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Vianočné
a novoročné
priania

(Ú)VODNÍK

Brekeke

Neodmysliteľnou súčasťou Malackého
hlasu je úvodník, podobne ako je vodník sú
časťou rybníka v rozprávkovej krajine. Slov
nou hračkou straty začiatočného písmenka
však podobnosť zďaleka nekončí. Úlohou
úvodníka je chytiť čitateľov za srdce a vod
níka zase dolapiť čo najviac dušičiek. Len
tak zvíťazí. (Ne)písaný zákon, na ktorom
všetko stojí a padá, teda rozhoduje o tom,
na ktorej strane hladiny chceme byť. Nad,
pod, prípadne za vodou? V zápase o pria
zeň Malačanov dnes majú rovnakú štarto
vaciu pozíciu aj médiá. A hoci je tu Malacký
hlas už 15 rokov, v anketách obľúbenosti
zdroja informácií mu na chrbát dýchajú
okrem ostatných regionálnych printových
médií aj elektronické. Bojuje, dúfame, sta
točne. Hoci vždy je čo zlepšovať aj v obsahu
hlavy novín – dnešného (ú)vodníka koru
novaného zeleným titulkovým cylindrom.
Umeniu presvedčiť v ľudskom svete však
rozprávkové čary nepomôžu. Ilúzia sa po
čase vždy rozplynie...
Poriadny dúšok z hrnčeka rozvahy vám
snáď pomôže nájsť odpoveď na otázku:
Koho chcem, aby „ovládol” Malinu? Breke
ke. Dušičky (čitatelia), traste sa! Na rozdiel
od rozprávkových bytostí však nebudete
ukradnuté proti vôli. Máte možnosť roz
hodnúť sa. Veď v tomto prípade držíte
triumf v rukách vy a nie ú(vodník).

Pred františkánskym kostolom vítal
prezidenta hlúčik Malačanov. Toho
najmenšieho pozdravil on prvý.

LUCIA VIDANOVÁ

Foto: S. Osuský

Milí čitatelia,
chcete prostredníc
tvom našich novín
zaželať krásne sviat
ky? Posledný tohtoročný
Malacký hlas vychádza už
13. decembra (s uzávierkou
4. decembra), tak neváhajte
a adresujte redakcii svoje
vinše, ktoré sa dostanú do každej
malackej domácnosti.
Redakcia
Chcete byť originálni aj pri posielaní
pozdravov poštou? Kúpte si vzácne celiny (obálky s predtlačenou známkou),
ktoré mesto vydalo k osemstoročnici len
za 15 Sk. Kde? Na MsÚ, v TIK-u či v stánku
MsÚ počas Adventných Malaciek 2. a 16.
decembra. V spolupráci s MsÚ pripravil
prekvapenie aj Klub filatelistov 52 – 32.
V predaji bude korešpondenčný lístok
s neoficiálnou prítlačou so zobrazením
františkánskeho kostola, ktorý môže poslúžiť ako vianočná pohľadnica.
www.suzuki-malacky.sk
  

Ivan Gašparovič si
získal Malačanov

Advent
né Malacky
2006
29. 11.

komorný koncert, komorný súbor
MUSIC FOR A WHITE, Jana
Pastorková - soprán, Juraj Struhárik
- teorba, Zuzana Durčeková barokové violončelo,
Ulrich Ulmann - umelecké slovo

12.15 h Libuša, detský folklórny
súbor z Plaveckého Mikuláša
13.00 h folklórny súbor Bazalička
13.45 h Set back
14.30 h Amon, country hudba
15.15 h Rudy, sólový spevák
16.00 h kapela Druhý dych
16.45 h Hana Jožová so skupinou
Rolničky
17.30 h AC+

2. 12.

3. 12.

• Koncert vážnej hudby
o 16.30 h vo františkánskom kostole

• Mikulášske trhy na Malom
námestí
od 10.00 h
Program:
10.45 h Detský domov Malacky
11.30 h ZUŠ Malacky
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Účasť na rokovaniach predstaviteľov V4 mu znemožnila prijať pozvanie na
návštevu počas ústredných septembrových jubilejných osláv. To, čo prihliadnuc ku kalendáru povinností hlavy štátu vyzeralo ako nemožné, sa vo štvrtok
23. novembra stalo skutočnosťou. Do mladých 800-ročných Malaciek zavítal
hosť najvzácnejší – prezident SR Ivan Gašparovič. Krátko po 15.30 h sa postavil vo veľkej zasadačke MsÚ pred zástupcov verejnej správy, miestnych politických funkcionárov, škôl, spoločenských organizácií a podnikateľov aj občanov. „Veľmi si to vážime. Z úprimného srdca vitajte,” povedal v úvode zástupca
primátora J. Bulla.
Pokračovanie na . strane
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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

13.4.2006 15:23:52

pulárne 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

13. 12.

• Koncert vážnej hudby
o 16.30 h vo františkánskom
kostole

11.30 hudobná skupina Krištof,
rómska muzika
12.15 DDŠ Divadla na hambálku
13.00 folková skupina Veleš
13.45 hudobná skupina Vega
14.30 dychová hudba Búranka
15.15 folklórny súbor Leváranek
16.00 ľudová hudba Jarabina
16.45 zbor Nevädza, ženský spev
17.30 - 18.00 h folková skupina
Kamulet
Kapustnica pre všetkých ľudí dobrej
vôle – ktorá bude najlepšia?
Od 15.00 h kapustnicu podávajú:
Kamenný mlyn - Vajarský
Restaurant Kity
Reštaurácia Macek
Vyhodnotenie súťaže o najlepšiu
kapustnicu o 16.00 h na tribúne

• Mikulášske prekvapenie
o 17.00 h na Malom námestí Možno príde i Mikuláš

komorný koncert: Dagmar
Zsapková - flauta, Jozef Zsapka
- gitara, Ulrich Ullmann - sprievodné slovo
Program: Piazzolla, Cordero, Merlin, Pujol, Borne

• 1. adventná nedeľa
Mikulášske trhy na Malom námestí
od 10.00 h

10. 12.

16. 12.

• od 10.00 h Vianočné trhy na
Malom námestí

• 3. adventná nedeľa
Vianočné trhy na Malom námestí
od 10.00 h

o 17.00 h Kultúrny program spojený so zapaľovaním I. sviece na
adventnom venci

zapaľovanie II. adventnej sviece

Program:
10.00 MŠ Happy
10.45 ZUŠ

17.00 Kultúrny program spojený so
zapaľovaním III. sviece na adventnom venci

6. 12.

• 2. adventná nedeľa
o 17.00 h na Malom námestí

Svet lásku má - muzikálové a po-

17. 12.

Skautský oddiel M. R. Štefánika
prináša betlehemské svetlo
Šťastné a veselé, spieva Dušan Grúň
Veselé Vianoce prajú gajdoši,
Vrbovské vŕby
Daj Boh šťastia tejto zemi, Lamačské chvály - gospelová hudba

20. 12.

• Koncert vážnej hudby
o 16.30 h vo františkánskom kostole
Sviatočné elégie, Kateřina Machovská - mezzosoprán, Ladislav Šipeky
- barytón, Dana Šašinová - klavír,
Radoslav Šašina - kontrabas, Ulrich
Ullmann - sprievodné slovo

24. 12.

Štedrý deň a 4. adventná nedeľa
zapálenie IV. sviece na adventnom
venci v kostole



SPRAVODAJSTVO

Mesto Malacky
vyhlasuje

Od vízií k realite

správy vpred. Slovenská verejná správa
už zaznamenala tento trend, v technickom zabezpečení i vyškolení pracovníkov
však výrazne zaostáva.

výberové konanie na obsadenie
miest príslušníkov
Mestskej polície Malacky.
Začiatok výberového konania je 5. 12.
2006 o 15.00 h na Mestskej polícii na
Radlinského ul. 1 v Malackách.
Podmienky prijatia:
• úplné stredné vzdelanie
• minimálny vek 21 rokov
• bezúhonnosť
• telesná a duševná spôsobilosť
Mgr. Ivan Jurkovič, náčelník

TIENE DNÍ

Vykrútený krk
Čím si to zaslúžil mladý dub, ktorému
vandali v Zámockom parku obrazne vykrútili krk? Jeden z dvoch asi 14-ročných
dubov, ku ktorým sa mal v rámci výsadby
dosadiť tretí, sa už „spoločníka“ nedočkal.
„Takto vykrútený dub sa už zachrániť nedá,“ zhodnotila situáciu záhradná architektka Ing. Hana Čechová. Toto barbarstvo
je neospravedlniteľné. Duby nie sú rýchlo
rastúcou drevinou a v parku môžu rásť „naveky“. Jeden kvalitný výpestok má cenu aj
10-tisíc Sk. Na jednej strane si želáme zelené Malacky, na strane druhej vybraní jedinci ničia všetko, čo im príde do cesty.
A ani prírodu pritom nevynechajú.
Text, foto: -lucy-

Kvalitná marketingová stratégia je základom úspechu samosprávy. Skúsenosti mesta
Nitra prezentovala šéfka Mestského informačného systému a zároveň predsedníčka
Asociácie informačných centier Slovenska Ivona Fraňová (na fotografii vpravo).

„Naším cieľom je vyjadriť uznanie ľuďom, ktorí odborne pretavujú vízie do reality.“ Lucia Mušková, generálna riaditeľka
medzinárodného kongresu informačných
a komunikačných technológií vo verejnej
správe ITAPA 2006, na slávnostnom vyhlásení Ceny ITAPA 2006 ďalej uviedla: „Na
tohtoročnom kongrese sa zúčastnilo šesť
stoviek zástupcov verejnej správy. Priviedol ich sem motív spájať dobré úmysly.“
Slovensko zaostáva
Piaty ročník medzinárodného kongresu ITAPA sa v dňoch 14. – 15. novembra
uskutočnil v Bratislave. Dvojdňový kongres priniesol desiatky príležitostí inšpirovať sa, poučiť či posunúť know-how sa-

mosprávy o priečku vyššie. Účastníkmi
podujatia boli predovšetkým prednostovia a zamestnanci mestských úradov, poslanci i pracovníci zodpovedajúci za informačné technológie. Medzi účastníkmi
boli aj zástupcovia malackej samosprávy.
Inšpiráciu hľadali predovšetkým v sekciách Úspešná propagácia na internete,
Moderné regióny a eGovernment.
Skúsenosti prezentované rečníkmi
z Čiech, Veľkej Británie, Ruska či Fínska
dokazujú, že vo vyspelých európskych
krajinách je digitálna samospráva už samozrejmosťou. Maximálna efektivita s minimálnym časovým a finančným nárokom na klienta je hnacím motorom, ktorý
ženie proklientsky orientované samo-

Dreviny majú prím

Malých vandalov
zadržala MsP
Mestská polícia 25. 10. o 19.20 h na základe oznamu obyvateľa mesta zadržala
maloleté osoby, ktoré poškodili niekoľko
náhrobných kameňov na starom cintoríne
v Malackách. Z náhrobných kameňov odtrhli liatinové ozdoby s podobizňou Ježiša
a snažili sa ich odcudziť. Zadržané veci sú
uložené na oddelení MsP v Malackách. Ob
čania, ktorí zistili poškodenie svojich náhrobných kameňov a stratu ozdôb, môžu
sa osobne prihlásiť na pracovisku MsP Malacky, Radlinského 1, v pracovných dňoch
medzi 8.00 a 15.00 h.
Text, foto: -msp-

V októbri a novembri sa v meste masovo vysádzali hlavne
dreviny. Je to reakcia aj na želanie občanov, ktorí v nedávno
zverejnenej ankete o zeleni označili výsadbu drevín za ob
lasť, ktorú treba prioritne riešiť. Sedem vzrastlých letných
dubov, jeden stĺpový a rovnako jednu paulowniu vysadili
v Zámockom parku. Šesť líp pribudlo pred parkoviskom na
Mierovom námestí a rovnaký počet aj pri ZŠ Dr. J. Dérera na
Štefánikovej ul. Pôvodnú čerešňovú aleju smerom na nový
cintorín doplnilo šesť sakúr. O päť ihličnanov a tri lipy je
krajší aj parčík na Písnikoch. Na Vajanského ulici sa zase
okoloidúci budú môcť tešiť z piatich globóznych javorov.
To je len zlomkový výpočet, ak nerátame množstvo zelene
vysadenej na Záhoráckej či iné náhradné výsadby, ktoré
sa už realizovali. Celkovo v tomto roku samospráva len do
náhradnej výsadby, ak nepočítame prostriedky na rekonštrukciu Záhoráckej a spolufinancovanie projektu Revitalizácia Záhoráckej ulice – I. etapa, z rozpočtu zainvestovala
550-tis. Sk.

