
Človek je silný iba dovtedy, kým sa nič 
nedeje. Táto pravda doslova vystihuje 
častý postoj mnohých z nás o otáz-
kach pravidiel civilnej ochrany a k pri-
jímaniu informácií z tejto oblasti. Ľa-
hostajné k nim však nesmú zostať sa-
mosprávy a ich predstavitelia.

Aj preto Krajský úrad v Bratislave, odbor 
krízového riadenia organizoval sériu škole-
ní a cvičení v okresných mestách, ktorá ma-
la 27. novembra bodku v Malackách. 

Veľké cvičenie CO trvalo dva dni a do 
akcie boli zapojené dva obvody – Malac-
ky a Senec. Prvú časť predstavovalo štáb-
ne cvičenie orgánov krízového riadenia 
(Krajský úrad Bratislava, Obvodný úrad 
Malacky, ich krízové štáby a Bezpečnost-
ná rada obvodu Malacky). Predmetom sa 
stalo riešenie krízových situácií v prípade 
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ÚVODNÍK

Právo 
a zodpovednosť

Aké je len výhodné poznať aspoň čo-
-to z množstva paragrafov a legislatívnych 
zmien, ktoré za pochodu pretvárajú naše 
každodenné bytie bez toho, aby sme si to 
uvedomovali. Právo zaručuje poriadok 
a uľahčuje plavbu životom. Zákon a právo 
ľuďom, inštitúciám i štátu ukladajú povin-
nosti, ale poskytujú aj netušené možnosti. 
Aby sme ich však využili vo svoj prospech, 
musíme o nich najskôr vedieť a poznať 
ich. Ak napríklad poznáme Zákon o ochra-
ne spotrebiteľa, smelo si môžeme vypýtať 
účet od predajcu, ktorý nám ho sám rad-
šej neponúkol, pretože podľa neho „tovar 
je v akcii, a tak sa naň nevzťahuje ani záru-
ka”. Mnohí z nás nad takýmto vysvetlením 
len mávnu rukou, vezmú kúpený tovar 
a odídu – nebudú sa predsa hádať pre pár 
korún. Niektorí pokrútia hlavou a odídu 
nakúpiť inam a iní vysvetlia suverénovi za 
pultom (ktorý až pridobre pozná svoje 
povinnosti a zákazníkove práva), že pred 
obchodnou inšpekciou by jeho slová ne-
obstáli a trvajú na svojej požiadavke, kým 
nedostanú, čo žiadajú. A svoje právo si 
vydobyjú. 

Za nami je už 16. rok slobody, no do-
dnes sa máme čo učiť. Štátny sviatok 17. 
november nám opäť pripomína, že zrúte-
ním diktatúry – pre niekoho možno poho-
dlnej – väčšina z nás očakávala najmä ob-
rovské možnosti a zmeny. To áno, len-
že k novým právam klíčiacim zo starých 
princípov demokracie sa nepozorovane 
prikmotrila aj nebývalá zodpovednosť za 
každý krok, ktorý v živote urobíme. Zod-
povednosť voči sebe, voči rodine, okoliu, 
ale aj voči krajine, štátu, voči svojim po-
tomkom i voči celej planéte. Čas na ľahos-
tajnosť ešte nedozrel, priatelia. Ešte nie je 
tak dobre, aby nemohlo byť lepšie. Pozná-
me problémy doby a dobre vieme, že 
k ideálu je ďaleko. V každom prípade sa 
však k nemu môžeme pokúsiť priblížiť. 
Teraz prichádza naša chvíľa. Pevne sa 
chopme svojho práva, starostlivo sa za-
myslime a poďme voliť...

TATIANA BÚBELOVÁ

Pokračovanie na 4. strane

 DVOJDŇOVÉ CVIČENIE CO V MALACKÁCH

 Aj v mieri vznikajú situácie podobné vojne

Pre žiakov ZŠ bol nácvik evakuácie školy hrou, správali sa však  disciplinovane podľa pokynov 
dospelých. 

Mestský úrad v Malackách 
srdečne pozýva na 

slávnostné otvorenie 
Klientskeho centra 
Kancelárie 
prvého kontaktu, 
ktorým sa úspešne zavŕši projekt 
O KROK BLIŽŠIE KU KLIENTOVI. 
Podujatie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 
1. decembra o 10.30 h, bude zároveň 
dňom otvorených dverí v MsÚ v Malac-
kách. Využite možnosť ako jedni z pr-
vých vzhliadnuť priestory, ktoré budú ur-
čené predovšetkým na vybavovanie po-
žiadaviek vás občanov. Rovnako budete 
mať možnosť nazrieť pod pokrievku kaž-
dodennej činnosti vašej samosprávy. 
V tento deň sa uskutoční aj zasadnutie 
MsZ o 14.00 h.

Vybudovanie kamerového monitoro-
vacieho systému v Malackách bolo za-
radené medzi prioritné úlohy mesta, 
ktoré vyčlenilo z mestského rozpočtu 
pre rok 2005 i potrebné prostriedky. 
Ďalším významným momentom bolo 
pozitívne rozhodnutie Rady vlády SR 
pre prevenciu kriminality podporiť 
žiadosť mesta o finančnú podporu 
projektu vo výške 400-tisíc Sk. Tieto 
skutočnosti prihrávajú faktu, že už 
čoskoro sa Malacky ocitnú pod dohľa-
dom kamier.

O situácii sme sa porozprávali s náčelní-
kom Mestskej polície v Malackách Mgr.
 Ivanom Jurkovičom.

Na čo je dobrý kamerový systém?
Mestský kamerový systém (ďalej MKS) 

slúži k dohľadu nad dodržiavaním verejné-
ho poriadku v meste a zároveň je prostried-
kom prevencie pouličnej trestnej činnosti 
a páchania priestupkov. Kamerovým moni-
toringom sa dokázateľne znižuje kriminali-
ta. Inštalovanie bezpečnostných kamier pri-
vítajú disciplinovaní občania. Kamerový 
systém im dodá pocit väčšieho bezpečia. 
Naopak u porušovateľov zákona bude vy-

volávať strach z odhalenia, čo skoriguje ich 
správanie. Okrem reálneho zachytenia prá-
ve prebiehajúcich udalostí bude zabezpe-
čovaný i videozáznam, ktorý môže poslúžiť 
k analýze udalostí alebo vyšetrovaniu.

Na miestach, kde budú kamery umiest-
nené, nebude už dochádzať k protipráv-
nemu konaniu?

MKS samozrejme nezabráni protipráv-
nemu konaniu automaticky. Nie je fyzickou 
bariérou, ktorá sa nedá prekonať a ani ne-
nahrádza okamžitý policajný zásah. Pomá-
ha však chytiť páchateľa priamo pri čine. 
Taktiež odrádza potenciálneho páchateľa 
od spáchania deliktu. Pomocou záznamov 
kamier bude možné prípadných páchate-
ľov rýchlejšie nájsť a usvedčiť. 

Nebojíte sa toho, že kamery sa stanú 
terčom útoku vandalov?

Kamera v podstate stráži sama seba. Sú-
časný štandard je už taký, že kamery sa to-
čia – dokážu vidieť na všetky strany i „pod 
seba”. Pri vhodnej kombinácii polohy ka-
mery a jej prevádzkového režimu kamera 
zachytí páchateľa ešte pred jej poškode-
ním. Službukonajúci príslušník môže na 
miesto vyslať hliadku za účelom zadržania 
páchateľa a pomocou získaného záznamu 

Malacky pod dohľadom 
kamier 

Pokračovanie na 2. strane

Aj napriek tomu, že svätý Martin neprišiel 11. novembra pred františkánsky kostol na bie-
lom koni, rozdával svetielko nádeje (aj v snehovú nádielku) zažatím svetlonosičov. Vytvo-
rený Svätomartinský lampášikový sprievod na čele s Martinom sa organizovane presunul 
k Pamätníku SNP, kde naďabil na žobráka. Tu sa pred očami všetkých odohrala legendár-
na scénka zo života svätého Martina, ktorý rozpolil svoj plášť, aby zahrial úbožiaka. Podľa 
tohto vzoru sa deti rozdelili s pripravenými svätomartinskými makovými rožtekmi. Podu-
jatie už po tretíkrát v Malackách zorganizovalo OZ M.L.O.K.             -lucy-, foto: S. Osuský

Ako využiť potenciál, ktorý skrýva úze-
mie spoločných hraníc Slovenska, Rakúska 
a Maďarska (žije v ňom 6 miliónov obyvate-

ľov)? Touto otázkou sa zaoberali účastníci 
workshopu, ktorý sa v dňoch 28. – 30. ok-

SLOVENSKO-RAKÚSKO-MAĎARSKÁ CESTA K EURÓPSKYM FINANCIÁM

Anglické záhrady novým 
motívom spolupráce

„V Eisenstadte Joseph Haydn, vo Fertöde Esterházyovci, v Malackách Pálfiovci 
– ponuka zvučných mien môže prilákať na naše územie európskych turistov. 
Avšak iba mená nestačia,” zhodli sa účastníci stretnutia, ktoré pripravila spoloč-
nosť KNOLL zaoberajúca sa regionálnym rozvojom Dolného Rakúska.

Pokračovanie na 2. strane



bude možné páchateľa identifikovať a jeho 
protiprávne konanie dokázať.

Sú názory, že kamerový systém zasa-
huje do súkromia. Aký je váš názor?

Takmer vo všetkých väčších mestách na 
Slovensku je MKS už v prevádzke. Ľudia vo 
väčšej miere pozitívne hodnotia monitoring 
verejných priestranstiev. A skúsenosti sú ta-
ké, že je skôr požiadavka na rozšírenie MKS 
o miesta, kde kamery ešte umiestnené nie 
sú. Je potrebné si uvedomiť, že obrazový 
signál nie je určený pre verejnosť, ale pre iba 
malý okruh užívateľov (mestská polícia, poli-
cajný zbor, prípadne iný bezpečnostný or-
gán). Režim dispečerského pracoviska bude 
zaistený tak, aby manipuláciu s technikou 
vykonávala kompetentná a vyškolená obslu-
ha a aby bol zabránený vstup nepovolaným 
osobám. Okrem toho, pokiaľ nebudú vyho-
tovené videozáznamy využité na účely 
trestného konania alebo konania o priestup-
koch, budú podľa zákona o ochrane osob-
ných údajov do 7 dní zlikvidované. 

Kde budú kamery umiestnené a na 
základe čoho sa o tom rozhodovalo?

