien
a doplnkov územného plánu mesta Malacky v roku 2006.
MsZ zobralo na vedomie
• návrh rozpočtu mesta na roky 2007 –

2009, pričom rozpočet mesta na roky 2008
a 2009 nie je záväzný,
• stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2007 a k návrhu rozpočtu na roky 2007 – 2009.
MsZ zrušilo
• uznesenie č. 42/2003 z 24. apríla 2003,
týkajúce sa projektu town – twinning
s talianskym mestom Contursi Terme
(provincia Salerno) v plnom rozsahu.
MsZ uložilo mestskému úradu
• v súlade s Dodatkom č. 4 o vyradení
drobného dlhodobého hmotného majetku
k protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku
mesta do správy CVČ upraviť účtovný vzťah
na podsúvahovom účte k 31. 10. 2006,
• zabezpečiť čistopisy schválených
Zmien a doplnkov územného plánu mesta
Malacky v roku 2006 a ich uloženie v súlade s platnými predpismi.
MsZ splnomocnilo primátora mesta
• podpísať pri nadchádzajúcej návšteve v meste Gaggiano rámcovú dohodu
o vzniku partnerských vzťahov s predstaviteľmi samosprávy mesta Gaggiano s tým,
že k podpisu oficiálnej partnerskej zmluvy

by mohlo prísť na jar roku 2007 v Malackách alebo v Gaggiane,
• podpísať Dodatok č. 4 o vyradení
k protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku mesta do správy CVČ.
Spracoval: ANTON PAŠTEKA

ZAUJALO VÁS
Milí čitatelia,
ak nám napíšete do 22. novembra na
adresu redakcie, ktorý príspevok vás zaujal, budete mať šancu získať tričko s logom osemstoročnice. 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 najmä príspevky Čo bude s Pálfiovským
kaštieľom, Zaostrili sme na zelenú,
Malacky rozbehli volejbalovú extraligu, Návraty do minulosti a iné.
V tomto čísle odmeníme Štefana Hlásnička z Rohožníka.

✒

Milí čitatelia,
v tomto roku nájdete Malacký hlas vo svojich schránkach už len dvakrát.
Číslo 21 vychádza o deň skôr ako obvykle – 28. 11. Je zároveň posledným pred
komunálnymi voľbami, preto upozorňujeme kandidátov na post mestských
poslancov či post primátora, že majú poslednú možnosť prezentovať sa v našom
dvojtýždenníku. Uzávierka čísla je v pondelok 20. 11.
V decembri vyjde predvianočný Malacký hlas 13. 12. s uzávierkou v pondelok 4. 12. Nájdete v ňom aj harmonogram vydávania pre rok 2007.



vojové  a investičné aktivity mesta nie sú
v tomto návrhu rozpočtované a ich stanovenie bude úlohou  nového zloženia orgánov mesta. Na tento účel bude práve slúžiť
schválený prebytok rozpočtu vo výške cca
9 miliónov korún.

ZAUJALO MA V ČÍSLE

MALACKÝ HLAS
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KOMUNÁLNE VOĽBY 2006

1. Prečo ste sa rozhodli kandidovať?
2. Aké priority v rozvoji mesta budete v prípade úspešnej kandidatúry
presadzovať v nastávajúcich štyroch rokoch a ako?
3. Aké vlastnosti by mal mať budúci primátor? Máte ich?

Trikrát
po tri
odpovede
na tri
otázky
Reakcie sme dostali od troch
kandidátov na primátora. Tu sú:

Prípravy
na voľby
31. októbra sa uskutočnilo zasadnutie
Obvodnej volebnej komisie. Predsedom
sa stal Augustín Vostrovský (SDKÚ – DS),
podpredsedom Vladimír Vaniš (ĽS – HZDS).
Zo zákona 5-člennú komisiu dopĺňajú nominantka strany SMER – SD Viera Králová
a Ing. František Kováč a Ing. Mária Vejmelková, zamestnanci obvodného úradu. Tých
vymenoval prednosta obvodného úradu,
keďže politické strany a hnutia miesta neobsadili. Celý okres Malacky má 49 volebných okrskov.
Ako informovala Ing. Jarmila Rajnová,
zapisovateľka Obvodnej volebnej komisie,
pod okres patrí 25 obcí (ak nepočítame Vojenský obvod Záhorie, ktorého sa komunálne voľby netýkajú), v ktorých sa bude
voliť v 49 volebných okrskoch. V okrese
evidujeme asi 53-tisíc oprávnených voličov, presný údaj budeme vedieť 2 dni pred
2. decembrom,“ dodala J. Rajnová.
Keďže hlasovanie bude ukončené už
o 20.00 h, očakáva sa, že výsledky budú
spracované rýchlejšie ako v posledných
parlamentných voľbách. Závisí to i od volebnej účasti. V posledných komunálnych
voľbách v roku 2002 dosiahla v našom
meste len 31 %.		             -lucy-

Malacké
okrsky
v číslach
V 12 volebných okrskoch v 6 volebných
obvodoch (VO) Malaciek má možnosť
k volebným urnám pristúpiť 14 898 oprávnených voličov – vo VO 1 – 2648, VO 2 –
2359, VO 3 – 2502, VO 4 2552, VO 5 – 2579
a VO 6 – 2258 voličov. Najsilnejším čo do
počtu ľudí s volebným právom je okrsok 4
vo VO 3, v ktorom evidujú 1567 voličov.
Uvádzané štatistické údaje sú zo 6. 11.
OZNÁMENIE

o odvolaní kandidatúry

Mestská volebná komisia v Malackách
podľa § 19 ods. 2 zákona SNR č.
346/1990 Zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí v znení neskorších
predpisov  oznamuje, že pre voľby poslancov do mestského zastupiteľstva
odvoláva Kresťanskodemokratické
hnutie (KDH) kandidatúru kandidáta za
volebný obvod č. 1 Vladimíra Dob
rockého, Ing., 43 r., ekonóma, Ma
lacky, Štúrova 22, KDH.
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Ing. Pavol Hallon (53), projektový manažér, nezávislý

Ing. Jozef Mračna (51), manažér, nezávislý
s podporou SDKÚ – DS, SF a SZS

RNDr. Jozef Ondrejka (41), učiteľ, nezávislý s podporou SMER – SD, ĽS–HZDS, KDH,
SNS, HZD, KSS a ANO.

1.
Získanie postu primátora Malaciek je
pre mňa Malačana, ktorý tu žije vyše 40 rokov, už dlhý čas veľkou výzvou. Doteraz
som vždy váhal postaviť sa zoči-voči nej.
Tak to bolo aj pred ôsmimi rokmi, keď ma
oslovila skupina občanov a ponúkala mi zabezpečenie podpory vo voľbách za primátora. Vtedy som na to nereagoval a kandidoval som za poslanca. S blížiacimi sa tohtoročnými komunálnymi voľbami sa situácia spred ôsmich rokov takmer opakuje
a veľa Malačanov ma opäť vyzvalo kandidovať. Keďže s odstupom času sa na primátorský post pozerám inými očami ako kedysi a rád by som svoje doterajšie životné
know-how zužitkoval v prospech Malaciek
intenzívnejšie a vo väčšom rozsahu, než je
to možné z pozície projektového manažéra
mesta, rozhodol som pre kandidatúru.
2.
Priority v rozvoji mesta určil mestským
zastupiteľstvom schválený Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta. Bez
ohľadu na to, ja za dominantnú prioritu považujem a mienim presadzovať zabezpečenie trvalo udržateľného hospodárskeho
rozvoja mesta, od ktorého sa odvíja takmer
všetko ostatné dianie smerujúce k tomu,
aby sa tu obyvateľom dobre žilo a byť Malačanom, aby bolo atraktívne. Uvedomujem
si, že je to úloha neľahká a jej splnenie závisí
od mnohých faktorov. Myslím si, že jeden
z najrozhodujúcejších bude výsledok výstavby zón Priemyselno-technologického
parku Záhorie, ktorá práve odštartovala aj
mojím pričinením a mala by urýchliť aj rozvoj malých a stredných podnikov považovaných za motor vyspelých ekonomík. Aj
keď to z názvu nevyplýva, tento park bude
aj o rekreácii, športe, oddychu a turistike.
Ďalším, nie menej dôležitým faktorom pre
rozvoj mesta, na ktorý vsádzam a ktorý pokladám za rozhodujúci zdroj príjmov pre
rozvoj mesta, sú nenávratné finančné zdroje z EÚ. Možnosti ich získavania a priority,
ktoré budú podporované v nasledujúcom
programovacom období (2007 – 2013), sú
určené Národným strategickým referenčným rámcom. Pre náš región bude možnosť získať finančné zdroje na rozvoj dopravy, školskej infraštruktúry, na ochranu
životného prostredia, vzdelávanie, zamestnanosť a ďalšie ciele. Preto posilnenie projektového manažérstva na MsÚ by bolo
jedným z mojich prvých krokov, ktoré by
som urobil. Veľký dôraz kladiem na dobrú
a intenzívnu spoluprácu s inštitúciami štátnej správy, podnikateľmi, tretím sektorom
a rovnako s občanmi.
3.
Také isté ako každý jeden slušný, poctivý občan mesta. Myslím si, že táto pozícia
je predovšetkým o schopnostiach. Na to sa
musíte spýtať občanov.

