
Mimoriadne zasadnutie mestského
zastupiteľstva z 8. 11. bolo desiatym –
jubilejným zasadnutím v tomto roku,
i keď obsah a priebeh neboli vôbec
slávnostné.

Na programe boli štyri body, ktoré na
seba nadväzovali a boli, ako inak, o pe-
niazoch. Problematiku odpredaja ne-
hnuteľností na Mierovom námestí uvie-
dol primátor mesta RNDr. J. Ondrejka.
Oboznámil poslancov s východiskom,
chronológiou a analýzou doterajších od-
predajov, pričom ponúkol riešenie
v troch alternatívach: 
1. V zmysle odporučení komisie „odpre-

daja“, všetkých komisií MsZ a v zmys-
le právomocí primátora mesta na jeho
návrh opätovne prerokovať a schváliť
odpredaj nehnuteľností na Mierovom
námestí Martinovi Bolfovi za 5,5 mil.
Sk, ako aj kúpnu zmluvu.

2. Schváliť krátkodobý ročný úver vo
výške 5,5 mil. Sk.

3. V 2. zmene rozpočtu na rok 2001
schváliť na rozdiel od návrhu vyššie
príjmy a nižšie výdavky.

Po diskusii, miestami búrlivej, bolo
prijaté uznesenie:

1.  MsZ  b e r i e n a v e d o m i e
informáciu primátora o situácii, aká

sa v ostatných dňoch vyvinula v súvislos-

ti so zámerom Mesta Malacky odpredať
nehnuteľnosti na Mierovom námestí
a komentár k primátorom vypracované-
mu a predloženému materiálu „Odpre-
daj nehnuteľností na Mierovom námes-
tí“.

2.  s c h v a ľ u j e
prijatie krátkodobého preklenovacie-

ho úveru na dobu jeden rok vo výške 5,5
mil. Sk na úhradu záväzkov, vzniknutých
v súvislosti s neschválením predaja ne-
hnuteľností mesta, nachádzajúcich sa na
Mierovom námestí v Malackách.

Návrh zmeny rozpočtu na rok 2001
sa už niesol v pokojnejšom duchu, i keď
rozsah uznesenia tomu nenasvedčuje
(2,5 strany). Asi najočakávanejším bo-
dom bolo riešenie problému nájomní-
kov z Partizánskej ulice č. 27.

Pri príprave návrhu uznesenia sa zú-
ročila práca komisie, výsledky ankety,
ako i verejného vypočutia. Prijaté uzne-

Októbrové zasadnutie mestskej rady
i mestského zastupiteľstva mali bohatý
program, čo sa týka rôznorodosti pre-
rokúvanej problematiky. Dostali sa sem
legislatívne normy mesta, prevody ne-
hnuteľností, rozpočet i informácie z rôz-
nych oblastí života mesta.

Z kontroly uznesení
V sledovaní uznesení MsR skonšta-

tovala, že 9 svojich uznesení bude na-
ďalej sledovať a ako splnené vypúšťa zo
svojho sledovania tri uznesenia. V rám-
ci tohto bodu rokovania mestskej rady
bolo schválené naďalej pokračovať v ro-
kovaní o rozšírení územia mesta o časť
vojenského priestoru od mesta po diaľ-
nicu, čo jednoznačne mesto k svojmu
rozvoju potrebuje. Mestské zastupiteľ-
stvo pri kontrole plnenia svojich uzne-
sení rozhodlo vypustiť zo sledovania 11
uznesení, ktoré sú splnené a jedno
uznesenie pre jeho neaktuálnosť. Do tr-
valých úloh mesta boli zaradené tri uz-
nesenia, týkajúce sa realizácie postupu
vypracovania územno-projektovej do-
kumentácie mesta Malacky a činnosti,

ako aj kontroly MsP. U piatich uznesení
prišlo k úprave termínu ich realizácie.

O poriadku v Zámockom parku
V bloku legislatívnych noriem mesta

boli schválené štyri právne normy. Ako
prvý to bol Dodatok č.1 k zásadám hos-
podárenia mesta, na základe ktorého
môže primátor mesta odsúvať či obme-
dzovať výdavky v rámci rozpočtu v jed-
notlivých jeho oddieloch do výšky 200
tisíc Sk s tým, že je povinný dodatočne
informovať mestské zastupiteľstvo
o týchto krokoch. Po viacerých pripo-
mienkach z rady i komisií bol schválený
Organizačný poriadok mestskej polície,
z ktorého okrem iného vyplýva, že vý-
berové konanie uchádzačov do MsP
bude uskutočňovať komisia menovaná
primátorom mesta. Zo všetkých legisla-
tívnych materiálov najviac pripomienok
zaznelo k Prevádzkovému poriadku Zá-
mockého parku. Pripomienky neboli
len z rady či komisií, ale dosť sa diskuto-
valo i na samotnom zasadnutí. Najmä
k článku X, ktorý sa zaoberá dopravným
režimom v parku. Konečné znenie na-

pokon zohľadnilo väčšinu pripomienok.
Občania sa majú možnosť s poriadkom
oboznámiť na MsÚ, no určite bude
k dispozícii všetkým užívateľom parku. 

Naopak najmenej pripomienok od-
znelo k precízne vypracovaným Zása-
dám o vybavovaní sťažností a petícií,
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Čítajte v budúcom čísle:

S odpadom 
po novom
Dobrá správa 
z Bruselu
Veselé Vianoce 
s Malackým 
hlasom

ÚVODNÍK

Pokračovanie na 2. strane

Zhruba pred dvoma rokmi sme avi-
zovali zmeny v Malackom hlase. 

Niečo sa podarilo, na niečom sme
pohoreli, ale to je život.

Zmenil sa formát, skvalitnila sa gra-
fika, tlač... Remitenda je veľmi nízka,
našli nás inzerenti, kolportéri predajú
dve tretiny nákladu v uliciach mesta,
v stánkoch nás vystavujú na pultoch
na viditeľnom mieste.

Pravdou je, že sme zdražili z 3 na 5
Sk, ale i to, že sme zvýšili náklad.

Z nášho pohľadu by mohla byť hod-
notená uplynulá doba ako úspešná.
Cítime však, že je potrebné urobiť
viac, a tak sa chceme poradiť s vami –
čitateľmi. Pripravili sme anketu, ktorú,
ak nám ju vyplnenú vráti čo najviac či-
tateľov, využijeme k ďalšiemu smero-
vaniu Malackého hlasu.

Nič nie je zadarmo, a tak sme pre
desiatku čitateľov, ktorí anketu vypl-
nia, pripravili prekvapenie, ktoré spon-
zorsky podporilo viacero malackých
firiem. Na MsÚ máme zvonku schrán-
ku, do ktorej môžete anketu vhodiť.
Samozrejme, že sa nebránime ani kri-
tike či radám v listoch, odkazom na
web stránke alebo telefonátom, ak sú
v prospech kvality.

MIROSLAV JUZA

Voľby do VÚC
1. decembra 2001 sa uskutočnia voľby do vyšších územných celkov. Primátor
mesta Malacky RNDr. Jozef Ondrejka určil v zmysle § 6 ods. 2 zákona
303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov nasledujúce vo-
lebné miestnosti na odovzdanie volebných lístkov a na sčítanie hlasov 12 vo-
lebných okrskov:

Číslo VO Volebná miestnosť Ulica
1. Materská škola D. Skuteckého 1650/16
2. Materská škola Štúrova 2478/139
3. I. Základná škola Gen. Štefánika 1175/7
4. III. Základná škola Záhorácka 1918/49
5. Osobitná škola Pribinova 16/1
6. ZCK – sobášna miestnosť Bernolákova 2954
7. MsÚ – vestibul Záhorácka 1919
8. IV. Základná škola Záhorácka 95
9. Sokolovňa Sasinkova 73/7

10. Bývalé detské jasle – pavilón C M. Rázusa 2383/30
11. Letné kúpalisko – bufet Jesenského 924/29
12. Slovakofarma – jedáleň Duk. hrdinov 651/47

V októbri s bohatým programom

Pokračovanie na 2. strane

Mesto Malacky vás srdečne pozýva spoločne prežiť tohtoročné

Adventné Malacky
Vianočné trhy budú denne na Malom námestí od 2.–23. 12. Nájdete tu živé
a umelé vianočné stromčeky, živé i pečené ryby, vianočné ozdoby a suveníry,
perníky, sviečky, sušené ovocie, umelecké remeselné výroby, oblátky, med,
pečienky, medovinu i varené víno. Program vždy v nedeľu a stredu od 17.00 h:
2. 12. SKLO, spirituály
5. 12. Mikuláš
9. 12. TIRAMISU, folk a spirituály

SÝKORKY, rodinná kapela
12. 12. SVETIELKA, detský spevácky zbor, VEGA
16. 12. ZUŠ, E. Zaicová a Š. Daniel
19. 12. STANLEY, pesničkár, OVEČKY, spevácky zbor
23. 12. ŽIVÝ BETLEHEM, CHRÁMOVÝ ZBOR, KAPUSTNICA pre ľudí v núdzi 

Chcete niečo zaželať svojmu mestu a jeho obyvateľom? Svoje želania prineste,
pošlite alebo zatelefonujte na MsÚ, Oddelenie pre styk s verejnosťou, Zá-
horácka 1919, Malacky, telefón 772 66 09, e-mail: malackyhlas@malacky.sk. 
Využiť môžte aj schránku s označením Malacký hlas na budove MsÚ. Želania
označte výrazne Advent.

Zoznam kandidátov pre voľby predsedu 
Bratislavského samosprávneho kraja:

Rastislav Blaško (30 r., SDSS), Milan Čič (69 r., HZDS, SMER, SDĽ, SOP, SZS),
Karol Fajnor (47 r., KSS), Jozef Chajdiak (49 r., NK), Milan Mojslav Metod 
Mojš-Kováč (58 r., SĽÚ), Viliam Mokráň (43 r., KĽS), Zoltán Németh (55 r., NK),
Alfred Nicholson (45 r., NK), Štefan Ösze (62 r., RS-ROSA), Stanislav Pánis
(51 r., SNJ), Jaroslav Paška (47 r., SNS), Ľubomír Roman (57 r., SDKÚ, KDH,
ANO, SMK, DS), Andrej Trnovec (38 r., SĽS), Erika Vincoureková (50 r., ĽS).

Zoznam kandidátov pre voľby 
do zastupiteľstva Bratislavského 
samosprávneho kraja:

Ján Adamovič (56 r., KSS), Ladislav Dulanský (42 r., HZDS, SMER, SDĽ, SOP,
SZS), Peter Ďurčo (44 r., SDKÚ, KDH, ANO, SMK, DS), Vojtech Erdélyi (50 r.,
SNJ), Pavol Hallon (49 r., NK), Ľubica Havranová (47 r., NK), Ivan Horn (60 r.,
KSS), Anton Hrica (52 r., SDKÚ, KDH, ANO, SMK, DS), Ján Jurík (61 r., SNS), Hen-
rieta Kovačičová (31 r., NK), Agneša Kujanová (45 r., HZDS, SMER, SDĽ, SOP,
SZS), Viliam Maroš (55 r., HZDS, SMER, SDĽ, SOP, SZS), Peter Mazúr (55 r., 
SDKÚ, KDH, ANO, SMK, DS), Ján Minárik (64 r., KSS), Dagmar Mištinová (36 r.,
NK), Jozef Mračna (46 r., NK), Jozef Pagáč (37 r., NK), František Pálka (50 r., NK),
Jaroslav Paška (47 r., SNS), Anton Pašteka (52 r., NK), Jana Petrakovičová (47 r.,
HZDS, SMER, SDĽ, SOP, SZS), Vlasta Poláková (36 r., LDÚ), Dušan Prokop
(39 r., SDKÚ, KDH, ANO, SMK, DS), Pavel Spusta (43 r., SDSS), Miroslav Suchý
(56 r., PSNS), Gustav Tardík (57 r., KSS), Vladimír Tedla (40 r., NK), Vasil Tomeček
(55 r., HZDS, SMER, SDĽ, SOP, SZS), Ľubomír Trnka (37 r., NK), Milan Vaškor
(51 r., SDKÚ, KDH, ANO, SMK, DS), Bronislav Vosátko (31 r., NK), Ladislav Za-
hradník (53 r., KSS), Viliam Zeman (61 r., RIS), Miroslav Zobok (26 r., NK).

Kandidátne listiny s kompletnými údajmi o jednotlivých kandidátoch nájdete na
mestskom a okresnom úrade.

„Pavel Sýkora sa
síce nestal slo-
venským Otcom
roka 2001, pre
nás však navždy
zostane malac-
kým otcom ro-
ka. Manželom
Sýkorovcom že-
láme, aby im
každý deň s vý-
chodom slnka
vyšlo aj šťastie.”
Týmito slovami
Mgr. A. Dubajo-
vej, stiskom ru-
ky a krémovo-
orechovým bla-
hoželaním si
členovia MO
Jednoty dôchod-
cov na Sloven-
sku na svojom
stretnutí 16. ok-
tóbra uctili Ma-
lačana P. Sýkoru

text a foto:
–ipo–

Pri príležitosti tohtoročného ad-
ventu ocení primátor mesta RNDr.
Jozef Ondrejka osobnosti, ktoré sa
svojou prácou v spoločenskej, ved-
nej, kultúrnej či športovej oblasti
zaslúžili o rozvoj Malaciek. Ak po-
znáte vo svojom okolí osobnosť,
ktorá sa významným spôsobom
podieľa na šírení dobrého mena
mesta Malacky, navrhnite je na
udelenie ocenenia

OSOBNOSŤ 2001.
Návrhy posielajte do 1. decembra
2001 na adresu: MsÚ Malacky, od-
delenie pre styk s verejnosťou, Zá-
horácka 1919, 901 01 Malacky, 
e-mail: malackyhlas@malacky.sk
alebo telefonujte na tel. 772 66 09.