V prvej etape budovania MKS budú 
zriadené tri kamerové miesta: 1. svetelná 

križovatka na Kláštornom námestí, 2. roh 
Nádražnej a Radlinského ul., 3. Zámocký 
park. Ďalšie monitorované miesta budú 
zriadené v závislosti od skúseností s MKS, 
stavu verejného poriadku v jednotlivých 
častiach mesta, požiadaviek volených funk-
cionárov mesta, vybudovania prenosových 
trás či iných okolností. Pri zvažovaní kame-
rových miest sme v prvom rade hodnotili 
naliehavosť problémov, ktoré treba riešiť, 
potom finančné prostriedky a taktiež pre-
nosové trasy videosignálu, ktoré sú už 
v tomto období k dispozícii.

LUCIA POLÁKOVÁ

tóbra uskutočnil v Eisenstadte. Rakúske 
mestečko hostilo šesťdesiat hospodárskych 
pracovníkov, odborníkov na životné prostre-
die, rozvojové programy, cestovný ruch i zá-
hradných architektov, ktorí sa spoločne zao-
berali otázkou rozvoja „jemnej” či „citlivej” 
turistiky. Stretnutia sa zúčastnili aj zástupco-
via nového člena prihraničnej siete parkov 
– mesta Malacky: Ing. Michal Šišolák, mana-
žér projektu Obnova a rekonštrukcia Zá-
mockého parku, RNDr. Božena Orgoňová 
z oddelenia životného prostredia MsÚ, 
a Mgr. Ivana Potočňáková, vedúca Kancelá-
rie prvého kontaktu MsÚ (do kompetencie 
kancelárie patrí aj propagácia mesta a roz-
voj cestovného ruchu). 

Dedičstvo predkov
Sieť prihraničných parkov má sedem 

členov a pred sebou náročnú úlohu: sprí-
stupnenie parkov obyvateľom miest na od-
dych a rekreáciu, zabezpečenie marketin-
gu územia a iniciovanie takzvanej „citlivej” 
turistiky, ktorá bude brať ohľad na dedič-
stvo predkov, a súčasné garantovanie 
ochrany životného prostredia v parkoch. 
Šesť desiatok odborníkov sa preto rozdelilo 
do šiestich pracovných skupín, ktoré v prí-

jemnom prostredí kaštieľa v Eisenstadte 
formulovali východiská vedúce k riešeniu 
stanovených cieľov. Malačania svoj odbor-
ný potenciál vložili do druhej (zaoberala sa 
dosiahnutím tzv. regionálneho efektu) 
a šiestej pracovnej skupiny (hľadala mož-
nosti získavania zdrojov na prevádzku par-
kov a kaštieľov). 

Výsledky práce druhej skupiny prezen-
toval regionálny manažér Hermann Hansy; 
členom tohto tímu bol aj Dušan Antoš, sta-
rosta bratislavskej mestskej časti Rusovce. 
Práve Rusovce sú popri Malackách ďalším 
slovenským mestom, ktoré aktívne pracuje 
v sieti. Táto mestská časť má podobné prob-
lémy ako naše mesto: skvostný, historický, 
ale zanedbaný zámocký park a vlnitým plo-
tom obohnaný kaštieľ, o ktorý sa už niekoľ-
ko rokov súdi štát a rád benediktínov. Pri 
vysvetľovaní nevyjasnených vlastníckych 
vzťahov ku kaštieľom v Malackách i Rusov-
ciach, ktoré sa výrazne podpisujú pod 
chátranie hodnotných historických kleno-
tov, rakúski partneri len sústrastne pokyv-
kávali hlavou... 

Duch parku
Správcovia hostiteľského zámockého 

parku v Eisenstadte podali účastníkom stret-

JEDNOU VETOU

Milí čitatelia, 
ak nám napíšete do 22. novembra na 

adresu redakcie, ktorý príspevok vás zau-
jal, budete mať šancu získať šiltovku 
mesta Malacky. Tak neváhajte a zapojte 
sa! Ak chceme písať o tom, o čom chce-
te čítať, musíme poznať váš názor. Tak 
vystrihnite kupón a napíšte naň, čo vás 
zaujalo. V minulom čísle to boli najmä 
príspevky Čas, Fungujúca rodina – zdroj 
bohatstva spoločnosti, Rekonštrukcia 
hlavnej križovatky a iné. 
Spomedzi všetkých sme vyžrebovali D. 
Kohútovú z Ul. L. Svobodu v Malackách.

ZAUJALO VÁS
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Fotografie z podujatí organizovaných 
mestom Malacky, zábery z kultúrnych či 
športových podujatí, zväčnené momentky 
významných okamihov, vzácnych návštev, 
reportážne či umelecké fotky, ale aj por-
tréty – to všetko sa dá nájsť na výstave 
s názvom Celé mesto u vás doma – Ma-
lacky objektívom Stana Osuského, foto-
grafa eM TV a Malackého hlasu. 

Jej slávnostné otvorenie sa v priateľskej 
atmosfére uskutočnilo 4. novembra. Vý-
stavná sieň Spoločenského domu Mest-
ského centra kultúry v Malackách sa dôs-
tojne zaplnila a po privítaní, kultúrnom 
programe a citlivom príhovore vedúcej 
Kancelárie prvého kontaktu MsÚ Mgr. Iva-
ny Potočňákovej všetci prítomní dospelí 
návštevníci vernisáže pozdvihli poháre 
so šampanským a pripili si na úspech prvej 
výstavy človeka, ktorý dianie v meste 
prostredníctvom fotografií uverejňova-
ných v mestských médiách prináša do 
domovov Malačanov už dlhých sedem ro-
kov. 

Výstava sa koná príznačne počas Me-
siaca fotografie, pre verejnosť je prístupná 
do 20. novembra. 

Text, foto: TATIANA BÚBELOVÁ

Mesiac fotografie v Malackách 
patrí Stanovi Osuskému

Výstavu sponzorsky podporilo:

Namiesto ŠH 
Malina ručí mesto 
bianco zmenkou

28. októbra sa mimoriadne zišli po-
slanci mestského zastupiteľstva, aby sa 
vyjadrili k návrhu zmeny formy zábez-
peky za úver Dexia banky Slovensko, 
potrebnej pre podklady k projektu na 
rekonštrukčné práce v ŠH Malina. Po-
slanci nakoniec odsúhlasili zmenu zá-
bezpeky za Mesto Malacky poskytnutý 
úver 26. 5. 2000 (zostatok k 30. 9. 2005 
predstavuje sumu 14 652 469,49 Sk), 
že zábezpeka nehnuteľnosťou – ŠH 
Malina, sa nahrádza bianco zmenkou 
vystavenou na Mesto Malacky. Poslanci 
zároveň splnomocnili primátora na 
podpísanie ručenia za úver a ďalších 
dokumentov, ktoré zo zmeny zábezpe-
ky mestu vyplývajú. 

-lucy-

MIMORIADNE ZASTUPITEĽSTVO

Malacky 
pod dohľadom 
kamier 
Dokončenie z 1. strany

Sprava: Stano Osuský v spoločnosti Malačana Petra Blažíčka – amatérskeho fotografa, 
a Mgr. Antona Pašteku – dlhoročného spolupracovníka Malackého hlasu a poslanca MsZ. 

Oficiálne prednesené slová uznania sa mladému fotografovi ušli z úst vedúcej Kancelárie prvého kontaktu MsÚ Mgr. Ivany Potočňákovej.

Účasť na slávnostnej vernisáži bola posilne-
ná i o malých výtvarníkov – žiakov výtvarné-
ho odboru ZUŠ, ktorí prišli v sprievode uči-
teliek Evy Režnej a Ruženky Habovej. 

• 2. novembra sa uskutočnilo rokova-
nie medzi primátorom mesta Jozefom 
Ondrejkom a zástupcami spoločnosti 
ASO Pezinok, ktorá má záujem podieľať 
sa na budovaní závodu na triedenie od-
padu.

• Riešenie technických problémov 
v stolnotenisovej hale bolo predmetom 
stretnutia J. Ondrejku so zástupcami fir-
my MAREKA 3. novembra.

• O sociálnom zabezpečení pracov-
níkov TEKOS-u rokoval konateľ spoloč-
nosti Ing. Balúch s vedením mesta. Na 
stretnutí sa hovorilo aj o hľadaní priorít 
spoločnosti: má investovať do zariadení 
na zvoz odpadu alebo na čistenie ulíc?

• Postup vo formovaní euroregiónu 
bol hlavným bodom stretnutia na rakús-
kej pôde. Primátor J. Ondrejka so svo-
jím zástupcom J. Bullom navštívili 3. no-
vembra H. Hansyho, regionálneho ma-
nažéra z Zistersdorfu. Vytvorenie euro-
regiónu bude zodpovedať normám EÚ, 
v súčasnosti sa hľadá najvhodnejšia práv-
na forma.

• Primátor Jozef Ondrejka podpísal 
4. novembra na Ministerstve regionál-
neho rozvoja SR dve zmluvy o realizácii 
projektov. Prvý z nich bude zameraný 
na vznik turisticko-informačnej kancelá-
rie v Malackách, druhý na vybudovanie 
štrukturovanej kabeláže v Inkubátore 
Malacky.

• Zástupcovia mesta sa stretli s inves-
torom, ktorý bude na Mierovom námes-
tí realizovať projekt výstavby polyfunkč-
ného domu. Návrhom sa bude na svo-
jom najbližšom rokovaní zaoberať aj ko-
misia výstavby MsZ.

• J. Ondrejka uskutočnil 8. novembra 
v spoločnosti architektky D. Gažovej 
návštevu Zámockého parku. Jej cieľom 
bolo zmapovanie predpokladov na vy-
tvorenie športovo-oddychovej zóny 
v areáli parku. Mobilná ľadová plocha, 
ktorá bude umiestnená na hádzanár-
skom ihrisku, tak nebude jediným no-
vým športoviskom parku. Pribudne aj 
detské ihrisko, nová tribúna na kultúrne 
a spoločenské podujatia a úprava ne-
krytej tribúny na futbalovom štadióne.

• 9. novembra sa konalo ďalšie súd-
ne pojednávanie v spore, v rámci ktoré-
ho sa nájomca priestorov predajne „na 
schodkoch” domáha odkúpenia ob-
jektu.  

• O deň neskôr sa konalo stretnutie 
primátora mesta s predstaviteľmi Rádu 
menších bratov františkánov k návrhu 
nájomnej zmluvy. O tom, ako dopadli 
rokovania o prenájme kaštieľa v Zá-
mockom parku, sa dočítate v budúcom 
čísle Malackého hlasu.