1.
Som jeden z troch najdlhšie pôsobiacich poslancov mesta. Za 16 rokov práce
v poslaneckom zbore dobre poznám vývoj
mesta, viem, čo potrebuje a čo je dôleži
té, mám vlastné predstavy, ako to dosiahnuť. Dlhoročne pracujem ako riadiaci pracovník v STV, z toho väčšinou na riaditeľských pozíciách a momentálne ako riaditeľ
Štúdia Bratislava. Mám veľké skúsenosti
z manažovania tvorivých kolektívov pri riešení náročných úloh, ktorých výsledky môžete vidieť i dnes na svojich obrazovkách.
Okrem toho som 15 rokov podnikal a mám
skúsenosti i z tejto oblasti. Kandidujem preto, lebo som pripravený predstúpiť pred
občanov so všetkou zodpovednosťou, ktorá z tejto funkcie pre mňa vyplýva, a som
presvedčený, že dokážem vytvoriť tím, s kto
rým naplním vaše i moje predstavy o rozvoji nášho mesta.
2.
Za prioritné považujem vyriešenie výstavby cenovo dostupných bytov pre mladé rodiny tak, aby mali možnosť si ho kúpiť, splácať a pritom i normálne žiť. Dlhotrvajúce problémy s kanalizáciou si vyžadujú dynamizáciu riešenia. Je tiež veľmi
dôležité postarať sa o našich starších spoluobčanov, rozšíriť starostlivosť a pripraviť
výstavbu domova dôchodcov bytového
typu. Malačania chcú v Malackách nielen
žiť, ale i prežiť jeseň svojho života. Vynaložím maximálne úsilie na rozšírenie stredného školstva v meste. Zvýšenú pozornosť
chcem venovať rozvoju športu a plánujem
postaviť zimný štadión. Mám návrh na
umiestnenie kultúrneho domu tak, aby sa
stal prirodzeným spoločenským centrom .
Naďalej budem podporovať rozvoj Priemyselného parku Eurovalley s čo najširším
rozsahom podnikateľských aktivít. Súčasne s rozvojom priemyslu v našom regióne
bude nevyhnutné vyriešiť dopravnú situá
ciu v nadväznosti na Malacky tak, aby neprichádzalo v meste neúmernému rozsahu
dopravy. Som si vedomý, že na všetky navrhované investície bude mesto okrem
vlastných zdrojov potrebovať aj domáce
a zahraničné finančné fondy a iné zdroje.
3.
Primátor by mal byť zodpovedný, komunikatívny manažér, schopný obklopiť sa
odborne zdatným tímom spolupracovníkov, s vôľou pracovať i nad rámec svojich
bežných povinností. Musí mať neustály
prehľad o stave prebiehajúcich riešení. Určite čestný v konaní, so silou hľadať riešenia
i tam, kde zdanlivo neexistujú. Je veľmi dôležité, aby budúci primátor videl, že v našom meste je veľa schopných ľudí, ochotných spolupracovať a mal by ich vedieť
osloviť. Verím, že tieto vlastnosti mám
a s vašou podporou ich dokážem i efektívne využiť, a to v prospech mesta.

1.
Narodil som sa v tomto meste a žijem
s ním. Práca primátora má pre mňa konkrétnu podobu a kandidovať pre mňa znamená myslieť na prácu, ktorá nás čaká.
Dobre poznám aj nedoriešené problémy
obyvateľov, silné a slabé stránky mesta
a mám dostatok praktických skúseností na
riešenie týchto problémov. Často bude
rozhodujúci vplyv politických, najmä vládnych strán, ktoré mi všetky vyjadrili podporu. Som v najproduktívnejšom veku
a dobrej zdravotnej kondícii. Môžem,
chcem a dokážem urobiť veľa a doteraz
som splnil všetko, čo som ľuďom sľúbil.
Malacky sú stabilné a rozvíjajú sa.
2.
Stanovenie priorít vždy závisí od finanč
ných možností. Preto je prioritou pokračovanie v úspešnom získavaní financií a hospodárnom nakladaní s nimi. Už teraz viem,
že bude bez problémov dokončená rekonštrukcia kina, Záhoráckej ulice, fasád ZUŠ
a MCK, Zámockého parku, prezentácia
mesta a okolia, vybudovanie infraštruktúry v priemyselnom parku atď. Dnes si už
trúfam na najväčší problém, riešenie ktorého som doteraz nesľuboval – odkanalizovanie mesta. Konečne je to reálne. Mesto
však potrebuje aj strednú školu, obchvaty
mesta, rekonštrukciu ciest, parkovacie
miesta, kompostáreň, závod na triedenie
odpadu, skvalitnenie polície, návrat okresnej prokuratúry i súdu, v nemocnici rekonštrukciu operačných sál a zakúpenie magnetickej rezonancie... Vďaka osobným kontaktom s investormi viem zaručiť stovky
nových pracovných príležitostí, rast bytovej výstavby, obchodov a služieb. Na všetko je nutné mať dlhodobú víziu rozvoja
mesta. Budúcnosť Malaciek vidím v prepojení vzdelávania, vedy a výroby s vysokou
pridanou hodnotou. Na realizáciu takýchto projektov štát pripravuje granty vzdelanostnej ekonomiky. Podpora hospodárskeho rastu mesta je dobrá a overená stratégia a jej ekonomické výsledky výrazne
zlepšujú podmienky pre kultúrny, športový a duchovný život ľudí.
3.
Kedysi som si myslel, že dobrým primátorom môže byť len ekonóm alebo právnik. Dnes viem, že dôležitejší je charakter,
čestnosť a spravodlivosť. Pre pochopenie
ľudí je dôležitá schopnosť vcítiť sa, ale na
posudzovanie situácií a ich riešenie je potrebná tvorivosť a logické myslenie. Viem,
že prirodzená autorita dokáže viac ako
zvýšený hlas a schopnosť nadchnúť ľudí je
rovnako dôležitá, ako schopnosť prijať iný
názor. Potrebných vlastností je dlhý rad
a nikto nie je dokonalý. Za osem rokov som
sa naučil, že ako primátor nerokujem za seba, ale za celé mesto a usilujem sa, aby
som mu dal to najlepšie, čo preň mám.

Anketa

Aké vlastnosti by mal mať budúci
primátor? Čo by mal po nástupe do
úradu prioritne riešiť?
Pavol Mlynárik
(26), operátor
„Na prvom mieste by
mal byť otvorený pre ob
čanov. Viac sa zaujímať
o problémy mladých
a vytvoriť im lepšie pod
mienky na to, aby sa v Malackách mohli rea
lizovať. Je dôležité, aby si tento človek stál za
svojím slovom. Počúval názory iných, no na
druhej strane bol rázny v rozhodovaní.“
Lea Kuchárová (31), na materskej
„Primátor musí mať organizačné schop
nosti. Vedieť, kde a ako získať financie na
realizovanie projektov na zlepšenie pod
mienok života v meste. Mám veľa hendike
povaných kamarátov, poznám preto prob
lémy, s ktorými sa potý
kajú. Vedenie mesta by
sa malo vo väčšej miere
venovať odstraňovaniu
bariér napríklad na ko
munikáciách, hoci v Ma
lackách je situácia lep
šia ako v ostatných mestách. A ocenia to
iste aj mamičky s kočíkmi. Niektoré veci
neviem celkom posúdiť, lebo sme sa prisťa
hovali len pred troma rokmi, ale iste by mal
najvyšší predstaviteľ mesta viesť aktívny
dialóg s občanmi. Zaujímať sa o to, čo ľudia
potrebujú a zohľadňovať to pri rozhodnu
tiach. „Férovosť“ by mu nemala tiež chý
bať.“
Erik Duffek (18),
študent
„Nový primátor môže
byť akýkoľvek, ale v pr
vom rade nech má
schopnosti, ktoré pomô
žu rozvoju mesta. V Ma
lackách som chodil do základnej školy, no
potom sme sa presťahovali do Studienky.
Osobne sa mi tu páči a páčilo. Som prvovo
ličom a ak kandidáti na starostu v Studien
ke neukážu, čo chcú spraviť, tak voliť nepôj
dem. Určite podobný názor majú aj moji
kamaráti z Malaciek.“
Mária Šulcová (67), dôchodkyňa
„Čestný, pravdovravný, ochotný stretávať
sa s občanmi a informovať verejnosť. Ľudia by mali vždy vedieť, čo sa chystá. Skôr
by sa mali robiť osobné stretnutia s občanmi najmenej jedenkrát do roka. Malačania
by mali mať väčšiu
možnosť pripomienkovať, čo sa bude
v meste diať. Primátor
by mal riešiť problémy
s dostupnosťou lekárov hlavne pre starších občanov. Zdravotníci sú rozhádzaní
po celom meste a mestská doprava už
nechodí. A robiť a stavať by sa nemalo
tesne pred voľbami, ale po celý čas.“
Eva Škutová (61), seniorka
„Budúci primátor by mal v prvom rade vychádzať v ústrety občanom a uľahčiť im
život v meste. Musí to byť rozhľadený človek, aby vedel, čo a kde treba robiť, na koho sa obrátiť. Mal by
registrovať sťažnosti ľudí a snažiť sa odstrániť
problémy, ktoré ich trápia a spadajú do jeho
kompetencie. V tejto
funkcii je dôležité byť
bližšie k občanom. Venovať sa i „menej
vážnym“ veciam a informovať o ich riešení. Čo by mal po nástupe riešiť? Ak mám
reagovať odľahčene a s humorom, tak –
aby bola v poriadku zimná údržba, veď
práve bude sezóna.“
Text, foto: -lucy-
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Linka dôvery v Malackách
je už desať rokov
Vývoj našej spoločnosti je charakteristický neustálymi zmenami, ktoré majú
nie vždy pozitívny dopad na sociálno-ekonomickú situáciu obyvateľstva.
Často v zložitej štruktúre spoločenských vzťahov prichádza k neriešiteľným
životným situáciám. Pred 10 rokmi vznikla myšlienka ako sprístupniť pre občanov Malaciek a blízkeho okolia informácie a poradenskú službu z rôznych
oblastí. V rámci prípravy programu sociálneho rozvoja mesta, ktorého súčasťou bol aj projekt linky dôvery, sa uskutočnil prieskum verejnej mienky. Jeho
výsledky ukázali, že založenie a činnosť linky dôvery má svoje opodstatnenie. Presne od 11. novembra 1996 ju prevádzkuje referát sociálnej pomoci
oddelenia sociálneho, školstva a matriky MsÚ v Malackách. Odpovedá vedúca oddelenia Mgr. Alena Kmecová.
Ako funguje Linka dôvery?
Hlavnou náplňou je poskytovanie odborných telefonických služieb každý pracovný deň (s výnimkou štvrtka) od 15.00
do 21.00 hodiny. Poradenstvo a podávané informácie sú poskytované odborným
personálom s rešpektom na anonymitu
a dôveru klienta. Pôvodne linka poskytovala okrem služieb lekára, sociálneho poradcu, psychológa a právnika aj rady kvalifikovaného pedagóga. Dnes si každá
základná škola zabezpečuje poradenstvo
v oblasti výberu ďalšieho štúdia a prípravy na povolanie pre svojich žiakov sama.
Rovnako služby protidrogového poradcu, ktorý pracoval v tejto linke do roku