Búrlivé zasadnutie



ktoré predložila hlavná kontrolórka Ing.
Čikošová. I tieto boli schválené.

Opäť Mierové námestie
Druhý blok na oboch zasadnutiach

obsahoval návrhy na prevody nehnuteľ-
ností či návrhy nájomných zmlúv. Bez
pripomienok poslanci schválili prevod
11 bytov do osobného vlastníctva. Na-
opak poslanci neschválili požiadavku
chatárov v oblasti Vampíl, ktorí chceli,
aby mesto nevyžadovalo spätné nájom-
né, čo už poslanci dávno schválili a časť
chatárov si ich už aj s mestom vyrovna-
lo. Na základe teraz schváleného uzne-
senia si mesto začne nájomné súdne vy-
máhať. Bod, ktorý vyvolal i nasledovnú
prestávku, bol návrh kúpnej zmluvy na
odpredaj nehnuteľností na Mierovom
námestí. Mestská rada v tomto bode ne-
prijala uznesenie a odporučila materiál
predložiť na rokovanie zastupiteľstva.
Výberová komisia so 14 členmi odporu-
čila predaj už raz predaných nehnuteľ-
ností na Mierovom námestí odpredať za
cenu 5,5 mil. Sk záujemcovi z Malaciek.
Čitatelia si určite pamätajú, že v pred-
chádzajúcom výberovom konaní tieto
nehnuteľnosti získali podnikatelia z Pla-
veckého Petra, ktorí však od kúpnej
zmluvy na 7 mil. Sk odstúpili.

Poslanci dostali pred hlasovaním k dis-
pozícii i list vo veci podozrenia z korup-
cie pri predaji nehnuteľností. A možno
i toto ovplyvnilo ich hlasovanie, keď na-

vrhovaná kúpna zmluva nebola schvále-
ná. Keďže príjem z predaja značne na-
búrava rozpočet mesta, poslanci na ná-
vrh primátora odporučili zvolať mimo-
riadne zasadnutie mestského zastupi-
teľstva, kde by predaj nehnuteľností na
Mierovom námestí bol opäť prerokova-
ný s návrhom zmeny rozpočtu na rok
2001 do 2 týždňov. Následne poslanci
zmenili dve svoje uznesenia z 18. mája,
ktoré sa týkali nehnuteľností. Bez pripo-
mienok bol schválený úmysel kúpiť pre
mesto priestor bývalého detského do-
pravného ihriska pre potrebu vybudova-
nia obslužných priestorov pre Zámocký
park.

Mestská rada odporučila návrh zme-
ny rozpočtu na rok 2001 schváliť, no
predchádzajúce rokovanie na zasadnu-
tí zastupiteľstva viedlo k jeho odloženiu.

Prvý návrh rozpočtu na rok 2002
Pochvalne sa vyjadrili poslanci ku

skutočnosti, že už v októbri bol predlo-
žený prvý návrh rozpočtu na rok 2002.
Samozrejme, že k nemu odznelo množ-
stvo pripomienok, ktoré by mal predkla-
dateľ Ing. Adamovič zapracovať podľa
možností do jeho druhého návrhu. Po-
slanci zobrali na vedomie i doterajšie
informácie o prenose kompetencií na
mesto, ktoré určite budú ovplyvňovať
rozpočet roku 2002. Veľmi pozitívne na
návrhu bolo jeho rozdelenie na obliga-
tórne a fakultatívne výdavky. Tie prvé
vyplývajú zo zákona o obecnom zriade-
ní, čo je povinné mesto zabezpečiť. Tie

druhé by mali byť inšpiráciou pre ďalšie
zabezpečovanie finančných prostried-
kov na skvalitňovanie života občanov
v meste. S prenosom kompetencií súvi-
sel i návrh na zriadenie spoločnej obec-
nej úradovne pre mesto Malacky a ob-
ce Gajary, Jakubov a Kostolište na za-
čiatku pre oblasť životného prostredia,
územného plánovania, stavebného ko-
nania, vodného hospodárstva a ochra-
ny prírody, no nič nebráni jej neskoršie-
mu rozširovaniu.

Monitorovací systém
V ďalšej časti si poslanci vypočuli tri

informačné správy, a to o inventúre a ro-
zostavanosti ČOV a Zámockého parku,
súčasnom stave a aktuálnej situácii v pri-
vatizácii NsP Malacky a činnosti komisií
zastupiteľstva za tretí štvrťrok. Najviac
zaujala informácia, že nemocnica v mes-
te bude podľa navrhovaného zákona
pod pôsobnosťou samosprávneho Bra-
tislavského kraja a podľa augustových
informácií z ministerstva zdravotníctva
malacká nemocnica nie je zahrnutá do
II. etapy privatizácie zdravotníckych za-
riadení.

I záverečný blok bol bohatý na rôz-
norodosť prerokúvanej problematiky.
Najskôr poslanci prerokovali vetovanie
uznesenia o zavedení monitorovacieho
systému v meste zo strany primátora pre
jeho nevýhodnosť. Tá spočívala v tom,
že podľa schváleného uznesenia bolo
potrebné zabezpečiť už teraz finančné
prostriedky na jeho realizáciu, čo roz-

počet neumožňuje. Poslanci napokon
schválili zmenu svojho pôvodného uz-
nesenia, čo však neznamená zatratenie
tejto myšlienky. Primátor mesta by mal
zriadiť komisiu, ktorá by pripravila návrh
minimálneho variantu zavedenia systé-
mu a vypracovať finančnú kalkuláciu je-
ho zavedenia. Nakoľko deň pred roko-
vaním MsZ sa uskutočnilo verejné vy-
počutie zainteresovaných obyvateľov na
Partizánskej 27, ako i ďalších záujemcov
o riešenie tohto problému, vrátane po-
slancov mali možnosť si členovia zastu-
piteľstva vypočuť závery z tohto vypoču-
tia. Na základe nich rozhodli, aby mest-
ský úrad prerokoval s jednotlivými ná-
jomníkmi tohto domu možnosť uzavre-
tia konkrétnej dohody, ktorá by obsaho-
vala podmienky niektorého z variantov
riešenia s prioritou alternatívy č. 3. Uza-
vretie týchto dohôd by malo byť predlo-
žené MsZ do dvoch týždňov.

V rámci interpelácií vystúpili, resp. pí-
somne predložili svoje otázky poslanci
Polakovič, Pagáč, Baumann, Mračna,
Trenčíková a Dubajová. Všetci si žiada-
li písomné odpovede na riešenie pred-
nesených problémov od zainteresova-
ných.

Toľko z októbrových zasadnutí mest-
skej rady a mestského zastupiteľstva.
Do konca roka poslancov čakajú dve
riadne a dve mimoriadne zasadnutia
mestského zastupiteľstva. Problémov,
ktoré treba v rámci mesta riešiť, je veľa
a po prechode ďalších kompetencií na
mestá ich bude ešte viac, a tak zasad-
nutia asi nebudú zbytočné. 

ANTON PAŠTEKA

AKTUALITY
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POZNÁTE SVOJHO
POSLANCA?

V októbri s bohatým programom
Dokončenie z 1. strany

SENICA – Podiel značky Škoda na slo-
venskom trhu je 56 %. Priaznivci tejto
značky už netrpezlivo očakávajú uve-
denie novinky Superb na trh. Cieľom
spoločnosti Škoda Auto Slovensko je
vybudovať 12 typizovaných autokom-
plexov tzv. Škoda centier na Sloven-
sku a vytvoriť tak novú emociálnu tvár
značky Škoda.

Jedno z nových Škoda centier bolo
pre celú oblasť Záhoria veľkolepo otvo-

rené 1. októbra na Vajanského ulici
v Senici. Patrí spoločnosti HÍLEK a spol.,
a. s., Senica. Symbolického prestrihnu-
tia pásky sa chopil Ing. Štefan Chudoba,
generálny riaditeľ spoločnoti Škoda Au-
to Slovensko, s. r. o.

V apríli tohto roku začala spoloč-
nosť výstavbu nového autokomplexu
podľa typového projektu B2, ktorý je
na Slovensku prvým svojho druhu.
Rozprestiera sa na ploche 875 m2. Je
rozšírený o samostatný príjem a výdaj
vozidiel, ktorý zaberá plochu
51m2. Novinkou pre návštevníkov ser-
visu je testovacia plošina priamo pri
vstupe do servisu, na ktorej sa testuje
geometria, brzdy, tlmiče a celý podvo-
zok. Na ľavej strane autokomplexu je
samostatný priestor na odovzdávanie
nových vozidiel.

Pri príležitosti otvorenia nového Ško-
da centra predseda predstavenstva spo-
ločnosti HÍLEK a spol., a. s., JUDr. Jozef
Hílek povedal: „Som veľmi rád, že práve
nám sa podarilo zaradiť sa do skupiny
prioritných obchodníkov Škoda a vybu-
dovať v meste Senica toto krásne Škoda
centrum, ktoré je prvým svojho druhu
na Slovensku.”

–pre–, foto: archív

MUDr. JOZEF 
HOFFMANN, 
* 15. 1. 1944, 
lekár, poslanec
za KDH vo vo-
lebnom obvo-
de č.7, člen so-
ciálnej a zdra-
votnej komisie
MsZ.

Je podľa vás počet poslacov v mest-
skom zastupiteľstve nízky či vysoký?

Poslancov je dostatočný počet a pri-
meraný počtu obyvateľov mesta. 

Občania by mali venovať skôr pozor-
nosť výberu poslacov tak, aby sa ich prá-
ca neustále skvalitňovala. Počet určite
netreba zväčšovať, je dostatočný. Chý-
ba mi však väčší kontakt poslancov
s obyvateľmi.

V čom vidíte rezervy v práci zastu-
piteľstva?

V prvom rade si myslím, že v práci pre
občanov by sa vždy mali stanovovať kon-
krétne a reálne splniteľné ciele. To by
určite získalo dôveru občanov a, samo-
zrejme, aj ich spoluprácu pri riešení prob-
lémov mesta. Veľmi ťažko môžeme zís-
kať občana, ak mu nevysvetlíme jasne,
prečo sa ten či onen nápad, návrh nedá
realizovať, prípadne nepovieme, ako by
sa dal realizovať. Výhovorky a neinfor-
movanosť sú negatíva, ktoré potierajú
prácu orgánov mesta.

Čo považujete za prioritné problé-
my v našom meste?

Podľa mojej mienky problémom číslo
jeden je stav komunikácií v našom mes-
te, k čomu sa vyjadrili i viacerí moji kole-
govia, poslanci. Niečo sa vyriešilo, niečo
je v stave riešenia, ale i tak je to najväčší
problém mesta. Nedostatky sú i vo ve-
rejnom osvetlení, niektoré vyjadrenia
občanov hovoria, že v určitých častiach
mesta môže mať človek večer i strach.
No a čo ma trápi, tak ako veľkú časť oby-
vateľov, je úroveň kultúry v meste. Chýba
jednoznačne v podobe kultúrneho do-
mu, mrzí ma tiež, že v poslednej dobe
tento problém akosi vymizol z povedo-
mia poslancov i zainteresovaných.

Váš volebný obvod je pomerne roz-
siahly. Čo najviac tlačí obyvateľov
v tomto obvode?

Budem sa asi opakovať, no je to hlav-
ne stav ciest a chodníkov. Konkrétne
spomeniem stav komunikácie v predĺže-
ní Ulice Martina Benku pri pekárni. Tento
problém už predkladali moji predchod-
covia, zaoberalo sa ním v rámci riešenia
stavu komunikácií v meste, stav však pre-
trváva a nemení sa. A občania už sľubom
neveria. Ďalším problémom býva občas-
ný výpadok osvetlenia smerom k nové-
mu cintorínu, na čo sa sťažujú hlavne
peší návštevníci cintorína.

V určitom období značne medzi
ľuďmi rezonovala otázka existencie
nemocníc. Aký je Váš názor?

Jednoznačne, nemocnica je potrebná,
jednak z hľadiska dostupnosti, ale hlavne
z hľadiska zabezpečenia rýchlej zdravot-
nej pomoci pre občanov mesta i regiónu.
Chcelo by to však skvalitnenie technic-
kého vybavenia malackej nemocnice,
s čím bezprostredne súvisí poskytovanie
zdravotníckych služieb na patričnej úrov-
ni. Technické vybavenie nemocnice je
v dosť žalostnom stave, pretože chýbajú
finančné prostriedky na jeho zlepšenie. 

–ap–

Prvé centrum svojho 
druhu na Slovensku

Slávnostné otvorenie nového Škoda centra v Senici. Zľava: Ing. Š. Chudoba, generálny
riaditeľ Škoda Auto Slovensko,s. r.o., Ing. J. Pavel, zástupca výrobcu vozidiel Škoda Mla-
dá Boleslav pre Slovensko, RNDr. Ľ. Parízek, primátor mesta Senica, JUDr. J. Hílek.