-ipo-

Anglické záhrady novým 
motívom spolupráce
Dokončenie z 1. strany



nutia priamo v teréne vyčerpávajúce infor-
mácie o rozlohe parku, jeho histórii, flóre 
i faune. Dominantou domáceho parku je 
rozsiahla oranžéria. Pôvodne slúžila na pre-
zimovanie pomarančovníkov, dnes má 
v nej domov niekoľko stoviek exotických 
rastlín. V rokoch 2000 – 2003 ju mesto re-
konštruovalo s podporou EÚ a rozpočtom 
vo výške 65 miliónov šilingov. Obyvatelia 
12-tisícového Eisenstadtu so zanietením 
rozprávajú o „duchovi parku”, ktorý priaz-
nivou atmosférou, zdravím a energiou 
obohatí každého návštevníka. Pri pohľade 
na vodné plochy, rybníky, artézske studne, 

kilometre chodníkov, tisícky kríkov i diskrét-
ne zákutia maľované tisíckami farieb jese-
ne nik z účastníkov workshopu nepochy-
boval o pravdivosti slov domácich. Ďalším 
klenotom eisenstadtského parku je Leopol-
din chrám (na fotografii), ktorý slúži ako 
obradná sieň. Rímska architektúra v obkľú-
čení nekonečnej zelene, tichá Ave Mária 
a láska prvého spoločného dňa – čo viac si 
môžu novomanželia želať?

Panstvo ako na dlani 
Kaštieľ v Eisenstadte bol zimným a zá-

mok v neďalekom Fertöde letným sídlom 

Esterházyovcov. Najvyššie 
položené miesto členitého 
parku dokonca umožňo-
valo zemepánovi vidieť 
ako na dlani celé svoje 
panstvo. Staral sa oň dob-
re, len škoda, že povojno-
vý príchod éry proletariátu 
zanechal na jeho podobe 
trvalé škvrny. Tie sú vidi-
teľné na budove zámku 
i anglickej záhrade vo Fer-
töde, ktorý je nazývaný 
maďarským Versailles, po-
známe ich aj z Malaciek. 

Záverečný deň work-
shopu bol venovaný pre-
hliadke záhrad v rakúskych 
mestách Schlosshof a Ec-
kartsau. 

Aj toto pracovné stret-
nutie ukázalo, že hoci miera „zachovanos-
ti” záhrad a kaštieľov na Slovensku, v Ma-
ďarsku a Rakúsku je výrazne odlišná, samo-
správy vo všetkých troch krajinách majú 
spoločný problém: kde vziať financie na 
ich údržbu a prevádzku? Účastníci stretnu-
tia formulovali závery workshopu do odpo-
rúčaní a konkrétnych námetov na vznik 
projektov, ktoré s prispením štrukturálnych 
fondov môžu vytvoriť z prihraničného troj-
uholníka atraktívny región. 

IVANA POTOČŇÁKOVÁ
Foto: autorka

V júli 1996 skupinka mladých nadšen-
cov založila v Malackách občianske 
združenie Neverland s cieľom vytvárať 
podmienky pre kultúrne vyžitie hlavne 
mladých ľudí, ktorí svojou činnosťou 
prispejú k obohateniu kultúrneho živo-
ta v Malackách. Už pri založení združe-
nia bolo víziou jej členov zrealizovať 
projekt sprevádzkovania Kultúrno-spo-
ločenského centra pre mladých s prí-
značným názvom Priestor. 

V roku 2001 sa podarilo „sen” naplniť – 
v objekte mesta na Záhoráckej ulici. Po 
troch rokoch sa však „snívanie” končí. 
„Chceli sme pokračovať, nepodarilo sa,” 
hovorí dnes predseda OZ Neverland Oto 
Divinský. Práve s ním sme sa porozprávali 
o príčinách straty Priestoru i ďalších aktivi-
tách pre mladých, ktoré sú buď minulos-
ťou, alebo nás len čakajú.

Už pol roka bez Priestoru
Aktivity v KCM Priestor začali upadať 

ešte pred letnými prázdninami. Mnohí jeho 
stáli návštevníci dúfali, že na jeseň sa čin-
nosť opäť rozbehne, žiaľ, nestalo sa tak. „S 
KCM Priestor končíme, ale činnosť združe-

nia pokračuje v spolu-
práci s MCK ďalej. Potvr-
dilo sa staré známe hes-
lo – čo je nové, to zauj-
me. Záujem o aktivity 
v Priestore bol zo začiat-
ku veľký, postupne však 
klesal a členská základňa nemala dostatok 
síl na jeho prevádzkovanie,” hovorí O. Di-
vinský. „Všetci z Neverlandu sme pracujúci 
a Priestoru sme obetovali všetok voľný čas. 

Nemohli sme si dovoliť zamestnať niekoho, 
kto by nám s prevádzkou pomáhal. Neho-
voriac už o stave objektu. Vyžaduje si re-
konštrukciu, neboli sme schopní investovať 
do neho viac času a najmä peňazí,” dodá-
va.

Menšinové žánre nie sú v kurze 
Členovia Neverlandu dávali priestor 

v Priestore hviezdam i začínajúcim kape-
lám menšinových hudobných žánrov. „Ma-
lačanom už za tie roky ponúkli takmer 
všetko. Okrem Polemicu a Hexu. Nakoniec 
sa obe skupiny podarilo dotiahnuť na Prvo-
májové Malacky. Je však všeobecne zná-
me, že v prípade menšinových žánrov kle-

sá záujem.” Podľa O. Divinského má dnes 
zelenú skomercionalizovaný typ zábavy 
nízkej úrovne. Typickým príkladom bolo 
vypredanie lístkov na travesti šou Kráľovné 
noci a naopak iba zopár divákov bolo na 
podujatiach Malackej hudobnej jari, ktorá 
hostila kvalitných muzikantov. V Priestore 
mali mladí možnosť vzhliadnuť i kvalitné 
klubové filmy. Túto stratu by im mal vykom-
penzovať rozbiehajúci sa filmový klub pri 
MCK. „Nevylučujem, že sa pri MCK vytvorí 

i Klub mladých. OZ Neverland určite bude 
vždy pomáhať. Koncerty budú sporadické, 
no možno o to viac sa budú ľudia tešiť. Na-
miesto mladých skupín by sme chceli pozý-
vať také, čo už majú niečo za sebou.”

Krstný bol hrdý
Na otázku, či sú dnes mladí iní ako pred 

desiatimi rokmi, reaguje predseda OZ Ne-
verland takto: „Sú približne rovnakí. Všetko 
si však žiada obetu. Mladí dnes nemajú 
peniaze, kontakty... Ak by sa našiel môj ná-
stupca, rád mu pomôžem. Treba si však 
uvedomiť, že ide o veľký kolobeh činností, 
ktoré možno prirovnať k „podnikaniu” bez 
očakávania zisku. Aj ja som musel mať oko-
lo seba tím ľudí, ktorí mi pomáhali. Bez 
nich by sa to iste nedalo.” Aj napriek tomu, 
že osud Priestoru je spečatený, všetci, ktorí 
sa na jeho prevádzke podieľali, odchádzajú 
s hrejivým pocitom. „Nechcem si prihrievať 
polievočku, ale náš klub bol dôverne zná-
my i v celoslovenskom meradle. Mnohí sa 
sem radi vracali. Skupiny boli nadšené at-
mosférou, ktorú vytváral bezbariérový kon-
takt medzi účinkujúcim a publikom. Už aj 
tým, že ho krstil Michal Kaščák, hlavný or-
ganizátor najväčšieho hudobného festivalu 
na Slovensku Pohoda a spevák skupiny Bez 
ladu a skladu. V hudobnej alternatívnej klu-
bovej brandži mal KCM priestor svoju pozí-
ciu. Kluby vznikajú a zanikajú aj inde. 
Chceli sme fungovať ďalej, žiaľ, nepodarilo 
sa.” 

LUCIA POLÁKOVÁ, foto: O. Hrubý a archív 
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Predseda OZ Neverland Oto Divinský:

 „Chceli sme pokračovať, nepodarilo sa”

• 124 koncertov skupín z rôznych kútov Slovenska i zahraničia:
Slovensko: AC+, Strana 156, Pro-Zac, Setback, Second Hand, Malevil, Mišo Kaščák, 

Elektra, Requiem, Bloody Mary, Sifón, Para, Neuropa, Atria, Karol Malý, Žalman Brothers 
Band, Reel, Krtinec, Živé Kvety, No Perfect, Chiki liki tu-a, Vŕbovskí víťazi, Shellwoy, Karol 
Mikloš & Second Nature, Blue Sundown, NoiseCut, Ska Pra Šupina, Instant, Acornhoek, 
Moby Dick, Vlado Zetek, Dlhé diely, Slniečko - Punto a rybacé hlavy, RIMM, Karpatskí 
pastieri, Naša parta, Le Payaco, Azimuth, Gate, Answer, Soňa Horňáková, Red Guy, Smo-
la a hrušky, Stares, Autodrom, Naozzay, Hot Air, Kvety nikotínu, Free Inna Cage (kapela 
superstar Sama Tomečka), Tornádo Lue, Vetroplach – Česko: Traband, Ahmed má hlad, 
Fru Fru, Radůza (česká speváčka roku 2003), Zuzana Navarová & KOA, Skrol, Vypsaná 
fixa – Poľsko: Paprika Korps, Job Karma – Nemecko: Nautilus Deconstruction, Slackism, 
Dobra Minus – USA: Damian Catera, Schloss Tegal, Kukuspit

Značná časť uvedených skupín si koncert v Priestore zopakovala, niektoré dokonca aj 
viackrát.

• 6 divadelných predstavení:
Mladí herci z Divadla na hambálku s hrou Sympózium (2x), Slovenské mimo diva-

dlo Bez prípravy (2x), divadelné improvizácie (2x)
• 3 filmové festivaly:
Jeden svet 2003 (19 filmov), Jeden svet 2004 (13 filmov), Kultúrne bohatstvo bez 

hraníc 2004 (10 filmov)
• 122 filmových predstavení v rámci Biografu
Priestor dostali hlavne európske filmy, v poslednom čase aj snímky českej a sloven-

skej produkcie. Na realizácii týchto filmových predstavení sme spolupracovali s filmo-
vými spoločnosťami SPI International SR a Bonton Home Video SR.

• 29 literárnych večerov 
Literárne večery boli venované dielam svetových spisovateľov. 
• 27 diskusných klubov/cestopisov
Počas diskusných klubov/cestopisov sme sa stretli s rôznymi zaujímavými ľuďmi – 

od primátora Malaciek až po horolezca Miloša Kuchárka.
• 153 klubových večerov
Pod klubovými večermi sa skrývajú všetky aktivity klubového charakteru, ako napr. 

liga v hre Človeče, nehnevaj sa, karnevaly, tematické večery a párty, atď.
• 43 divadiel hudby
Tematické večery venované hudobným interpretom.

Čo sa v KCM Priestor za tri roky udialo: Tretia sviečka sa na torte už nerozhorela.

Skupina Ska Pra Šupina si Priestor veľmi obľúbila. V Malackách bola ako doma.

V zámockom parku vo Fertöde
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VYSYPANÉ Z OBÁLOK

MALACKÝ HLAS 20/2005
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havárie Jadrovej elektrárne Jaslovské Bo-
hunice a nácvik postupu pri teroristickom 
útoku. 