2005, svojou odbornosťou plne nahrádza
psychológ.
Aké typy poradenstva ľudia
vyhľadávajú najčastejšie?
Na Linke dôvery je podľa zápisov od
službukonajúcich odborníkov najviac
zodpovedaných otázok v oblasti práva –
najčastejšie sa vyskytuje riešenie pracovnoprávnych vzťahov, majetkových sporov, otázky rozvodov, dedičných konaní,
objavuje sa bytová problematika. Volajúci sa zaujímajú aj o novinky spojené so
zmenou sociálneho systému z oblasti sociálnej pomoci a pomoci v hmotnej núdzi. Veľmi často sa   touto formou riešia

problémy v rodine s deťmi, manželské
krízy, kde je častou príčinou nezhôd alkohol či nezamestnanosť. V poslednom období sa objavujú telefonáty s prosbami
o pomoc pri psychickom a fyzickom týraní jedného z partnerov. Veľkou skupinou
volajúcich sú starší občania a zdravotne
postihnutí, ktorí vplyvom neustálych
zmien v oblasti sociálneho zabezpečenia
hľadajú pomoc a odbornú radu.
V čom vidíte jej najväčší prínos?
Časté stresové situácie, existenčné
problémy a iné okolnosti nútia riešiť
nečakané chúlostivé problémy. Anonymný rozhovor cez Linku dôvery je vhodným prostriedkom, ako vyhľadať pomoc
a uchrániť si súkromie.
Výsledkom činnosti linky je všestranná, objektívna, veku primeraná odpoveď,
rada alebo pomoc prispôsobená žiadosti
klienta. Táto služba pomáha ľuďom v núdzi.
Počas pracovného týždňa
v čase od 15.00 h do 21.00 h
na t. č. 772 56 86 radia odborníci:
pondelok
utorok
streda
piatok

lekár
sociálny poradca
psychológ
právnik
-mh-

Z VÁŠHO LISTU
V posledných týždňoch mohli Malača
nia vidieť na Záhoráckej ulici nielen dokon
čovanie chodníka na strane AFK, ale aj po
hyb na opačnej strane, v jame pripravenej
na výstavbu polyfunkčného domu. Tento
priestor medzi drogériou a VÚB bol dlho ne
uralgickým bodom a špatil centrum mesta,
či už tam parkovali autá a kamióny, alebo
sa tam rozložili kolotočiarske maringotky.
Ani myšlienka s plateným parkoviskom sa
neujala. Bahnitý terén, po daždi samá ka
luž.
Po zmene majiteľa sa pripravili výkopo
vé práce pre budúcu stavbu. Vzniknutá ja
ma sa v jarných mesiacoch počas dvoch
rokov zapĺňala dažďovou aj vystúpenou
podzemnou vodou. Ak už pre nič iné, tak
z hľadiska prírodovedného experimentu
bolo zaujímavé sledovať, ako sa v jame po
stupne udomácňoval život. Povrch vlhkého
piesku najskôr potiahli zelené povlaky rias
a siníc. Neskoršie sa objavili prvé, na vlhko
náročnejšie rastliny. Po roku sme mali
v meste regulárny močiar s pálkami, sml
zom, mladými vŕbami, topoľmi a inými
rastlinami, ktoré ale mali jednu vlastnosť
spoločnú – ľahučké semienka schopné pre
letieť zo vzdialených mokradí a naštartovať
sukcesiu – postupnú premenu stavebnej ja
my na močiar. Dnes už je to minulosť. Vege
tácia bola odstránená a k jame čoskoro pri
stúpia stavebné stroje. Pre vzhľad mesta to
je isto dobrá správa. Rastliny si nájdu nové
lokality a nový dom konečne vyrieši starú
prieluku na hlavnej ulici. Pre časť rastlín sme
v poslednej chvíľke našli náhradný priestor
na revitalizovanom brehu náhonu pred
Froncovým mlynom.

Vo februári 2005 bol pozemok, na ktorom má stáť polyfunkčný objekt, oplotený
a bola vykopaná aj podstatná časť základovej jamy. Zastavanie tejto časti je v súlade so schváleným Územným plánom mesta. Bude tu stáť sedempodlažný objekt
(s jedným podzemným podlažím a šiestimi nadzemnými). Na jeho prízemí sa
umiestnia prevádzkové nebytové priestory. V objekte bude 40 bytových jednotiek.
Parkovacie plochy si investor zabezpečí na svojom pozemku a vytvorí aj podzemné garáže. Prístupová cesta k polyfunkcii bude zabezpečená “zozadu” zo strany
nájomných domov. Spomínaný polyfunkčný objekt so 40 bytovými jednotkami
bude stáť na asi 2/3 pozemku. Od trafostanice patrí pozemok inému investorovi,
ktorý zatiaľ nepožiadal o územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Je však predpoklad, že tu bude stáť ďalší polyfunkčný objekt, ktorý sa tvarovo prispôsobí
susedným. 						
-mh-, foto: -lucy-

Úplne prvý „obyvateľ” Betánie Jožko, pôvodom z Trnavy, vyšiel do ulíc Malaciek s časopisom v batohu už 8. novembra.

S Nota bene
k lepšiemu životu
„Každý, kto sa nám ozve so serióznym záujmom o ďalšiu distribúciu
pouličného časopisu Nota bene, je
u nás vítaný,“ povedal Martin Opeta
z OZ Proti prúdu, ktorý prišiel na pozvanie vedenia azylového centra Betánia v Malackách 8. novembra zaregistrovať štyroch klientov centra –
nových predajcov. Tí už v dnešných
dňoch na štyroch miestach – pred
kláštorom, pred OD LIDL, BILLA
a JEDNOTA – predávajú 36-stranové
farebné čísla za 30 korún.

svoju bezvýchodiskovú situáciu predajom,” spomína M. Opeta. Malacky sa v súčasnosti zaradia k 22 mestám na Slovensku, kde je Nota bene distribuované.
„V tomto roku vychádzame už v 50-tisícovom náklade, máme 88 000 čitateľov,
z toho 39 000 v Bratislave, vďaka čomu je
tento mesačník šiestym najčítanejším na
Slovensku. Dobrý predajca, ktorý je však
v teréne každý deň od rána do večera,
môže predať aj do 300 kusov mesačne.
Z každého čísla je 15 korún jeho zárobkom.”

6. najčítanejší na Slovensku
Nota bene začalo združenie vydávať
v septembri 2001.„Prvý týždeň vtedy pre
dávali časopis v uliciach mesta iba dvaja
predajcovia, do konca mesiaca ich bolo
12 a za mesiac predali 2700 výtlačkov.
Časom prichádzali ďalší, ktorí chceli riešiť

Štartovné čísla
V OZ Proti prúdu zaregistrujú množstvo záujemcov, ktorí dostanú registračné
kartičky a môžu začať s predajom, len zlomok z nich zostane stálym predajcom.
„V Bratislave je aktívnych asi 180, nájdu sa
i takí, ktorí predávajú dodnes, no vždy nás
poteší, ak sa inak zamestnajú a zaradia sa
do spoločnosti,“ dodáva Opeta. Predaj
Nota bene teda ponúka aj vzácnu „pridanú“ hodnotu. „Predajcovia získavajú stratenú sebadôveru, sebaúctu a cítia sa plno
hodnotnejšie tým, že už nie sú vylúčení zo
spoločnosti. Menia svoj život k lepšiemu,
každodenným kontaktom s ľuďmi preko
návajú sociálnu izoláciu. Z čitateľov sa čas
to stávajú ich „sponzori“ a kamaráti.“
Dúfajme, že sa prvých 200 štartovných čísel pre Betániu rýchlo rozpredá
a Nota bene si nájde rady verných čitateľov aj v Malackách. Príjemné pomáhanie.

Občianske združenie Proti prúdu
vzniklo v roku 2001 ako nezisková
mimovládna organizácia, ktorej cieľom je pomoc bezdomovcom integrovať sa do spoločnosti, vykonávať
prevenciu “bezdomovectva” u sociálne znevýhodnených osôb a pozitívne vplývať na postoje verejnosti
voči ľuďom bez strechy nad hlavou.
Prostriedkom na dosahovanie týchto cieľov je hlavný projekt – pouličný
časopis Nota bene.

Text, foto: LUCIA VIDANOVÁ

Redakčným objektívom

-mival-

„Prečo tu súvislý pás nového chodníka
prerušili?” pýtajú sa Malačania.
Ing. Gabriela Reháková z oddelenia územného rozvoja, dopravy a služieb MsÚ nám prezradila, že po odstránení pôvodnej budovy
sa tu v súčasnosti realizuje územné a stavebné konanie na nový objekt.” Mesto nevybudovalo v tejto časti tú časť chodníka, ktorá
by bola počas výstavby narušená. Stavebník
je povinný do kolaudácie nového objektu vybudovať túto časť chodníka v súlade s celkovým zámerom,” dodala vo svojom stanovisku. Podľa informácií redakcie sa niektorí
účastníci stavebného konania odvolali voči
územnému rozhodnutiu. Dokumenty v súčasnosti posudzuje krajský stavebný úrad.