Názor odborníka
„Sadili sme už „hotové“ vzrastlé stromy,“ prezradila záhradná
architektka Ing. H. Čechová z firmy, u ktorej si mesto výsadbu
objednalo. „Je ideálne, že sa našli financie na takéto ukážkové

IVANA Potočňáková
Foto: S. Osuský

kusy. Pre zaujímavosť uvediem, že s jedným dubom nepohli ani
štyria chlapi,“ dodala. Z pohľadu profesionála je práca na mestskej zeleni v Malackách systematicky premyslená. „Pri výsadbe
sme do jám pridávali aquaholder. „Kaviár“ pre stromy – prostriedok, ktorým sa znižujú nároky na zavlažovanie o 50 % a rovnako
tým aj riziko vysychania. Pôsobí až 10 rokov, a tak sa prvotné vysoké náklady časom vrátia v znížení nárokov na údržbu. Mesto
významne usmerňuje aj firmy, ktoré po výrube stromov musia
povinne vysadiť nové.“
V zásuvke sú ďalšie plány
Na poslednom rokovaní s dopravnou políciou o stavebných
úpravách hlavnej križovatky Ing. F. Klíma, vedúci oddelenia životného prostredia, presadil do projektu zapracovanie zelených
ostrovčekov. Z križovatky by tak mohli zmiznúť nevkusné kvetináče. „Ak by sme v budúcnosti „dopravákov“ presvedčili o zrušení dvojitého odbočovacieho pruhu zo Sasinkovej na Záhorácku
na jeden s „blikačom“, vytvoril by sa priestor na vysadenie drevín
aj tu,“ rozhovoril sa o zámeroch F. Klíma. Situáciu s nedostatkom
zelene chce v budúcnosti riešiť aj na dlhej Radlinského ulici. Prvým krokom je vysadenie ihličnanu pred MsÚ, ktorý každý rok
o tomto čase bude plniť funkciu vianočného stromčeka.
LUCIA VIDANOVÁ

Kde je zakopané odkanalizovanie Malaciek?
Koncom septembra v Malackách
uviedli do prevádzky zrekonštruo
vanú časť čistiarne odpadových
vôd. Vďaka rozšíreniu jej kapacity
sa budú môcť na verejnú kanalizáciu pripojiť ďalšie subjekty. Brzdou v rozvoji je však chýbajúce od
kanalizovanie častí mesta s odhadovanou investíciou niekoľko sto
miliónov korún.

spoločnosť, a. s. (BVS, a. s.). Na otázky Malackého hlasu o osude tohto projektu odpovedá minister životného prostredia
Ing. arch. Jaroslav Izák.
Stratégia rozvoja zásobovania pit
nou vodou a odkanalizovania regiónov
BVS, a. s., sa odvoláva okrem iného i na
Koncepciu vodohospodárskej politiky
SR a Plán rozvoja verejných vodovodov
a verejných kanalizácií pre územie SR,
ktoré spracovalo vaše ministerstvo. Po
čítajú tieto dokumenty s kanalizáciou
pre Malacky?
Riešenie tohto problému v Malackách je
súčasťou širšieho projektu nazvaného Od
kanalizovanie regiónu Záhorie, v ktorom je
zahrnutých ešte ďalších šesť obcí. Projekt
už bol síce na zozname priorít pre Kohézny
fond v rokoch 2004 – 2006, ale na uspoko
jenie väčšieho počtu uchádzačov nebolo

dosť finančných prostriedkov. Keďže spĺňal
všetky potrebné náležitosti, aj preto má
v súčasnosti šancu úspešne sa uchádzať
o finančné prostriedky v budúcom projek
tovom období.
Je reálna šanca, že Malacky tieto pe
niaze získajú?
Podstatným a dôležitým krokom bola
v Malackách rekonštrukcia čistiarne odpa
dových vôd, ktorá v súčasnosti svojou ka
pacitou postačuje mestu s výhľadom až do
roku 2030. Riešenie situácie v Malackách je
súčasťou širšieho projektu v hodnote asi
65 mil. eur.
Predpokladaný čas realizácie je obdo
bie 2006 – 2009 a realizátorom je BVS, a. s.
Tá vypracovala vlastnú stratégiu orientácie
investičných akcií, ktoré sú harmonizované
so záväzkami voči Európskej únii.
-mh-

• Pracovné stretnutie primátora Jozefa
Ondrejku a zástupcov spoločnosti Hant
venované technickej špecifikácii ďalšej
etapy rekonštrukcie Zámockého parku
v Malackách sa uskutočnilo 7. novembra.
• Spoločnosti Swedwood a Eurovalley
uskutočnili za prítomnosti primátora Malaciek RNDr. J. Ondrejku niekoľko rokovaní v dňoch 9. a 15. novembra v súvislosti
s plánovaným rozširovaním areálu a budovaním infraštruktúry v Priemyselnotechnologickom parku Záhorie.
• Záverečné slávnostné stretnutie primátorov a starostov Združenia miest a ob
cí záhorskej oblasti v tomto volebnom ob
dobí sa konalo 10. novembra v Stupave.   
• V dňoch 11. – 12. novembra navštívili primátor mesta J. Ondrejka a jeho zástupca J. Bulla talianske mestečko Gaggiano v provincii Milano. Na základe uzne
senia mestského zastupiteľstva sa pripravuje podpis partnerskej zmluvy medzi
Malackami a Gaggianom.
• 15. novembra sa konalo valné zhromaždenie spoločnosti Progres Malacky.
• V ten istý deň sa uskutočnilo výberové konanie na riaditeľa Základnej školy na
Záhoráckej ulici v Malackách.
• V stredu 22. novembra sa uskutočnilo zasadnutie predstavenstva Spolku pre
podporu Pomoravia. Za mesto sa na ňom
zúčastnil zástupca primátora Ing. J. Bulla.
Hlavnými bodmi programu boli: schválenie zmeny stanov spolku a vyhodnotenie
postupu prác na cezhraničnom projekte,
ktorý podporil program Európskej únie
Interreg III A.		
              -ipo-

Poslanci sa
rozlúčili

V slávnostnej atmosfére sa 23. 11. vo
veľkej zasadačke MsÚ uskutočnilo posledné zasadnutie 18-členného poslaneckého
zboru tohto volebného obdobia. Po prerokovaní všetkých bodov programu (závery
prinesieme v budúcom čísle, pozn.) primátor
menovite vyzval volených zástupcov obča
nov, aby si z jeho rúk prevzali ďakovný list
a pamätnú medailu za pôsobenie v mest
skom zastupiteľstve, vydanú k osemstoroč
nici mesta.
V MsZ pôsobili Ing. Jozef Mračna, MUDr.
Eva Savinová, Štefan Bauman, Ing. Jozef
Bulla, Ing. Mária Tedlová, Rozália Habová,
Ing. Pavel Spusta, Oto Divinský, RNDr. Milan Valachovič, CSc., Mgr. Alžbeta Dubajová, Ing. Gabriela Peťková, Mgr. Anton Paš
teka, MUDr. Pavol Dubček, Zlatica Tomkuliaková, Mgr. Drahomíra Lörincziová, Mgr.
Vladimír Zetek, Mgr. Lenka Kožuchová
a Ján Držka. Dvanásť z nich sa uchádza
o znovuzvolenie. Budú úspešní? A prečo
sa šiesti rozhodli zavesiť „poslancovanie“
na klinec a nebojovať 2. decembra o voličské hlasy? Štatistiky, ankety a rozhovory
prinesieme v budúcom povolebnom čísle.
-lucy-

ZAUJALO VÁS
Milí čitatelia,
ak nám napíšete do 6. decembra na
adresu redakcie, ktorý príspevok vás zau
jal, budete mať šancu získať nový histo
rický kalendár. Tak neváhajte a zapojte
sa! Ak chceme písať o tom, o čom chcete
čítať, musíme poznať váš názor. Tak vy
strihnite kupón a napíšte naň, čo vás zau
jalo. V minulom čísle to boli najmä prís
pevky Sedemnásť, Adventné Malacky
2006, 3x3, Symbol okrúhleho stola a iné.
V tomto čísle odmeníme M. Maláš
kovú z Dubovského ulice v Malac
kách.

✒

Priveľké sústo pre mesto, pre žiadanie
financií z Kohézneho fondu zase málo,
keďže fond reaguje až na projekty nad určitý objem peňazí. Z tohto dôvodu je riešenie malackého problému zahrnuté
v projekte Odkanalizovanie regiónu Záhorie. Prijímateľom peňazí z Kohézneho
fondu nemôže byť obec ani združenie,
ale len prevádzková spoločnosť v prípade Malaciek je to Bratislavská vodárenská



Teletext na webe
Súčasťou kongresu bolo aj vyhodnotenie súťaže Zlatý erb pre najlepšie webové stránky samosprávy a Cena ITAPA 2006
pre inovačné projekty. Malacky si vlani zo
súťaže odniesli bronzovú ITAPU za vznik
teletextového vysielania mestskej televízie eM TV, ktorým mesto zabezpečuje na
vlastné náklady informovanosť svojich
obyvateľov. V tomto roku mestský úrad,
ktorý vyrába televízne i teletextové vysielanie eM TV, prihlásil do súťaže novinku
a projekt na Slovensku ojedinelý – aktívny
teletext eM TV, ktorý je od júna tohto roka
súčasťou webstránky mesta. Umožňuje
tak zlepšenie dostupnosti tejto služby
i bezporuchovú možnosť príjmu. V konkurencii 15 nominovaných projektov Malacky ocenenie nezískali, no zaujali skutočnosťou, že projekt realizovali s nulovými nákladmi. Zároveň mesto potvrdilo
svoje postavenie v spoločnosti miest, pre
ktoré je informovanosť občanov jednou
z priorít.
Elektronická komunikácia, uloženie
dát v elektronickej podobe, rôzne druhy
prezentácie, online služby či využívanie
mobilných aplikácií vo verejnej správe sú
oblasťami budúcnosti slovenskej i malackej samosprávy. Inšpirácií na realizáciu
odvážnych vízií si pracovníci samosprávy
z kongresu odniesli viac ako dosť. Dô
ležité bude ich nasledovné pretavenie
do reality.