Pred MsÚ predvádzali 
aj špecialisti v skafandroch 

Druhý deň bol zaujímavý praktickými 
ukážkami činnosti výdajného strediska 
prostriedkov individuálnej ochrany. Zá-
chranné zložky Integrovaného záchranné-
ho systému demonštrovali postup pri likvi-
dácii podozrivej zásielky priamo pred 
MsÚ v Malackách. Členovia hasičského 
a záchranného zboru predviedli prácu 
v ochranných odevoch a so špeciálnymi 
zariadeniami na zbernom mieste pre oso-
by, ktoré sa dostali do styku s podozrivou 
zásielkou a mali podstúpiť dekontaminá-
ciu. Starostovia a primátori okolitých obcí, 
ktorým bolo cvičenie predovšetkým urče-
né, mali možnosť sledovať aj činnosť ob-
sluhy kontrolného stanoviska pri evakuácii 
najnovšej malackej ZŠ na Štúrovej ulici. 

Elektronický manuál 
pre starostov

Krajský úrad ako hlavný organizátor po-
núkol aj novú formu, ako ukázať predstavi-
teľom obcí, čo je v stave ohrozenia ich po-
vinnosťou. Oficiálny plán ochrany pre prí-
pad havárie jadrovej elektrárne v podobe 
200-stranového dokumentu sa ukázal pre 
prax nie práve najvhodnejšou smernicou. 
Priveľa odborných termínov najmä z oblas-
ti chémie ho robí dosť nezrozumiteľným 
a nepraktickým. Preto KÚ pre obce vypra-

coval nový manuál s jednoduchými usmer-
neniami pre rozličné situácie ohrozenia 
a zhmotnil ho do CD nosiča tak, aby si mo-
hol so sebou odniesť každý účastník cviče-
nia.

Malacky majú skvelých odborníkov 
Podľa slov vedúceho odboru krízového 

riadenia KÚ Ing. Jána Sandtnera Malacky 
boli zo všetkých obvodov v celom Brati-
slavskom kraji najlepšie pripravené. A to je 

dobre, pretože v súčasnosti aj život v mieri 
prináša situácie, ktoré svojím charakterom 
sú podobné vojnovým podmienkam. Je 
nesmierne dôležité rátať s nimi, hoci si 
všetci želáme, aby nás nikdy nestretli. Ob-
rovskú úlohu v tomto smere zohráva samo-
správa, pretože na jej pleciach leží zodpo-
vednosť za prípravu a informovanie obyva-
teľstva o možných rizikách a reakciách na 

ne. Cvičenie CO v Malackách bolo posled-
ným z dvojročného cyklu školení obvod-
ných úradov a ich krízových štábov. Pred-
nosta ObÚ v Malackách Milan Zavřel však 
na záver avizoval, že určite nie nadlho, pre-
tože už na budúci rok sa má pokračovať 
cvičeniami jednotlivých zložiek priamo 
v obciach. 

TATIANA BÚBELOVÁ, foto: S. Osuský

Od 24. októbra sa v Spoločenskom 
dome Mestského centra kultúry pre-
mietal celoštátne propagovaný súbor 
krátkych filmov so zameraním sa na 
ekológiu sveta. Mal to byť zaujímavý 
a poučný program.

Študenti základných a stredných škôl 
si mali doplniť svoje vedomosti z oblasti 
ochrany životného prostredia, triedenia od-
padu či využívania alternatívnych zdrojov 
energie. O veľkom záujme však napokon 
nemohlo byť ani reči. Do očí bila predovšet-
kým samotná „kvalita” filmov, ale i slabučká 
videoprojekcia. Dabing z angličtiny a nem-
činy sa ponášal na simultánne tlmočenie 
z prejavu zahraničného politického hosťa. 
Chýbal nápad, nuda z plátna sa preniesla 
i medzi divákov. Výsledok: pôvodne sa ma-
lo premietať v štyroch dňoch. Premietalo sa 

napokon len v pondelok a utorok, ostatné 
školy stratili záujem a účasť na premietaní 
odriekli. I na upozornenie mestského úra-
du, že kvalita filmov je nízka. Takýmto spô-
sobom len ťažko možno apelovať na mla-
dých ľudí, aby sa zamýšľali nad smrteľnou 
hrozbou dnešných globálnych problémov, 
týkajúcich sa narušeného ekosystému. 

Agentúra Tristan, ktorá bola hlavným 
spoluorganizátorom festivalu, zaslala Mest-
skému úradu v Malackách na poslednú 
chvíľu odporúčané kolekcie krátkych fil-
mov. Až na jeden, všetky mali premiéru už 
minulý rok. Treba dodať, že tento projekt sa 
v minulosti uskutočnil pod záštitou Minister-
stva školstva SR, ktoré bolo tento rok mimo 
hry. Festival už finančne nedotovalo. Nec-
hajme sa prekvapiť úrovňou filmov na bu-
dúci rok!

-jaki-

Problémy 
Nemocničnej, 
a. s.

Prednedávnom v médiách odzneli po-
chybnosti z úst ministra zdravotníc-
tva R. Zajaca v súvislosti s rapídnym 
nárastom výkonov v malackej nemoc-
nici a ich bezproblémovým prepláca-
ním zo strany zdravotných poisťovní. 
Predstavitelia Nemocničnej, a. s., cíti-
li potrebu obhájiť svoje úspechy a vy-
vrátiť neopodstatnené podozrenia, 

preto 27. 10. zvolali tlačovú besedu, na 
ktorej vystúpili riaditeľ Nemocničnej, a. s., 
MUDR. R. Bardún a člen jej predstavenstva 
Ing. R. Veselka. O účasť na tlačovke požia-
dal aj malacký primátor RNDr. J. Ondrejka, 
ktorý vníma tieto iniciatívy ako ohrozenie 
a obáva sa možného politického pozadia 
vyplývajúceho z konfliktu medzi minister-
stvom a Všeobecnou zdravotnou poisťov-
ňou, v ktorom by sa malacká nemocnica 
mohla stať rukojemníkom. Ako Malačan, 
primátor mesta i predseda Združenia miest 
a obcí záhorskej oblasti cíti zodpovednosť 
za osud jediného, a pritom spádového 
zdravotníckeho zariadenia v širšom okolí. 
Preto konkrétnymi argumentmi podoprel 
vysvetlenie významu malackej nemocnice 
pre celý región a vyslovil znepokojenie nad 
zbytočnými invektívami v čase, keď Malac-
ky majú viac kvalitných zdravotníckych od-
borníkov, moderné technické vybavenie 
a nemocnici narastá kredit medzi bežnými 
pacientmi. 

TATIANA BÚBELOVÁ

Vážená redakcia,
chcem reagovať na príspevok, ktorý bol uverejnený v Malackom hlase a týkal sa Cent-

ra zdravia na sídlisku Juh. Bola som veľmi milo prekvapená, keď som toto zariadenie 
navštívila. Nedá sa vôbec porovnať s tými priestormi, kde predtým tieto ambulancie fun-
govali. I keď lekárov nenavštevujeme radi, toto prekrásne prostredie bude na chorých 
vplývať len pozitívne. 

Opačné pocity som mala pri návšteve ambulancie ORL, ktorá sídli v budove na Mie-
rovom námestí (po bývalom daňovom úrade). Pacienti sú nútení čakať v ošarpanej špi-
navej chodbe, ktorá nemá ani vetranie. Veľmi by som sa prihovárala, aby sa mesto posta-
ralo aj o priestory týchto ambulancií, ktoré navštevujú mnohí pacienti – obyvatelia Mala-
ciek a okolia. Ak nie sú peniaze na adaptáciu, mohla by sa vymaľovať aspoň chodba. 
Prosím o to za všetkých chorých ľudí, ktorí sem musia chodiť. 

MARGITA KRÁLOVÁ z Malaciek

Ekotopfilm nenaplnil očakávania ochrancov prírody. Cieľ apelovať na mladých ľudí, aby chrá-
nili okolitú prírodu, zostal nesplnený. Budeme aj v budúcnosti z vody vyťahovať kvantá od-
padkov?             Text, foto: -jaki-

Ekotopfilm v Malackách? 
Nuda!

Špecialisti v skafandroch pred MsÚ boli našťastie len súčasťou simulovanej situácie postupu likvidácie podozrivej zásielky.

Dokončenie z 1. strany

K účastníkom cvičenia sa prihovoril aj 
Ing. Ján Žáček – vedúci Odboru krízového 
riadenia obvodného úradu v Malackách.

Najbližšie vyjde MH po 30. novem-
bri. V tomto čase bude distribuovaný 
do vašich schránok. Ak vám nebude 
doručený, obráťte sa na pobočku 
malackej pošty.

 Ocenenie za kvalitnú prácu
Gymnázium na Ul. 1. mája v Malac-
kách dosiahlo ďalší úspech. V ponde-
lok 7. novembra totiž jeho zástupcovia 
v posluchárni Prírodovedeckej fakulty 
prevzali bronzovú medailu za dlhodo-
bú kvalitnú prípravu študentov pre 
štúdium na tejto fakulte, a to najmä 
v odboroch biológia, chémia a geo-
grafia. 

Podujatie sa začalo prednáškou o Al-
bertovi Einsteinovi a v duchu poklony vede 
pokračoval príhovorom aj minister školstva 
Martin Fronc, keď zároveň otvoril Týždeň 
vedy na Slovensku. 

Oceneným sa prihovoril aj komisár EÚ 
pre vedu Ján Figeľ a poďakoval sa liahňam 
mladých prírodovedcov za ich tvrdú a poc-
tivú prácu.

Na Gymnáziu v Malackách úspech 
oslávili slávnostným stretnutím pedagogic-
kých i nepedagogických pracovníkov, Ra-
dy školy, rodičov a viacerých významných 
hostí, kde riaditeľka gymnázia ocenila uči-
teľov chémie, biológie a geografie, ktorí 
k úspechu v podobe bronzovej medaily 
významne prispeli. Sú to RNDr. Viera Moj-
žišová, Mgr. Želmíra Nováková, Mgr. Má-
ria Walterová.

TATIANA BÚBELOVÁ, foto: archív 

Ocenenie z rúk de-
kana fakulty prevza-
la riaditeľka gymná-
zia RNDr. Elena Kraj-
čírová, ktorú v hľadis-
ku podporilo potles-
kom aj 29 študentov 
2. ročníka v sprievo-
de zástupkyne školy 
RNDr. Viery Mojžišo-
vej. 