BVS, a. s., plánuje do konca mesiaca vymeniť nefunkčné vodovodné uzávery v šiestich uzloch v meste: Boreckého – Hurbanova, Hurbanova – R. Dilonga, križovatka
Hurbanova – B. Němcovej, Hurbanova – Lesná, Štefánikova – Boreckého a Štefánikova – Štúrova. Objektív nášho fotoaparátu zachytil robotníkov pri práci na rozhraní
Text, foto: -lucyŠtefánikovej a Štúrovej ulice 8. novembra. 		
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Martinský sviatok

dôležitosť medzigeneračných vzťahov
v rodine a symbol okrúhleho stola, ktorý
má byť nástrojom komunálnej politiky. Primátor Malaciek Jozef Ondrejka vyzval zástupcov všetkých inštitúcií: „Nepohadzujme si ľudí v núdzi ako horúci zemiak, ale
pomáhajme im riešiť problémy.“ S príspevkom o projekte, ktorý realizuje Linka detskej istoty pri Slovenskom výbore UNICEF,
vystúpila Eva Dzurindová, manželka bývalého premiéra Mikuláša Dzurindu.

Boli ste už na Martinskom lampášikovom sprievode? Ulicami Malaciek sa
11. novembra už štvrtýkrát tiahol zástup detí s rozžiarenými lampášikmi.
Tento sprievod sa vždy koná na sviatok sv. Martina. O tradícii akcie hovoria
jej organizátori z občianskeho združenia M.L.O.K.

Prečo sa koná svätomartinský sprie
vod?
Tradícia sprievodov svetla má korene
v dávnych pohanských zvykoch a od stredoveku sa viaže k sviatku sv. Martina. Svetlo býva symbolom nádeje a radosti, v kresťanstve symbolizuje múdrosť a zjavenie.
Kto nesie svetlo, nesvieti len sám sebe, ale
i druhým. Aj svätý Martin bol svetlom pre
svoje okolie. Sviatok sv. Martina bol radostný, slávil sa bohoslužbami, svetelnými
sprievodmi, piekli sa martinské rožky, jedli

husi a pilo víno.
Čo môže sv. Martin povedať dnešným deťom?
Sv. Martin žil v 4. storočí, bol rímskym
vojakom, neskôr sa dal pokrstiť a odišiel
z vojska. Žil príkladným životom a neskôr
sa stal biskupom v meste Tours. Známa je
legenda, podľa ktorej sa rozdelil o svoj
plášť so žobrákom. Deti sa môžu od sv.
Martina učiť ochote podeliť sa a pomôcť
iným.	 -mh-, foto: archív

Druhá konferencia o rodine bola zameraná hlavne na deti

Symbol okrúhleho stola

nezávislá kandidátka za 4. volebný obvod
Vážení spoluobčania, úvodom srdečne ďakujem tým, ktorí ste
mi podpisom prejavili dôveru. Do Malaciek sme sa prisťahovali
v roku 1951. Tu nám vyrástli deti a teraz som vdova. Stredná gene
rácia ma pozná z učiteľského pôsobenia. V ostatných rokoch ste
ma počuli pri slávnostných udalostiach v obradnej sieni, pri rozlúčke s vašimi drahými
i riešení problémov v meste. Som predsedníčkou občianskeho združenia Zlatý vek. Ve
domosti i skúsenosti využívam pri stretnutí s mladšími občanmi i seniormi. Žijem čest
ne a takto chcem i pokračovať. Vo volebnom období by som chcela pomáhať riešiť
problémy občanov všetkých generácií v meste. Za vašu dôveru vopred vďaka.

TAMBOR SLOVAKIA, s. r. o.
hľadá
zamestnanca (vedľajší pracovný pomer,
brigáda, živnostenský list) na pozíciu

anketára/koordinátora
marketingových prieskumov
pre región Záhorie
Motivačný list a životopis posielajte
na e-mail
miroslava.rumannova@tambor.sk.

Dať život v meste do pohybu ...

č.9

č.7

č.11

Mgr. Milan Kuzma, 30 r. Ing. František Hlavatý, 38 r. Mgr. Branislav Orth, 33 r.
(3. volebný obvod)

(4. volebný obvod)

(5. volebný obvod)

Politicky nezávislí kandidáti
MH 06 KV 03 (politická inzercia)
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Závery východiskom spolupráce
Účastníci konferencie sa zhodli na pravidelnom regionálnom stretávaní takejto
širokej skupiny zainteresovaných strán
v sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele pre klientov. ÚPSVR v Malackách ponúkol samosprávam pomoc pri vypracovaní a realizácii projektu na vzdelávanie
občanov, ktorí sa chcú realizovať v sociálnej oblasti. Úsilie treba zamerať najmä na
vznik neziskových organizácií alebo akreditovaných subjektov, ktoré môžu realizovať vlastné programy a projekty. V meste i
okrese Malacky takéto zatiaľ, žiaľ, nie sú.
IVANA POTOČŇÁKOVÁ, foto: S. Osuský

Generálka na MONITOR 9

MH 06 F26

MH 06 KV 02 (politická inzercia)

Novinkou tohto roka bolo, že sa deti s rodičmi stretli v Zámockom parku, a nie pred františkánskym kostolom, ako ich zachytil fotograf minulý rok. Tu prišiel sv. Martin na koni
a priniesol im svetlo, od ktorého si zapálili svoje často vlastnoručne vyrobené lampášiky. Spolu s Martinom sa potom vydali na cestu Zámockým parkom, kde sa odohrala
scénka so žobrákom a delením plášťa. Nakoniec Martin rozdal deťom sladké martinské
rožky, o ktoré sa podelili s rodičmi a kamarátmi a rozniesli svetlo do ulíc mesta.

Mgr. ALŽBETA DUBAJOVÁ,

Chudoba je okolo nás
„Žijeme vo vyspelom regióne, no chudoba je aj okolo nás. Chudoba materiálna
i citová. Len my ju nevidíme,“ uviedla Mária
Biksadská, riaditeľka ÚPSVR v Malackách.
Marta Sebechlebská z Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny v Bratislave hovorila
o výkone kolízneho opatrovníctva a nevyhnutnosti medzisektorovej spolupráce
vrátane zapojenia súdov. Terézia Lenczová
zo Slovenskej spoločnosti pre rodinu
a zodpovedné rodičovstvo upozornila na

Dokončenie z . strany
vodov a stúpajúci počet súdnych konaní,
kde ako kolízny opatrovník vystupuje za
dieťa sociálny pracovník. Pre laického poslucháča priveľké sústo, pre odborníkov
každodenná realita. Účastníci konferencie
sa zhodli na jednoznačnom konštatovaní,
že súčasným očividným úpadkom inštitútu rodiny najviac trpia deti. A sú to jednak
deti zo slabých sociálnych pomerov, v ktorých chýbajú prostriedky i motivácia dosiahnuť vzdelanie, ale aj deti z rodín, v ktorých sú rodičia príliš upätí na prácu, maximálny výkon a profit. Deti z oboch typov
nefunkčných rodín sa paradoxne prejavujú rovnako: vulgárnym vyjadrovaním, nekontrolovaným správaním a záškoláctvom.

Čo hovoria čísla?
Z Malackého okresu je v ústavnej starostlivosti 61 detí, 8 z nich je v krízových
centrách. V priebehu ostatných piatich rokov sa nezamestnanosť v okrese Malacky
znížila z pôvodných 14 na súčasné 4 percentá (v celom 64-tisícovom okrese je bez
práce 1569 osôb, z nich 100 je dlhodobo
nezamestnaných – pozn. aut.). V priemyselne rozvinutom regióne okolia Bratislavy
si nájde prácu každý, kto má o ňu vážny záujem.

9. novembra sa na všetkých slovenských základných školách, ktoré sa rozhodli
zapojiť do projektu spoločnosti s r. o. EXAM testing KOMPARO 2006, uskutočnilo
testovanie deviatakov zo slovenského jazyka a matematiky. Preveriť svoje vedomosti sa v ZŠ Dr. J. Dérera za poplatok 140 Sk rozhodlo 64 zo 67 deviatakov. Ako
budú deviataci z “Dérerky” úspešní, sa škola dozvie 15. decembra. Aj v prípade
dobrých výsledkov nesmú žiaci v príprave poľaviť. Vo februári ich totiž čaká MONITOR 9, ktorý už po tretíkrát bude realizovať Štátny pedagogický ústav. Jeho výsledky už akceptujú mnohé stredné školy namiesto prijímacích pohovorov.
-lucy-