JEDNOU VETOU

ZAUJALO MA V ČÍSLE
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SAMOSPRÁVA

Ivan Gašparovič si získal Malačanov
Dokončenie z . strany

Uprednostnil Malacky
pred Viedňou
„To, že prídem, som potvrdil už na
Dňoch zelá. Síce som dnes mal byť na večeri s rakúskym prezidentom, uprednostnil som Malacky. A hoci bol I. Gašparovič
na oficiálnej návšteve mesta po prvýkrát,
potvrdil, že súkromne do centra Záhoria
sem-tam zavíta. „Vždy si na vás spomeniem, keď na Zimnom štadióne pustia
„Macejka”,” zažartoval. Zvážnel pri príhovore k predstaviteľom samosprávy. „Dnes
ste mali posledné zasadnutie MsZ, ďakujem vám, ktorí ste sa podieľali na správe
a budovaní mesta. Medzi občanmi je často chuť kritizovať. No neuvedomujú si, že
táto práca nie je ľahká. Hlavne po prechode kompetencií zo štátnej správy na samosprávu.” Nato dodal: „O chvíľu sú tu
komunálne voľby. Budem rád, ak toto
kvázirozlúčenie nebude lúčenie, ale prianím dobrých dní vo vašich nových poslaneckých funkciách.”
Diskusia v prezidentovej réžii
Auditórium si jeho excelencia razom
získala šarmantným a pohotovým preja-

„Som realista a rea
listom som vždy bol.
Pred voľbami sa iste
sľubuje viac, ako sa
dá skutočne splniť. Je
však dôležité, aby sa
vždy hľadala zhoda,
hoci sú názory roz
dielne. Myslím národ
ne a cítim sociálne. Po
zícia prezidenta nie je
jednoduchá. Hľadám
však cesty tak, aby
som nebol ten, ktorý
vyvoláva nezhody.
Ľudské vzťahy a mo
rálka sú predsa najdô
ležitejšie,” rozhovoril
sa Ivan Gašparovič.

vom. Počas voľnej diskusie, v ktorej padlo
len zopár otázok, sa rozhovoril o vnútropolitickej situácii po voľbách aj dnes. Na
otázku rakúskeho prezidenta, s ktorým sa
nakoniec stretol o deň skôr, či sa máme na
Slovensku zle, odpovedal: „V priebehu
niekoľkých dní sme vytvorili vládu a som
rád, že som ju vymenoval. Vy vládu nezostavíte ani do Vianoc. Maďari demonštru-

jú, v Ukrajine je vláda a parlament v konflikte, Poľsko sa dostáva do krízy nemecko-poľských vzťahov. Česi ktoviekedy vládu zostavia. Slovensko je na tom najlepšie.
Chcem tejto vláde pomáhať, ale budem
ju aj kritizovať.”
Vo svojom prejave sa dotkol aj zahraničnej politiky, optimistického vývoja slovenskej ekonomiky či aktuálnych verej-

ných tém. „Špeciálny súd nie je potrebný,
ale činnosť okresných súdov by mala byť
obnovená. Možno aj toho malackého,”
odpovedal na podnet z publika.
Manželka na prvom mieste
Na odľahčenú otázku primátora, čo je
u neho na prvom mieste – či hokej, alebo
športová jazda – reagoval: moja manželka. Získal si tak srdcia prítomných žien
a to, že si príslušníčky nežného pohlavia
skutočne váži, dokázal odovzdaním darovanej kytice jednej z prítomných dám.
V rámci ďalšieho programu absolvoval
prehliadku františkánskeho kostola a pálfiovských krýpt. „Vitajte v Božom chráme,
naposledy sme tu mali prezidenta asi
pred desiatimi rokmi – Michala Kováča,”
zaspomínal vdp. M. Pokopec. Ivana Gašparoviča aj jeho sprievod zaujala história
chrámu. Pristavili sa najmä pri unikátnych Svätých schodoch. Na záver udelil
dekan prezidentovi požehnanie a hlava
štátu sa presunula na slávnostnú večeru.
S hostiteľmi sa rozlúčil po osemnástej
a prisľúbil, že sa do Malaciek rád vráti.
Veď na Záhorí býva veselo a vidno, že
prezident má spoločnosť priateľských,
spontánnych a pohostinných ľudí skutočne rád.
LUCIA VIDANOVÁ
Foto: S. Osuský

KOMUNÁLNE VOĽBY 2006
V sobotu 2. decembra od 7.00 do 20.00 h
Vo veľkej zasadačke MsÚ sa 14. novembra uskutočnilo úvodné zasadnutie okrskových volebných komisií,
ktoré zo zákona zvoláva mesto.
Všetci, ktorí zastávajú čestnú funkciu
členov komisií, sľúbili na svoju česť a svedomie, že ju budú vykonávať svedomito
a nestranne a budú sa pritom riadiť Ústavou SR a zákonmi. Na fotografii v prednom
rade sú členovia okrskovej volebnej komisie č. 2, sprava zapisovateľka Margita Sta
chovičová, podpredsedníčka Anna Kožu

Text, foto: -lucy-

Pre dnešného majiteľa je nezastavaný pozemok prebytočným. Až budúci vlastníci (zrejme zo štátnej správy) rozhodnú o jeho využití.
Získajú potrebné financie? Najskôr v budúcom roku. Redakcia bude vývoj situácie sledovať.

Rozhýbe sa niečo za plotom?
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hnuteľného majetku štátu zistili, že predmetná nehnuteľnosť neslúži terajšiemu
správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti
s ním. Nehnuteľnosť sa tak pre krajský
úrad stala prebytočným majetkom. Začiatkom roka 2006 sme oslovili ÚPSVaR
v Malackách a KÚ v Bratislave, Správu katastra v Malackách a ponúkli sme im uvedený nehnuteľný majetok do správy. Obe
štátne rozpočtové organizácie prejavili
záujem vysporiadať majetkovoprávne
vzťahy k pozemku prevodom správy. Záujemca o nehnuteľný majetok štátu je povinný preukázať, že tento nehnuteľný ma-

Štefan Lapin (57),
sústružník
zo Studienky
„Voliť pôjdem určite.
Či to pomôže, je tak
50:50. V Studienke sme
mali posledné štyri roky
starostku, za ktorej vedenia sa obec nepohla
dopredu, skôr naopak. Teraz kandiduje opäť
spolu s troma mužskými kandidátmi a ve
rím, že príde na „obecnom kresle” k výmene.
Miestne voľby sú iste najdôležitejšie, veď sa
nás bezprostredne dotýkajú. V prípade par
lamentných to je už vysoká politika, na ktorú
nemá jednoduchý občan dosah. V Studienke
kandiduje jedenásť a potrebujeme sedem
poslancov. Dúfam, že si vyberieme tých naj
schopnejších.”
Eva Holíková (29), na MD
„Nie som pevne roz
hodnutá, či pôjdem vo
liť. Nebývam tu dlho, tak
väčšinu konkrétnych ľu
dí z kandidátnych listín
ani nepoznám. Primáto
ra by som však voliť išla,
v tom, komu dám svoj hlas, mám jasno už
teraz. Ako pracovali poslanci v tomto voleb
nom období? Priznám sa, neviem to objek
tívne posúdiť, pretože dianie v samospráve
nestíham pri svojom malom temperament
nom synovi sledovať.”

Augustín Mráz (35), podnikateľ
„Áno, komunálne
voľby sú dôležité, lebo sa
týkajú nás všetkých. Za
tiaľ poznám len kandi
dátov na primátora. Že
lám si, aby sa o tento
post zviedol súboj, nech
je víťazstvo dramaticky zaslúžené. Väčšinu
kandidátov na poslancov poznám aj osob
ne, a to nielen v mojom volebnom obvode.
Určite pri mojom rozhodovaní zaváži, či ide
o „prvokandidáta” alebo človeka, ktorý má
skúsenosti. O problematike v meste sa
so svojimi kamarátmi – poslancami rád roz
právam. Občan, ktorý má záujem, by mal
mať prístup k takýmto informáciám. Komu
nikácia je dôležitá. Pred voľbami aj po nich.”

….vážim si to, čo ste urobili so Záhoráckou ulicou, Malacky si to zaslúžia.
Ale čo s tým priestorom vedľa bývalého okresného úradu? Všetkých, čo
tam bývame, to už roky trápi a nič sa
nedeje. Aspoň to oplotenie keby sa
zmenšilo, aby sme mali kde parkovať, lebo, keď sú stránkové dni, parkovisko je plné áut stránok a my domáci nemáme kde parkovať…

V roku 1997 vykopali základy budovy,
ktorá bola odovzdaná do užívania Okresnému úradu v Malackách 5. decembra
1999. Súčasne využívaná administratívna budova je dnes v podielovej správe
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
(ÚPSVaR) v Malackách a Katastrálneho
úradu (KÚ) v Bratislave, Správa katastra
Malacky. Vedľajší pozemok s nedokončenou časťou budovy však vlastní Krajský
úrad Bratislava. Redakcia ho teda oslovila s cieľom zistiť, ako aktuálne nepriaznivú situáciu riešia.
Zo stanoviska vyberáme:
V roku 2005 sme pri inventarizácii ne-

Chystáte sa 2. decembra k volebným
urnám? Sú komunálne voľby dôležité
a čo zaváži pri vašom rozhodovaní?

Viera Naništová (59), seniorka
„Chystám sa voliť
a rovnako aj moji syno
via. Je to dôležité. Už
v nedeľu cestujem na
dlhšie preč, tak sa teším,
že ešte stihnem v sobo
tu odvoliť. Viete, niekto
ré veci sa pohli smerom vpred, v iných ešte
vidím rezervy. No dúfam, že novozvolení
poslanci a primátor budú problémy riešiť
tak, aby sme mohli hmatateľne odsledovať,
čo sa spravilo.”

chová, predseda Vladimír Masrna a ďal
šia členka komisie Emília Brantálová.
22. novembra sa v MsÚ školili predsedovia, podpredsedovia a zapisovatelia
okrskových komisií z obcí celého okresu.
Informácie asi stovke zúčastnených sprostredkovali Ing. Jarmila Rajnová z Obvodného úradu v Malackách a Ing. Anna Hlavenková zo Štatistického úradu SR, ktorá
ozrejmila najmä princípy, ktoré treba dodržať pri sčítavaní volebných lístkov po zatvorení volebných miestností.

PÝTAME SA ZA VÁS

Skrátený odkaz Malačana uverejnený
v knihe návštev na webovej stránke mesta
nás podnietil k tomu, aby sme sa aj na
stránkach Malackého hlasu opäť vrátili
k otázke nedoriešených vlastníckych vzťahov k pozemku.

Anketa

jetok štátu nevyhnutne potrebuje na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti
alebo v súvislosti s ním, bude ho užívať
aspoň päť rokov odo dňa jeho nadobudnutia a zároveň musí preukázať finančné
krytie na jeho prevádzku.
Počas rokovaní vstúpilo do platnosti
uznesenie vlády SR, ktoré obmedzilo nakladanie s majetkom štátu a spoločné rokovania zostali neukončené. 14. 11. 2006
však obe organizácie opätovne prejavili
vážny záujem o pozemok s cieľom stavať
na ňom svoje pracovisko.
V prípade, že by KÚ a ÚPSVaR odstúpili
od zámeru o prevod správy nehnuteľnosti

alebo nesplnia zákonom stanovené pod
mienky prevodu správy, Krajský úrad v Bratislave je povinný ponúknuť nehnuteľnosť
iným štátnym rozpočtovým a príspevkovým organizáciám. V prípade ich písomného zamietavého stanoviska vypíše správca
osobitné ponukové konanie na odplatný
prevod  nehnuteľnosti, ktoré bude uverejnené v celoslovensky distribuovanej tlači.
Hlavným kritériom odplatného prevodu
nehnuteľnosti je najvyššia ponúknutá cena za nehnuteľnosť, ktorá vychádza zo všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti stanovenej znaleckým posudkom.
PhDr. Ján Ševčík, vedúci kancelárie
prednostu Krajského úradu v Bratislave
Foto: L. Vidanová

Dušan Dobrovodský (67), senior
„Pôjdem voliť a mali
by sme ísť všetci. Pre nás
Malačanov sú tieto voľ
by veľmi dôležité. Od
tohto mesta niečo oča
kávame a svojím hlasom
rozhodneme o tom, ko
mu dáme dôveru, aby sa naše záujmy reali
zovali. Zvolíme si ľudí, ktorí budú tvoriť bu
dúcnosť Malaciek. Pri mojom výbere zavážia
výsledky doterajšej práce kandidujúcich
osobností. Voľby by pritom nemali byť otáz
kou straníckosti. Dôležité sú výsledky kvalit
ne odvedenej práce a tie nás môžu upevniť
v tom, že zámery budú zrealizované. Kandi
dátov teda hodnotím na základe minulosti.
Ak je čistá, stáva sa zárukou aj čistej budúcej
práce.“
Text, foto: -lucy-



INZERCIA
Vážení spoluobčania
mesta Malacky,
prihováram sa vám ako kandidát
na primátora, za ktorého som sa rozhodol kandidovať po 16-ročných skúsenostiach v malackom poslaneckom
zbore, v ktorom som jedným z troch
najdlhšie pôsobiacich poslancov,
a viacročných manažérskych skúsenostiach v praxi. Vyštudoval som EF
SVŠT na Katedre počítačov. V Malackách žijem od roku 1978. Som ženatý
a máme troch mladých Malačanov.
Pracujem v Slovenskej televízii, v ktorej dlhodobo zastávam riadiace manažérske pozície. Momentálne pracujem ako riaditeľ Štúdia Bratislava
STV. Manažoval som a manažujem
viac mnohočlenných kolektívov,
s ktorými som spracoval rozsiahle
projekty, tak technické, ako i personálne a ekonomické.
Som pripravený predstúpiť pred
vás občanov mesta Malacky so všetkou zodpovednosťou a ponúkam
vám svoje skúsenosti, schopnosti
a predstavy pri rozvoji nášho mesta.
Mojím cieľom je prispieť k prosperite a rozvoju mesta, k spokojnosti
vás občanov – Malačanov.