Aj v mieri vznikajú situácie podobné vojne
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Druhá úroveň miestnej samosprávy 
v rámci hraníc administratívnych kra-
jov (ústavne nazývaný vyšší územný 
celok – VÚC) vznikla 1. 1. 2002.
Verejná správa je teda v súčasnosti or-
ganizovaná na troch úrovniach: štát – 
kraj – obec. Každá úroveň má svojich 
volených predstaviteľov, rozdelené úlo-
hy a zodpovednosť. Niektoré úlohy sú 
delené medzi štátnou správou a samo-
správou. Volení predstavitelia všetkých 
troch úrovní (Národná rada, zastupi-

teľstvo VÚC, mestské/obecné zastupi-
teľstvo), ako aj primátori miest/
starostovia obcí a predsedovia samo-
správy VÚC sú volení na základe vše-
obecného, rovného a priameho voleb-
ného práva tajným hlasovaním na ob-
dobie 4 rokov.

Kompetencie VÚC
• právnická osoba (majetok, rozpočet, 

personálna nezávislosť...),

• finančná autonómia (postupne 1. 1. 
2004),

• záväzné nariadenia, referendum,
• cesty II. a III. triedy, hromadná doprava,
• územné plánovanie, regionálny rozvoj,
• stredné školstvo, zdravotníctvo, sociálne 

veci, kultúra,
• medzinárodná, cezhraničná a vnútro-

štátna spolupráca.
Pôsobnosti na jednotlivých úsekoch 

prechádzali na samosprávny kraj postup-
ne, a to s účinnosťou od 1. januára 2002.
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Voľby 
do Bratislavského 
samosprávneho 
kraja
V sobotu 26. novembra sa o 7.00 h 
otvoria volebné miestnosti a obča-
nia budú môcť pristúpiť k volebným 
urnám, aby rozhodli o tom, ktorí 
predseda BSK a poslanci budú ob-
hajovať ich občianske záujmy v re-
gionálnych parlamentoch v nadchá-
dzajúcom volebnom období. 
Svoj hlas budú môcť odovzdať do 
22.00 h piatim spomedzi kandidá-
tov na poslancov VÚC a jeden no-
minantovi na predsedu VÚC. 

• • • 
V uplynulom čísle sme uviedli zo-
znam ulíc, ktoré spadajú do dvanás-
tich volebných okrskov na území 
mesta. Ak ste si nestihli zazname-
nať, do ktorého z nich patríte, 
zoznam môžete nájsť v eM TV a na 
vývesnej tabuli MsÚ. 

MÔJ POSTOJ

Sú voľby do VÚC voľbami 
strán alebo osobností?
Chvála slobody

Na počiatku všetkých veľkých krokov v histórii je vyhlásenie o nezávislosti alebo 
vyjadrenie príslušnosti. My, čo sme nikdy žiadny veľký krok neurobili, nemuseli sme 
deklarovať nič, a teda môžeme smelo hovoriť o tom, ako by sme sa správali, keby priš-
lo na nás. O nezávislosti a príslušnosti predsa vieme svoje z novín... 

Omyl – my vieme len o tom, ako sa správajú konkrétni ľudia a konkrétne strany. 
Stačilo niekoľko demokratických volebných období na to, aby slová prišli o svoju dob-
rú povesť. Nezávislosť nám znie ako ponuka k predajnosti a príslušnosť k strane alebo 
hnutiu vnímame ako stratu vlastného názoru. Tu dolu – v meste či samosprávnom 
kraji, však práve nezávislí zodpovedajú za svoje činy najväčšiemu počtu ľudí. Nikto 
im nedáva „noty”, podľa ktorých by mali spievať, nikto ich len tak nenominoval na 
straníckej kandidátke. Naopak – potrebovali súhlas ľudí ešte pred voľbami. A ľudia ne-
chajú kandidovať len tých, ktorých chcú. 

Slobodná vôľa je jednou z vecí, ktoré nás odlišujú od zvierat. Napriek tomu sú 
mnohí z nás viac prívržencami ako voličmi. Strany majú farby športových klubov a čím 
ďalej, tým viac je „zošívaných” z farieb, ktorými prešli. Davy fanúšikov majú na výber, či 
zostanú verní mužstvu – nech je hore alebo dolu – alebo sa presunú fandiť na štadión 
klubu, ktorému sa práve darí. Všetci majú takmer rovnaký program, teda ponúkajú 
podobnú hru s rovnakými pravidlami. Ide o to, čo bude po zápase. Hráči ostanú osla-
vovať v kluboch a my pôjdeme zase domov po zlých a neosvetlených cestách. Niečo 
málo sa zmení a pred ďalším volebným turnajom nám zase niekto bude strkať do rúk 
vlajky rôznych klubov. Nemôžem však mávať, keď potrebujem prsty na to, aby som si 
dobre spočítal, 
čo bude pre všetkých najlepšie. 

Potrebujem voľné ruky, čistý stôl a čistú hlavu. Najnezávislejší totiž musíme byť my, 
voliči.

          STANO BELLAN, nezávislý volič

Stranícke tričko zväzuje
Som presvedčený o tom, že vo voľbách do vyšších územných celkov by malo ísť 

o voľbu osobností odborne erudovaných, ktoré poznajú región a jeho špecifiká. Každé 
voľby, tieto nevynímajúc, majú príchuť politických nominácií. To je zjavné.

Pre kandidátov je určite výhodou, ak majú politickú podporu. Na druhej strane mu-
sia rátať s tým, že sa stanú závislými od požiadaviek politickej strany, ktorá ich nomino-
vala, a musia jej skladať účty. 

Nezávislí poslanci sa nemôžu spoliehať na „výtlak” politickej strany, a tým sú zne-
výhodnení – aj finančne. V predvolebnej kampani to majú rozhodne zložitejšie ako 
politickí nominanti. O to jednoduchšie sa im „dýcha” v priebehu volebného obdobia. 
Každopádne by však poslancom mala byť výrazná osobnosť.

PETER ĎURČO, volič-straník

Priezvisko  Meno  Titul  Vek  Povolanie  Trvalý pobyt  Názov politickej strany, politického hnutia alebo koalície 
      politických strán a politických hnutí

Bajan  Vladimír  Ing.  45  ekonóm  Lenárdova 2, Bratislava-Petržalka  Nezávislý kandidát 

Cuper  Ján  doc. JUDr. 59  vysokoškolský  Búdkova cesta 32,   Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko, Pravá 
  CSc.   pedagóg  Bratislava-Staré Mesto  Slovenská národná strana, Zjednotená Slovenská národná strana
 
Dvořák  David  Ing.  30  podnikateľ  Mamateyova 6, Bratislava-Petržalka  Občianski liberáli 
Martančík  Rudolf  JUDr.  60  právnik  Nábr. L. Svobodu 4305/36,  ÚSVIT 
     Bratislava-Staré Mesto
 Mokráň Viliam  Ing.  47  stavebný inžinier  Majerníkova 3041/38,   Kresťanská ľudová strana 
     Bratislava-Karlova Ves 
Ondriaš  Karol  DrSc.  53  poslanec NR SR  Ul. Ľ. Fullu 54, Bratislava-Karlova Ves  Komunistická strana Slovenska 
  RNDr.

Roman  Ľubomír  Mgr. art.  61  predseda  Fraňa Kráľa 25,   Slovenská demokratická a kresťanská únia, Aliancia nového 
    Bratislavského  Bratislava-Staré Mesto  občana, Strana maďarskej Koalície – Magyar Koalíció Pártja,
    samosprávneho kraja  Demokratická strana, Strana zelených na Slovensku  
Švejna  Ivan  Ing.  40  ekonóm  Šťastná 13, Bratislava-Ružinov  Hnutie Vpred 

Tatár  Peter  MUDr.  52  lekár  Palisády 34, Bratislava-Staré Mesto Občianska konzervatívna strana 
  CSc.     
Trnovec  Andrej  RNDr.  42  riadiaci pracovník  Drevená 6, Bratislava-Staré Mesto Slovenská ľudová strana 

Bratislava 3. novembra 2005 

ZOZNAM KANDIDÁTOV 
pre voľby predsedu Bratislavského samosprávneho kraja 

Volebná komisia Bratislavského samosprávneho kraja po registrácii kandidátnych listín uverejňuje podľa § 21 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych 
krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov pre voľby predsedu Bratislavského samosprávneho kraja:

Alexandra Balogová
predseda Volebnej komisie 

Bratislavského samosprávneho kraja

Trocha z histórie o VÚC 

Uverejnené číslom označené inzerá-
ty sú súčasťou predvolebnej kampa-
ne kandidujúcich subjektov. Redak-
cia nezodpovedá za obsahovú správ-
nosť a jazykovú úpravu.

31. októbra sa vo veľkej zasadačke mestského úradu zišli všetci členovia volebných komisií, aby zložili sľub, ktorým sa zaviazali dodržiavať 
ústavu a ostatné zákony.
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Pokračovanie na 8. strane
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Ing. Dušan Vavrinec (42)
prednosta MsÚ Malacky, bytom Láb 205
číslo kandidáta 39

Kandidáti na poslancov VÚC za koalíciu 
SMER – sociálna demokracia, Hnutie za demokraciu a Slobodné fórum

MUDr. Pavol Dubček (57)
lekár, bytom Martina Rázusa 17, Malacky
číslo kandidáta 5

MUDr. Juraj Frajt (37)
lekár, bytom L. Svobodu 9, Malacky
číslo kandidáta 8

František Friala (50)
riaditeľ, bytom Štúrova 68, Malacky
číslo kandidáta 9

Ing. Vladimír Jankela (47)
podnikateľ, bytom Hollého 29, Stupava
číslo kandidáta 15

5 8  9 15 39

Je lžou, 
že chcem rozbiť
Bratislavský kraj!
V niektorých médiách sa objavila ciele-
ná dezinformácia o tom, že som ako 
podpredseda ZMOSu presadzoval od-
trhnutie okresov Malacky, Pezinok a Se-
nec od Bratislavského kraja a ich pričle-
nenie do Trnavského kraja. Písal o tom 
napríklad súčasný podpredseda BSK 
Milan Vaškor v regionálnych novinách 
Malacko (44. týždeň). 
Voči týmto klamstvám sa musím jedno-
značne ohradiť. Hranice Bratislavského 
kraja sú totiž témou, ktorá je oveľa šir-
šia a netýka sa len Bratislavy. Má aj poli-
tický rozmer a súvisela by so zmenou 
viacerých ďalších zákonov. Podľa môjho 
názoru je potrebné túto tému predisku-
tovať predovšetkým s občanmi a pred-
staviteľmi miest a obcí, ktorých sa to 
týka. Jednoznačne zdôrazňujem, že toto 
nie je moja agenda a nie je to ani téma, 
ktorou sa v súčasnosti zaoberám.
Vzhľadom na to, že sa blížia voľby do 
samosprávnych krajov, v ktorých kandi-
dujem za predsedu Bratislavského sa-
mosprávneho kraja, považujem tieto 
i ďalšie dezinformácie a útoky na moju 
osobu za účelové a neférové. Verím, že 
občania budú citlivo zvažovať informá-
cie, ktoré sa k nim dostávajú z rôznych 
zdrojov. 