MH 01/B10

MH 01/B9

Najmladší pedagógovia
Malá zasadačka na mestskom úrade prichýlila v októbri štrnásť začínajúcich

učiteľov v našom okrese. Takéto stretnutie sa v histórii okresu uskutočnilo po
druhýkrát a chcelo nadviazať na tradíciu založenú počas existencie okresu
Bratislava-vidiek. 

Neformálne stretnutie by malo prispieť k vzájomnému poznaniu najmladších pe-
dagógov na materských a základných školách a, samozrejme, k spoznaniu pra-
covníkov odboru školstva. K novým adeptom učiteľského povolania sa postupne
prihovorili vedúci odboru školstva OÚ Mgr. Anton Pašteka, prednosta okresného
úradu Milan Vaškor a primátor mesta RNDr. Jozef Ondrejka, zhodou okolností všet-
ko bývalí pedagógovia. Po odovzdaní pamätných listov, kvetov a drobných po-
zorností, ktoré zhotovili žiaci ZUŠ Malacky, nasledovala neformálna beseda. Otáz-
ky i odpovede zasahovali do všetkých oblastí života škôl i samotných pedagógov.

Na záver treba zaželať všetkým veľa úspechov v ich náročnej práci a spokojnosť
vyžarujúcu z očí i žiakov, ktorí budú prechádzať ich rukami. Slová o tom, že výsled-
ky ich práce pocítime časom všetci, sa zdajú byť už zbytočné. –ap–

senie rieši bytovú situáciu a bytové ná-
hrady 83 nájomníkom z Partizánskej.

M s Z b e r i e n a v e d o m i e :
informáciu o ukončení nájomných

vzťahov s nájomníkmi na Partizánskej uli-
ci 27 v Malackách dohodou ku dňu 31.
12. 2001.

A v schvaľovacej časti rieši konkrétne
problémy obyvateľov Partizánskej. 

Posledným bodom bola informácia
o schválení žiadosti o poskytnutie pro-
striedkov z fondu PHARE CBC na výstav-
bu podnikateľského inkubátora v Ma-
lackách. O tomto bode vás budeme in-
formovať zvlášť v budúcom čísle.

MIROSLAV JUZA

Gymnázium Malacky, ul. 1. mája č. 8 pozýva
učiteľov, výchovných poradcov a žiakov ZŠ, rodičov i širšiu verejnosť na Deň
otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v priestoroch Gymnázia dňa 3. 12. 2001
od 10.00 h do 14.00 h. 
Program a bližšie informácie na www.grammarschool.host.sk.

Gymnázium Malacky, ul. 1. mája č. 8 ďakuje
za finančnú a materiálnu pomoc, vykonané služby a práce v tomto školskom
roku nasledovným subjektom:

Pozagas, a. s., Malacky, Stavmat Plus, s. r. o., Malacky, ČSOB Bratislava, Reos
Leasing, s. r. o., Bratislava, Sky Life, s. r. o., Malacky, Rekoplast Borský Sv. Jur, 
Výroba ponožiek – pán Pfundtner Malacky, PROmont Moravský Sv. Ján, Dro-
géria – pán Spuchlák, pán Strunga, Kominárstvo Pavol Belica – Sološnica, MsÚ
– verejnoprospešné práce.

Búrlivé 
zasadnutie
Dokončenie z 1. strany

„Pred rokom a pol sa mi podarilo odkúpiť
starý, nepoužívaný sklad s pozemkom. Re-
konštrukciu sme začali demontovaním
strechy a krovu. Dnes tu otvárame nový
auto-elektroservis.” V slovách Pavla Váv-
ru, majiteľa novej prevádzky na Ceste
mládeže v Malackách, v piatok 9. októbra
dominoval pocit zadosťučinenia. V prí-
tomnosti svojich klientov a obchodných
partnerov slávnostne otváral novú kapito-
lu v živote svojej rodinnej firmy. Poďako-
val za spoluprácu svojim zamestnancom
i partnerom, predovšetkým Ing. J. Gallovi.
Vrcholovým momentom otvorenia bola
chvíľa, v ktorej P. Vávra s veľkou kyticou
v rukách poďakoval za podporu svojej
manželke Zite. Malacký kapelník má po-
starané aj o budúcnosť firmy – do tajov
svojho kumštu už úspešne zasväcuje svo-
jich troch vnukov Romana, Davida a De-
nisa. text a foto: –ipo–



Naše mesto – obvod č.8
Poslanci: 
MUDr. Jozef Hoffmann, ☎ 772 24 27
Ing. arch. Vladimír Strelecký, 

☎ 0905 325 905
Mgr. Alžbeta Dubajová, ☎ 772 24 05

Tu sa nachádza najstaršia časť mesta,
ktorá bola budovaná po oboch stranách
cesty od Kostolišťa po farský kostol.
Tento dal postaviť v roku 1600 vtedajší
majiteľ panstva Štefan Balaša ako pro-
testantský kostol podľa šľachtického
hesla „Akého náboženstva je pán, ta-
kého musia byť aj jeho poddaní”. Pred
17. storočím po odpredaní majetku Pál-
fiovcom sa uskutočnila aj rekatolizácia.
Táto časť mesta dostala názov Dolný
koniec. Bohatšie domy boli orientované
s uličnou čiarou a pre chudobnejších
vznikali dlhé dvory pre niekoľko rodín.

Roku 1808 farský kostol vyhorel, ako
aj značná časť mestečka s domami pri-
krytými slamou. Výstavba Dolného kon-
ca i kostola sa obnovila, ale zachovala si
predošlý ráz. Väčšina obyvateľstva sa ži-
vila poľnohospodárstvom. Asi preto bol
koncom 18. storočia postavený vodný
mlyn (Froncov), ktorý roky slúžil pre po-
treby roľníctva. Po päťdesiatich rokoch
začal chátrať a v sedemdesiatich bol od-
kúpený pre zriadenie Múzea Michala
Tillnera. Po reštitúcii bola budova vráte-
ná majiteľom a múzeum zrušené. Je to,
žiaľ, na škodu celým Malackám. 

Ďalšou historickou časťou tohto vo-
lebného obvodu je mestská časť Vino-
hrádok. Nikdy tu neboli vinice a nevie

sa ani pôvod tohto pomenovania. Bol to
hospodársky dvor s príslušnými stavba-
mi a bytmi pre bývalých bírešov. Cho-
vali sa tu poľnohospodárske zvieratá
a v roľníckej pálenici sa spracovávali
produkty do tekutej podoby. Táto časť
vystriedala od grófov viacero pánov
i majiteľov. Najväčší rozkvet zažil Vino-
hrádok počas obdobia Štátnych majet-
kov. Dnes tu žije zopár mladých rodín,
ktoré si navzájom pomáhajú, avšak ma-

jú pocit, že mesto sa k nim správa ma-
cošsky.

Za predchádzajúcimi riadkami treba
vidieť aj bývalých obyvateľov s dodržia-
vaním pôvodných zvykov, nárečia, oble-
čenia ako aj hrdosti k mestu. Netreba
zdôrazniť, že veľká časť týchto obyvate-
ľov patrila medzi tých, ktorí sa živili len
prácou svojich rúk. Boli odkázaní na
gazdov i prácu pre panstvo.

Podľa mapy mesta z päťdesiatych ro-
kov by sme zistili, že na bývalej Fučíko-
vej ulici (teraz Martina Benku) boli po-
slednými domami tzv. okresné domy (5
domov typu vilky) a dom Kučerovcov.
V roku 1950 po rozšírení naftového zá-
vodu z Moravy do Malaciek sa uskutoč-
nila bytová výstavba dvojdomov pre za-
mestnancov na tejto ulici po Cestu mlá-
deže. Po druhej strane ulice pribudol
v roku 1957 rad ďalších dvojbytoviek.

Treba zdôrazniť, že vtedy bola hranicou
obývanej časti Cesta mládeže a uvede-
né 2 rady domov. Ostatná časť boli dru-
žstevné polia a záhumienky.

Postupom rokov a pričinením šikov-
ných rúk celých rodín boli stavané ro-
dinné domy a v našom obvode pribú-
dali nové, pekné ulice. Parádne sú dnes
novostavby so zvláštnym členením pre
príslušníkov armády, bývalá STS upra-
vená na činžový dom a súkromná auto-
opravovňa končia túto časť mesta.

Pýchou tohto obvodu je možné na-
zvať IV. ZŠ so športovým zameraním na
Záhoráckej ulici. Príkladne reprezentu-
je seba i mesto v republike i zahraničí.

Ďakujem vám, vážení spoluobčania,
za prácu, ktorú robíte pre svoje poteše-
nie, ale zároveň skrášľujete mesto a pro-
stredie. Vďaka za rozkvitnuté predzá-
hradky, kvetinové okná a čisté ulice.
Ľudsky viete pristupovať k spoluobča-
nom, keď vidíte, že treba odhrnúť sneh
na chodníku, lebo majiteľ je starý alebo
chorý. Občanov Ul. M. Benku pri pekár-
ni prosím ešte o trpezlivosť pri úprave
ulice pred domami. Aj túto zimu bude-
te ešte musieť obchádzať vodu, ktorá
nevie do kanála...

Mgr. ALŽBETA DUBAJOVÁ
Stranu redakčne spracovala

IVANA POTOČŇÁKOVÁ
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Vševlad Jozef Gajdoš
Jedným z najučenejších, ba snáď naj-

všestrannejšie učeným františkánom bol
profesor gymnázia Jozef Vševlad (Pan-
krác) Gajdoš. Rodák z Máne, študoval
na Gymnáziu v Skalici a v Trnave. Už od
svojich študentských čias pracoval na
poli literárnom. Zúčastnil sa v Skalici na
tvorbe františkánskeho študentského ča-
sopisu Prvosienky a po maturite založil
na františkánskej teológii v Bratislave ča-
sopis Františkánsky obzor.

Keby sme mali vymenovať celú jeho
literárnu činnosť, nestačilo by na to ani
celé číslo Malackého hlasu. Teológiu vy-
študoval na Karlovej univerzite v Prahe
a zároveň vyštudoval i na filozofickej fa-
kulte odbor knihovedy. V rokoch 1933–
–1938 vyštudoval filozofiu a dejiny na
bratislavskej univerzite a v marci 1939
bol promovaný na doktora filozofie. Zá-
roveň spravil na pražskej univerzite i štát-
nicu z esperanta. Takto fundovaný vo
všetkých odboroch filozofie a histórie
nastúpil na Františkánske gymnázium
v Malackách za profesora, kde vyučoval
až do likvidácie kláštora. Osud mu ne-

prial pokojnú prácu v milovanom odbo-
re. Obžalovali ho z velezrady a odsúdili
na dlhé väzenie. Odsedel si 7 rokov a po-
tom sa konečne mohol svojej práci ve-
novať ako matičný pracovník. Počas
výsluchov bol veľmi trýznený bitím po
chodidlách, takže to malo potom ná-
sledky aj na jeho predčasnú smrť. Ne-
budeme spomínať jeho matičnú činnosť,
ale spomeňme si, že v Nových Zámkoch
objavil na povale kostola knihovňu a ru-
kopisy Antona Bernoláka, ktorý tam bol
farárom. Spracoval ich a jeho diela
o tomto velikánovi posunulo vpred ve-
domosti, ktoré sme mali.

Ako profesor v Malackách sa venoval
výskumu františkánskej knižnice a kláš-
tora vôbec. To on objavil údaje o stavbe
kláštora, určil jeho dobu výstavby, pre-
skúmal františkánske archívy v Malac-
kách, Skalici i v Trnave. Čo by ten človek
bol všetko vedel pre svoj národ za tých
7 rokov väzenia spraviť, to si ani nevie-
me predstaviť. Jemu ďakujeme za mno-
hé z malackej histórie, a preto si plne za-
slúži, aby bola po ňom pomenovaná
i vaša ulica.

Družstevná ulica
Na „Dolnom konci“ Malaciek je stará

roľnícka ulica dnes nazvaná ako Družs-
tevná. Je známe i zo starých záznamov,
že na tomto konci Malaciek si budovali
svoje domy malackí sedliaci. Cez ulicu
tiekol kedysi pekný potok – jedno ra-
meno Maliny, v ktorom bývalo i veľa rýb.
Dnes tam síce tečie akási močarina, ne-
kosené a neošetrované brehy zarastajú
burinou a robia mestu iba hanbu. Kto
vie, komu patrí údržba tohto toku. Staré
domy sa prestavujú a ulica nadobúda
novú tvár. Plochy pred domami sa kulti-
vujú, na brehoch Maliny majú i lavičky
na odpočinok, je tam pekná výsadba
orechov, len ten tok a brehy Maliny vo-
lajú o pomoc.

V starých záznamoch sa táto ulica na-
zývala Vrbová pre množstvo vŕb, ktoré
tam pri potoku rástli. Vŕby časom vyrú-
bali a na meno sa zabudlo. Keďže ulicou
sa Malacky týmto smerom končili, zača-
lo sa jej hovoriť Dolný koniec.