Predstavujú sa kandidáti
na poslancov mestského
zastupiteľstva za KDH

Vážené Malačianky, vážení Malačania!
O necelý mesiac pristúpime k volebným urnám, aby sme si zvolili primátora a poslancov, ktorí potom štyri roky budú významnou mierou ovplyvňovať život nášho
mesta. Pri tejto príležitosti Vám chceme predstaviť volebný program kandidátov za KDH.
Je veľmi jednoduchý:
TVORIŤ – a nie rozbíjať,
SPÁJAŤ – a nie rozdeľovať,
POMÁHAŤ – a nie ľahostajne postávať,
DRŽAŤ SA PRAVDY – a nie lži, nech by bola akokoľvek zamaskovaná,
PODPOROVAŤ VŠEOBECNÉ DOBRO – a nie sebecké záujmy.
Prijali sme ponuku kandidovať na listine KDH, pretože naše osobné zmýšľanie sa
opiera o kresťanské princípy. Sme však presvedčení, že miestnej úrovni nesvedčí, ak sa
ľudia delia na modrých a zelených, bielych a čiernych, takých či onakých. Nikomu to
neprospieva.
Sme spomedzi Vás, žijeme tu a chceme, aby tu žili aj naše deti a vnúčatá. A tak Vaše
radosti sú aj našimi radosťami a Vaše starosti aj našimi starosťami. Chodíme po tých istých chodníkoch a jazdíme po tých istých uliciach ako Vy, často nemáme kde zaparkovať, ako Vy dýchame ten istý vzduch a prekáža nám, ak nie je čistý, trápi nás ľahostajnosť k čistote mesta. Aj na tom nám záleží, aby naše mesto bolo ako naša mestská zástava: hore biela – ako priehľadné konanie, v strede modrá – ako čisté nebo nad Malackami, a dolu plno zelene, aby ľudia tohto mesta mali nielen nádej, ale aby boli
naozaj presvedčení o tom, že Malacky sú dobrým miestom pre život. Ďakujeme Vám
za dôveru nám prejavenú vo voľbách.
Kandidáti na poslancov za KDH – podľa volebných obvodov:
VO č. 1 – Pavol Tikl
VO č. 2 – Ing. Jozef Bulla, Kamil Ftáčnik a Ing. Mária Tedlová
VO č. 3 – Eva Baginová a MUDr. Jozef Hoffmann
VO č. 4 – František Čurka, Ing. Pavol Valachovič a Eva Žilavá
VO č. 5 – Ing. Vladimír Kožuch a Mgr. Katarína Trenčanská
VO č. 6 – Ján Držka a Dana Kamenistá		
–jfb, mtd–
MH 06 KV 03 (politická inzercia)
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SERVIS ČITATEĽOM • INZERCIA
Zabáva nás pán Baklík
– Francku, kukám sa na tebja, jak sa
učíš slepecké písmo.
– A to ti bude nač?
– Že nač? Aby sem večer nemouseu
svícit, ket scem čítat.
•••
– Dežo, co bys robiu, kebys mjeu puat
jak ministr?
– Nic. Ale mja by skúrej zaujímauo,
co by robiu ministr, keby mjeu puat, jak
mám já !
•••
– Predstav si, moja žena má meniny
a narodzeniny v jeden den, a to presne
na Vánoce.
– Neuvjeritelné, jaká náhoda!
– Žádná náhoda! Víš, co sem sa na
chodziu, než sem takú našeu?!
•••
Sestrička v porodňici:
– Gratulujem vám, pane, máte trojič
ky!
– Proboha, dve nepovím, ale odkád
bude pit to trecí!
•••
– Počúvaj, Francku, aj ty býváš po
flámje jak douámaný?
– Né, já sem ešte suobodný.

Oznam

Zmluvy
na hrobové miesta
Mesto Malacky v zmysle zákona č.
470/2005 Z. z. o pohrebníctve a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších prepisov oznamuje  nájomcom  hrobových miest na mestských cintorínoch
v Malackách Ul. 1. mája a Cesta mládeže,
že od 2. 11. sa v klientskej kancelárii MsÚ
vyhotovujú, podpisujú a preberajú Nájomné zmluvy na hrobové miesta. Každý
nájomca je povinný si túto zmluvu vy
zdvihnúť. Treba si priniesť doklad o zaplatení alebo číslo hrobového miesta.
DROBNÁ INZERCIA
• Predám stavebný pozemok v obci Kuchyňa v rekreačnej oblasti pri rybníku, rozloha
753 m2, voda + elektrina, rovinatý terén.
Cena 290-tis. Sk.
Kontakt: 0903/244 911, 0907/452 556.
• Rozpredávame väčší počet kaktusov. Cena dohodou. Kontakt: 0905/439 219.
• Podporné miesto predaja pre Alizee (pred
tým World) je na Ul. B. Němcovej 11.
Kontakt: 0902/127 049.

„Daruj krv –
zachrániš život”
Toto heslo sa nesie v znamení štafety
už niekoľko desiatok rokov prostredníctvom bezpríspevkových darcov krvi. Ich
dobrovoľná a obetavá činnosť bola na
slávnostnom aktíve v piatok 27. októbra
právom korunovaná ocenením diamantovej, zlatej, striebornej a bronzovej plakety
MUDr. Jána Janského. Aj ich zásluhou získal ktosi zdravie a opäť sa stal šťastnejším.
SČK je garantom širšieho spektra pomoci.
Podporuje i rozvojové krajiny, kde sú ľudia
tohto sveta vďační za lieky, krv, život. V domovskej krajine organizuje, koordinuje, zabezpečuje a realizuje podmienky potrieb
pre dlhoročných, ale i nových darcov krvi.
Darcom však patrí nesporne úcta a maličké slovko VĎAKA s veľkým významom.
JaSe

RECEPT PANI VOZÁROVEJ

Zemiakové placky

Uvaríme v šupke asi sedem zemiakov,
ošúpeme, plechovým hrnčekom na doske
potlačíme, pridáme trocha vegety a majoránku, spracujeme na placky a v panvici
z oboch strán opečieme.

Chcete vymeniť starý za nový?

Historický kalendár, ktorý vydáva mesto Malacky, hľadajte od decembra počas
Adventných Malaciek v stánku MsÚ. Rovnako sa bude za opäť symbolickú cenu
80 Sk predávať aj v turisticko-informačnej kancelárii v inkubátore a klientskej
kancelárii na MsÚ na Radlinského ulici.

Job v EÚ volá, tak nestoj a poď!

REALIZÁTOR PROJEK TU:

Od decembra sa začne distribuo
vať do každej domácnosti aj

Šanca na úspešné nájdenie zamestnania!
Projekt Job v EÚ volá, tak nestoj a poď! predstavuje príležitosť, ktorá uchádzačom o zamestnanie evidovaným na
úradoch práce najmä z radov mladých ľudí, žien po návrate z materskej dovolenky a ľudí so zdravotným postihnutím
z Bratislavského samosprávneho kraja môže poskytnúť väčšie šance na úspešné hľadanie zamestnania.
„Ľudia, ktorým je projekt určený, predstavujú
znevýhodnené skupiny ľudí na trhu práce.
Svoje zamestnanie si hľadajú ťažšie a dlhšie,
čím dochádza k prehlbovaniu ich sociálneho
vylúčenia,“ hovorí manažér projektu Rastislav Rybanský.
Nezamestnaní, ktorí prejavia záujem, prihlásia sa na úrade práce a splnia kritériá na
zaradenie do projektu, začnú už v januári
navštevovať motivačno-aktivizačné tréningy pre rozvoj zručností v uplatňovaní
sa na trhu práce. Organizátori počítajú
so 60 účastníkmi vzdelávania, každý z nich
v priebehu celého roka 2007 absolvuje 130
hodín výučby. Účastníci budú rozdelení do
štyroch skupín, v každej bude maximálne
15 študujúcich.
„Vzdelávanie je zamerané na rozvoj všeobecných sociálnych zručností. Účastníci sa

budú trénovať vo verbálnych a neverbálnych
zručnostiach, sebahodnotení, sebarealizácii
a sebadôvere. Tiež budeme analyzovať trh
práce, učiť sa orientovať na trhu práce. Budeme sa zameriavať na motiváciu a aktivizáciu
týchto ľudí na trhu práce, učiť sa vytváraniu
podnikateľských stratégií, pripravovať sa
na začatie vlastného podnikania a podobne,“
približuje obsah vzdelávania koordinátorka
vzdelávania Jana Tomášiková.
Obdobné tréningy, avšak prevažne v anglickom jazyku, sú pripravené aj pre 30 jazykovo zdatných uchádzačov o zamestnanie.
Budú rozdelení do 2 skupín a získajú vedomosti, potrebné na pracovné uplatnenie sa
aj za hranicami republiky - na pracovnom
trhu Európskej únie. Všetci účastníci na
záver absolvujú testy a skúšky.
Súčasťou projektu je aj spolupráca so za-

Oznam

mestnávateľmi na Slovensku, u ktorých
12 účastníkov školení absolvuje pracovnú
stáž. Realizátori predpokladajú, že stáž
niektorým z účastníkov pomôže získať aj
interné alebo externé zamestnanie.
Projekt Job v EÚ volá, tak nestoj a poď!
ﬁnancuje Európska únia prostredníctvom
Európskeho sociálneho fondu a realizuje spoločnosť Distinct, a. s., ktorá vznikla
v roku 2004 so zámerom skvalitniť a poskytnúť čo najväčšiemu počtu subjektov, organizácií ako aj jednotlivcom kvaliﬁkovanú
a odbornú pomoc pri koordinácii projektov
spoluﬁnancovaných z programov Európskej únie. Partnerom projektu je Asociácia
organizácií zdravotne postihnutých občanov SR. Na projekte spolupracuje aj Ústredie práce SR.

kniha o histórii
Malaciek.
Doručovať ju budú na meno do
každej domácnosti zamestnanci úradu. Tých, ktorých doma nezastihnú, si
budú môcť do určitého času publikáciu vyzdvihnúť na mestskom úrade.
Časť z 8-tisícového nákladu publikácie (počet domácností v Malackách
je cca 6770) bude predajná. Po vypredaní jej zásob bude mesto v prípade
veľkého záujmu o kúpu knihy uvažovať o jej dotlači.
		          -mh-
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Opravujem chladničky
a mrazničky,
MONTUJEM KLIMATIZÁCIE
Pavol Šišolák, Závod 663
tel.: 034/779 94 35, 0903/75 06 12
MH 06 F7

Cukráreň Hviezda

Ul. 1. mája 87, 901 01 Malacky
Otvorené denne od 9.00 do 19.30 h.