VLADIMÍR BAJAN

Volebný obvod 
č. 6 – Malacky

Baláž František  57 odborný referent Ul. 1. mája 96/93, Malacky Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko,
      Pravá Slovenská národná strana,
      Zjednotená Slovenská národná strana 
Biksadský  Pavol JUDr. 28  právnik  Závodská 729, Veľké Leváre Kresťanskodemokratické hnutie 
 
Bujna  Róbert   41  starosta  Kuchyňa 95  Kresťanskodemokratické hnutie 
Demeterová  Mária  Mgr.  56  poslankyňa NR SR  Dlhá 24, Lozorno  Kresťanskodemokratické hnutie 
Dubček  Pavol  MUDr.  57 lekár  Martina Rázusa 17, Malacky SMER – sociálna demokracia, Hnutie za demokraciu,
      Slobodné fórum 
Erdély  Vojtech  MUDr.  54 lekár  Zdravotnícka 989/6, Stupava Slovenská národná jednota 
Foltýnová  Adriana  MUDr.  34  očný lekár  Zohorská 64, Lozorno  Slovenská demokratická a kresťanská únia, 
      Aliancia nového občana, Strana maďarskej koalície –
      Magyar Koalíció Pártja, Demokratická strana, 
      Strana zelených na Slovensku 
Frajt  Juraj  MUDr.  37  lekár  L. Svobodu 9, Malacky  SMER – sociálna demokracia, Hnutie za demokraciu, 
      Slobodné fórum 
Friala  František   50  riaditeľ  Štúrova 68, Malacky  SMER – sociálna demokracia, Hnutie za demokraciu, 
      Slobodné fórum 
Fruš  Miroslav  MUDr.  51  lekár  Hviezdoslavova 50, Malacky Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko,
      Pravá Slovenská národná strana,
      Zjednotená Slovenská národná strana
Haramia  Marián  MUDr.  46  lekár, chirurg  Jilemnického 2377/7, Malacky  Slovenská demokratická a kresťanská únia, 
      Aliancia nového občana, Strana maďarskej koalície –
      Magyar Koalíció Pártja, Demokratická strana, 
      Strana zelených na Slovensku 
Haramia  Ľubomír   53  starosta  Pri majeri 7, Lozorno  Slovenská národná strana 
Havranová  Ľubica   51  starostka  Krivá 4, Zohor  Hnutie Vpred 
Hrica  Anton   56  rušňovodič  Karpatská 478/6, Stupava  Kresťanskodemokratické hnutie 
Jankela  Vladimír  Ing.  47  podnikateľ  Hollého 29, Stupava  SMER – sociálna demokracia, Hnutie za demokraciu, 
      Slobodné fórum 
Jánošová  Ľudmila   56  robotníčka  Bitungova 13, Stupava  Komunistická strana Slovenska 
Johanes  Milan  Ing.  50  súkromný podnikateľ Kukorelliho 5, Malacky  Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko,
      Pravá Slovenská národná strana,
      Zjednotená Slovenská národná strana
Kazarka  Robert  MVDr.  40  privátny veterinárny Jilemnického 1622/12, Stupava Slovenská demokratická a kresťanská únia, 
    lekár    Aliancia nového občana, Strana maďarskej koalície – 
      Magyar Koalíció Pártja, Demokratická strana, 
      Strana zelených na Slovensku 
Klamo  Peter   48  starosta  Jablonové 83  Slovenská národná strana 
Klas  Ivan   52  starosta  Záhradná 659, Vysoká pri Morave  Slovenská národná strana 
Kríž  Martin  Mgr.  31  pedagóg  Veľké Leváre 839  Občianska konzervatívna strana 
Kujanová  Anežka   48  samostatný odborný  Dubovského 41, Malacky  Slovenská národná strana 
    referent 
Mihalský  Karol   59  hudobník  Borinka 193  Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko,
      Pravá Slovenská národná strana,
      Zjednotená Slovenská národná strana
Minárik  Ján  JUDr.  68  právnik  Sološnica 10  ÚSVIT 
Moravčík  Ján   56  invalidný dôchodca  Jakubov č. 266  Komunistická strana Slovenska 
Moravčík  Vladimír  Ing. CSc.  59  inžinier ekonómie  J. Kubinu č. 2546/1, Malacky  Ľudová únia 
Nimsch  Richard  Ing.  25  projektový manažér Pekná 268, Veľké Leváre  Nezvislý kandidát 
Ondrejka  Jozef  RNDr.  40  primátor  M. Rázusa 23, Malacky  Nezvislý kandidát 
Oreský  Vladimír   51  robotník  Záhorácka 56, Malacky  Komunistická strana Slovenska 

ZOZNAM KANDIDÁTOV 
pre voľby do zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov 

Volebná komisia Bratislavského samosprávneho kraja po registrácii kandidátnych listín uverejňuje podľa § 16 ods. 1 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgá-
nov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Bratislav-
ského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov:       

VOLEBNÝ OBVOD Č. 6 

MH 05 F30

MH 05 F31
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 Ing. Peter Šereš
EUROFONDY PRE ZÁHORIE
Vek: 32 rokov
Povolanie: ekonomický riaditeľ
Vzdelanie: inžinier ekonómie
 t. č. doktorand na Prog-
 nostickom ústave SAV
Štúdijné pobyty: Filozofická fakulta UK
 Wirt. UNI Viedeň, AT
 RIES UNI. Houston, 
 Texas, USA
Mobil: 0911 21 00 90
E-mail: peter@seres.sk

Spokojnosť za dôveru
Vážení spoluobčania, 
dovoľte, aby som vás oslovil a uchádzal sa 

o vašu podporu s cieľom presadzovať rozvoj 
nášho regiónu a hájiť vaše želania a záujmy na 
pôde Bratislavského samosprávneho kraja.

Skutočnosťou je, že zďaleka nie sú využité 
možnosti, potenciál a ani zdroje, ktoré náš 
pohraničný okres má.

• koncepcia rozvoja na základe želaní ob-
čanov osobným stykom, vlastnou prácou 
a poznaním

• získavanie prostriedkov a spravodlivé po-
užívanie eurofondov a rozvojových fondov 
pre Záhorie 

• nekompromisný boj proti všetkým for-
mám kriminality v záujme väčšej bezpečnos-
ti občanov

• presadzovanie záujmu väčšiny občanov 
pred záujmovými skupinami, potláčanie klien-
telizmu a korupcie, transparentná komuniká-
cia s občanom a sprístupnenie informácií

• zásadné riešenie problematiky bývania, 
hľadanie finančného modelu pre novú byto-
vú výstavbu, 

• pomoc sociálne, zdravotne a vekovo od-
kázaným občanom

• vybudovanie vyššej občianskej vybave-
nosti (športoviská, služby, kultúra, obchody, 
kanalizácia )

• udržiavanie a zveľaďovanie siete zdravot-
níckych a lekárenských zariadení

• podpora rozvoja turizmu, rekreačného 
vyžitia, kultúrneho života a tvorba informač-
ného systému pre návštevníkov

• maximálny rozvoj malého a stredného 
podnikania, zvyšovanie možností cezhranič-
nej spolupráce

• alokovať nové zahraničné investície a na-
pĺňanie projektu priemyselného parku v na-
šom okrese, ktorý má najväčšiu mieru neza-
mestnanosti spomedzi ostatných okresov 
Bratislavského kraja 

• nový prístup k vzdelávaniu absolventov 
stredných škôl so zameraním na uplatnenie 
v rekonštruovanom priemysle nášho regiónu 
a podpora výučby cudzích jazykov

Sú to problémy a úlohy, ktoré sa týkajú aj 
vás a vašej budúcnosti. Som presvedčený, že 
viem pomôcť pri ich riešení. 

Ďakujem za prejavenú dôveru a každý 
hlas. S úctou

Viac info na webstránke www.seres.sk.

Nezávislý kandidát

Orth  Branislav  Mgr.  32  pedagóg  Veľkomoravská 2, Malacky Nezvislý kandidát 
Padyšák  Ján   48  súkromný podnikateľ  B. Němcovej 2203/36, Malacky  Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko, Pravá Slovenská 
      národná strana, Zjednotená Slovenská národná strana
Prokop  Dušan  Ing.  43  prednosta úradu  Malacká 428, Rohožník  Slovenská demokratická a kresťanská únia, Aliancia nového občana, 
       Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció Pártja, Demokratická strana, 
      Strana zelených na Slovensku 
Rybár  Róbert   24  manažér  Sadová 21, Zohor  Občianski liberáli 
Slezák  Pavel   41  pracovník v kultúre-manažér  Železničná 893/3, Stupava Hnutie Vpred 
Šereš  Peter  Ing.  32  ekonomický riaditeľ Ružová 1002/12, Stupava  Nezvislý kandidát 
Tedla  Vladimír  Ing.  44  manažér  Nová 44, Malacky  Nezvislý kandidát 
Valachovič  Ján   47  prednosta MÚ  Dlhá 57, Stupava  Slovenská národná strana 
Vaškor  Denis   21  študent  Plavecký Štvrtok č. 7  Slovenská demokratická a kresťanská únia, Aliancia nového občana,
      Strana maďarskej Koalície – Magyar Koalíció Pártja, Demokratická 
      strana, Strana zelených na Slovensku 
Vavrinec  Dušan  Ing.  42  prednosta MsÚ Malacky Láb 205  SMER – sociálna demokracia, Hnutie za demokraciu, Slobodné fórum
Vrablicová  Jana  MUDr.  40  lekár  Karpatská 323/4, Rohožník Nezvislý kandidát 
Záhradník  Ladislav  Ing.  57  stavebný technik  Sadová 16, Malacky  Komunistická strana Slovenska 
Záhradník  Ronald   30  obsluha čerp. stanice Malovaného 1646/4, Malacky Komunistická strana Slovenska 
  

Bratislava 3. novembra 2005

ZOZNAM KANDIDÁTOV 
pre voľby do zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov

Alexandra Balogová
predseda Volebnej komisie 

Bratislavského samosprávneho kraja

MH 05 F33 MH 05 F34
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 Umožniť pacientovi dôstojný odchod
Do knižnice Mestského centra kultúry v Malackách zavítal 25. októbra slovenský spisovateľ a niekdajší popredný lekár v oblas-
ti onkológie a liečenia tuberkulózy Anton Rákay. Na posedení predstavil niektoré svoje diela – romány Hriech a Ženská záleži-
tosť či ilustrovanú knihu pre deti Rozprávky tatranské.