Pretože z tohto miesta pochádzalo
veľa roľníkov, ktorí pracovali na JRD, do-
stala pri zmenách názvov ulíc za býva-

lého režimu názov Družstevná, ktorý si
ponechala i dnes. Je to spomienka na
jednu etapu roľníckeho stavu a ani nie je
záujem, aby sa toto pomenovanie neja-
ko zmenilo. Vŕby tam už nie sú, takže
k pôvodnému názvu neinklinuje a vy-
menilo sa temer všetko obyvateľstvo,
takže neutrálny názov Družstevná sa jej
celkom hodí.

Kozia ulica
Je ozaj paradoxom, že táto ulica si

svoj pôvodný názov zachovala vo všet-
kých režimoch a štátnych zriadeniach.
Podľa písomných prameňov (viď vyob-
razenie) nazýva sa tak najmenej 250 ro-
kov. Nezmenil ho ani minulý režim, keď
sa pre názvy ulíc vyberali rôzne osobnos-
ti vtedajšieho režimu. Možno, že sa im
to nezdalo dosť dôstojné, aby Koziu uli-
cu pomenovali po nejakom potentátovi.

S jej najstarším pomenovaním sa stre-
távame už v zázname o vianočnej kole-
de v roku 1737, ktorú opísal vtedajší
farár Matej Valovič na jednu voľnú strán-
ku farskej matriky. Farár Matej Valovič
vypĺňal vždy voľné stránky v matričných
knihách, za čo dostal pochvalu i od bis-

kupa. Druhú pochvalu dostáva od nás,
že nám zapísal názov z najstarších ma-
lackých ulíc. Valovič ju spomína a píše
ako KOZÍ ULITCZA. Svoje meno nedo-
stala len tak. Bývali tu najchudobnejší
ľudia, ktorí si na svoju výživu chovali iba
kozičky, ktorým sa hovorí, že sú „krava-
mi chudobných”. Možno, že tu chovali
i obecného capa, ku ktorému chodili ko-
zičky pripúšťať.

Vo františkánskych kronikách je spo-
mínaná pod latinským názvom (lebo
kroniky boli písané po latinsky) ako PLA-
TEA CAPRAE, čo znamená tiež Kozia uli-
ca. Našiel som si kartu písanú na adresu
KECSKE UTCA – čiže zase Kozia ulica.
Tak vidíme, že jej názov odolal všetkým
režimom a udržal sa podnes. Dnes by
sme ju už nemali takto nazývať, lebo sa
stala ulicou najdrahšej malackej bytovej
výstavby, kde vyrástol rad domov podľa
najnovšej architektúry. Honosné vily sú
obohnané vysokými a pevnými múrmi,
na ktorých chýbajú už iba otvory na
strieľne. Takže by sa dnes mohla nazývať
HRADNÁ ULICA.

Dr. PAVOL HALLON

Malacký hlas chce pomôcť nájsť schodnú ces-
tu k riešeniu problémov. Preto k vám v tom-

to roku prichádzame s projektom Naše mesto.
Predstavíme vám v ňom jednotlivé obvody mesta,
ulice s ich nedostatkami, históriou i vyhliadkami
do budúcnosti.

PROJEKT
NAŠE MESTO

Chceme vás, milí čitatelia, požiadať o spolu-
prácu pri realizácii projektu. Posielajte nám svoje
fotografie jednotlivých ulíc, budov, objektov
v meste. Zaspomínajte si na časy dávno minulé,
prispejte svojou predstavou o vašej ulici v najbliž-
ších rokoch. A hlavne – zvoľte si Osobnosť svo-
jej ulice. Prekričme spolu tých, ktorí dokážu nič
nerobiť a nekonečne kvetnato o tom rozprávať.
Vyzdvihnime ľudí, ktorí svojou prácou, o ktorej
často málokto vie, konajú dobro pre naše mesto.
V každom čísle Malackého hlasu spolu vyberieme
Osobnosť ulice, z ktorých na záver roka vyhlásime
Osobnosť roka 2001. Vás, ktorí prispejete svojím
názorom, fotografiou či spomienkou, odmeníme.
Na vyžrebovaných čitateľov čaká voľný nákup

v Potrebách pre domácnosť Augustína Mráza
a večera pre dve osoby v Modrom dome.

Dnes oslovujeme vás, obyvatelia mesta Malac-
ky, bývajúci na uliciach Na brehu, Sasinkova, Kol-
lárova, Sládkovičova, J. Kubinu, Nad výhonom,
Kukučínova, Nová, Olšovského, Vajanského, Le-
gionárska, Oslobodenia, Záhorácka 1–30, Zá-
mocká a Malé námestie – siahnite do rodinného
albumu, nájdite staré fotografie vašej ulice, spo-
meňte si na ľudí, ktorí tu žili a už nie sú medzi na-
mi, a hlavne – zvoľte si osobnosť svojej ulice! Tá-
to súčasť projektu Naše mesto nie je anonymná –
uverejníme meno osobnosti a rovnako čitateľa,
ktorý vo svojom liste takúto voľbu navrhol. Svoje
príspevky nám posielajte do 7. decembra. 

Osobnosť našej ulice:

Jej prínos pre mesto Malacky:

K
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PO KOM SÚ POMENOVANÉ NAŠE ULICE?

Zvolili ste si osobnosť

Obe navrhovateľky odmeníme: Alžebta Dubajová získava voľný nákup v Potrebách
pre domácnosť A. Mráza a E. Vozárová večeru pre dve osoby v Modrom dome.

MVDr. PAVOL HALLON
Mgr. ALŽBETA DUBAJOVÁ vo svojom návrhu píše: 
„Obdivujem jeho postoj k životu, jeho hodnotám a celkový optimizmus, kto-

rý mu pomáha prekonávať aj zdravotné situácie. Iste je v meste málo tak do his-
tórie zahľadených ľudí, keď spomeniem dejiny Malaciek, Záhoria, okolitých ob-
cí a k tomu filatelia a poštovníctvo. Má dar reči – ovláda nemčinu, latinčinu, pre-
kladá z poľštiny, estónčiny i maďarčiny. Toto potrebuje hlavne pri korešpon-
dencii so zahraničnými filatelistami. Je členom Rady zväzu slovenských filatelis-
tov, členom komisie znalcov i predsedom Klubu filatelistov v Malackách. Má
mnoho vzácnych ocenení a posledné z roku 2000 je pozlátená medaila z Mad-
ridu a Milána. Jeho zbierka Poštovníctvo na Záhorí vyšla v roku 1988 a teraz je
upravená pre nové vydanie. Na celosvetových výstavách bola ocenená jednou
malou a dvomi veľkými pozlátenými medailami. Pri návrhu jeho osoby a hod-
notenia jeho prínosu reprezentácie mesta treba aspoň číselne vyjadriť počet
publikácií, skladačiek, plagátov a kalendár, čo udáva číslo 13. MVDr. Pavla Hal-
lona si vysoko vážim ako skromného, múdreho občana nášho mesta.”

EDITA VOZÁROVA, takisto obyvateľka 8. obvodu, píše: 
„Jeho diela obohacujú nielen našu, už starnúcu generáciu, ale budú cenným

prínosom aj pre našich potomkov. Rád pomôže slovom i skutkom. Určite Ma-
lačanom pripraví ešte veľa písomných diel.”

V dňoch 4.–10. októbra sa v poľskom Choržove uskutočnila III. medzinárodná filate-
listická výstava. Poľská pošta pri tejto príležitosti vydala sériu poštových korešpondenč-
ných lístkov. Tvár, ktorá sa objavila na lístku, je vám isto dobre známa. Okrem toho, že
Dr. Pavol Hallon získal Veľkú cenu za regionálny exponát Poštová história Záhoria
17.–19. storočia, stal sa na základe dvoch návrhov aj Osobnosťou 8. malackého obvodu.

Na Ulici M. Benku sa zrodila nová naftár-
ska generácia.

E. Vozárová a P. Hallon na otvorení mestského múzea (1993)
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Štedré Vianoce 
s Malackým hlasom
Milí čitatelia, ani v tomto roku sme na vás neza-
budli s tradičnou anketou o ceny. Chceme poznať
váš názor, aby sme mohli MH dobre pripraviť na
prechod do nového roku. Ak zašlete vyplnený an-
ketový lístok na adresu redakcie do 7. decembra
2001, budete zaradení do žrebovania o desať atrak-
tívnych cien. Mená výhercov si prečítate už v nasle-
dujúcom – vianočnom vydaní Malackého hlasu.
Prezradíme vám, že prvou cenou bude fotoaparát!
1. Ako často čítate MH? (vyznačte jednu možnosť)

■■ som predplatiteľ
■■ kupujem si pravidelne každé číslo
■■ kupujem si dosť často
■■ kupujem občas
■■ kupujem zriedka

2. Koľko ďalších osôb okrem vás číta MH? (vyznačte jednu
možnosť)
■■ jedna osoba
■■ dve–tri osoby
■■ viac než tri osoby

3. Čo je pre vás pri kúpe MH rozhodujúce? (vyznačte viac
možností)
■■ cena
■■ kvalita tlače
■■ dá sa ľahko zohnať
■■ grafická úprava
■■ imidž novín
■■ obsah čísla

4. Aká je pre vás cena? (vyznačte jednu možnosť)
■■ nízka
■■ primeraná
■■ vysoká

5. Ohodnoťte svoje nákupné zvyklosti: 
■■ kupujem MH stále v tom istom stánku
■■ MH je vždy dostať
■■ kupujem od kolportérov

6. Ako hodnotíte súčasný MH v týchto oblastiach? 
+ výborne,  – nedostatočne
■■ grafická úprava
■■ prehľadnosť
■■ zrozumiteľnosť
■■ aktuálnosť
■■ informačná hodnota
■■ využiteľnosť v praxi

7. Ako hodnotíte estetickú stránku grafickej úpravy?
+ výborne,  – nedostatočne
■■ písmo a farby
■■ skladba stránok
■■ vzhľad MH
■■ celkový dojem

8. Aká by mala byť grafická podoba MH? 
■■ moderná
■■ klasická
■■ je mi to jedno

9. Ako ste s MH spokojní z hľadiska obsahu?
+ výborne,  x sú rezervy,  – nedostatočne
■■ redakčné komentáre
■■ inzercia
■■ spravodajstvo 
■■ šport
■■ krížovky
■■ súťaže

10. Navštevujete stránku www.malacky.sk? 
■■ pravidelne
■■ občas
■■ nikdy

A TERAZ DVE OTÁZKY O VÁS:
11. Koľko máte rokov?

■■ menej než 19
■■ 20 až 29
■■ 30 až 39
■■ 40 až 49
■■ 50 až 59
■■ viac než 60 rokov

12. Aké je vaše najvyššie ukončené vzdelanie?
■■ základná škola
■■ stredné odborné
■■ stredné všeobecné
■■ vysokoškolské

Meno a priezvisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ulica, číslo domu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PSČ, mesto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vyplnenú anketu pošlite do 7. decembra na adresu:
MsÚ Malacky – redakcia Malacký hlas
Záhorácka 1919, 901 01 Malacky

A
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– teraz s možnosťou výhry auta a desiatich ďalších cien

Vážení klienti,

Všeobecná úverová banka, a. s., pripravila pre záujemcov o hypotekárny
úver ďalšiu výhodu. Využite šancu a zapojte sa do žrebovania
o jednu z hlavných cien – auto Škoda Fabia a 10 televízorov.

Ako môžete niektorú z ponúkaných 
výhier získať?

Stačí, ak v čase do 20. decembra 2001
požiadate

o hypotekárny úver VÚB, a. s.

PODMIENKY ÚČASTI NA ŽREBOVANÍ

1.Do žrebovania bude zaradený každý žiadateľ o hypotekárny úver, ktorý v čase 
do 20. 12. 2001, do 12.00 h predloží žiadosť o hypotekárny úver v ktorejkoľvek
pobočke VÚB, a. s.

2 Žiadosť musí byť kompletná v zmysle platných bankových predpisov a potvrdená 
zamestnancom banky na preberacom protokole.

3 Žrebovanie sa uskutoční 27. 12. 2001 a výsledky súťaže budú oznámené písomnou
formou jednotlivým výhercom.

Neváhajte – čo ak jedna z cien čaká práve na Vás!

VÝHODY HYPOTEKÁRNEHO FINANCOVANIA VO VÚB, a. s.

• Občania, ktorí použijú prostriedky z hypotekárneho úveru na bytové účely, majú
v tomto roku nárok na 5-percentný štátny príspevok k úrokovej miere.

• Najlacnejší dostupný štandardný zdroj dlhodobých finančných prostriedkov na
účely investovania do nehnuteľností.

• Zároveň ide o najrýchlejší dostupný zdroj získania finančných prostriedkov na finan-
covanie potrieb bývania.

• Pracovníci VÚB, a. s., sú vďaka viacročným skúsenostiam schopní komplexne 
poradiť v každom úverovom prípade tak, aby čo najlepšie vyhovoval špecifikám 
individuálneho investičného zámeru.