Z volebného programu:

Financie
Uvedomujem si fakt, že rozpočet
mesta je limitovaný možnosťami definovanými v zákone o obecnom zriadení, preto sa budem pri realizovaní
mojich zámerov orientovať na možnosti, ktoré sa ponúkajú zo štrukturálnych fondov, fondov EÚ, grantov,
združených investícií a iných možných zdrojov. Zodpovednosťou a odbornosťou, osobným prístupom
a efektívnym narábaním so zdrojmi
chcem dosiahnuť stanovené ciele.

Bývanie a životné
prostredie
Jedným z prvých krokov musí byť
spracovanie projektu bytovej politiky
mesta ako mesta s veľkým rozvojovým potenciálom.
• Vytvoríme podmienky na výstavbu dostupného bývania pre mladé
rodiny tak, aby mohli za rozumných
podmienok byt získať a pritom i normálne žiť. Súčasná bytová výstavba
je totiž viac orientovaná na ekonomicky silnejšie vrstvy obyvateľstva.
• Urýchlime výstavbu v zóne Jánošíkova a začneme s prípravou ďalších
lokalít.

• Zasadíme sa o návrat detašovaného pracoviska hygieny.

Vzdelávanie
• Vynaložíme maximálne úsilie na
zriadenie strednej školy s odborným
zameraním.
• Podporíme budovanie odborných a špecializovaných učební v ško
lách všetkých typov.
• Podporíme a budeme napomáhať spoluprácu mesto – škola – rodina – žiak pri riešení zásadných otázok
života škôl, predškolských zariadení
a špeciálnych škôl.

Kultúra
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• Pripravíme lokalitu a návrh výstavby polyfunkčného kultúrneho

Nezávislý kandidát na primátora
mesta Malacky
Ing. Jozef Mračna
• Prehodnotíme dopravnú situá
ciu v meste a prijmeme opatrenia na
nápravu. Okamžite prípravíme návrh
na budovanie cyklistických chodníkov.
• Pripravíme plán a spolu s vlastníkmi kanalizačných sietí začneme
s postupným odkanalizovaním neriešených častí mesta.
• Zabezpečíme pravidelné rekonštrukcie ciest, ulíc, chodníkov, parkovacích plôch, zelene a monitoring
čistoty ovzdušia a vody.

zavedieme prepravnú službu s odborným sprievodom.
• V spolupráci so štátnymi orgánmi
budeme rozvíjať sieť sociálnej pomoci tak, aby sme vedeli pomôcť i tam,
kde organizačne síce nie sme účastní,
ale pritom organizácia pôsobí v našom meste.
• Budeme žiadať návrat detašovaného pracoviska Sociálnej poisťovne.

domu ako centra spoločenského
a kultúrneho života mesta.
• Podporíme doterajšie tradičné
kultúrno-spoločenské aktivity nielen
mesta, ale i náboženské a napomôžeme oživiť ďalšie zabudnuté.
• Budeme podporovať a iniciovať
spoluprácu mesta a mestských organizácií s podnikateľmi.

Sociálna oblasť

Zdravotníctvo
Budeme žiadať návrat detského
oddelenia a pôrodnice do Malaciek.
Nielenže sa už nerodia rodáci Malačania, ale mladé mamičky sú vystavené nelogickému predpôrodnému stresu. Argumenty o efektivite
v tomto prípade určite nie sú na
mieste.
• Budeme podporovať koordinované rozširovanie a skvalitňovania
zdravotníckych služieb.

• Vypracujeme podklady a začneme s výstavbou zimného štadióna.
Uvedomujem si, že v mnohých z vás
to môže vyvolať rôzne odozvy. V tejto
chvíli, dúfam, že z pochopiteľných
dôvodov, sa nedá povedať viac.
• Spracujeme projekt rozvoja športu, systém motivácie a zavedieme tra
díciu športovec, klub a tréner roka.
• Budeme rozširovať spoluprácu so
susednými obcami s cieľom podpory
vzniku spoločných regionálnych cyklo
trás a iných agroturistických projektov.

Zabezpečíme prípravu a výstavbu
domova pre dôchodcov bytového typu tak, aby Malačania mohli v Malackách nielen žiť, ale i prežiť jeseň svojho života.
• Budeme podporovať rozširovanie opatrovateľskej služby v domácnosti.
• Pre menej mobilných občanov

Šport

Moju kandidatúru sa rozhodli podporiť

Komunikácia
• Budeme iniciovať spoluprácu
s odborníkmi z Malaciek a okolia.
• Vypracujeme návrh nového malackého programového kanála a zavedieme živé vysielanie s dosahom
na susedné obce.
• Budeme podporovať spoluprácu
so všetkými štátnymi i neštátnymi organizáciami v meste a presadzovať ná
vrat zrušených úradov do Malaciek.

Ochrana
a bezpečnosť
• Budeme podporovať požiadavky
na zvýšenie kompetencií pre mestské
polície a budeme požadovať zvyšovanie jej odbornej úrovne.
• Zabezpečíme rozšírenie a   komplexné využitie kamerového systému
ako nástroja prevencie a ochrany
hlavne mladistvých a starších spoluobčanov.
• Budeme podporovať boj proti
drogám a kriminalite.

Podnikanie
• Budeme podporovať rozvoj malého a stredného podnikania vytvorením časovo obmedzených podporných programov na stabilizáciu podnikateľského zámeru.
• Podporujeme rozvoj priemyselného parku s čo najširším rozsahom
podnikateľských aktivít nielen na automobilový priemysel s cieľom uplatnenia sa najmä mladej generácie v širokom rozsahu trhu práce.
• Pripravíme plán a filozofiu ďalšieho možného rastu obchodných reťazcov.
• Podporíme vznik profesijných cechov ako záruku zvýšenia kvality služieb a vzájomnej informovanosti.

Vážení spoluobčania,
na záver by som chcel povedať,
že všetko, čo je v programe uvedené, i keď sa vám to zdá v niektorých momentoch odvážne, je postavené na reálnych základoch,
inak by som to do programu určite
nezaradil. Presvedčiť vás však môžem len vtedy, ak získam vašu dôveru, vašu podporu, váš hlas!
Jozef Mračna,
nezávislý kandidát na primátora
mesta Malacky

Ing. Pavel Spusta – kandidát na poslanca
Po zrelej úvahe sa znovu uchádzam o vašu dôveru a kandidujem na funkciu poslanca vo volebnom obvode č. 3.
Prevažná časť tohto obvodu sa nachádza v absolútnom strede mesta po oboch stranách Záhoráckej ulice.
Stred mesta sa mení a hlavná zmena nás ešte len čaká. Treba začať s novou výstavbou. Namiesto starých obchodov pri
parkovisku na Mierovom námestí sa postavia nové budovy, pretvoria sa domy oproti kinu, novú tvár dostane aj okolie
starej Slovakie, rozbieha sa výstavba oproti AFK a dokončuje sa výstavba pri dolnom kostole. Mali by sme aj nejako
dokončiť roky rozostavané torzo za okresným úradom, dobudovať chýbajúce chodníky a parkoviská, doplniť zeleň...
V nasledujúcich štyroch rokoch sa zásadne zmení stred mesta. Akú tvár bude mať naše mesto, záleží hlavne od vás.
Vy si zvolíte svojich zástupcov, ktorí rozhodnú o smerovaní mesta. Budete rozhodovať aj o poste primátora, teda
o osobe, ktorá bude dennodenne viesť naše mesto. Na ňom bude záležať, akú novú víziu a architektúru dostane stred
mesta a či bude zohľadňovať reálne potreby mesta. Pritom by mal vedieť  načúvať  hlasom širokej odbornej i laickej
verejnosti.

Preto podporujem na post primátora Ing. Jozefa Mračnu
MH 06 KV 04
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„Južanská” pobočka
pošty v budúcom roku
Už viackrát sme sa v Malackom hlase venovali téme zriadenia pobočky
pošty na sídlisku Juh, keďže kapa
cita v súčasnosti jedinej pobočky
Pošta, a. s., na Zámockej ulici potrebám okresu nestačí. Aká je aktuálna
situácia? 13. novembra na zatiaľ poslednom zo série rokovaní o zriadení „južanskej“ pobočky medzi zástupcami samosprávy a riaditeľstvom Regionálneho poštového
centra v Dunajskej Strede nadobudol zámer jasné kontúry. Filiálka bu
de zriadená v priestoroch Materskej
školy na Štúrovej ulici v prvom polroku 2007.

Zvýhodnený eurový prenájom
Podľa riaditeľa centra Ing. Csaba Urbána pôjde o univerzálnu pobočku. Prevádzka by mala byť jednozmenná, pravdepodobne do 17.30 h. 16. 11. mesto obdržalo
z Dunajskej Stredy žiadosť o vypracovanie
nájomnej zmluvy k priestorom o rozmere
111 m2, pričom nájomný vzťah začne plynúť až po odovzdaní priestorov pošte do
užívania po komplexných stavebných
úpravách, ktoré za asi 1,47 milióna Sk zrealizuje mesto. Samospráva ustúpila aj požiadavke spoločnosti o zvýhodnené nájomné. Za prenájom mestských priestorov
zaplatí len 1 euro za m2 ročne.

Veľmi zdĺhavé
„Plán investičných akcií pre rok 2006
s otvorením pobočky nepočítal. V budúcoročnom je už táto požiadavka zapracovaná,“ uviedol C. Urbán dôvod zdržania
procesu. Ešte za bývalej vlády sa o rozšírenie poštových služieb v Malackách zasadzovala aj poslankyňa NR SR za HZDS K.
Tóthová. S touto požiadavkou interpelovala u bývalého ministra dopravy, pôšt a
telekomunikácií P. Prokopoviča. Májový
prísľub zástupcov pošty, že do konca júna
mesto obdrží záväzné stanovisko k dis
pozičnému riešeniu pobočky s predbežným rozpočtom, sa splnil až 2. novembra.
Konečnú sumu investičnej pomoci musí
schváliť nové mestské zastupiteľstvo. „So
žiadosťou o zmenu budúcoročného rozpočtu vystúpime zrejme vo februári,“ dodal prednosta MsÚ Ing. D. Vavrinec.
Ďalšia nová?
Vedenie pošty plánuje riešiť aj situáciu
s pobočkou na Zámockej ulici. Tá už roky
sídli v prenajatých priestoroch budovy
spoločnosti Slovak Telekom, a. s., ktorá sa
bude údajne odpredávať. I tak však kapacitne potrebám mesta nepostačujú. Ing.
C. Urbán teda požiadal mesto o spoluprácu pri hľadaní nových priestorov o rozlohe 350 m2 a viac. Pripustil, že jednou z alternatív môže byť aj výstavba novej pošty
v centre mesta. 	          LUCIA VIDANOVÁ

kandidát na primátora
mesta Malacky

Vážení spoluobčania,
je len niekoľko dní od začiatku ďalšieho volebného obdobia. V sobotu 2. decembra
(tentokrát len jeden deň) si pôjdeme vybrať vedenie mesta na ďalšie
štyri roky. Je to doba, za ktorú vzniknú nové rodiny, deti vychodia celú
strednú školu, život nám spríjemnia nové vynálezy. My však ostávame stále tu. Ako sa spieva v texte malackej znelky:
Všetko, čo chceme, je v tomto kúsku zeme.
Toto je naše miesto pre život.
Právo voliť je jedným zo základných ľudských práv, nie povinností. Prieskumné agentúry odhadujú, že volieb sa zúčastní
asi len 15 % voličov, čo je o polovicu menej ako pred štyrmi
rokmi. Využite svoje právo voliť, pretože inak jeden človek rozhodne svojím hlasom za piatich ostatných. Možno
aj za vás a možno celkom inak, ako by ste chceli. Ak máte
svojho favorita, tak choďte a povedzte svojím hlasom: toto
je on, tomuto verím. Nečakajte doma, pretože možno
ostatní prídu a rozhodnú inak. Prajem vám dobrú voľbu
a mestu šťastnú budúcnosť, ktorá už dávno začala.
Jozef Ondrejka
(krátené, celý príhovor nájdete v materiáloch vo vašich schránkach)
MH 06 KV 07
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kandidáti na poslancov do mestského zastupiteľstva v Malackách
Obvod č. 1

Ladislav Čas

Obvod č. 2

Terézia Osuská

Peter Smrtič

55 rokov

58 rokov

technik

manažérka

Marián Haramia, MUDr.