PUBLICISTIKA

Takéto nádhery sa tento 
rok ukrývali vo dvore Jo-
zefa Krčmu z Jakubova 
(na fotografii). Ako čers-
tvý dôchodca si spríjem-
nil voľné chvíle pestova-
ním ozdobných dýň. Vo-
zík z haluzia stromov je 
rovnako jeho vlastnej vý-
roby. Dyňami najskôr po-
tešil susedov a známych, 
neskôr zrealizoval aj ma-
lú výstavku dyňových vý-
tvorov. Urobil tak radosť 
nielen sebe a celej rodi-
ne, ale aj samotným zve-
davým návštevníkom dvo-
ra. 

Fotografiu nám do redak-
cie poslala naša čitateľ-
ka, dcéra pána Jozefa Vie-
ra Maryniaková z Břec-
lavskej ul. v Malackách. 

Školský rok sa začal ešte len pred dvomi 
mesiacmi a predškoláci z MŠ Štúrova už 
ukázali, čo sa naučili. 27. 10. sa v jednej trie-
de stretli babičky, dedkovia, ale i mamičky 
a oteckovia, aby si na chvíľu oddýchli od 
každodenných povinností a pozreli si 
program, ktorý im pripravili deti pri príleži-
tosti Mesiaca úcty k starším. V pásme bás-
ničiek, pesničiek a tančekov deti predviedli 
svoje schopnosti, za ktoré boli odmenené 
veľkým potleskom. Od septembra predško-

láci navštevujú anglický jazyk a v programe 
samozrejme nechýbala ukážka i anglickej 
básničky. 

Na záver vystúpenia si deti zaspievali 
spolu so starými rodičmi pieseň Keď si šťast-
ný... a rozlúčili sa slovami: „Stretneme sa 
opäť na Vianoce.”

Veľké ďakujeme patrí všetkým pani uči-
teľkám za ich veľkú trpezlivosť a lásku, kto-
rú venujú našim deťom.

-mš-

 Najkrajší darček

Rákay je povestný snahou predostrieť 
čitateľovi absolútnu pravdu a nahlas hovoriť 
o tabuizovaných témach. 

Inak tomu nebolo ani pri jeho návšteve 
Malaciek, v ktorých mimochodom vyštu-
doval gymnázium a maturoval v roku 1944. 
„Moje lekárske začiatky boli hrozné,” spo-
mína. „Celý život som pracoval vo Vyso-
kých Tatrách, kde sa liečili ľudia s tuberkuló-
zou a rakovinou – mnohým už nebolo po-
moci. Videl som bolesť a beznádej.” Rákay 
sa postupne začal riadiť svojím novým pre-
svedčením: hovoriť pacientom pravdu o ich 
zdravotnom stave. Neopomína ani ďalšie 

„nežiaduce” témy. Ťažká, neúprosná doba 
a samovraždy mladých ľudí, ktorí ju nezvlá-
dajú, problematika interrupcií a eutanázie 
či otázka pokroku medicíny a možnosť dar-
covstva orgánov. S interrupciami nesúhlasí, 
tvrdí, že i ten malý človiečik v brušku má 
plné právo na život. „Humánnejšie je iste 
zabrániť neželanému tehotenstvu, ako po-
tom zničiť už započatý život,” myslí si Rá-
kay, ktorý prezradil, že na začiatku kariéry 
chcel robiť v pôrodnici. Napokon sa ocitol 
na úplne inom póle – celoživotný „balet so 
smrťou.” „Videl som toľké utrpenie a som si 
istý, že je humánne pacientovi umožniť 

dôstojnú a peknú smrť, ak už mu niet po-
moci,” hovorí a jedným dychom priznáva, 
že je teda na strane podporovateľov o uzá-
konenie eutanázie. Zároveň však podotýka, 
že treba vypracovať zákon s takmer nulo-
vou šancou jeho zneužitia. „Napísal som 
mnoho odborných diel, ale viac ma teší 
oslovovať bežných ľudí a prostredníctvom 
svojich kníh docieliť, aby tieto témy neboli 
zametené pod koberec, ale nahlas sa o nich 
diskutovalo,” uzavrel debatu osemdesiat-
ročný, vitálny a skúsený človek.

                -jaki-

6. 11. otvorilo malacké CVeČko svoje brány 
všetkým tvoreniachtivým deťom a rodičom, 
ktorí nelenili a zúčastnili sa II. ročníka Šar-
kaniády a jej tvorivých dielní. 
Opäť sme sa presvedčili, aké nádherné diela 

možno vyrobiť z papiera, bavlniek, listov, korálok 
a iných ozdôb. Tí náročnejší si stvorili i originálnych 
lietajúcich šarkanov. Pri ich výrobe im výdatne asisto-
vali naši leteckí modelári pod vedením Mira Masrnu. 

Poďakovanie patrí i našim dobrovoľným spolu-
pracovníčkam – Marcelke a Ivanke, ktoré ochotne 
pomáhali pri príprave a realizácii podujatia.

V rámci tohto nedeľného popoludnia v CVeČku 
uskutočnilo tvorivé dielne aj OZ M.L.O.K.. Počas 
nich si deti tvorili lampášiky na Svätomartinský sprie-
vod, ktorý sa uskutočnil, ako inak, na Martina 11. 11.

-cvč-

 

Tanečných súťaží je na Slovensku veľmi 
málo, preto TS Saltatrix využíva každú šan-
cu a zúčastňuje sa takmer na všetkých sú-
ťažiach, ktoré sú vyhlásené.  Bolo tak aj  
29. – 30. októbra. Štartovali sme na taneč-
nej súťaži s názvom H&T Cup 2005 v Bra-
tislave. Súťaž sa konala dva dni. Mesto 
Malacky už začali reprezentovať aj Saltat-
rix juniorky a Róbert Szabó v electric 
boggie. Saltatrix súperil so skupinami 
zvučných mien, ako Gonnies Trenčín, Uno 
teens a TST Košice, Fresh Krupina, Badula  
Bratislava alebo Maxim zo Serede. Konku-
rencia bola veľká, no aj tak sme postúpili 

do finále v disco a show kategórii. V disco 
formáciách mládeže sme vyhrali 1. miesto 
s choreografiou Súboj živlov ohňa a  vody 
a Robo s electric boggie účasť za finálové 
vystúpenie. Juniorky, žiaľ, do finále nepo-
stúpili, pretože mali silných konkurentov 
a, pravdupovediac, bola to  ich prvá pre-
miéra na súťaži. Na druhej strane zatanco-
vali na svoj vek (10 – 11 r.) veľmi dobre 
a pevne verím, že skúsenosti spolu so zá-
žitkami prispejú k úspechom na ďalších 
súťažiach, napr. na Beatfórume  Gbely  
a Victory Cupe v Bratislave.    

        -andymur-, foto: archív

Živly od Saltatrixu boli 
prvé v disco formáciách

Na fotografiách 
sú zachytení malí 
Malačania počas 
o k t ó b r o v é h o 
podujatia CVČ 
a MCK Strašidiel-
ka, dyne a masky, 
súčasťou ktoré-
ho bola i detská 
strašidiskotéka.

Úspešná šarkaniáda

Orechové tyčinky
SPOTREBA: 200 g orechov, 200 g práškového cukru, 1 bielok, 
POLEVA: 100 g práškového cukru, pol bielka

POSTUP
Zomleté orechy, cukor a bielok spracujeme na cesto, ktoré na doske posypanej práš-

kovým cukrom rozvaľkáme asi na hrúbku 1 cm a potrieme polevou. Pokrájame na rovna-
ké tyčinky, asi 1 cm široké a 7 cm dlhé, ktoré uložíme na vymastený plech a pečieme 
v mierne teplej rúre. Pri príprave polevy vymiešame cukor s bielkom do spenenia.

RECEPT PANI VOZÁROVEJ
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DROBNÁ INZERCIA

NÁŠ TIP NA NÁKUP

v supermarkete

MH 05 B4

V centrálnej časti Borskej nížiny, asi 15 km 
severovýchodne od Malaciek, leží obec 
Studienka. Žije v nej cca 1500 obyvateľov. 
Prvá písomná zmienka o obci pochádza 
z roku 1592 a obec sa vtedy nazývala (taj-
nička č. 1).
Z tohto názvu sa neskôr vyvinul maďarský 
názov Hasprunka a taktiež nemecká ver-
zia názvu v podobe Hausbrunn, ktorý mal 
významový zmysel „dom pri studni”. Práve 
prekladom nemeckého názvu vzniklo 
dnešné slovenské pomenovanie obce – 
Studienka. 
Obec patrila v minulosti k Plaveckému 
panstvu a v roku 1715 mala už 5 mlynov. 
Okrem poľnohospodárstva sa jej obyvate-
lia zaoberali lisovaním oleja z ľanu, tkaním 
konopného plátna, pletením košov z (taj-
nička č. 2) borovíc a agátov a pálením 
(tajnička č. 3). V obci sa nachádza rímsko-
katolícky barokový Kostol sv. Štefana Krá-
ľa s obranným múrom a baroková zvonica 

z 18. storočia. V južnej časti obce tečie po-
tok (tajnička č. 4). Jeho okolie je vyhlásené 
za chránenú krajinnú oblasť. Okolie Stu-
dienky je tiež vychýrenou hubárskou ob-
lasťou.

VODOROVNE
A rúbem; časť tenisovej hry; dusík; dva kys-
líky a jeden vodík; hádka B kypri pôdu plu-
hom; koncovka zdrobnenín; tajnička č. 2; 
symetrála; samohlásky slova kára C opak; 
rieka v severných Čechách; odbor zahranič-
nej meny; nezákonné spoločenstvo; tele-
vízna stanica D vzor; tajnička č. 1; zomri - 
expr. E cieľ známeho afrického automobilo-
vého závodu; stred slova platy; polomer; 
vykurovacie teleso; druh cukroviniek F obil-
nina; predchodca človeka; vôkol; existuje; 
ohrada G orámovanie; otvor v stene; časť 
voza; hudobný nástroj – hovorovo; domác-
ke meno Yvony.

ZVISLE 
1 chodba; 2 dlhá samohláska; tajnička č. 
4; 3 rímskych 51; stranou 4 otázka na spô-
sob; časť názvu amerického mesta ha-
zardu; 5 rímskych 1000; politické hnutie; 
časové obdobie 6 obyvateľ poľsko-sloven-
ského pohraničia v okolí Tatier; práce-
neschopnosť 7 papagáj; samohlásky v slo-
ve dupalo; kyslík 8 mojej osobe – mne; vý-

chod po nemecky; hlas sliepky 9 nehro-
maď zbrane 10 osobné zámeno; mrknutie; 
francúzsky slovesný člen; 11 Ostravsko-
-karvinské kameňolomy; skratka bývalej 
Ústrednej rady odborov; Boris 12 domáci 
vták; moja osoba 13 predložka s 2. p.; po-
ryv vetra básnicky; strach 14 nie dovnútra; 
časť slova urputne; spojka 15 starorímsky 
peniaz; tajnička č. 3 16 rímskych 500; 

ruský šachový veľmajster 17 cirkusový 
umelec.