•

Podrobné informácie a kompletné spracovanie žiadostí ochotne zabezpečí
komerčná pracovníčka VÚB, a. s., expozitúra MALACKY, Záhorácka 15,

Ing. Martina Tomášková, ☎ 034/772 38 47, kl. 37

– správne rozhodnutie

Na členskej schôdzi pri príležitosti Mesia-
ca úcty k starším sa stretli členovia MO Jed-
noty dôchodcov na Slovensku v Malackách
16. októbra v zasadačke spoločnosti Nafta
gas, a. s. Stretnutie otvorila predsedníčka or-
ganizácie Mgr. Alžeba Dubajová zavedením
novej tradície – uctením si minútou ticha

tých, ktorí v priebehu roka opustili rady dô-
chodcov. Kytičkou pre najstarších členov za-
se výbor pozdravil členov narodených v ro-
koch 1917–1922: Dr. Bránskeho, A. Michál-
kovú, A. Novákovú, F. Vrabca, M. Makytovú,
P. Hranca, A. Huňadyovú, H. Tichú, M. Tesá-
kovú a I. Vachunovú. Pásmom piesní a básní

o jesennom zbere úrody a skúseností oslovi-
li dôchodcov žiaci osemročného Gymnázia
v Malackách. A do popuku všetkých prítom-
ných rozosmial príchod a dialóg dvojníkov
povestnej dvojice Lasica – Satinský. Na stret-
nutiach MO JDS v Malackách je vždy veselo.
Aktívny výbor sa so železnou pravidelnosťou
postará o to, aby sa členovia i hostia na schô-
dzi cítili príjemne.

–ipo–

Prišli aj Lasica so Satinským
MH 01/F44



Ukážku svojej celoročnej chovateľ-
skej činnosti prezentovali členovia Zá-
kladnej organizácie Slovenského zväzu
chovateľov v Malackách na okresnej vý-
stave, ktorá sa konala 12.–14. októbra
v priestoroch CVČ v Malackách. Svojimi
exponátmi sa tohto roku pýšilo 36 vysta-
vovateľov z Malaciek, Vysokej pri Mora-
ve, Brodského, Bratislavy, Plav. Štvrtka,
Lakšárskej Novej Vsi a Ivanky pri Dunaji.

Výstavný výbor, ktorý pracoval v zlo-
žení: Viliam Slezák (predseda), Ľudovít
Jankovič (podpredseda), Anton Oreský
(tajomník) a Miroslav Hulka (ekonóm),
sa postaral o široké zastúpenie drob-
ných zvierat. Na malackej výstave videli
návštevníci 85 králikov, 84 kusov hydiny,
245 holubov v klietkach i voliérach, vod-
nú hydinu, exotické vtáctvo a dokonca
i japonskú prepelicu či kozu. Posudzo-
vateľmi, ktorých nominoval ÚV SZCH,
boli E. Mikuš (Bratislava), Ing. R. Ružovič

(D.N.Ves) a K. Ftáčnik (Malacky). Vedú-
cimi expozícií boli V. Slezák, Ľ. Jankovič
a Š. Blažko (králiky), A. Oreský a L. Hájek
(hydina), L. Osuský a V. Osuský (holuby)
a Š. Imríšek (exoty). Výstavu, ktorej vete-
rinárny dozor vykonal MVDr. F. Ondris-
ka, videlo 1600 návštevníkov.

Výsledky: čestné ceny (králiky) – J.
Kolaja (belgický obor), Š. Blažko (ne-
mecký obrovitý strakáč), F. Písečný (ka-
lifornský), V. Slezák (siamský veľký), M.
Hulka (holandský čierny). Čestné ceny
(hydina) – M. Hulka (hempšírka), M.

Hulka (bojovníčka šamo), A. Oreský
(amrox), Ľ. Búzek (australorka). Čestné
ceny (vodná hydina) – V. Osuský (hus
labutia). Čestné ceny (holuby) – L. Há-
jek (poľský rys modrý), L. Osuský (mo-
ravský pštros čierny), J. Maár (slovenský
hrvoliak čierny), Š. Dubný (nemecký vý-
stavný biely), V. Osuský (nemecký vý-
stavný).  

Chovateľským cieľom malackých
nadšencov je zachovať genofond exis-
tujúcich čistokrvných plemien a druhov
zvierat a ďalej ich rozvíjať šľachtením.
V tomto roku na príprave okresnej výsta-
vy odpracovali 732 brigádnických ho-
dín. –ipo–, foto: archív

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
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VYZUJTE SI PAPUČE A PRÍĎTE ZA KULTÚROU
Kino Záhoran Malacky
November 2001
24.sobota Denník princeznej MP-12
25.nedeľa Hrajú: Anne Hathaway, Mia Thermopolis, Hector

Elizondo, Heather Matarazzo
29.štvrtok Tmavomodrý svet MP-12

Hrajú: Ondřej Vetchý, Kryštof Hádek, Tara Fitz-
gerald, Oldřich Kaiser

30.piatok A.i. – umelá inteligencia MP-12
1. sobota Hrajú: Haley Joel Osment, Jude Law, Frances 

O’Connor, Brendan Gleeson a William Hurt
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ – Začiatky predstavení: štvr-
tok, piatok, sobota a nedeľa o 19.15 h. Informácie: 0905 650 070,
0903 939 040, vikino@gmx.net, http://www.zahoran.szm.sk

V Spoločenskom dome ZCK 
sa v nedeľu 2. decembra o 14.00 h uskutoční detské divadel-
né predstavenie Beťárisko Miško Friško. Vstupné 20 Sk.

ZCK v Malackách pozýva 
6. decembra o 17.00 h na Stretnutie s Mikulášom v Spolo-
čenskom dome ZCK na Mierovom nám. Rodičia, ktorí chcú
prostredníctvom Mikuláša odovzdať svojim deťom balíčky,
nech ich prinesú do ZCK na Čulenovu ulicu v pondelok, stre-
du alebo štvrtok od 12.00 h do 19.00 h.

ZCK pripravuje
26. 11. Detské divadlo Kamarát nad zlato alebo čo nové-

ho v Zoopotánii (2 predstavenia)
4.– 5. 12. Prierez muzikálom Drakula (4 predstavenia)

11.–13. 12. Výchovné koncerty
18.–19. 12. Majster N – program pre deti (3 predstavenia) 

Svitanie – Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym po-
stihnutím v Malackách Vás pozýva na III. BENEFIČNÝ KON-
CERT – muzikál HAMLET v Malackách pod záštitou primá-
tora mesta RNDr. J. Ondrejku. Koncert sa uskutoční v sobotu
24. novembra 2001 o 10.00 h v kine ZÁHORAN Malacky.

POTREBUJÚ KOČÍK:

NIE SÚ MEDZI NAMI:

POVEDALI SI ÁNO:
Od 2. 10. do 31. 10. 2001
Barbora Klimentová, Láb; Karin Jursová,
Kostolište; Karolína Černá, Sološnica; Ľu-
bomír Víttek, Lakšárska Nová Ves; Eduard

Biháry, Malacky; Tomáš Benkovič, Závod; Simona Sivá-
ková, Malacky; Nela Blusková, Malacky; Mária Zemano-
vá, Plavecký Štvrtok; Dominik Ševčík, Malacky; Monika
Luu Thi, Malacky; Lýdia Lappyová, Rohožník; Martin Bie-
lesz, Malacky; Filip Ježek, Sekule; Adrián Albert, Malac-
ky; Dávid Gašpar, Sološnica; Vanesa Mackovičová, So-
lošnica; Viktória Kalakajová, Jakubov; Saša Malíková,
Moravský Sv. Ján; Martin Zambo, Plavecký Štvrtok; Ka-
rolína Švejdová, Borský Sv. Jur; Tomáš Kubeňák, Veľké
Leváre; Mário Daniel, Kuklov; Nikola Matúšková, Záho-
rie; Tomáš Galba, Gajary; Richard Chvátal, Závod; Dia-
na Janská, Malacky; Samuel Martinkovič, Sekule; Mi-
chal Mokrohajský, Gajary; Mário Polák, Záhorská Ves;
René Danihel, Suchohrad; Karolína Beneková, Rohož-
ník; Kristián Gajar, Malacky; Tamara Žemberyová, Ga-
jary; Vivien Iringová, Záhorská Ves.

Gabriela Tedlová a Patrik Kronauer; Mgr.
Blanka Žáková a Ing. Martin Hanzalík; Jana

Draškovičová a Andrej Kliment; Lívia Hájková a Roman
Bláha; Ing. Dana Römerová a Vladimír Fedra; Timea Ku-
čerová a Tomáš Zubák; Iveta Kovačičová a Milan Motal;
Ingrid Bernátová a Slavomír Rečný; Ing. Sylvia Pajpa-
chová a Ján Popaďák; Katarína Spišáková a Peter Kováč.

PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:

Matilda Nevoralová, 1923, Jablonové; Mária
Klimentová, 1905, Lozorno; Mária Uhrincová,
1910, Malacky; Emília Šmidová, 1914, Malacky;

Antónia Mrázová, 1932, Malacky; Jaroslava Benkovičo-
vá, 1950, Jakubov; Milan Hurbánek, 1947, Závod; Anna
Szedlacsiková, 1923, Veľké Leváre; Edmund Knotek,
1930, Kostolište; Mária Šurečková, 1925, Sekule; Ján
Chudý, 1921, Záhorská Ves; Rudolf Eliáš, 1922, Malacky;
Ladislav Škuta, 1948, Malacky; Pavel Tomek, 1967, Bor-
ský Sv. Jur; Katarína Vokurková, 1919, Malacky; Anna
Horváthová, 1913, Malacky; Vladimír Jurča, 1933, Stu-
pava; František Illich, 1911, Bratislava; Františka Jordá-
nová, 1920, Malacky; Mikuláš Marek, 1936, Malacky; Ju-
liana Brejchová, 1928, Malacky; Ing. Štefan Kotes, 1922,
Kuchyňa; Blažej Kadlic, 1932, Malacky; Ján Hoffmann,
1928, Bratislava; Gabriela Blažeková, 1943, Malacky;
Terézia Vrataninová, 1912, Záhorská Ves; Michal Tomek,
1914, Borský Sv. Jur; Pavol Danihel, 1949, Kostolište.

Spracovala: 
Ing. JARMILA RAJNOVÁ, vedúca oddelenia matrík

††

November:
80 r. – Mikuláš Waschek, 26. 11. 1921; Rozá-
lia Havelková, 8. 11. 1921; Margita Jurkovičo-
vá, 4. 11. 1921; 85 r.–Anna Hižová, 17. 11. 1916;

Mária Bránská, 8. 11. 1916; 90 r. – Terézia Poláčková,
14. 11. 1911; 91r. – Jozef Puss, 9. 11. 1910; 94 r. – Katarína
Strapcová, 21.11. 1907; 97 r. – Anna Steidlová, 1. 11. 1904.

Z A B Á VA N Á S
PA N I V O Z Á R O VÁ

Silvova 
metóda
Ďalšou účinnou metódou na skvalit-
nenie života, vylepšenie zdravia, vzťa-
hov a postojov je Silvova metóda
ovládania mysle. Názov dostala podľa
mena zakladateľa, resp. tvorcu tejto
techniky – José Silvu z mestečka Lare-
do v štáte Texas. 

Na začiatku jeho teraz už svetozná-
mej a uznávanej metódy bola snaha 
nájsť cestu k zlepšeniu schopností jeho
detí – aby sa dokázali sústrediť, zapamä-
tať si čo najviac a dosiahnuť lepšie vý-
sledky v škole. Toto ho viedlo k vytvore-
niu programu, ktorý pomáha miliónom
ľudí na celom svete zmeniť svoj život
k lepšiemu. Postupne zdokonaľoval svo-
ju metódu až po vytvorenie prvého
úradného základného kurzu v roku
1966. Postupne sa pridávali ďalší lekto-
ri a metóda sa rozšírila do celého sveta,
bola preložená do desiatok jazykov,
aj do češtiny a slovenčiny. 

Silvova metóda učí ako lepšie použí-
vať myseľ a ako ju využiť špeciálnym
spôsobom tak, ako to robia tí najúspeš-
nejší. Ľudská inteligencia je schopná
naučiť sa vedome fungovať v alfa a thé-
ta frekvenciách mozgu – t. j. využívať
nielen ľavú logickú hemisféru, ale aj pra-
vú intuitívnu, teda tú, ktorá uskladňuje
našu obrazotvornosť, predstavivosť. Len
zhruba 10 % ľudstva je schopné v dos-
pelosti používať obidve mozgové hemi-
sféry na myslenie. Pravú hemisféru po-
užívajú úplne bežne deti do 14 rokov.
Frekvencia ich mozgu je v rozmedzí cca
7–14 kmitov (Herzov) za sekundu, teda
sú v hladine alfa. Keď dospievame, sme
natoľko zaneprázdnení učením o objek-
tívnom svete okolo nás, že väčšina z nás
prestáva používať predstavivosť. Tým sa
vyvíja len ľavá hemisféra, ktorá pracuje
pri 20 impulzoch (Herzoch) – teda
v hladine beta a postupne strácame
schopnosť používať aj hemisféru pravú
– akonáhle znížime frekvenciu na alfa
hladinu – zaspávame. Ak sa chcete na-
učiť používať na myslenie aj svoju pravú
mozgovú hemisféru, musíte sa naučiť
ako znížiť frekvenciu mozgu na alfa hla-
dinu tak, ako ste to robili vo veku 7–14
rokov a zostať pri tom v bdelom stave.
O možnostiach relaxácie a rôznych
mentálnych technikách Silvovej metó-
dy si povieme nabudúce.

JANKA SOPÓCIOVÁ, Aquaviva

Otázka: 
Ako sa nazýva hladina, v ktorej pra-

cuje naša pravá hemisféra?
Odpovede posielajte do 7. decem-

bra na adresu redakcie alebo hádžte do
schránky na budove MsÚ. 