Oslaďte si život s HVIEZDOU!
MH 06 B3

Náš tip na nákup

v supermarkete

TÝŽDEŇ  OD 13. DO 19. 11. 2006
Údené plece rolované, 119,90 Sk/kg • Kuracie pečienky mrazené, 21,90 Sk/500 g
• Bask ryža guľatozrnná, 27,90 Sk/kg

Viac informácií o projekte získate na: www.distinct.sk
MH 06 F27

MH 06 B4

Krížovka
Na území terajšieho Malackého okresu
bolo kedysi veľké množstvo majerov. Naj
známejší bol v Malackách na Vinohrádku,
Karlov dvor v Dimburgu (Suchohrad), Pan
ský dvor v Kiripolci (Kostolište), Stávky v Ja
kubove, Nový dvor v Lábe, Nivky a (tajnička
č. 1) vo Veľkých Levároch, Hrušov vo Sv. Petri
(Plavecký Peter), Podplášť a Obora v Plavec
kom Podhradí, (tajnička č. 2) v Plaveckom
Štvrtku, Trní v Lakšárskej Novej Vsi, Priečne
v Závode a Nový dvor v Kuchyni. V okolí Ma
laciek sa nachádzalo tiež veľa chovných ryb
níkov a niektoré slúžia ešte dodnes. Medzi
najkrajšie patrili Rakárňa, Marchéček, Zabi
té, Tančibok a (tajnička č. 3). Malacký okres
mal v období tridsiatych rokov 20. storočia
cca 48-tisíc obyvateľov, z toho asi 45-tisíc Če
chov a Slovákov, asi 800 Nemcov, 350 Maďa
rov, 500 Židov a 170 Rómov. Najviac obyva
teľov, asi 5250, malo vtedy mesto Malacky.



VODOROVNE
A len po česky; voňavé korenie; Tat
ranský národný park B tajnička č. 2; časť
názvu známeho brazílskeho mesta; čistiaci
prášok; spoluhlásky slova „do toho“; ženské meno C rumunská mena; Miroslava;
kyslík; vytvárajú dvojice; juh po česky
D časť slova logo; tajnička č. 1; predložka
E obojživelník; láska po latinsky; politické
hnutie; otec po maďarsky; český herec
F lekársky výraz pre výrastok na slizniciach;
elán – chuť; tajnička č. 3 G viedol auto; nehovorí pravdu; úspešný muzikál obrátene.
ZVISLE
1 geometrická veličina 2 ruské mužské
meno; rímskych 52 3 zmyslové orgány;
spôsob, ako si udržať duševné zdravie
4 predložka; hlas kozy; tajná šifra 5 MPZ
Španielska; moc; básnický zápor 6 pripra-

vujeme stravu; rímskych 50 7 spojka; otvor
v stene domu; sarajevský futbalový klub
8 tu máš!; podmienková spojka; zelenina
9 Ivan po domácky; rieka v SR 10 popevok;
páv bez samohlásky; medzinárodné označenie motorových člnov s jedným listom
kormidla 11 draslík; vznešená žena; dvoj-

hláska 12 napodobnenina; české ostré r
13 Teodor; pokrik na koňa; zosilnený súhlas 14 tiež; samohlásky v slove marec;
obyvateľ Nemecka 15 predpona superlatívov; výrastky na hlave zvierat 16 previnenie obrátene; Miroslav – Nina – Radúz 17
menší vrch.

Na pomoc: F Eigón
Pripravil: JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

Ak nám do 22. novembra pošlete správne
vylúštenie tajničky krížovky spolu s nalepe
ným kupónom, budete mať šancu vyhrať re
klamné predmety s logom osemstoročnice.
Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali
správne vylúštenie tajničky – 1. komisár, 2. čižmári, 3. jarmočný súd – sme
vyžrebovali Slobodovcov z Ul. M. Rázusa v Malackách, ktorí získali vstupenky pre dve osoby na zábavu so Senzusom.
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KULTÚRA • SPOLOČENSKÁ KRONIKA • OZNAMY
Už
ako
16-ročný
v áčku
Žijú
medzi
nami

Spomienka
20. novembra si pripomíname nedožitých 80 rokov nášho
drahého manžela,
otca a starého otca
Izidora Cigáňa.  
Tichú spomienku mu
venujú manželka a deti s rodinami.
Písané našú rečú

alebo

okénko jak biuo,
jak je... a jak bude

priestor a meno Trenčanského pri mno-

Živio, legenda malackého
futbalu Poldo Trenčanský!

Nedávno oslávil jubileum 85 rokov svojho narodenia. Leopold Trenčanský sa
zapísal vo svojom rodnom meste v Malackách najsvetlejšími písmenami úspešného futbalistu. Patrí k najstarším obyvateľom nášho mesta, jeho meno však
skloňujú priaznivci športu a futbalu doteraz. Začínal na lúke Bažantnica s kamarátmi a spolužiakmi, aby sa potom presadil v žiackom drese RŠK – Robotníckeho
športového klubu. Spomína, že zo školy utekali na ihrisko ozlomkrky, aby si
mohli čo najskôr zahrať futbal.

hráč trénoval v Oščadnici, tam prišli hráči
aj v bagančiach namiesto kopačiek, zrejme aj to dalo „základy mojej trénerskej nechute.”
Čo chýba nášmu futbalu?
„Začnem to od Malaciek. Tak ako
v mnohých kluboch – peniaze. Bokom mi
nemalo zostávať mesto, ktoré by malo byť
hlavným sponzorom, a myslím tým malacký šport všeobecne. Máme tu v meste
aj dosť schopných podnikateľov, ktorí by
mohli potriasť mešcom. A potom by sa
mal spamätať aj futbalový zväz, ktorý roz-

hodcom pridelil nemalé peniaze za rozhodovanie zápasov – fakticky zhltnú celé
vstupné, ba často to ani nestačí. Slovenský
futbal? Chýba mu viacej entuziazmu, zdravého zanietenia vychádzajúceho od srdca.
V hre sú vo veľkom peniaze, ktoré nejdú
na výchovu talentov, ale letia bokom, a tak
nečudo, že máme stále menej vyrastajúcich talentov a ak sa niektorý výrazný objaví, už je za hranicami. Teda nášmu malackému a slovenskému futbalu prajem
zdravé „zmŕtvychvstanie” a už rýchle úspechy a k nim správne kroky.”
JOZEF KLAČKA, foto: archív

Dilér
Aj já sem biu dilér. Ale tedy sa to rikauo
podomoví obchodníci. Prodávau sem po
dzedzinách bicykle. Po našem jednodu
cho kouá. Na Rádku bývau pán Vostrov
ský, kerí ich spravovau. Dicki mjeu aj neja
ké nové. V nedzelu, ked ludé bili doma, tak
sme chodzili po dzedzine ich prodávat. Ze
šuo sa nás pjet až šest chalanú, kerí sme sa
rádzi povozili, ale nemjeli sme sa na čem.
Pán Vostrovský nám dau každému nové
kouo, povidau, co stojí a už sme aj jeli po
okolitých dzedzinách. Ráz sme išli do Per
neka a Kuchyne. Druhý raz do Jakubova
a Záhorskej Vsi. Jecí to biuo fšelijaké, lebo
cesty bili hrbolaté posypané kamením.
Ked sme došli na místo, tak sme bili dobre
vytrasení. Hned sme sa rozbjehli ponúkat
kouá. Vječinu to bili kouá panské. Ňekedy
sa nám podariuo prodat tri a ňekedy aj
štyri kouá. Ked sme sa potom stretli na ur
čenem mísce, tak sme sa pobírali domú.
Ňekedy nám ostali enem dvje kouá, a tak
sme sa na nich moseli odvést šetci. Tak
sme sa na jedném vézli aj tré. Najvječší ra
dost biua, ked sme došli domú a čekali na
výpuatu. Kerí prodau, dostau deset korún
a kerý neprodau, dostau pjet korún. A tak
sme sa povozili a ešče sme si aj ňejaké ko
runky vyrobili.
František Osuský
Františka Osuského, podobne ako každého, kto nám napíše svoj príbeh v záhoráčtine, odmeníme poukážkou na nákup
v predajniach COOP Jednota.
Do pozornosti
Upozorňujeme na zmeny v kalendári
podujatí oproti tomu, ktorý bol uverejnený v minulom čísle Malackého hlasu.
Benefičný koncert ZPMP Svitanie sa
v SD MCK uskutoční už o 16.00 h
(oproti pôvodne avizovanému termínu
o 18.00 h). Posunutý bol aj termín Akadémie III. veku. Čaj o tretej pre senio
rov je 22. novembra, (nie 23.).

ADVENTNÉ MALACKY 2006
Nedeľa 26. 11. o 16.30 h
vo františkánskom kostole, zapaľovanie I. sviece na adventnom venci
Slávnostný koncert ADESTE FIDELES,
účinkuje: AMADEUS CHOR BRATISLAVA,
Ondrej Šaray, dirigent; VIERA STRNISKOVÁ, umelecký prednes

Vzorom mu boli bratia Maxiánovci, Obselka, hrával spolu s bratom Viliamom
a trénoval ich pán Eckert. Začal hrávať v áčku už ako šestnásťročný a vždy mu patrila
parketa v útočnej fáze. V Malackách prišiel
klub do úzkych, takže odišiel do Veľkých
Levár, aby sa vrátil späť a potom prišla veľká ponuka z prvoligového Olomouca. Šéf
klubu Malaciek Júza mu tento lukratívny
prestup odobril, peniaze dostali Malacky
i samotný hráč. Mal dvadsať rokov a futbalovú cestu pred sebou, hoci ako pracovník
Župných ciest málo nezarábal. V Olomouci
bol zamestnaný v poisťovni ako absolvent
Obchodnej akadémie v Bratislave. Býval
v súkromí a keď prišiel do hocijakého obchodu v Olomouci, kupoval „grátis”. Po roku odišiel do Žiliny, bývanie mal tiež v súkromí, stravu zadarmo v reštaurácii oproti
železničnej stanici.
Hrdosť v belasom
Volanie slávneho Slovana nezostalo
pre Polda bez odozvy, najmä keď v ňom
už začali hrávať jeho rodáci zo Záhoria Paľo Beňa a Ali Matúšek. „Motanice“ okolo
odchodu viacerých hráčov Slovana do policajného klubu ČH Bratislava otvorili

hých zakončovacích útočných akciách belasých sa skloňovalo v mnohých úspešných pádoch. „ Som dodnes hrdý na to, že
som hral v jednom mužstve s takými veličinami slovenského futbalu, akými boli
Pažický, Chodák, Jajcaj, Tagelhof, Baláži,
Urban, Reimann a ďalší. Bola to obrovská
futbalová a aj ľudská škola,“ dodáva dnes
už futbalista vo výslužbe.
Návrat do Malaciek
Každá éra má svoj koniec – to si uvedomil aj Leopold Trenčanský a kam inam
mohol smerovať jeho návrat zo slávneho
Slovana, ak nie do Malaciek?! „ Hral som
doma do svojich 49 rokov, pokiaľ som si
myslel, že na to mám a môžem pomôcť
mužstvu. Iste je dôležitá kondícia, ale
i skúsenosť a finálne prihrávky, ktoré mi dlhé roky išli. Nechcem sa tým chváliť, ale
poznajú to hráči, ktorí majú loptovú techniku v nohách, periférne videnie a potom
najmä myšlienku. Po skončení hráčskej
kariéry som to skúšal na malackej trénerskej lavičke, ale nebolo to ono, moje predstavy boli iné, jednoducho sme to s hráčmi nezladili a zostal som potom iba fanúšikom. Počas pôsobenia v Žiline som ako