Milan Malata, JUDr.

39 rokov

47 rokov

29 rokov

36 rokov

skladník

lekár-chirurg

advokát

podnikateľ

Obvod č. 3

Jana Kaňková

Bronislav Vosátko, Mgr.

Obvod č. 4

Anna Balážová

Daniel Kodaj

Peter Slávik

20 rokov

53 rokov

21 rokov

56 rokov

54 rokov

referentka

živnostník

študent

učiteľka MŠ

štátny zamestnanec

Obvod č. 5

3

Mesto je stabilné
RNDr. Jozef Ondrejka
a rozvíja sa

11:27:48po
PM
Knižnica Mestského centra kultúry v Malackách 16. novembra za 11/22/06
prítomnosti
zvaných hostí a „krstného otca“ – spisovateľa Jozefa Moravčíka slávnostne otvorila nové detské oddelenie pre najmladších čitateľov. V zrekonštruovaných priestoroch na
ploche, kde sa takmer šesť rokov uskromňovala celá mestská knižnica, sa teraz okrem
políc s knihami nachádza aj malá študovňa, čitáreň, bezplatný internetový kútik pre
zaregistrovaných čitateľov, ale aj priestor pre najmenších, kde sa môžu zahrať.

Detský raj v knižnici
Budovu MCK, v ktorej si okrem Tillnerovho
múzea, galérie a špecializovaných učební pre
záujmovú činnosť našla svoje dôstojné miesto
aj mestská knižnica, len pred vyše rokom opustil mestský úrad. Odvtedy prešla kompletnou
rekonštrukciou a priestor pre knižnicu na prízemí sa takmer zdvojnásobil. Práve to umožnilo vytvoriť samostatné oddelenie, ktoré dro
bizgu z Malaciek tak dlho chýbalo.
Pracovníčky knižnice si na slávnostnom
otvorení zaspomínali aj na neradostné obdobie viacnásobného sťahovania a provizórneho
fungovania s obmedzeným knižničným fondom. Detské oddelenie vtedy prakticky nejest
vovalo. Stredná generácia si ešte pamätá knižnicu na Záhoráckej ulici, ktorá sa v roku 1990
premiestnila na Čulenovu ul. Tam sa vraj deťom darilo dobre, pretože mali pre seba vyhradené celé poschodie. V roku 1998 však bolo

treba priestory uvoľniť a väčšina kníh sa dostala do depozitu. Provizórna knižnica na ploche
jednej malej kancelárie s rozmermi 7 x 7 m sa
zachovala v športovej hale Malina iba preto,
aby si ľudia celkom neodvykli požičiavať knihy
a čítať. Zo 45 000 kníh bolo dva roky k dispozícii iba 7000 a dve police s literatúrou pre deti.  
Podľa slov riaditeľky MCK Mgr. Jany Zetkovej situácia sa zmenila vďaka ústretovému postoju mestskej samosprávy a vďaka finančnej
pomoci z fondov EÚ.
Detské oddelenie má v čase svojho otvorenia k dispozícii 5 počítačov, tlačiareň, kopírku
a najmä softvér na elektronický výpožičný systém. Prvými návštevníkmi detského oddelenia
boli deti z MŠ na Kollárovej ulici, ktorým Mária
Vinceková, pracovníčka knižnice preoblečená
za vílu, prečítala prvú rozprávku.
Text, foto: Tatiana Búbelová

Milan Zavřel

Obvod č. 6

Ladislav Molnár

Vladimír Pullmann, MUDr.

Ján Vaškor, Ing.

33 rokov

36 rokov

29 rokov

zamestnanec

lekár

manažér

Mário Longauer, Ing.

Jozef Pagáč, Ing.

55 rokov

30 rokov

42 rokov

rušňovodič

výrobný riaditeľ

manažér

Dušan Galovič

ZVOĽTE SI SVOJICH POSLANCOV
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Chcete pomôcť pri hľadaní
zamestnania?
Navštívte Informačno-poradenské
stredisko v Malackách na Úrade
práce, sociálnych vecí a rodiny v Malackách, Záhorácka ulica 2942/60A
na prízemí č. dverí 30 a 30/1.

Čo vám môžeme poskytnúť:
•	základné informácie o podmienkach zaradenia občana do evidencie uchádzačov o zamestnanie, záujemcov o zamestnanie a poučenie o právach a povinnostiach, ktoré vyplývajú z evidencie,
•	základné informácie o podmienkach
vzniku nároku na dávku v nezamestnanosti a sprostredkovanie jej uplatnenia
v Sociálnej poisťovni,
•	informácie o voľných pracovných miestach v rámci Slovenskej republiky a v zahraničí a tiež o možnostiach ich vyhľadávania,
•	informačné a poradenské služby súvisiace s komplexnou charakteristikou
povolaní a zamestnaní, s požiadavkami
na výkon určitého povolania,
•	prípravuna výberové konanie, prijímací
pohovor u zamestnávateľa,
•	preventívne poradenstvo pre zamestnávateľov a stredné školy,
•	poradenstvopre uchádzačov o zamestnanie pri výbere zamestnania,
•	informácie o možnostiach účasti na
vzdelávaní a príprave pre trh práce, ak

tivačnej činnosti, projektoch a programoch realizovaných úradom,
•	informácie o učebných a študijných
odboroch v Slovenskej republike a informácie o požiadavkách na jednotlivé
profesie.

Klientom je k dispozícii:
•	voľnýprístup na internet,
•	prehľadvoľných pracovných miest a zamestnávateľov,
•	vzory životopisov, motivačných listov,
žiadostí o prijatie do zamestnania a pomoc pri ich vypracovaní,
•	informačné letáky a literatúra o jednot
livých povolaniach a školách,
•	odborná literatúra a propagačné ma
teriály,
•	prehľadstredných a vysokých škôl,
•	prehľado podmienkach prijatia na stredoškolské a vysokoškolské štúdium,
•	pomocpri voľbe povolania a informácie
o požiadavkách na výkon jednotlivých
profesií www.istp.sk,
•	zoznam sprostredkovateľov zamest
nania za úhradu, zoznam agentúr podporovaného zamestnávania a dočasného zamestnávania,
•	zoznam najpoužívanejších stránok pre
vyhľadávanie voľných pracovných
miest,
•	informačnýportál pre občanov so zdravotným postihnutím www.rehis.sk.

Tieto služby vám môžeme poskytnúť:
Pondelok: 	 8.00 h – 12.00 h 	 13.00 h – 15.00 h
Utorok: 	 8.00 h – 12.00 h 	 13.00 h – 14.00 h
Streda: 	 8.00 h – 12.00 h 	 13.00 h – 17.00 h
Štvrtok: 	 8.00 h – 12.00 h 	 13.00 h – 15.00 h
Piatok: 	 8.00 h – 12.00 h
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Informácie poskytujeme aj telefonicky na čísle: 034/797 13 34.
Informačno-poradenské stredisko na úrade je zmodernizované v rámci aktivít
regionálneho projektu NP VII A „Modernizácia služieb zamestnanosti podporou
rozvoja nástrojov a foriem informačných a poradenských služieb“, ktorý sa realizuje v rámci JPD NUTS II – Bratislava Cieľ 3 a je financovaný z prostriedkov ESF
a štátneho rozpočtu SR.
Všetky služby poskytuje Informačno-poradenské stredisko bezplatne.

už o niekoľko dní budete mať príležitosť znova rozhodnúť o tom, kto bude
v nasledujúcich štyroch rokoch viesť a reprezentovať naše mesto – teda vás, kto bude udávať spolu s poslaneckým zborom
smer, ktorým sa bude mesto ďalej uberať
a ako bude vyzerať jeho tvár. Túto príležitosť by si nemal nechať ujsť žiadny z oprávnených voličov, ktorému naozaj záleží na
tom, kto mesto povedie. Vysoká účasť vo
voľbách bude dobrým signálom o tom, že
máte záujem o veci verejné – teda svoje
a chcete na ich chod aktívne vplývať. A víťazovi, tomu sa bude určite lepšie pracovať, keď o výsledku rozhodne aspoň nadpolovičná väčšina oprávnených voličov.
Keďže som jedným z troch kandidátov
na primátorský post, chcem sa vám touto
cestou predstaviť, oboznámiť vás so svojím volebným programom a uchádzať sa
tak o vašu priazeň, o váš hlas. Rozhodnutie
ísť kandidovať je mojím osobným rozhodnutím a nie je teda výsledkom nejakých dohôd s niekým, ako to niektorí „dobráci“ rozširujú po meste. S nikým sa nespájam, nerozlučujem a ani sa v prospech nikoho nemienim vzdať.
Teraz uvediem pár údajov pre tých, ktorí ma nepoznajú. 13. novembra som dovŕšil 54 rokov – prežitých na Záhorí, z toho 45
v Malackách, teda dosť dlho na to, aby som
mohol vedieť, čo toto mesto potrebuje.
Som ženatý, otec dvoch synov – Petra (20,
študent EU) a Mgr. Pavla (27, interný doktorand UMB). Pôvodným povolaním som
elektrotechnický inžinier (SVŠT Bratislava),
neskôr som pracoval ako bankový manažér (Sporiteľničná akadémia v Bratislave).
Takmer 20 rokov som pracoval v rezorte
stavebníctva a po jeho úpadku, po roku
1989, som sa rekvalifikoval do bankovníctva, kde som pracoval takmer 12 rokov,
pričom posledných 10 rokov som pôsobil
vo funkcii vedúceho pobočky Slovenskej
sporiteľne v Malackách.
V súčasnosti pracujem v Mestskom úrade v Malackách v pozícii projektového manažéra a ťažiskom mojej práce je tvorba
projektov na získavanie nenávratných
finančných prostriedkov pre realizáciu
rôznych zámerov mesta, predovšetkým zo

zdrojov EÚ. Dnešná bilancia je takmer
350 mil. Sk, ktoré sa mi spolu s projektovými tímami podarilo v priebehu 2 rokov
získať. Z tých väčších projektov, ktorými sa
môžem prezentovať, že boli z týchto peňazí podporené, spomeniem:
• dokončenie II. etapy rekonštrukcie
ČOV,
• zosilnenie stropu plavárne v Maline,
• rekonštrukcia Záhorského, teraz už
Mestského centra kultúry s novou počítačovou sieťou a moderným výpožičným
systémom,
• prebiehajúca výstavba ciest a kanalizácie v priemyselnom parku,
• výstavba ľadovej plochy v Zámockom parku.
Či je to za dva roky málo alebo veľa, posúďte sami.