Voľný vstup do salónu Aquaviva za
správnu odpoveď z minulého čísla zís-
kava Ľudmila Drahošová zo Skutec-
kého ulice v Malackách. Prosíme vý-
herkyňu, aby sa prihlásila v redakcii.

Vďaka darcom krvi
Kolektív hematologicko-transfúzneho oddelenia pri Nemocnici s po-

liklinikou v Malackách ďakuje bezplatným darcom krvi – občanom Ma-
laciek, ktorí v septembri 2001 bezplatne darovali svoju krv na našom od-
delení. Svojím humánnym, nezištným činom tak prispeli k uzdraveniu
mnohých svojich spoluobčanov, ako i k záchrane života. Ďakujeme aj
v mene vďačných pacientov a príbuzných. Menovite sú to:

Marcel Brenner, Dušan Dvoran, Vladimír Vincek, Jozef Balgavý, Ladislav Kleined-
ler, Štefan Galba, Dušan Schreiber, Ľubomír Jurkas, Vladimír Belan, Peter Mráz, Pe-
ter Sokoli, Peter Waschek, Štefan Sopoci, Peter Fóra, Vladislav Ney, René Bartoň,
Štefan Saska, Roman Poláček, Ladislav Zaiček, Ing. Miroslav Lepiš, MUDr. Sergej
Savin, Milan Kožuch st., Milan Kožuch ml., Vladimír Hanke, Igor Jurkovič, Vladimír
Pullman, Peter Šurina, Štefan Pollák, Jozef Vincek, Ladislav Svrček, Martin Gašpar,
Jana Tureková, Štefan Čermák, Dušan Haberl, Jozef Hacaj, Marián Jurkovič, Miro-
slav Iszer, Ivan Repiský, Miroslav Janeček, Ján Ftáčnik. Srdečná vďaka!

„Francku, je načase, že už konečne
sprofesionalizujú armádu, aspoň ušetrá
peníze na zdravotníctvo a školstvo, lebo
šak, co je voják základní služby – to je
stroj oblečený v zeleném, poháňaný kri-
kem, kŕmený knedlama a ví držat hubu
a krok,” dokuádá kamarádovi Janek.

„Mamo, tú schúdzu sme mjeli až do
deseci, pošlite nekoho k vlaku, šak nepúj-
dem o púlnoci cez celú dzedzinu sama,
aby mja nekdo uchyciu,” prosí do telefó-
nu céra.

„Ty že sa bojíš? A odkedy?” odfrfle ji
ospauá maci. „No ale, aby sas nebáua,
nahlédnem do šenku a teho najtrízvejší-
ho ti pošlem oproci”, douoží maci.

Protože sme krajinú bývalého soviet-
ského satelitu, chodzívali sme tam k mo-
ru na dovolenku, lebo západ byu pro nás
TABU. Ubytovali sme sa v jedném hoteli
prvéj kategórie, de okrem narezaného
novinového papíru potrebného na zá-
chod sme v okne čítali: „Ket v noci uvi-
dzíte bjehat potkany, nebojte sa, doved-
te krajty a tý ich zežerú!”  

Orechový koláčik
SPOTREBA:

250 g rastlinného tuku, 200 g medu, 4
vajcia, 300 g celozrnnej pšeničnej mú-
ky, 200 g mletých lieskovcov, 1 kávová
lyžička mletého muškátu
NA POSÝPKU:

50 g posekaných orechov alebo mandlí
POSTUP:

Všetky prísady dáme do misy a vymiesi-
me cesto. Ak je príliš mäkké, pridáme tro-
chu múky. Cesto plníme do plochých ma-
lých vymastených formičiek a posypeme
orechmi alebo mandľami. V predhriatej
rúre pečieme pri 200°C asi 20 minút.
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V rubrike ČO SA ČÍTA? vám budeme
prinášať prehľad najčítanejších kníh

v Malackách – aspoň podľa záujmu návštevníkov kníhkupectva Ľubica v ob-
chodnom centre hotela Atrium. V októbri bol najväčší záujem o tieto knihy:

1. Harry Potter 1–4
2. Vzkriesenie Olympie
3. Pearl Harbor 1941
Ak súhlasíte s tvrdením, že najlepším priateľom človeka je kniha, môžete súťažiť

s Malackým hlasom o Vzkriesenie Olympie od Vojtecha Zamarovského. 
Do žrebovania vás zaradíme, ak nám do 7. decembra spolu s nalepeným ku-

pónom pošlete správnu odpoveď na otázku: v roku 2001 vydali malackí fila-
telisti korešpondenčný lístok s potlačou osláv 110. výročia otvorenia želez-
nice na trase Bratislava–Skalica a 230. výročia založenia poštovej trasy
Bratislava–Holíč. Kto tento projekt finančne podporil?

a – NAFTA, a. s., Gbely,  b – MsÚ Malacky,  c – ZCK Malacky
Na otázku z minulého čísla sme ne-

dostali ani jednu správnu odpoveď. Tá
mala znieť – v knihe Tvoj sused sa ho-
vorí o Záhorí a Rakúsku.

Č O S A Č Í T A ?

KUPÓN
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2. nedeľa

Držitelia čestných cien z tohtoročnej okresnej výstavy ZO SZCH v Malackách.

Králiky, holuby i hydina

3.–7. decembra v čase od 9. do 18. h sa na železničnej
stanici Bratislava-filiálka (Trnavské mýto) uskutoční

výstava historických 
železničných vozidiel.
„Mikulášska jazda” na trati Bratislava hl. stanica–Komárno
a späť spestrená bohatým programom a prehliadkou Európ-
skeho dvora v Komárne sa uskutoční 8. decembra. Pred-
pokladaný odchod z BA o 9.45 h, návrat o 16.45 h. Cena
miestenky je 180 Sk (deti dostanú od Mikuláša balíček). 
Informácie a objednávky na tel.: 02/50 58 52 22.



NIE VAŠA BANKA, NIE KAŽDÁ BANKA, ALE PRÁVE

vám ponúka balík

IS T O TA
• ISTOTA termínovaný vklad s výhodnou úrokovou sadzbou, ale najmä 

s garanciou istoty a bezpečnosti uloženia vašich peňazí,

• ISTOTA bežný účet s možnosťou využitia spotrebného kontokorentu

Viac informácií vám radi poskytneme v každej pobočke PKB 
alebo na našej webovej stránke www.pkb.sk

Záleží nám, ako a kde žijete.

www.pkb.sk

INZERCIA
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■ Kúpim rodinný dom v Malackách. 
Tel.: 0905 899 832. 

■ Kúpim lacno (aj nefunkčný) fotozväčšovák na
ND. Tel.: 0905 64 54 55

DROBNÁ INZERCIA
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REAL-CO, s.r.o.
Kláštorné nám. 64, 901 01 Malacky

Prenajmeme v obchodnom dome v centre
Malaciek obchodné priestory vhodné na

■ predaj rôzneho priemyselného tovaru
(autosúčiastky, drogéria, domáce potreby)

■ stávkovú kanceláriu
■ kancelárske a skladové priestory

Tel./fax: 0703/772 34 09
mobil: 0903 377 676!

MH 01/F47

...!

ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA 
APOLLO 
PONÚKA POISTENCOM, PLATITEĽOM
POISTNÉHO A ICH ZAMESTNANCOM

Úhrada výkonov v rámci rehabilitačných a rekondičných pobytov pre skupiny
poistencov indikovaných odborným lekárom vo vybraných zariadeniach

SANATÓRIUM CHEMES – ZEMPLÍNSKA ŠÍRAVA
sa nachádza v tesnej blízkosti vodnej nádrže Zemplínska Šírava.
Indikácie:
Liečba pohybového aparátu, chrbtice a ľahkých neurotických porúch.
Liečebné procedúry:
Vodoliečba (perličkový kúpeľ, škótske streky, vírivky), elektroliečba (iontoforé-
za, ultrazvuková terapia, diatermia), liečebný telocvik (telocvičňa, telocvik
v bazéne, posilňovňa), masáže (klasická masáž, parafínové zábaly, športová
a reflexná masáž), sauna.

SANATÓRIUM DUSLO – ŠOPORŇA
sa nachádza v rovinatej krajine v okolí Galanty.
Indikácie: 
Liečba pohybového aparátu, chrbtice, ľahkých neurotických porúch.
Liečebné procedúry: 
Vodoliečba (perličkový kúpeľ, škótske streky, vírivky), elektroliečba (iontoforé-
za, ultrazvuková terapia, diatermia), liečebný telocvik (telocvičňa, telocvik
v bazéne, posilňovňa), masáže (klasická masáž, parafínové zábaly, športová
a reflexná masáž), sauna.

SANATÓRIUM CHEMKO – VINNÉ JAZERO
sa nachádza v lesmi uzavretom kruhu necelých 5 km od Zemplínskej Šíravy.
Indikácie: 
Liečba pohybového aparátu, chrbtice, ľahkých neurotických porúch.
Liečebné procedúry: 
Vodoliečba (perličkový kúpeľ, škótske streky, vírivky), elektroliečba (iontoforé-
za, ultrazvuková terapia, diatermia), liečebný telocvik (telocvičňa, telocvik
v bazéne, posilňovňa), masáže (klasická masáž, parafínové zábaly, športová
a reflexná masáž).
Bližšie informácie k ponuke získate na bezplatnej zelenej linke CHZP Apollo:
0800 123 44

CHZP Apollo, pobočka Gbely

Otázka pre čitateľov: Kde sa nachádza sanatórium Chemko – Vinné jazero?
Odpovede posielajte na adresu redakcie alebo hádžte do schránky na budove
MsÚ do 7. decembra. Jeden z vyžrebovaných čitateľov získa vitamínový balíček
z CHZP Apollo. 
Za správnu odpoveď z minulého čísla odmeníme Irenu Hefkovú zo Záhorác-
kej ul. v Malackách. Prosíme výherkyňu, aby sa prihlásila v redakcii.

Potraviny TRIO
na Ul. 1. mája 99 v Malackách
otvorené 7 dní v týždni
pondelok až sobota od 6.00 do 20.00 h
nedeľa od 7.00 do 12.00 h
POZÝVAME NA 
výhodný nákup mrazených kurčiat a rôz-
nych druhov diviny (na objednávku)

Vynikajúce zá-
kusky a torty
na každú prí-
ležitosť. Ak na-
kúpite za viac
ako 500 Sk,
dostanete od
nás hrnček
s logom 

Opravujem chladničky
a mrazničky 
Pavol Šišolák, Závod 663, 
tel.: 0703/779 94 35, 0903 750 612.

Kvalitné jedlá, 
dobrá cena
v MODROM 
DOME
zaručená!
Pozývame vás na posedenie v príjem-
nom prostredí reštaurácie. 
Ponúkame možnosť usporiadania spo-
ločenských stretnutí, svadieb, promó-
cií, životných jubileí, karov.

Reštaurácia Modrý dom, Pribinova 41, Malacky

MH 01/B22

MH 01/F1



Začiatkom 80. rokov sa v obytnom dome na
Partizánskej ul. 27 v Malackách začali meniť ná-
jomcovia. Pôvodných nahradili nájomcovia róm-
skeho pôvodu. Dnes tu v deviatich bytových jed-
notkách s výmerou obytnej plochy 224,4 m2 (to je
2,7m2 na obyvateľa!) býva 83 ľudí. Neplatenie náj-
mu sa stalo pravidlom. Celkový dlh na nájomnom
predstavuje 600 tisíc Sk. Dlhoročný negatívny
vzťah nájomníkov k obytnému domu spôsobil jeho
neobývateľnosť. Podľa Občianskeho zákonníka je
majiteľ obytného domu, v tomto prípade Mesto
Malacky, povinný v prípade ukončenia nájmu po-
skytnúť nájomníkovi bytovú náhradu.

Sťažnosti obyvateľov ostatných domov Partizán-
skej ulice a v okolí umiestnených spoločností a fi-
riem, devastácia domu a jeho okolia, porušovanie

zásad občianskeho spolunažívania, petície... Po-
treba vyriešiť problém, ktorým sa poslanci mestské-
ho zastupiteľstva zaoberajú už niekoľko rokov, je
nezvratná. Posilniť presvedčenie poslancov MsZ,
že ich definitívne rozhodnutie je zhodné s názorom
väčšiny občanov mesta, bolo úlohou verejného vy-
počutia, ktoré sa konalo v stredu 24. októbra.

Samotnému verejnému vypočutiu predchádza-
lo niekoľko zasadnutí komisie na riešenie rómske-
ho problému a pracovné stretnutia s dotknutými
skupinami obyvateľov mesta. Zo zasadnutí komisie

vzišiel pracovný návrh štyroch alternatív na vyrie-
šenie situácie. V dňoch15.–22. októbra uskutočnili
pracovníci MsÚ prieskum verejnej mienky. Z prie-
skumu vyplynulo, že prvú alternatívu (odpredaj by-
tov na Partizánskej ulici do osobného vlastníctva za
symbolickú 1Sk) podporuje 9 % opýtaných, druhú
(pridelenie bytov na Hlbokej ulici formou náhrad-
ného ubytovania) a tretiu alternatívu (zabezpeče-
nie odkúpenia nehnuteľností mimo katastrálneho
územia Malaciek) podporuje zhodne 37 % opýta-
ných obyvateľov Malaciek, za štvrtú možnosť (po-
skytnutie finančného príspevku, resp. pôžičky za
podmienky ukončenia nájomného vzťahu a vypra-
tania priestorov bez bytovej náhrady) sa vyslovilo
10 % respondentov. Piatu, vlastnú alternatívu sfor-
mulovalo 7 % opýtaných do podoby: vysťahovať
bez náhradného ubytovania.