Streda 29. 11. o 16.30 h
vo františkánskom kostole, komorný
koncert, komorný súbor MUSIC FOR
A WHITE, Jana Pastorková – soprán, Juraj Struhárik – teorba, Zuzana Ďurčeková – barokové violončelo, Ulrich Ulmann
– umelecké slovo
Sobota 2. 12.
Mikulášske trhy na Malom námestí,
10.00 – 18.00 h kultúrny program
10.00 – 10.30 h
10.45 – 11.15 h	Detský domov Malacky
11.30 – 12.00 h ZUŠ Malacky
12.15 – 12.45 h	Libuša, detský folklórny súbor z Plaveckého Mikuláša
13.00 – 13.30 h	folklórny súbor Bazalička
13.45 – 14.15 h Set back
14.30 – 15.00 h	Amon, country hudba
15.15 – 15.45 h Rudy, sólový spevák
16.00 – 16.30 h kapela Druhý dych
16.45 – 17.15 h	Hana Jožová so skupinou Rolničky
17.30 – 18.00 h AC+
Nedeľa 3. 12.
10.00 – 17.00 h	reprodukovanáhudba
17.00 – 19.00 h kultúrny program
spojený so zapaľovaním II. sviece na ad-

ventnom venci • Letelo vtáča, zmes slovenských evergreenov – Gréta Švercelová,
soprán, dlhoročná sólistka Novej scény •
Nesiem vám novinu, výber zo slovenských ľudových piesní a kolied – Peter Šubert, barytón, fujara, Rajmund Kákoni,
akordeón • Len pre vás – Ľudová hudba
Bezanka – Šimon Dudík, primáš, husle,
spev, Roman Hulák– husle; Radovan Harach – dychové nástroje; Zuzana Mikulová
– husľová kontra, spev; Karol Samko – kontrabas
Streda 6. 12.
17.00 h – na Malom námestí – Možno
príde i Mikuláš
Nedeľa 10. 12.
17.00 h – na Malom námestí, zapaľovanie III. adventnej sviece • Svet lásku
má, muzikálové a populárne melódie, Daniel Čapkovič, barytón, sólista Opery SND
• Búvaj, dieťa, krásne, ľudové vianočné
piesne a koledy, Karin Varkondová, soprán • Predvianočný pozdrav, koledy od
najstarších po súčasné úpravy, vokálna
skupina Sklo
Streda 13. 12.
16.30 h  vo františkánskom kostole – komorný koncert – Dagmar Zsapková, flau
ta, Jozef Zsapka, gitara, Ulrich Ullmann,
sprievodné slovo • Program: Piazzolla, Cordero, Merlin, Pujol, Borne
Zmeny programu vyhradené”
Kompletný program uverejníme v budúcom čísle Malackého hlasu, ktorý vychádza po 29. novembri.
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Kalendár podujatí v meste Malacky
15. Babinec s Editou Sipeky, 17.00 h, MCK Záhorácka
15. Stolný tenis – okresné kolo, 8.00 h, ZŠ, CVČ
16.	Stretnutie s Táliou pre ZŠ, J. a Š. Moravčíkovci: Ženský zákon, 8.30. a 11.00 h, SD
17.	II. ročník memoriálu Aliho Reisenauera v boxe juniorov,
17.00 h, ŠH Malina
19. KVETINOVÁ SHOW – floristka Silvia Danihelová (vianočné dekorácie), 15.00 h, SD
19.	TJ Strojár Malacky – MŠK Žiar nad Hronom, 16.00 h, volejbal – extraliga ženy, ŠH
19.	TJ Strojár Malacky – MVK Lokomotíva Zvolen, 19.00 h,
volejbal – extraliga muži, ŠH
22. Filmový klub MCK: Good bye, LENIN, 20.00 h, SD MCK
23. Rozprávková torta, výchovný koncert, literárno-hudobné pásmo pre I. st. ZŠ, 9.00 h, SD MCK
23. Literárne žánre v slovenskej literatúre, literárno-hudobné pásmo pre II. stupeň ZŠ, 11.00 h, SD MCK
22.	AkadémiaIII. veku, Čaj o tretej pre seniorov, na počúvanie i do tanca hrá František Růžička, 15.00 h, SD MCK
23. Veselé panáčiky a zvieratká z papiera, 15.00 h, MŠ, CVČ
24.	J.a Š. Moravčíkovci: Ženský zákon, v úlohe Dory sa predstaví herečka SND národná umelkyňa Mária Kráľovičová,
19.00 h, SD MCK
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24. Súťaž družstiev – hry po sieti, 15.00 h, CVČ, CVČ
25.	Benefičný koncert, ZPMP SVITANIE Malacky, 16.00 h, SD
MCK
26.	Adventné Malacky, koncert Amadeus chor Bratislava
a VIERA STRNISKOVÁ 16.30 h, františkánsky kostol
NPPM
26. Burza hračiek a detských kníh, 15.00 h, CVČ, CVČ
28. Basketbal dievčatá – obvodné kolo, 12.00 h, ZŠ, CVČ
30.	Basketbal chlapci – obvodné kolo, 8.00 h a 12.00 h, ZŠ,
CVČ
Múzeum Michala Tillnera Po – Pia 9.00 – 17.00 h, So – Ne 14.00
– 17.00 h
Krypty pod františkánskym kostolom: otvorené na požiadanie – t. č. 034/772 21 10
Knižnica MCK Po – Pia 10.00 – 18.00 h, So 10.00 – 13.00 h
Kino Záhoran – pre rekonštrukciu zatvorené
Kalendár podujatí spracovala TIK v Malackách. Prosíme usporiada
teľov akýchkoľvek podujatí, ktorí chcú mať svoje podujatie zverejne
né v nasledujúcich kalendároch, aby dodávali informácie na nasle
dujúci mesiac vždy do 15. dňa práve prebiehajúceho mesiaca.
KONTAKT: TIK, Malacky, tel. 034/772 20 55, info@tikmalacky.sk;
MCK, tel. 034/772 21 55, 034/772 21 10, kniznicama@stonline.sk

Rekonštrukčné práce, ktoré premieňajú staručké kino na nepoznanie, sú v plnom prúde. Po hrubých vnútorných stavebných úpravách z hľadiska zmizli nepohodlné dre
vené sedačky. Aj napriek dočasnému „vyhosteniu“ z priestorov filmový klub MCK
funguje. Filmy sa dočasne premietajú v SD MCK na Mierovom námestí.
Text, foto: -lucy-



ŠPORT

2. liga mužov vo florbale
15. októbra sa v ŠH Malina začala 1.
kolom základná časť II. ligy mužov
vo florbale. Ide o celoslovenskú súťaž, ktorá je rozdelená na základnú
časť a play-off.
Zápasy sa hrajú na 3 x 20 min. čistého
času s dvomi 10 min. prestávkami. Základná časť sa hrá dvojkolovo, každý
s každým. Do play-off postupujú zo základnej časti prvé 4 družstvá. Víťaz ligy
a druhý v poradí ďalej ešte postúpia do
baráže extraligy, najvyššej slovenskej
florbalovej súťaže, kde sa stretnú s poslednými dvomi družstvami v extralige.
V prípade, že druholigové družstvá skončia v baráži úspešne, postúpia do extraligy.
Do 1. ročníka II. ligy, ktorej základná
časť skončí 25. februára 2007, sa zapojilo
8 družstiev, pričom štvoricu tvoria družstvá priamo zo Záhoria. Malacky reprezentujú hneď dve družstvá FBC Wizards
a IBK. Z neďalekých obcí sú to potom
družstvá TJ Sokol Gajary a Bogdau Stu-

Obaja víťazi
z Malaciek
V predposledný októbrový deň sa
v Rohožníku uskutočnilo okresné kolo súťaže v šachu žiakov. Organizátorom bolo
CVČ v Malackách a šachový oddiel v Rohožníku. V príjemnom prostredí kultúrneho domu si za šachovnice sadlo 22 chlapcov a 8 dievčat. Chlapci bojovali o titul
majstra okresu švajčiarskym systémom
na sedem kôl. Víťazom sa stal len väčším
počtom pomocných bodov Štefan Júza
zo ZŠ M. Olšovského v Malackách pred
minuloročným víťazom Tomášom Chabadom zo ZŠ Dr. J. Dérera v Malackách, keď
ich vzájomné stretnutie skončilo remízou.
Tretie miesto obsadil Tomáš Matlovič zo
Zohora. U dievčat si prvenstvo vybojovala
bez straty bodu Kristína Očenášová zo ZŠ
Dr. J. Dérera v Malackách, druhá skončila
prekvapujúco Natália Kubejová z Lábu
a tretia bola v konečnom poradí obhajkyňa titulu z minulého roka, Marcela Lisá
z Veľkých Levár. Najlepší budú reprezentovať náš okres na novembrových krajských majstrovstvách v Bratislave.
		             -ap-