SPOTREBA:

3,5 kg uhoriek, 300 g kryštálového
cukru, 3 dl octu, hrsť očisteného chrenu, hrsť čierneho celého korenia, hrsť
bobkových listov, hrsť kôpru, hrsť cesnaku, 110 g soli, horčičné semienko.
2,5 l vody uvariť a uhorky so všetkými
ingrediencami v nádobe obariť. Pod veko
kamennej nádoby stále dolievať vodu,
aby do nej nevnikol vzduch.

Kamenný mlyn – Vajarský
vás pozýva do motorestu na

Silvestrovskú
zábavu
Hudba: Select
31. 12. 2006
Cena vstupenky: 550 Sk
Začiatok: 20.00 h

považujem zabezpečenie trvalo udržateľného hospodárskeho rozvoja mesta pri ma
ximálnom využití finančných zdrojov z EÚ).
Za prioritné považujem:
• dokončenie odkanalizovania celého mesta a rekonštrukciu nevyhovujúcich
úsekov kanalizácie,
• vybudovanie kompostárne príp. závodu na triedenie a likvidáciu tuhého komunálneho odpadu,
• odklonenie dopravy zo stredu mesta
vybudovaním obchvatov mesta,
• zvýšenie bezpečnosti prejazdu cez
križovatky budovaním kruhových objazdov,
• riešenie MHD zapojením prepravcov
zo súkromného sektora,
• zriadenie minimálne jednej strednej školy technického, ekonomického
alebo zdravotníckeho zamerania, nevylu-

Kandidát na primátora

Ing. Pavol Hallon
V komunálnej politike nie som nováčikom, bol som 8 rokov poslancom mestského zastupiteľstva, z toho 4 roky predsedom majetkovej komisie. Zažil som dvoch
primátorov, dobré veci som podporil, resp.
aj sám inicioval, to, čo sa mi nepozdávalo,
to som nekompromisne kritizoval. Takmer
dva roky som bol poslancom BSK, kde som
nazbieral veľa skúseností a poznatkov re
gionálneho významu.
Medzičasom sa veľa vecí v meste zmenilo, hospodári pomerne dobre, rekonštruujú sa cesty a chodníky, mesto pomáha
školám, ako sa dá, mení sa tvár stredu mesta, takže by sa mohlo zdať, že už nikto nič
nemôže zlepšiť a posunúť veci dopredu
a načo vlastne niečo meniť, keď všetko ide.
Napriek tomu sa tu už dlhé roky vlečie
rad nevyriešených problémov, nedosiahnutých cieľov, zámerov a želaní. A práve
na tie by som chcel zamerať svoju pozornosť (samozrejme, ako som sa už vyjadril
v Malackom hlase, za dominantnú prioritu

Uhorky v kameninovej
nádobe

POSTUP:
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Vážení a milí Malačania,

Recept pani Vozárovej

1

čujem ani usídlenie vysokej školy po vzore mesta Skalica,
• zriadenie minimálne aspoň jedného
ďalšieho poštového úradu, pričom preferujem umiestnenie v južnej časti mesta,
• zníženie nezamestnanosti, ktorá je
v okrese dlhodobo najvyššia v rámci Bratislavského samosprávneho kraja, predovšetkým cestou intenzívneho budovania
Priemyselno-technologického parku Záhorie-Eurovalley,
• zvýšenie kapacity zariadení so
ciálnej starostlivosti pre seniorov, rozšírením existujúcich, resp. vybudovaním
ďalších,
• postavenie po desaťročia žiadaného
stánku kultúry takého rozsahu a úrovne,
ktorý by spĺňal nároky súčasného náročného poslucháča aj umelca,
• v oblasti bývania uspokojenie trvalého dopytu občanov po stavebných parcelách pre individuálnu bytovú výstavbu,

• získanie rozsiahlych nevyužívaných
pozemkov a budov v objekte bývalých
kasární pre potreby športu, kultúry
a podnikania,
• a čo tak návrat pôrodnice do malackej nemocnice!?
Bolo by toho ešte veľa, čo by sa tu dalo
napísať. Ako vidno, je do čoho sa pustiť.
Cesty k dosiahnutiu úspechu pri riešení
uvedených problémov sú však rôzne a záleží na jedincovi, ktorý dostane príležitosť,
ktorou cestou sa vydá, ktorých spolucestujúcich si vyberie a ako dlho bude musieť
po nej putovať, kým vytýčený cieľ dosiahne. Ak mi dáte dôveru, plne využijem svoje
doterajšie životné know-how, postavím
tím schopných manažérov a odborníkov a pustím sa do práce, aby sme k cieľom prišli najkratšou a najefektívnejšou
cestou a čo najrýchlejšie.

Pár viet k môjmu
predvolebnému
sloganu
Keďže si myslím, že primátor je zástupcom všetkých občanov mesta bez
rozdielu, nepožiadal som zástupcov
politických strán, hnutí a ani iných zoskupení či jednotlivcov o vyjadrenie
verejnej podpory.
Napriek tomu chcem veriť, že sa ich
proklamovaná pomoc dostane mestu
bez ohľadu na osobu víťaza. Verím, že
všetci traja kandidáti sme osoby, s ktorými sa oplatí spolupracovať, pre dobro a prosperitu Malaciek. Som presvedčený, že v každom jedincovi sa
nájde niečo, čím sa môže podieľať na
rozvoji nášho mesta, preto vyzývam
na spoluprácu všetkých, ktorí majú záujem pre Malacky niečo dobré urobiť.
Úspešnosť prijatia mojej výzvy potvrdíte mierou vašej účasti vo voľbách.
Verím, že sa navzájom nesklameme
a stretneme sa pri volebných urnách.

SUPER PONUKA
V deň zábavy má pár pri preukázaní
2 vstupeniek 50 % zľavu na ubytovanie
v 2-posteľovej izbe v hoteli Rozália.
V cene vstupenky: prípitok, predjedlo,
večera, studené švédske stoly, teplé
švédske stoly, dezert a živá hudba
Predpredaj vstupeniek:
034/77932 79,
kamennymlyn@kamennymlyn.sk
OZ M.L.O.K. ďakuje všetkým, s pomo
cou ktorých úspešne usporiadalo
4. ročník svätomartinského
lampášikového sprievodu.
Najmä hercom, spevákom a tým,
ktorí nezištne piekli martinské rožky a pomáhali pri organizácii. Mimoriadna vďaka patrí Slávke Konečnej a Pavlovi Adamaťovi z OZ Harmónia s prírodou za bezplatné zapožičanie koňa a jazdca.

uvádza vianočnú ponuku
nových programov.
Usaďte sa pred televízor a počas decembra si bezplatne vychutnávajte:
Viasat History – jediný historický kanál v strednej a východnej Európe, ktorý
prináša v českom jazyku dejinné udalos
ti spracované populárnou a náučnou
formou
CNN – nepretržité aktuality z diania
vo svete, ktoré vám sprostredkuje naj
známejšia svetová spravodajská televízia s 26-ročnou históriou a zároveň si
precvičíte svoju angličtinu,
TV Noe – televízny kanál zameraný
na propagáciu kresťanských duchovných hodnôt. Vznikol v tomto roku a vysiela v českom a slovenskom jazyku.
Film+ – non-stop vysielaný tematický
kanál, s ktorým zažijete kvalitnú a prí
jemnú zábavu s najpestrejšou ponukou
svetovej filmovej tvorby v českom jazyku, už pár týždňov láka malackých divákov .

Pavol Hallon
MH 06 KV 06
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Nešťastie chodí po horách
Malacký horolezec Vladimír Gembeš
sa pred necelým mesiacom vrátil
z himalájskej expedície Tilicho Peak
2006. Jediný Malačan sa so svojimi
ôsmimi druhmi zaslúžil o historický
slovenský prvovýstup na 7134 metrov vysoký masív Tilicho Peak, podľa
ktorého nazvali i samotnú akciu. Bola to jeho druhá tohtoročná výprava
do najväčších hôr sveta. Výprava, pri
ktorej sa miešal pocit absolútneho
šťastia s pocitom totálnej straty. Horolezec Ivan Prokop z Pezinka sa domov s ostatnými nevrátil.
Divočina v metropole
História expedície sa začína písať na letisku v rakúskom Schwechate. Odtiaľ sa vý-

zórnych podmienkach. „Stany boli priviazané o skoby, my s nimi a navyše i medzi
sebou. Navzájom sme sa všetci istili, mrzlo,
fučalo, málo sme spali.“ Konečne sa blížila
záverečná etapa.

k prežitiu v horách. „Väčšinou to boli mladí
chlapci a dievčatá. Bol som šokovaný, že
subtílne dievča, ktoré váži 40 kíl, vlečie do
kopca dvojnásobok svojej váhy,“ hovorí
Vlado. Himalájski nosiči na tamojšie pomery solídne zarobia. Ich zisk 350 rupií na deň
činí u nás 150 korún. Za peniaze prekonávajú prevýšenia v mizernom oblečení,
obutí v akýchsi ľahkých papučiach. Výprava sa cestou stravovala v horských mestečkách. Opäť zhliadli Pisang Peak, ktorý takmer zdolali na jar. Zaujal ich i ženský kláštor. Ženy, ktoré sa chcú stať mníškami, trávia za jeho múrmi tri roky, tri mesiace, tri
týždne a tri dni. S pribúdajúcou výškou
podmienky drsneli. Expedícia sa dostala
k najvyššie položenému jazeru na svete 80 metrov hlbokému Tilicho Lake. V jeho
Tilicho Peak a vpravo najvyššie polože
né jazero Tilicho Lake ... trasa pochodu

Z – základný tábor, 1 – výškový tábor
2 – výškový tábor, 3 – cieľ

Žiaľ, posledná fotografia kamarátov na
vrchole, zľava Vlado Gembeš s Ivanom
Prokopom.

z nás ochorel v prvom výškovom tábore
a musel sa vrátiť do mesta. Ďalší dvaja do
prvého tábora ani nedošli a vrátili sa do základného.“ Takto ubúdalo z výpravy vyvolených. Podobne skončili ďalší dvaja členovia tímu. Zostali traja statoční – medzi nimi
náš horolezec. V druhom tábore (6500 m
n. m.) prežívala výprava v absolútne provi-

Triumf a tragédia
O druhej hodine ráno sa trojica unavených ľudí zberala na výstup. V smrtiacich
podmienkach trvalo tri hodiny, kým boli
schopní obliecť na seba posledné zvyšky
oblečenia, uvariť čaj a obuť mačky. O piatej
vyrazili za vysnívaným vrcholom. Vládla
najhoršia zima. Okolo dvanástej hodiny
konečne zdolali vrchol kopca. „Bol to nádherný pocit, jeden z najkrajších v mojom
živote,“ hovorí Vlado. Spomína na krásny
výhľad, videli mnohé ďalšie ozrutné kopce
Himalájí. Prví Slováci na Tilicho Peak! Doteraz sem vyliezlo len 40 ľudí, teraz ich už
história pozná 43. „Po pätnástich minútach
sme sa dali na cestu späť,“ opisuje Vlado
posledné radostné minúty. Nabažení ús
pechom ani vo sne nečakali, že by sa veci
mohli zvrtnúť takým desivým smerom. „Pri
zostupe sme si hovorili, že musíme byť
opatrní. Ivan Prokop šiel dolu posledný,
pomaly sme zliezali, ako po rebríku.“ Vtedy
to prišlo. „Začul som nad sebou šuchot.
Ivan sa zrejme potkol mačkou o mačku
alebo sa mu zatočila hlava. Spravil zopár
mlynských kôl, preletel vedľa nás. Ak by sa
šmykol, tak by sa dokázal zachytiť čakanom, bol to skúsený lezec.“ Krásne pocity