Samotného verejného vypočutia sa zúčastnilo
asi sedemdesiat obyvateľov mesta Malacky. Pozva-
nie prijal aj RNDr. Anton Hrabovský zo Sekretariá-
tu splnomocnenkyne vlády SR na riešenie problé-
mov rómskej národnostnej menšiny.      

Facilitátor podujatia Ladislav Briestenský odvie-
dol skutočne profesionálny výkon. Po osvojení si
všeobecných podmienok kultúrnej komunikácie
sa rozprúdila skutočne kultivovaná debata. Facili-
tátor stretnutia na záver sformuloval spoločné od-
porúčania, ktorými sa hneď na nasledujúci deň na
svojom zasadnutí zaoberalo mestské zastupiteľ-
stvo. O jeho výsledkoch sa dočítate v spravodaj-
stve na 1. a 2. strane. Zdá sa, že spoločnými silami
vyriešia Malačania obrovský boľavý problém.

IVANA POTOČŇÁKOVÁ, foto: autorka a archív

20. výročie Múzea Michala Tillnera bo-
lo udalosťou, ktorú priblížil v roku 1995 aj
Malacký hlas vo svojom 10. čísle v článku

Antona Pašteku. „Múzeum dal do užívania v roku 1975 Mestský národný výbor v Ma-
lackách pod vedením vtedajšieho predsedu Augustína Janečka, ktorý podľa slov spolu-
zakladateľky múzea pani Tillnerovej mal z predstaviteľov mesta najväčšie zásluhy na
jeho založení. Múzeum vzniklo z podnetu akademického maliara Michala Tillnera
a jeho manželky v renovovanom objekte bývalého Froncovho mlyna, kde sídli doteraz.
Na začiatku expozíciu múzea tvorila celoživotná zbierka historických pamiatok zo-
zbieraná manželmi Tillnerovcami, ako aj časť maliarskej tvorby majstra Tillnera, ktorú
venoval mestu. Akademický maliar sa, žiaľ, otvorenia múzea nedožil a po ňom starost-
livosť o priebeh úpravy mlyna a inštaláciu prevzala a obetavo sledovala jeho manželka
Lili Tillnerová.

I keď činnosť múzea prekonala za uplynulých dvadsať rokov mnohé úskalia, mys-
lím si, že je dobre, že sa v našom meste zachovalo. Niekedy to nie je jednoduché z hľa-
diska ekonomiky, no myslím si, že Malacky, ak chcú byť centrom Záhoria, si múzeum
určite zaslúžia a zachovajú. Takže veľa elánu do ďalších najmenej dvadsiatich rokov.”

Toľko Malacký hlas spred šiestich rokov. Dnes vieme, že cieľ zachovať múzeum
akosi nevyšiel...

Francek bombálau enem tak ledabyuo
po mjesce a naráz zbadau Jošku, jak se-
dzí na uavičce pred kuášterem, čítá novi-
ny a krúcí huavú. Sedeu si k ňemu a opý-
tau sa ho: „Posúchaj, Jožine, ná co krúcíš
tú huavú jak maué dzecko, ked mu dáva-
jú rybací olej?” 

Joška dvihne oči od novin a povidá:
„Ále, tot píšú v novinách o tých vol-

bách do jakýchsi VÚC-ek a též o tem, že
na mjesta a dzedziny majú prejít ňejaké
kompetencie. Nevíš, co to zas vymýšla-
jú?”

„Ty si ale trúba, Joško,” povidá Francek,
„šak ten jejich prechod kompetencií není
nic inší enem to, že šecko, co volakedy
mjestám a dzedzinám zebrali, lebo s teho
mjeli fúru peňez, nám fčil, ked je to
zhumplované...” (dokončenie Franckov-
ho vysvetlenia je skryté v tajničke).

VODOROVNE – A planéta; strelná
zbraň; názov futbalového klubu Deví-
na; veľký krik; pot  B čin; atletická dis-
ciplína; druhá časť tajničky; otrava; ame-

rická basketbalová súťaž  C hlas husí; Ír-
ska republikánska armáda; časť tela; po-
lomer; národne orientovaná politická
strana; vykonávaj kováčske remeslo;
koncovka zdrobnenín  D rímskych 5;
prvá časť tajničky; predložka  E papagáj;
Spojené arabské emiráty; časť parnej lo-
komotívy; bodavý hmyz v mn. č.; otrok

básnicky  F odev; pokolenie; je nevyh-
nutný pri hokeji; súhlas; lano so slučkou
G modla; preš; Ján; zábavy; vynález.

ZVISLE – 1 minister práce, soc. vecí
a rodiny  2 otázka na kvalitu; arabský
štát  3 rádiotelekomunikácie; rímskych
499; pero na ozdobné písmo  4 chem.
značka síry; používaj nástroj na brúse-

nie; stred slova KYNÚ  5 ženské meno;
100 stupňov Celzia; spojka  6 sloven-
ská rieka; miešanec  7 chem. značka
draslíka; staroveká zbraň; rímskych 501
8 peňažná poukážka; vrkoč; predložka
so 7. pádom  9 spoluhlásky slova KÚŇ;
zachraňuj  10 domáce zviera; koryto
rieky; chem. značka vodíka  11 Radúz;

poznal; plošná miera  12 citoslovce ra-
dosti; najväčšie cicavce  13 dĺžka života;
túz; chem. značka kyslíka  14 predložka
s 2. pádom; listnaté stromy; iniciálky
veľvyslanca SR v ČR  15 podpis anony-
ma; žije; Eden  16 otlč; opäť  17 obec pri
Malackách.

Pripravil: JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

NÁZORY A ZAUJÍMAVOSTI
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Spomedzi čitateľov, ktorí nám
poslali správne vylúštenie tajnič-
ky krížovky – ...ani jeden hrob
bez kvetu úcty, sme vyžrebovali
Otíliu Síkeliovú z Pezinskej ul.
v Malackách, ktorá získava voľný
nákup v hodnote 300 Sk v potra-
vinárskych predajniach Jednota.
Prosíme výherkyňu, aby sa o svo-
ju prémiu prihlásila v redakcii.

Ž
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 Ak nám do 7. de-
cembra spolu s na-
lepeným kupónom
pošlete správne vy-
lúštenie tajničky
krížovky, zaradíme
vás do žrebovania
o darčekový ba-
líček od spoloč-
nosti NAY Malac-
ky.

KRÍŽOVKA

Milí čitatelia,
väčšina z vás správne určila, že na fotografii z minulého čísla je Ing. Miloš

Kuchárek. Medzi odpoveďami sme však našli aj také, ktoré v tmavovlasom
mužovi spoznali Petra Weissa či Jozefa Ondrejku.  

Spomedzi autorov správnych tipov sme vyžrebovali Danielu Jursovú z Hol-
lého ul. v Malackách, ktorá ku svojej odpovedi pripísala: „Nie som si istá, ale
myslím, že dnes nosí bradu. Je-
ho veľkou záľubou je horole-
zectvo.“ Pani Jursová, v oboch
prípadoch máte pravdu a získa-
vate balík zákuskov z cukrárne
Dobrotka. Prihláste sa, prosím,
v redakcii.

Hádajte, kto je na dnešnej fo-
tografii. 

Pomôcka: jej cesta viedla cez
gymnázium, stavebný podnik,
mestský úrad až k podnikaniu.
Svoje tipy spolu s nalepeným
kupónom nám posielajte do 7.
decembra. Víťaz si osladí život
dobrotami z Dobrotky.

Tešíme sa aj na fotografie
z vašich rodinných albumov. Za-
listujte v nich a pošlite, prineste
alebo vhoďte do schránky na
budove MsÚ svoj príspevok do
rubriky Uhádnite, kto je na foto-
grafii?

KUPÓN
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Uhádnite, kto je na fotografii!

Môj tip: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Mám štrnásť a patrí mi svet.

PÍSALI SME...

Súťažte o vkladnú
knižku z PKB
Tento rok je pre naše mesto jubi-
lejný. Postupne vám budeme pri-
pomínať udalosti, ktoré ovplyvnili
vývoj Malaciek. Pri zbieraní po-
znatkov vám ponúkneme aj mož-
nosť výhry – v každom čísle bude-
te súťažiť o vkladnú knižku so zá-
kladným vkladom 1000 Sk, ktorú
venuje Prvá komunálna banka,a.s.

Dnes sme si pre vás pripravili ďalšiu
otázku.

Predlohou erbu mesta Malacky je
pečatidlo z roku 1577. Architektúra na
ňom  zobrazuje kaštieľ

a – grófov zo Sv. Jura a Pezinka
b – Pálfiovcov
c – Balašovcov
Svoje odpovede spolu s nalepeným

kupónom posielajte do 7. decembra
na adresu redakcie alebo hádžte do
schránky s označením Malacký hlas na
budove MsZ. 

Súťažte o tisíckorunovú vkladnú kniž-
ku z PKB.

V minulom čísle Malackého hlasu
sme chceli vedieť, či viete, akú adresu
má  stránka mesta Malacky. Vaša od-
poveď bola správna, ak ste uviedli:
www.malacky.sk. Šťastena sa tentoraz
naklonila k Dušanovi Pavlíkovi z Ras-
tislavovej ul. v Malackách – vyhráva
vkladnú knižku so základným vkladom
1000 korún! Prosíme výhercu, aby sa
o svoju výhru prihlásil v redakcii.

KUPÓN
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Kladne sa o meste nepíše až tak často
a tak vám podstatné z článku Norberta
Vrabca Priaznivý vývoj v drevárskom

priemysle z Hospodárskych novín (11. 10. 2001) sprostredkúvame.
„Minuloročný pozitívny vývoj základných ekonomických ukazovateľov v odvetví

pokračoval aj v 1. polroku 2001. Prispela k tomu stabilizácia hospo-
dárenia viacerých veľkých podnikateľských subjektov, ale najmä
rozbehnutie  výroby v nových prevádzkach predovšetkým so za-
hraničnou kapitálovou účasťou. K najvýznamnejším z nich patrí vý-
roba drevotrieskových dosák v podnikoch Kronospan Slovakia Prešov, Swedwood
Slovakia Malacky, ale aj nábytkárska produkcia v trnavskom Swedwoode a vo fir-
mách Dekodom Topoľčany, Idea Nová Nitra a Lind Mobler Krupina.

Minuloročné investície v drevárskom priemysle dosiahli spolu 881 mil. Sk, čo je me-
dziročný nárast o 74 percent. Ešte výraznejší je objem investícií do nábytkárskeho prie-
myslu, kde registrovali medziročný nárast o 171 percent pri celkovom objeme obsta-
raných investícií 1,57 miliardy Sk.” –mj–

PÍŠU O NÁS

Zradné nebo
Chlapča malé sedí v piesku, pozerá sa na nebo,
zdá sa mu, že dosiahnuť ho, by až tak ťažké nebolo.
Ako roky pribúdajú, obloha sa vzďaľuje,
nohy rýchlo utekajú, oko priestor mapuje...

Prvá láska keď naň dýchne, obloha sa skloní,
prechádza sa mliečnou dráhou, srdce pritom zvoní.
Pozerá sa zhora na tých, ktorí láskou nehoria,
ako sa len stále náhlia, ako sa len pechoria.

Opadne však ošiaľ prvý, druhý, možno desiaty,
aj na neho prídu veru roky plné starostí.

Keď mu vlasy osivejú, únava sa prihlási,
hľadá miesto odpočinku a ľahne si pod hviezdy.
„Bože dobrý, čo som stváral, čo som robil za ten čas?” 
– spytuje sa užasnutý, vidiac slnko zapadať.
„Celú dobu som sa snažil, riadil, zháňal, lopotil,
dosiahol som úspech, hojnosť, no neužil dobroty.
Zabudol som vnímať nebo, nevnímam už lásky cit,
mám len starosť, prácu a stres...môžem takto ďalej žiť?

Nemôžem, no dnes už musím, v tom je ten môj veľký val,
čo by ľudia povedali, keby som to všetko vzdal?
Nevzdám to, a ani nechcem, radšej pôjdem odtiaľto,
nech ma nebo nebuntoší, cesta vedie tadeto...”

ANNA JANSKÁ

Verejné vypočutie – prvé v histórii mesta Malacky

Pred dvadsiatimi rokmi stála na Partizánskej 27 krásna, zdravá bytovka. Jej dnešná podoba je hanbou mes-
ta Malacky.
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ŽNIN (Poľsko) – Záver októbra pat-
ril v poľskom Žnine športu. Zišli sa tu
dievčatá basketbalistky z družobných
miest Žninu, z litovského Birštonasu
a Jaszunu, českého Veselí nad Moravou
a nášho 7-členného družstva pod vede-
ním trénera Mgr. Petra Makytu (v zlo-
žení: Pavlína Šípová, Silvia Strungová,
Miroslava Nováková, Lucia Lorenzová,
Zuzana Kimličková, Dana Holá a Katka
Harmatová).