NEVÁHAJTE A PRÍĎTE
Výbor Boxing clubu – RTJ
pozýva priaznivcov
nielen boxu na

pava. Druhú štvoricu účastníkov tvoria
dve družstvá z Bratislavy, FBC Dragons
Ružinov B a Seahorses, a družstvá FBC
Strikes Sereď a ŠK 1.FBC Trenčín B. Družstvá majú za sebou už 1. a 2. kolo a obidve sa uskutočnili v ŠH Malina, keďže
usporiadateľmi boli družstvá Wizards
a Gajary. ŠH Malina ponúka výborné
podmienky pre florbal, a preto sa fanúšikovia tejto novej športovej vlny môžu tešiť aj na ďalšie ligové kolá, ktoré sa uskutočnia práve v mestskej hale v Malackách.		                PETER ŠEVČÍK
Výsledky 1. kola:
Dragons B – Stupava 5:0 kont., Gajary –
IBK 5:4 (4:2,1:1,0:1), 1.FBC Trenčín B – Dragons B 7:5 (0:1,3:3,4:1), Wizards – Gajary 4:6
(1:3,0:2,3:1), Seahorses – IBK 6:7 (2:5,3:2,1:0),
1.FBC Trenčín B – Stupava 6:5 (3:3,3:1,0:1)
Výsledky 2. kola:
IBK – Dragons B 4:4 (2:1,1:0,1:3), Stupava – Gajary 10:14 (2:4,3:5,5:5), Sereď – Seahorses 2:7 (0:3,0:2,2:2), Stupava – IBK 8:14
(2:2,4:8,2:4), Seahorses – 1:FBC Trenčín B
11:2 (3:2,4:0,4:0), Dragons B – Gajary 5:5
(2:1,0:2,3:2)
Tabuľka po 2. kole:
(celkový počet zápasov – výhier – remíz
– prehier – skóre – bodov)
1. Gajary 	
4-3-1-0-30:23-7
2. IBK Malacky 	
4-2-1-1-29:23-5
3. Seahorses 	
3-2-0-1-24:11-4
4. Dragons B 	
4-1-2-1-19:16-4
5. 1.FBC Trenčín B 	
3-2-0-1-15:21-4
6. Wizards 	
1-0-0-1-4:6-0
7. Sereď 	
1-0-0-1-2:7-0
8. Stupava 	
4-0-0-4-23:39-0

II. ročník
memoriálu Aliho
Reisenauera
v boxe juniorov
Slávnostný galavečer
sa uskutoční v ŠH Malina v Malackách v sobotu 18. novembra
o 17.00 h. Okrem duelov slovenských a českých juniorských re
prezentantov v boxe je pripravený bohatý sprievodný program.

Víťazstvo za víťazstvom
Malí futbalisti z ŠK Žolík – vrchný rad
zľava Jakub Šváral, Michal Lörinczi,
Martin Sloboda, Denis Michalek,
spodný rad zľava Ferdinand Vrablec,
František Lörinczi, Samuel Mráz, Daniel Čeřovský a ležiaci Daniel Sakár,
triumfovali v Trenčíne. Pred pár týždňami zvíťazili na turnaji ANTES GM
CUP 2006. Po postupe zo základnej
skupiny vyradili v semifinále FK Šardice 4:3 a vo finále zvíťazili nad Polygrafom VFA – Vengľašská Akadémia
až o 5 gólov (6:1).

Výsledky Malaciek v základnej skupine:
Malacky – Bošany 10 : 7, Malacky – Pezinok
9 : 12, Malacky – Michalovce 8 : 8.
V skupine skončili Malačania na druhom mieste a nastúpili na zápas o 3. miesto proti Vajnorom. Zvíťazili 16:9 a obsadili
tretie miesto. Najlepším strelcom turnaja
bol s 18 gólmi Peter Režný.
Malacky reprezentovali: Krajčír, Ofčarovič, P. Režný 18, S. Režný 7, Strezenický 3,
Novák 2, Dobrovodský 5, Brinzík 3 a Vojkovič 2.			                -nn-

Vstupenky v hodnote 60 Sk a 30 Sk
(pre deti) si môžete zakúpiť pred začiatkom podujatia.
Predpredaj vstupeniek je v TIK-u v budove inkubátora.
Tak neváhajte a príďte.
Ali Reisenauer ml.,
tréner a riaditeľ memoriálu

O CVeČkov pohár

Plavecký klub Willy v plnej zostave

Pribudli tri zlaté!
28. októbra sa v športovej hale Malina
konali Krajské majstrovstvá žiakov v plávaní v kategórii C – roč. 1996 a ml., v nedeľu kat. A, B a dorastenci. Malacký plavecký klub Willy má práve v týchto kategóriách svoje plavecké nádeje. Plavci získali spolu 11 medailí – 3 zlaté, 4 strieborné
a 4 bronzové. ,,Najviac ma potešilo zlepšenie osobných rekordov,“ usmieva sa trénerka Ingrid Bukovská. ,,Vidno, že pol ho-

Nábor mladých futbalistov
Futbalový oddiel ŠK Malacky pripravuje nábor na doplnenie svojich mládežníckych mužstiev. Radi privítame chlapcov narodených v rokoch 1994 – 1997. Tréningy
sa konajú na štadióne v Zámockom parku v utorok, stredu, štvrtok a piatok od 15.30
h do 16.30 h.
Treba si so sebou priniesť športový úbor a kopačky. Zaručujeme dobré podmienky
na zvyšovanie futbalovej výkonnosti a možnosť napredovania cez žiacke mužstvá
hrajúce regionálnu ligu, dorastenecké tímy až po mužstvo seniorov.
Bližšie informácie získate na t. č.: 0907/78 37 58 (tréner Radoslav Ďuriš)	     -fh-



-mh-, foto: archív ŠK Žolík

Komisia školstva, mládeže a športových činností pri MsZ v Malackách
žiada všetky športové kluby a telovýchovné jednoty, aby do 30. 1. 2007
zaslali písomne na adresu Mestský
úrad, Marie Jurdáková (OSŠ), Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky žiadosť o dotácie na činnosť v roku
2007, prípadne ju u M. Jurdákovej
osobne odovzdali. K  žiadosti je potrebné priložiť vyhodnotenie činnosti za rok 2006 a plán aktivít na rok
2007. Pri rozdeľovaní dotácií mesta
sa bude zohľadňovať členská základňa, úroveň súťaží, starostlivosť o mlá
dež a reprezentácia mesta.

Slovnaft 2006
Koncom októbra sa v Bratislave
uskutočnil turnaj starých pánov
v hádzanej. Turnaja sa zúčastnilo
osem družstiev – 1. Bratislava, 2. Bošany, 3. Strojár Malacky, 4. Nováky,
5. Michalovce, 6. Dubnica, 7. Pezinok, Vajnory.

V sezóne 2005/2006 sa na najvyššiu
priečku postavili aj na turnajoch v Senici,
Myjave, Nemšovej, Trenčíne, Senci, Pezinku a Nitre. „Za najväčší úspech však pokladáme to, že sme vyhrali po sebe dva ročníky turnaja Senec a jeho priatelia, a to s medzinárodnou účasťou,“ prezradil tréner
František Lörinczi, ktorý aktuálne v spolupráci s Centrom voľného času pripravuje
na začiatok budúceho roka halovú ligu vo
futbale v kategórii starších žiakov a v kategórii prípraviek.

Program podujatia
17.00 – laserová šou
17.10 – vystúpenie malackých mažoretiek
17.25 – príhovor hlásateľa, nástup reprezentácií SR a ČR do ringu za zvuku
skladby z filmu ROCKY a predstavovanie jednotlivých dvojíc
18.00 – prvé dva boxerské duely
18.25 – exhibičné vystúpenie malackých
džudistov
18.35 – druhé dva boxerské duely
19.00 – vystúpenie malackých karatistov
a žrebovanie tomboly
19.30 – tretie dva duely v boxe
19.55 – vystúpenie žien z Boxing clubu –
aeróbne cvičenie TAE-BO
20.10 – posledné dva boxerské duely
20.35 – vystúpenie senických a trnavských kickboxerov
20.50 – záverečná laserová šou a žrebovanie tomboly
21.00 – oficiálne ukončenie galavečera
Súčasťou galavečera bude aj tom
bola, ktorú si diváci môžu zakúpiť
za 20 Sk.

diny denne tréningu naviac sa oplatilo,“
dodáva na margo predĺženia tréningov.
Verejnosť má teda v čase od 16.00 do
16.30 h k dispozícii len tri plavecké dráhy.
Ak budú takéto dobré výsledky aj naďalej,
určite toto „miniobmedzenie“ Malačania
radi našim malým reprezentantom odpustia.

28. 10. sa na ihrisku Slovan v Malackách uskutočnil hokejbalový turnaj o pohár CVeČka, ktorého sa zúčastnili družstvá
Panterov a Best club kings. „Kingovia“
naozaj ukázali, že v nich je ozajstná kráľovská sila a obratnosť. Panteri zasa prejavili
svoje dobré vlastnosti a v zápase s mladšími Best club kings predviedli pravý fair

play charakter. Góly, prihrávky a tímovosť
boli ukážkou aj pre mnohých profesionálnych športovcov. So spokojnou vyšportovanou dušičkou po zápase všetci účastníci
zapózovali fotografovi a odniesli si domov
zaslúžený Hokejbalový pohár CVeČka v Ma
lackách. Ďalší hokejbalový turnaj sa uskutoční na jar.	     -ld-, foto: archív CVČ

A aké boli medailové pozície?
Diana Šrámková – zlato 100  m voľný
spôsob, striebro 50   m motýlik, bronz
100  m polohové preteky,   bronz 100  m
znak; Simona Ščepánková – zlato 50  m
motýlik, striebro 100  m voľný spôsob; Linda Kamenistá – zlato 50 m voľný spôsob;
Hana Greifová – striebro 50 m prsia,
striebro 100  m motýlik; Ondrej Zátopek
– bronz 100  m motýlik; Jovan Vukmirovič
– bronz 50 m znak
Text, foto: -nv-
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