ČÍTAJTE A VYHRAJTE

Pred Vianocami
potešíme dvoch

prava dostala do nepálskej metropoly
Káthmandu. Tu sa zdržala 5 dní, pochodila
pamiatky a miestne zaujímavosti. Tamojší
obyvatelia minimálne konzumujú mäso,
súvisí to s ich vierou. „V Nepále žije drvivá
väčšina hinduistov, zvyšok tvoria budhisti.
Mesto je plné svätýň. Oba náboženské tábory žijú medzi sebou v absolútnom pokoji,“ hovorí Vlado. Po meste behajú opice,
tak ako u nás mačky. Vraj sú dosť agresívne
a neoplatí sa k nim približovať. Krajina sa
v tom čase „preberala“ z obdobia monzúnových dažďov. „Na poliach sa zelenala
ryža, všade bolo cítiť vlhkosť. Teploty okolo
20 stupňov,“ zhrnul prvé dojmy náš horolezec. Zaujali ho i tamojší výškoví pracovníci.
Bosí chlapi na bambusovom lešení pracujú
jednou rukou, druhou sa držia. Vôbec nie
sú istení. Obdobné remeslo, ale omnoho
bezpečnejšie živí Vlada v bežnom živote.
S nosičmi k Tilicho Peak
Po jednodňovom zdržaní výprava vyrazila k horám. Cestovali tou istou trasou ako
v apríli tohto roka. Horolezcom robili spoločnosť miestni nosiči, ktorí vláčili do kopcov stany a rôzny iný materiál, nevyhnutný

vodách sa už odrážal cieľ cesty – mohutný
Tilicho Peak.
Na vrchol kopca i možností
Po desiatich dňoch išlo ozaj do tuhého.
„Zbrzdil nás štrajk nosičov. Keď sme už boli
mimo obydlí, rozhodli sa, že ďalej nejdú.
Ponúkli sme im dvojnásobný plat, ale polovica sa aj tak vrátila späť. Tí šiesti, čo ostali, vláčili za nich. Zdržalo nás to, stratili sme
tri dni,“ hovorí Vlado. V základnom tábore
sa horolezci najprv aklimatizovali. Stále
bolo príjemné počasie. Ťažké chvíle len
mali prísť. Dobývanie vrcholu vyžaduje
mravčiu prácu. „Z tábora ide jedna skupinka vpred, aby vytyčovala trasu. Pripravujú
ju vlastne na prechod celej výpravy i s vecami.“ Takýmto postupným a sizyfovským
spôsobom postavili prvý výškový tábor.
“Každý z nás schudol približne osem kíl.
V takom prostredí nám nechutilo príliš jesť.
Museli sme sa aklimatizovať. Bolela nás
hlava, mráz sa stupňoval, fučalo a my sme
boli deň čo deň unavenejší,“ vykresľuje
malacký horolezec atmosféru posledných
dní. Psychika v takom prostredí upadá.
„Bolo to náročné, všetci sme mrzli. Jeden

Kniha Oškvarky vo fľaši
skrýva sto fejtónov o víne od
popredného slovenského etnológa, znalca domácich
a svetových vín. Autor opisuje svoje vinárske a gurmánske zážitky a dáva vzácne rady, aké víno piť k akému jedlu, pri akých príležitostiach aké víno podávať.
Fedor Malík vás prevedie
celou vinárskou Európou
– od Francúzska po Balkán.
Rozpráva o ľuďoch, o ich zvyklostiach a miestnych špecia
litách.
Román Rudolfa Benka
Raz a navždy je históriou
jednej rodiny, ktorá po skon
čení zničujúcej tridsaťročnej vojny musela opustiť
svoju vydrancovanú vlasť
a hľadať miesto na prežitie vo vtedajšej Európe.
S jedným koňom a vozom prešli z nemeckých
krajín až do Uhorska, kde sa
usadili na území dnešného Slovenska.
Príbeh dramatického a pútavého osudu
týchto ľudí v priebehu niekoľkých storo-

čí opisuje ich nepretržitý
zápas počas vojen, živelných katastrof
a osobných tragédií až
do dnešných dní.
Detektívny román,
tentoraz od Artura Peréza – Reverteho, Kráľovná juhu vyhráva Alena Reháková z Ul. 1.
mája v Malackách. Prosíme výherkyňu, aby sa
ohlásila v redakcii na Radlinského ul. 2751/1 na 3.
poschodí, č. d. 407.
Ak chcete súťažiť o knihy
a prípadne nimi niekoho potešiť pod vianočným
stromčekom, pošlite do
5. 12. kupón a možno
sa na vás usmeje šťastie.
Kníhkupectvo
Ľubica
OC hotela Atrium
telefón: 772 67 34
Po – Pia: 9.00 – 17.30 h
So: 9.00 – 12.00 h
KUPÓN
kníhkupectvo Ľubica
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tak vystriedal šok, nemohúcnosť spraviť
niečo s krutým horolezeckým osudom.
„Bolo treba zachovať chladnú hlavu. Najhoršie je prepadnúť panike. Zliezli sme
k telu a aspoň sme ho dôstojne pochovali.
Nebolo možné zvliecť ho k civilizácii,“ vykresľuje Vlado najsmutnejšiu časť príbehu.
Ostal len kameň
V miestach, kde všetci ôsmi rozvili základný tábor, je dnes kameň s vytesaným
menom Ivana Prokopa i dátumom jeho
smrti. V. Gembeš má z expedície zmiešané
pocity a na dlhšie obdobie chce dať Himalájam „pokoj“. Život ide ďalej, hoci v Himalájach, kde teraz odpočíva I. Prokop vo svojom ľadovom hrobe, plynie čas mrazivo
pomaly.
Jakub Valachovič, foto: archív

Spoločenská kronika
PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:
December 2006:
80 – Matilda Gočmanová;
85 – František Zapletal; 95 –
Ján Vilem; 97 – Štefánia Eliašová.     
POVEDALI SI ÁNO:
November 2006:
Monika Siváková a Ľuboš Ušiak; Adriana Palkovičová a Peter Dufek; Ing. Iveta
Buchtová a Peter Láni; Lucia Michalovičová a Marián Vlk; Kamila Terálová-Štefan Gbelec;

†

NIE SÚ MEDZI NAMI:

November 2006:
František Barbořík, 1936, Malacky; Margita Matúšková, 1923, Malacky;
František Cabadaj, 1928, Zohor; Ludmila Osičková, 1934, Malacky; Mária Gajdárová, 1923, Malacky; Ladislav Nižňanský, 1932, Malacky; Elena Vašková,
1943, Malacky; Štefan Kudlička, 1930,
Veľké Leváre; Michal Dubnický, 1914,
Malacky; Antónia Kršková, 1927, Malacky; Ondrej Sakar, 1940, Malacky, Ferdinand Čermák, 1924, Malacky; Lýdia Sojáková, 1947, Malacky.
ANNAMÁRIA HORVÁTHOVÁ, matrikárka
• údaje spracované od 30. 10. do 23. 11.

DO POZORNOSTI
4. 12. Stretnutie s Táliou pre MŠ a ZŠ, divadlo Piki: Dohviezdny večer, 9.00 h
a 11.00 h, MCK
5. 12. (aj 12. 12.  a 19. 12.) Studio Visage
– stretnutie pre ženy a mužov, ktorí privítajú komfortnú starostlivosť zameranú na individuálne potreby pleti a celej
osobnosti, 17.00, galéria MCK
8. 12. vernisáž vianočnej výstavy ART
club 2002, 17.00 h , MCK
9. 12. Divadlo na hambálku – J. a Š. Moravčíkovci – Rajda Majda,18.00, SD MCK
13. 12. „Besiedka“ pre členov FK, 18.00,
SD MCK

Krížovka
V Malackách po 1. svetovej vojne pracovalo a žilo veľa súkromných živnostníkov a obchodníkov. Medzi najvýznamnejšie patrili firmy Leopold WEINWURM
a syn – textilná výroba, Gustáv ELINGER –
krajčírstvo, Ján (tajnička č. 1) – holič
a kaderník; Gabriel TOMIS – reštaurácia
„U Slnka“, J. PETRÍK – cukrárske výrobky,
Gejza ŠIMKO – obchod so železom, F.
MIKŠÍK – kníhkupectvo, Eduard TÁBORSKÝ – obchod so zmiešaným tovarom,
(tajnička č. 2) – hodinár, klenotník a op
tik, BERGER – strižný tovar, FINDLER – starinár, Leopold HELLER – sódovkáreň, (tajnička č. 3) – obchod so železom a mnohí
ďalší.
Do bývalého okresu Malacky vtedy
patrilo 30 obcí a služby s obchodom boli
pomerne dobre zabezpečené pre všetkých obyvateľov okresu.
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VODOROVNE
A zvitok priadze; virtuálny inovačný
park; súvisiaca s mesiacom B značka terénnych automobilov; opoj alkoholom; mužské meno; výkon atléta; skutok C lesný závod; domácke meno Ivana; žiak 2. stupňa
ZŠ; obruba; komu patriaci? D spojka; tajnička č. 2; koniec abecedy E umelecká
fotografia nahého tela; nič po česky; mesto, v ktorom by sme si neradi sadli; indočínske ženské meno; kód na aktiváciu mobilu F násilne odnes; praobyvateľ Rumunska; otázka na kvalitu; osviežujúci nápoj;
meno českého hudobného skladateľa Janáčka G očkovacia látka; časť noža; Tamara; popravca; tajnička č. 3.
ZVISLE
1 mesto v Chorvátsku; nemecká predložka 2 jedenkrát; kožná choroba mladistvých 3 automobilové závody; ruské lietad-

lo; riedka smola 4 rímskych 500; anglický
futbalový útočník; jestvujú 5 známe lepidlo na plast; rímskych 1000 6 básnický zápor; štátna akadémia; panovník 7 kyslík;
označenie niečoho miniatúrneho; pojem
duše u starých Egypťanov 8 sprevádzala
– usmerňovala; označenie práce vo fyzike
9 nemecké ženské meno; úkon 10 bude

trvať; draslík 11 rímskych 50; macedónska
gazdiná; Červená armáda 12 slovenská rie
ka; hlas sliepky; koniec šachovej hry 13 určuj pracovné normy; Peter 14 dlhá samohláska; Dagmar po domácky; čínske ženské
meno 15 rodné číslo; vlastní; priateľ človeka 16 tajnička č. 1; čílsky tenista; 17 voňavé korenie; Národný športový klub.

Na pomoc: 11 Šapa; E Mua
Pripravil: JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

Ak nám do 6. decembra pošlete správne vy
lúštenie tajničky krížovky spolu s nalepeným
kupónom, budete mať šancu získať dve vstu
penky na Silvestrovskú zábavu na Kamen
nom mlyne.
Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali
správne vylúštenie tajničky – 1. Jelínkov majer, 2. Olša, 3. Bahno – sme vyžrebovali Ľubomíra Šimunu zo Záhoráckej ulice v Malackách, ktorý získal
reklamné predmety mesta s logom
osemstoročnice.

MALACKÝ
HLAS

KUPÓN
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Kto bol
na Malackom
kilometri?

Jedenásty november a Malacká desiatka dali bodku za prvým ročníkom bežeckého podujatia Grand
Prix Záhorie, ktorý vyvrcholil v Malackách. Rovných 100 pretekárov sa
zúčastnilo tohtoročného, v poradí už
23. ročníka cestného behu Malacká
desiatka.
Hlavnými organizátormi boli okrem
Komisie školstva, mládeže a športových
činností MsZ a Klubu Mladých sociálnych
demokratov aj AC, CVČ , DHZ a ZŠ na Záhoráckej ul. Spoluorganizátormi boli KZPM
a DS, SZTP, OZ PEER a MO MS. Pri zabezpečovaní hladkého priebehu podujatia pomáhali organizátorom i príslušníci MsP,
OO Policajného zboru SR v Malackách
a zdravotnícke zabezpečenie poskytla
bezplatne nemocnica v Malackách, za čo
jej vedeniu patrí poďakovanie. Tohtoroč
ný ročník „desiatky“ sa uskutočnil v rámci
800. výročia prvej písomnej zmienky o našom meste, a tak víťazi v jednotlivých kategóriách si ako suvenír odnášali tričko
s logom výročia. Najrýchlejší pretekár bol
odmenený obrazom, ktorý venovalo kníhkupectvo Ľubica.
Nad podujatím Grand Prix malo záštitu
Združenie obcí záhorskej oblasti, ako aj
primátori a starostovia z Malaciek, Šaštína,
Borského Mikuláša a Hlbokého, kde sa
uskutočnili jednotlivé behy, ktoré sa započítavali do celkového poradia. Organizátori sa už v januári chcú dohodnúť na druhom ročníku, na ktorom sa chcú podieľať
i ďalšie obce, v ktorých sa uskutočňujú rekreačné bežecké podujatia. Po skúšobnom nultom ročníku sa v čase, keď sa
účastníci Malackej desiatky borili s časom
na trati smerom na Plavecký Štvrtok
a späť, v priestoroch štartu a cieľa uskutočnili vložené preteky žiactva pod názvom Malacký kilometer, ktorého sa zúčastnilo okolo 100 účastníkov. Školská jedáleň
na Záhoráckej ulici bola pri vyhodnocovaní najlepších plná atlétov, od tých najmenších až po tých, ktorí majú za sebou už veľa nabehaných kilometrov vo svojich nohách.
Víťazi 23. ročníka Malackej desiatky
Žiaci – 1. Róbert Hajdin, AC Malacky,
49:57,4 min., 2. Lukáš Štepanovský, AC Malacky, 55:43,9 min.