Hralo sa vylučovacím systémom a po
zápasoch Malacky – Žnin ECONOMIC
11:19 a Malacky – Litva Jaszuny 38:4
hrali naše dievčatá o tretie miesto s Čes-
kom. Vyhrali sme 22:12, a tak sme obsa-
dili pekné tretie miesto. Víťazom sa sta-
li Litovčanky – koniec koncov je to ich
národný šport.

Okrem pohára a diplomu ešte Danka
Holá prevzala ocenenie za najlepšiu za-
hraničnú hráčku.

V Žnine však nebol len šport. Orga-
nizátor Mestský úrad v Žnine zabezpe-
čil exkurziu do Biskupina, múzea a re-
zervácie archeológie, do Benátok na vý-
stavu vlakov. Nechýbala ani diskotéka.

MIROSLAV JUZA 

Medzinárodný 
turnaj 
olympijských 
nádejí v boxe

V dňoch16.–28.10. sa v Českej repub-
like konal ako každý rok turnaj olympij-
ských nádejí v boxe kadetov. Ako uvie-
dol vedúci tréner František Horňák (tré-
ner Nového Mesta n/Váhom), turnaj bol
silne obsadený, pretože sa ho zúčastnilo
7 štátov: Maďarsko, Nemecko, Sloven-
sko, Ukrajina, Litva a domáci borci z ČR.
Za Slovensko reprezentovali aj traja Ma-
lačania. V hmotnosti do 45 kg Erik Ba-
lasz, ktorý v prvom dueli porazil Maďara
verdiktom na body a v druhom dueli pre-
hral s borcom z ČR taktiež na body.

Druhý sa predstavil talentovaný Juraj
Kimlička v hmotnosti do 54 kg. V prvom
zápase zdolal Čecha verdiktom n. b.
a v druhom podľahol Poliakovi R. S. C.
v II. kole. Obaja na tomto turnaji získali
bronzové medaily. 

Ako tretí a najúspešnejší boxer vo ve-
kovej kategórii kadetov na Slovensku sa
v hmotnostnej kategórii do 63,5 kg pred-
stavil Malačan Róbert Blažo. V prvom
zápase zdolal Nemca verdiktom n. b.,
v druhom porazil Poliaka R.S.C.a vo finá-
le porazil Čecha opäť n. b.

Turnaj olympijských nádejí vyhral Ró-
bert Blažo už druhýkrát, minulý rok sa
konal v Nitre. Kimlička a Balasz sa ho
zúčastnili prvýkrát.

K úspechu našich borcov v medziná-
rodnom ringu im touto cestou blahože-
láme.

Malačania budú mať možnosť vidieť
zápolenie našich chlapcov 24.–25. 11.
2001 v ŠH Malina na 7. ročníku medzi-
národného turnaja o Putovný pohár
Záhoria.

ALI REISENAUER, tréner

Robotnícka 
telovýchovná 
jednota boxing
club Malacky 
Výbor oddielu boxu pri RTJ v Ma-
lackách pozýva priaznivcov boxu
na 7. ročník Medzinárodného tur-
naja kadetov a juniorov o Putovný
pohár Záhoria venovaný do súťaže
primátorom mesta Malacky. 

Turnaj sa koná v dňoch: 24.–25.
11. 2001 v ŠH Malina.

Program je nasledovný:
Sobota: 24. 11. o 15.00 h
slávnostný nástup borcov, otvore-

nie bojov o umiestnenie a po sko-
nčení duelov prvých dvoch družstiev
bude žrebovanie tomboly, potom
pokračuje stretnutie druhých dvoch
družstiev.

Nedeľa: 25. 11. o 8.45 h
nástup družstiev o 3.–4. miesto.

Po skončení tohto stretnutia bude
žrebovanie druhej časti tomboly,

o 10.30 h finále,
o 12.00 h odovzdanie medailí

a diplomov, víťaznému družstvu pu-
tovný pohár.

Príďte povzbudiť najlepších boxe-
rov na Slovensku, medzi ktorými ne-
budú chýbať za výber západného
Slovenska Malačania: reprezentant
SR, dvojnásobný bronzový medailis-
ta z ME kadetov a účastník MS kade-
tov Róbert Blažo, reprezentant SR
a trojnásobný majster SR Milan
Rybár, dvojnásobný majster SR
a dvakrát tretí na M SR kadetov Juraj
Kimlička a dvojnásobný majster SR
a tretí na M SR kadetov Erik Balasz.

Vstupenky budú vlajkové v cene
na deň 30 Sk. Tombola v cene 10 Sk.

Prípravný výbor BC RTJ Malacky

Na Záhorí sa začal rozvíjať jeden
z najznámejších športov, ktorý od
majstrovstiev sveta v Amerike naberá
na popularite - ženský futbal. Je sym-
patické, že takéto „ženstvá” sa už za-
ložili v Lábe, Zohore, Vysokej pri Mo-
rave, Plaveckom Štvrtku a minulý rok
aj v Malackách. 

Výhodou tohto športu je hra žien
všetkých vekových kategórií. 

Naposledy sa ženské futbalové
„mančafty” stretli na turnaji 20. októbra
v Kostolišti, ktorého organizátorom bol
Ženský futbalový klub 1. FSC Nafta Gas
Malacky pod vedením Jozefa Baláža,
Jozefa Janečku a Mariána Biksadského.
Celý turnaj bol v znamení priateľskej ri-
vality a k zábavnej atmosfére prispel aj
komentátor Pavol Knotek. Celý turnaj

ozdobili mažoretky mesta Malacky pod
vedením Janky Sedlákovej a úroveň
dvihli aj sponzori, ktorým patrí úprimná
vďaka: Nafta Gas, a. s., Malacky, Mesto
Malacky + Mestské centrum sociálnych
služieb, BESTAV, potraviny TRIO, potra-
viny MAWA, potraviny AC, A–obchod-
né centrum, Ruža, HAJPET, Pekárne
HŠK Macek, Peter Poláček.

Výsledky:
Malacky–Zohor 3:0, Zohor–Plavec-

ký Štvrtok 2:2 (na pokutové kopy vyhral
Zohor), Láb–Vysoká pri Morave 1:0,
Malacky–Plavecký Štvrtok 6:0, Vysoká
pri Morave–Zohor 2:0, finálový zápas
Láb–Malacky 1:0. 

Konečné poradie: 
1. miesto Láb, 
2. miesto Malacky, 
3. miesto Vysoká pri Morave. –dl–

Družstvo Malačianok pod vedením trénera P. Makytu

Malacké basketbalistky
tretie

Trofej pre najlepšiu zahraničnú hráčku
v rukách Danky Holej.

Aj to by sa dalo povedať o tohtoroč-
nom účinkovaní malackých stolných
tenistov MSK MAREKA v tohtoroč-
nom ročníku Pohára ETTU Nancy
Evans Cup 2000/2001. Po vyradení
ruského celku Neftanik Oremburg si
opäť na domácej pôde poradili so
španielskym družstvom Club Cajasur
Priego TM. 

Toto víťazstvo ich posunulo do 2. ko-
la tejto súťaže, kde si poradili so super-
ligovým súperom z Rakúska na jeho pô-
de 3:0. V jednotlivých zápasoch stret-
nutia s ASKO LINZ sa zrodili tieto vý-
sledky: Grežo - Vitsek 3:0 (11:9, 15:13,
11:8), Truksa - Aranyosi 3:0 (11:5, 11:5,
11:5) a Blaženov - Pattanyus 3:1 (11:13,
11:8, 11:5, 12:10). Pred malackými sú-
permi stálo tretie kolo tejto súťaže. Za
svojím súperom cestovali do Nemecka,
kde nastúpil proti nim siedmy celok
Bundesligy DJK Offenburg. Najskôr
Grežo podľahol Číňanovi Baiovi 0:3
(3:11, 5:11, 7:11), nasledovne Truksa po-
razil Maďara Podpinku 3:2 (8:11, 12:10,

11:7, 14:16, 11:7) a mladá nádej sloven-
ského tenisu Baženov porazil bez reš-
pektu Bielorusa Šetinina 3:0 (11:9, 11:7,
11:9). Favorit zápasu zrazu prehrával
1:2. Baiovi sa však v druhom zápase po-
darilo poraziť malackú jednotku Truksu
3:0 (11:6, 11:7, 11:5). A tak rozhodova-
lo posledné stretnutie medzi Grežom
a Podpinkom. Domáci hráč napokon
vyhral 3:1 (8:11, 11:8, 11:9, 11:7). Mala-
čania ukázali napriek prehre 2:3, že stol-
ný tenis hrať vedia, a tak Pohár ETTU
čestne opustili.

V Superlige v skupine B získali zatiaľ
víťazstvo nad Sporiteľňou Bratislava
a remízu s KST Mokré Lazce. Priaznivci
stolného tenisu si ich výkony v základ-
nej časti Superligy môžu ešte pozrieť
11. decembra v súboji s bratislavskou
Sporiteľňou. Vylučovacie zápasy play –
off sa uskutočnia v budúcom roku, ak sa
Malačanom podarí obsadiť jedno z pr-
vých štyroch miest v šesťčlennej skupi-
ne. A tak veríme, že v slovenskom der-
by bude stolnotenisová herňa plná divá-
kov. –ap– 

Malacky so cťou

Futbal v ženskom podaní

Na štart 18. ročníka Malackej desiat-
ky sa postavilo 97 pretekárov v 11 kate-
góriách. Po prvý raz štartovali samostat-
ne muži nad 60 rokov, čím organizátori
vyhoveli požiadavke rekreačných bež-
cov. Tradiční organizátori komisia škol-
stva, mládeže a športových činností
MsZ Malacky, MDĽ, MO Matice sloven-
skej, Zväz mladých na Slovensku a AC
Malacky za spolupráce ďalších orga-
nizácií ako VÚ CO, PZ SR, MsP či zdra-
votníkov z RZS zorganizovali podujatie
na výbornú, o čom sa pochvalne zmie-
nili účastníci i primátor mesta RNDr. Jo-
zef Ondrejka, ktorý sa zúčastnil vyhod-
notenia pretekov. Slovami chvály nešet-
ril ani predseda Slovenského bežeckého
spolku JUDr. Jozef Baráth. V tomto roč-
níku potešilo i pekné umiestnenie do-
mácich pretekárov z AC Malacky, ktorí
sa medzi bežcami zo západného i stred-
ného Slovenska nestratili. 

Výsledky najlepších:
žiaci – 1. Michal Kozel (AŠK Inter

Bratislava, 36:54,00 min.), 2. Marián Vrá-
bel (AMK Nové Zámky), 3. Pavol Bielik
(AŠK Inter Bratislava)

dorastenci – 1. Imrich Magyar (AMK
Nové Zámky, 33:03,00 min.), 2. Peter
Palkovič (AK Holíč), 3. Roman Palkovič
(AK Holíč)

muži do 30 rokov – 1. Edvard Králik
(Dunajská Lužná, 32:25,75 min.), 2. Pe-
ter Mikula (AŠKP Žilina), 3. Martin Hor-
ský (AC Malacky)

muži od 30 do 40 rokov – 1. Miro-
slav Haninec (ŽP Šport Podbrezová,
32:48,93 min.), 2. Ladislav Findl (Bratisla-
va), 3. Ján Moravec (Myjava)

muži od 40 do 50 rokov – 1. Milan

Vrábel (AMK Nové Zámky, 34:52,00
min.), 2. Alec Carter (Rača), 3. Ladislav
Jaško (Devínska Nová Ves)

muži od 50 do 60 rokov – 1. Milan
Nižnan (BBS Bratislava, 39:00,00 min.),
2. Jozef Krčmár (Bratislava), 3. Ján Šte-
kauer (Bratislava)

muži nad 60 rokov – 1. Erich Köplin-
ger (BBS Bratislava, 41:22,00 min.), 2.
Vladimír Suchán (Suchá nad Parnou)

žiačky – 1. Jana Sedláková (AC Ma-
lacky, 48:49,00 min.), 2. Monika Tótho-
vá (AC Malacky), 3. Magda Sršňová (AC
Malacky)

dorastenky – 1. Michaela  Vagašová
(AC Malacky, 40:45,00 min.), 2. Erika
Bernáthová (Dvory nad Žitavou)

ženy do 34 rokov – 1. Erika Šteiková
(Brezová pod Bradlom, 43:55,00 min.),
2. Silvia Griečová (Mirdžes Klub Galan-
ta), 3. Zuzana Mitzingerová (Banská
Bystrica)

ženy nad 34 rokov – 1. Mária Krčmá-
rová (Bratislava, 46:33,00 min.), 2. Mar-
gita Rusňaková (AMK Nové Zámky), 3.
Anna Voleková (BBS Bratislava)

najmladší pretekár – Pavol Bielik
(AŠK Inter Bratislava, ročník 1990)

najstarší pretekár – Vladimír Suchán
(Suchá nad Parnou, ročník 1933)

najrýchlejší žiak z Malaciek – Erik
Tesár (AC Malacky, 47:13,00 min.)

najrýchlejšia žiačka z Malaciek – Ja-
na Sedláková (AC Malacky, 48:49,00
min.)

najrýchlejší Malačan – Martin Hor-
ský (AC Malacky, 34:24,00 min.)

najrýchlejší pretekár – Edvard Králik
(Dunajská Lužná, 32:25,75 min.)

Organizačný výbor Malacká X
ANTON PAŠTEKA

Traja chýbali do stovky
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