Pri príležitosti 23. ročníka Malackej desiatky sa uskutočnil 1. ročník Malackého
kilometra. Súťaž je určená žiakom rôznych
vekových kategórií a organizuje ho AC Malacky, CVČ Malacky, OZ Albatros. Minulý
rok sa uskutočnil tzv. nultý ročník a organizátori veria, že sa „mladší brat“ Malackej
desiatky stane plnohodnotnou športovou
akciou. Tento rok sa na súťaži zúčastnilo
úctyhodných 82 športovcov z Malaciek
a okolia. Sklamaním bola účasť v kategórii
najstarších žiačok, v ktorej štartovala len
jedna pretekárka.		              -jaki-

Vyvrcholenie Grand Prix
Záhorie 2006

Juniori – 1. Peter Sárközi, AC Nové
Zámky, 36:07,0 min., 3. Ján Beňa, AC Malacky, 36:23,7 min.
Muži 20 – 39 r. – Milan Fedák, STU Bratislava, 32:29,1 min.
Muži 40 – 49 r. – Peter Portášik, AŠK
Grafobal Skalica, 34:28,0 min.
Muži 50 – 59 r. Peter Benco, MAC Rača,
39:34,9 min.
Muži 60 – 69 r. – Jiří Kaňa, AŠK Grafobal
Skalica 41:12.0 min.
Muži nad 70 r. – Vojtech Orth, BBS Bratislava 1:00:50,5 min.
Žiačky – Viera Vaňková, JC Borský Mikuláš 52:14,5 min.
Juniorky – 1. Katarína Pokorná, MAC
Rača 40:47,6 min. 2. Aneta Hollá, AC Malacky 42:55,6 min. 3. Katarína Ďuricová, AC
Malacky 49:11,1 min.

Ženy 20 – 34 r. – Zuzana Nováčková,
Bratislava 36:29.0 min.
Ženy 35 – 49 r. – Zuzana Stoličná, Bratislava 48:21,6 min.
Ženy nad 50 r. – Mária Krčmárová, BBS
Bratislava 51:15,8 min.
Najmladší pretekár – Peter Čigáš, Bratislava, nar. 1. 12. 1996.
Najstarší pretekár – Vojtech Orth, BBS
Bratislava, nar. 30. 8. 1936.

lá,

Najrýchlejší Malačania:
žiak – junior do 18 r. – Ján Beňa,
žiačka – juniorka do 18 r. – Aneta Hol-

muž nad 18 r. – Jakub Valachovič,
žena nad 18 r. – Katarína Ďuricová.
Najrýchlejší pretekár – Martin Fedák,
STU Bratislava 32:29,1 min.

Ceny pre najrýchlejších Malačanov venovala príspevková organizácia AD HOC
Malacky. Cenu pre najrýchlejšieho pre
tekára venovalo kníhkupectvo Ľubica Malacky.
Víťazi 1. ročníka
GRAND PRIX ZÁHORIE 2006
– konečné poradie
Muži do 39 rokov – Miroslav Hlúpik,
AŠK Grafobal Skalica 48 b
Muži do 49 rokov – Peter Portašík, AŠK
Grafobal Skalica 59 b
Muži do 59 rokov – Dušan Petrák, TTK
RM team Skalica 48 b
Muži do 69 rokov – Pavol Buchta, AŠK
Grafobal Skalica 43 b
Muži nad 70 rokov – Vojtech Orth, BBS
Bratislava 35 b
Ženy do 35 rokov – Erika Štefková, AŠK
Grafobal Skalica 62 b –
Ženy nad 35 rokov – Jana Klimešová,
SBK Wiky Kyjov 35 b

Úspešný Memoriál Aliho Reisenauera
V sobotu 18. novembra – presne
v deň konania Memoriálu Aliho Rei
senauera, uplynuli dva roky odvtedy, čo vo veku 72 rokov posledný raz
vydýchol práve spomenutý pán –
najväčší malacký boxer, zakladateľ
Boxing clubu Robotníckej telovýchovnej jednoty, úspešný reprezentant a do posledných chvíľ života
strážca boxerskej tradície v Malackách. Jeho syn Ali prevzal štafetu
v trénerskej práci s mládežou a hoci
sláva a obľuba boxu sa dnes nedá
porovnávať s minulosťou, pod jeho
vedením v Malackách dozrievajú
mladí nádejní borci, ktorí majú za
sebou nejeden významný úspech.
Práve Ali Reisenauer ml. je autorom
myšlienky vrátiť Malackám box, vyviesť
mladých boxerov z telocviční do rin
gu, nechať ich pocítiť pozitívne vzrušenie a zodpovednosť pred domácimi divákmi. Spolu s dôstojnou spomienkou
na svojho otca už druhý rok ako riaditeľ
turnaja učí Malačanov znovu objavovať
čaro amatérskeho boxu na exhibičnom
turnaji žiakov a juniorov v rámci galavečera spojeného aj s ukážkami tanca, bojových umení, tae-bo a kick-boxu.  
Štyri hodiny netradičnej šou prilákalo do športovej haly Malina asi tri stovky
divákov. Je to viac ako vlani, čo je pre
usporiadateľov potešujúce. V boxer-



ských dueloch si zmerali sily kadeti a juniori z reprezentačných výberov Česka
a Slovenka a výsledok dopadol pre obe
zúčastnené krajiny príjemne (7:7). Za
Malacky boxovali David Klíma a Igor Bakan, ktorý utrpel porážku od Miroslava
Šerbana z Kroměříža – najtechnickejšieho hráča turnaja a oceneného Pohárom
riaditeľa turnaja. Igorovi Klímovi sa podarilo zvíťaziť v záverečnom exhibičnom dueli za výrazného povzbudzovania publika nad borcom z Dubnice nad
Váhom.
V prestávkach medzi boxom vystúpili hostia galavečera – mažoretky MCK,
zverenci malackých džudistov a karatistov, dievčatá predviedli náročné cho
reografie tae-bo a záverečné ukážky
kick-boxu boli bonbónikom, pretože
tento šport sa do Malaciek dostal vôbec
po prvý raz. Jedným zo zúčastnených
bol Andrej Mičianik z Trnavy, ktorý pred
týždňom priviezol z majstrovstiev sveta
bronzovú medailu a je aj európskym
šampiónom.
Ali Reisenauer bol s výsledkom podujatia spokojný:
„Aj podľa diváckych ohlasov môžem
potvrdiť, že druhý ročník memoriálu bol
úspešnejší ako prvý. A ja mám už teraz
plnú hlavu plánov a prekvapení pre tretí
ročník. Zatiaľ však neprezradím.“
Text,foto: TATIANA BÚBELOVÁ

ANTON PAŠTEKA
Foto: S. Osuský

Najmladšie žiačky – 1. Monika Baňovičová, AC Malacky, 4:22,8, 2. Romana Sekáčová, AC Malacky, 4:28,1, 3. Dominika Šunová, ZŠ Záhorácka, Malacky, 4:40,7.
Najmladší žiaci – 1. František Lörinczi,
ZŠ Záhorácka, Malacky, 4:21,6, 2. Rudolf
Selecký, MŠK Borský Mikuláš, 4:23,2, 3. Dušan Kupec, ZŠ Záhorácka, Malacky, 4:24,1.
Mladšie žiačky – 1. Martina Madajová,
BK Ráztočno, 4:02,4, 2. Claudia Hladíková,
AC Malacky, 4:13,2, 3. Veronika Hruščová,
AC Malacky, 4:15,7.
Mladší žiaci – 1. Marco Adrien Drozda,
AC Malacky, 3:50,7, 2. Marián Vismek, ZŠ
Záhorácka, Malacky, 3:58,2, 3. Martin Koch,
ZŠ Záhorácka, Malacky, 4:02,3.
Staršie žiačky – 1. Mackovichová Alica,
AC Malacky, 3:58,5.
Starší žiaci – 1. Tomáš Hugyivár, AC Nové Zámky, 3:40,0, 2. Jakub Vilímek, AC Malacky, 3:45,2, 3. Lukáš Mráz, ZŠ Záhorácka,
Malacky, 3:58,4.

Malacký pohár
– Benzina
cup 2006
Aj tento rok sa uskutoční veľmi populárny Malacký pohár vo futsale, ktorý sa
každoročne začína počas vianočných sviatkov (25.12.) a končí sa na začiatku januára
(finále 14. 1. 2007). Tohto roka sa začne už
6. ročník populárneho pohára, ktorý sa bude hrať pod záštitou spoločnosti Benzina,
a ponesie nový názov MALACKÝ POHÁR –
BENZINA CUP 2006. Presný termín jednotlivých zápasov bude určený po vyžrebovaní a dohode s prevádzkovateľom ŠH Malina v polovici decembra 2006. Telefonické
alebo písomné prihlášky s udaním zodpovednej osoby za mužstvo treba nahlásiť
do 11. 12. 2006 na tel. čísle 0905 839 809
(e-mail dusan.radovic@fscnafta.com)
alebo na stránke www.fscnafta.com v diskusnom fóre. Hrať sa bude vyraďovacím
spôsobom až do finále. Poplatok za mužstvo  bude zverejnený po uzavretí prihlášok, záleží na počte prihlásených mužstiev
(cca.1 100 Sk) . Zúčastniť sa môžu aj neregistrovaní hráči, stačí predložiť písomnú
súpisku hráčov ešte pred začiatkom turnaja, ktorá sa nesmie počas turnaja doplňovať o hráčov z iných mužstiev. Prvé štyri
mužstvá budú odmenené aj finančne.
Dušan Radovič, výbor OLSFM

Poďakovanie
Základná organizácia SZTP v Malackách má 286 členov s telesným postihnutím, ktorých choroba, úraz či krutosť osudu
pripravili o to najcennejšie – zdravie.
Aby sa mohli zapojiť do plnohodnotného života a znova sa
usmievať a zmeniť to, čo sa na prvý pohľad zdá nemenné, potrebujú pomoc a podporu a o to sa snažia členovia výboru. Najväčším pomocníkom sa stali možnosti získania financií z 2 %
daní z príjmov, príspevkom od sponzorov a rôznych zbierok. Za
rok 2006 zo získaných financií výbor ZO SZTP vykázal veľmi
dobré výsledky na úseku organizovania integračno-rekondič-

ných pobytov, kde sa zúčastnilo 92 našich členov v Turčianskych Tepliciach, Dudinciach, Štúrove a v Sklených Tepliciach.
Organizovali sme 3-krát pre 45 členov a ich deti zájazd na termálne kúpalisko vo Veľkom Mederi, rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, návštevy dlhodobo chorých a ľudí po operáciách. Touto cestou chcem v mene výboru SZTP za našich členov poďakovať všetkým, ktorí nám darovali 2 % daní z príjmov
a sponzorom za finančné príspevky a urobili radosť tým, ktorí
to najviac potrebujú.
Mária Šnegoňová, členka výboru
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