Pripravil: JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

KRÍŽOVKA

Ak nám do 22. novembra pošlete správne 
vylúštenie tajničky krížovky spolu s nalepe-
ným kupónom, budete mať šancu získať 
poukážku v hodnote 300 Sk na nákup cuk-
roviniek v cukrárni Hviezda. 

KUPÓN

20

Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali 
správne vylúštenie tajničky – 1. Brezo-
vých metiel, 2. Mikuláš, 3. Vývrat, sme 
vyžrebovali Vlastu Nemečkovú zo Slád-
kovičovej ul. v Malackách, ktorá vyhráva 
knihu Odchádzam s Hippokratom. 

MALACKÝ
HLAS

SERVIS ČITATEĽOM / INZERCIA

Predáme zabehnutú 
internetovú kaviareň 
v Malackách. Tel.: 0918/70 08 82.

 PORADŇA 
 PRE OSAMELÉ 
 MATKY 
vám ponúka poradenské služby každý 
štvrtok od 12.00 do 17.00 h v budove 
MsÚ, v časti mestskej polície. 
Objednávky – Fórum osamelých ma-
tiek na t. č. 0903/31 41 36. 

MH 05 F28

MH 05 F28 MH 05 F27

TÝŽDEŇ OD 11. DO 24. 11. 2005

Tekovský salámový syr, údený, 17,90 Sk/100 g • 
Napoleon Ambassadeur za 119 Sk/0,7  l • Fi-
xinela + vianočné obrúsky, 49,90 Sk/2x500 ml

Nové vydanie najobľúbenejšej knihy ho-
roskopov s názvom Horoskopy pre kaž-
dého na rok 2006 od Olgy Krumlovskej 
nám pomôže hľadať odpoveď na večnú 
otázku – Aký úspešný alebo neúspešný bu-
de náš týždeň či celý život. 

Závisí to predovšetkým od toho, ako sa 
každý dokáže popasovať so svojím osu-
dom – presnejšie vyrovnať sa s vlastnou 
prirodzenosťou v danej chvíli a za daných 
okolností určitým spôsobom reagovať. Ho-
roskop vždy ukazuje len orientáciu priro-
dzenosti, túžby a vášne. A taký je zámer 
tejto knihy. Týždenné horoskopy sa iste 
stanú dobrým poradcom a stálym sprie-
vodcom v roku 2006. 

Publikáciu Životné lekcie pre ženy 
z minulej súťaže získava Dana Hocová 
z Veľkomoravskej ulice v Malackách. 

Prosíme výherkyňu, aby sa ohlásila v re-
dakcii na Radlinského ul. 2751/1 na 3. pos-
chodí č. d. 407.

Ak chcete súťažiť o predstavovanú kni-

hu horoskopov, vystrihnite kupón a pošlite 
do redakcie do 22. novembra. 

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

KUPÓN

12KNÍHKUPECTVO ĽUBICA

ČÍTAJTE A VYHRAJTE

• Predám alebo prenajmem 4 a záhradku 
s chatkou v záhradkárskej osade Nad Vý-
honom. Kontakt: 0903/70 08 66, stacho@-
chello.sk. 
• Predám 2-izbový byt v OV v Malackách 
v tichej lokalite Domky prerobený na 4-iz-
bový. Kontakt: 0903/73 03 63.
• Učiteľka so 40-ročnou pedagogickou 
praxou odučí prírodopis a chémiu žiakov 
ZŠ. Kontakt: t. č. 772 24 93 alebo osobne 
na Pribinovej ulici 40 v Malackách. 
• Kúpim 2-izbový byt, nie na Juhu v OV. 
Môže byť i neprerobený. Kontakt: 0907/
118 944. 
• Modelovanie gélových nechtov a úprava 
prírodných nechtov za výhodné ceny. Štu-
denti a dôchodcovia zľavy. Po dohode 
s vami aj u vás doma. Tešíme sa. Lenka 
a Monika. Kontakt: 0911/109 887 alebo 
0907/269 393.
• Dve spoľahlivé pracovité ženy rady po-
môžu s upratovaním bytu. Obojstranná 
spokojnosť. Kontakt: 0908/438 618.
• Predám dvojrýchlostnú Babettu 210. Ce-
na: 7 000 Sk. Kontakt: 0903/789 789.  
• Predám biele, kučeravé šteniatka bišóni-
kov –  Bichon a poil frisé s PP. Kontakt:
0905/53 86 39.
• Predám satelitnú anténu – parabolu, dr-
žiak, káble aj konvertor za 3000 Sk. Kon-
takt: 0902/88 80 12 alebo 034/772 38 49. 
• Matka s dvoma malými deťmi hľadá pod-
nájom v Malackách. Kontakt (v prac. dňoch 
do 15.00 h): 034/772 38 41.

Oznámenie o zmene 
sídla ambulancie
MUDr. Miloslav Noris, praktický lekár 
pre dospelých, oznamuje svojim pacien-
tom i ostatným občanom mesta Malac-
ky, že od 7. novembra začal ordinovať 
v priestoroch novovybudovanej účelovej 
budovy na Legionárskej ul. č. 5265 na 
1. posch. (budova je pri hostinci Gajdár).

MUDr. Miloslav Noris, 
všeobecný lekár pre dospelých, 

NZZ-ambulancia Malacky III

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej 
republiky, Botanická 17, 842 13 Bratislava 

Mimoriadne
núdzové opatrenia
Na základe § 6 ods. 5 a § 32 ods. 1 písm. c) zákona č. 
488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vy-
hlasujem mimoriadne núdzové opatrenie a s platnos-
ťou a účinnosťou od vyhlásenia a až do odvolania

NARIAĎUJE
1. zákaz konania zvodov hydiny a ostatných vtákov, 
resp. sústreďovania hydiny a ostatných vtákov rôznych 
vlastníkov/držiteľov, najmä ich výstav, trhov, prehlia-
dok, výkonnostných skúšok a chovateľských súťaží. 
Týmto sa tiež pozastavuje platnosť veterinárnych pod-
mienok už vydaných orgánmi veterinárnej správy pre 
usporiadanie zvodov;
2. zákaz konania súťaží poštových holubov s medziná-
rodnou účasťou na území SR a účasť poštových holu-
bov vlastníkov/držiteľov zo SR na súťažiach v zahraničí. 

NARIAĎUJE VLASTNÍKOM ALEBO DRŽITEĽOM:
1. zabrániť priamemu a nepriamemu kontaktu voľne 
žijúcich vtákov, zvlášť vodného vtáctva s hydinou;
2. zabezpečiť prísne oddelenie vodnej hydiny od 
ostatnej;
3. zakázať chov hydiny u zamestnancov registrova-
ných fariem v domových hospodárstvách;
4. prísne dodržiavať nákup hydiny len registrovaných 
fariem so stálym veterinárnym dozorom;
5. novo nakúpenú hydinu umiestniť do priestorov, kto-
ré boli vopred vyčistené a dezinfikované;
6. pre každú halu používať vlastné pracovné nástroje;
7. minimalizovať počty ľudí, ktorí prichádzajú do styku 
s hydinou;
8. správne používať osobné ochranné pomôcky;
9. hydinu vo voľnom výbehu kŕmiť a napájať v uzavre-
tom priestore alebo pod prístreškom, ktorý dostatočne 
bráni prilietaniu voľne žijúcich vtákov a zamedzuje im 
kontakt s krmivom a vodou určenou pre hydinu;
10. vonku umiestnené zásobníky s vodou požadované 
v záujme zabezpečenia optimálnych životných pod-
mienok pre určité druhy hydiny dostatočne chrániť 
pred voľne žijúcim vtáctvom;
11. hydinu nenapájať vodou zo zásobníkov povrcho-
vých vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu;
12. bezodkladne oznamovať príslušnému  orgánu vete-
rinárnej správy akékoľvek znaky vtáčej chrípky u hydiny 
a iných vtákov chovaných v zajatí podľa kritérií:
• pokles v príjme potravy a vody o viac ako 20 %,
• pokles v produkcii vajec o viac ako 5 % trvajúci dlhšie 
ako 2 dni,
• týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3 %,
• akýkoľvek klinický prejav alebo posmrtnú zmenu, 
ktorá svedčí o vtáčej chrípke;
13. povinnú vakcináciu holubov proti pseudomoru hy-
diny komerčnou vakcínou schválenou Ústavom štátnej 
kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv v Nitre. 
Zoznam vakcín je uvedený za dôvodu tohto mimoriad-
neho núdzového opatrenia. Pri aplikácii vakcíny treba 
postupovať podľa pokynov výrobcu. 

Opatrenia na ochranu územia SR 
pred zavlečením vtáčej chrípky
Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec (RVPS) informuje 
o postupe v prípade nálezu väčšieho množstva uhynutých voľne žijú-
cich vtákov (u vodných vtákov treba hlásiť už nález jedného kadávera):
1. Kadavéra sa nedotýkať a hlásiť nález inšpektorovi RVPS
2. Inšpektor RVPS vykoná obhliadku kadáveru a posúdi, či je vhodný     
odber vzorky. Ak je materiál vhodný, odoberie vzorku. 

Kontaktné telefónne čísla na inšpektorov RVPS pre okres Malacky:
MVDr. Škoda 0902/900 375 a MVDr. Vician 0905/503 872. 

Aby stromy nepadali na cestu
 Stredisko správy a údržby diaľnic č. 1 v Malackách bude v období zimnej 
služby 2005/2006 (november až marec) prerezávať suché a naklonené stro-
my pri diaľnici D2 (od štátnej hranice medzi SR a ČR až po Bratislavu) 
v oboch smeroch. Prerezávanie stromov sa bude vykonávať v záujme za-
bezpečenia bezpečnosti účastníkov cestnej premávky, pretože pri silnejšom 
vetre a snežení hrozí padnutie týchto stromov priamo na trasu diaľnice D2.

Ing. A. KLAČANOVÁ, vedúca SSÚD – 1 Malacky
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ADVENTNÉ MALACKY 2005

V roku 1916 nastúpil do práce nový slu-
ha u grófa Mikuláša Pálfiho Ján Kišáry. 
„Keď vypukla I. svetová vojna, mladší slu-
hovia museli narukovať,” spomína. Po pol 
roku v službe však musel i on narukovať. 
Čo si však z tohto obdobia pamätal? Jeho 
pracovnou náplňou bolo roznášať na stôl 
jedlá, hosťom čistiť obuv a kabáty.

Pálfi – vášnivý poľovník
Živé spomienky mal najmä na poľovač-

ky. „Deň pred poľovačkou dali mäso do 
nejakej tekutiny. V deň poľovačky ho ko-
niar ťahal po zemi a psy po dráhe utekali za 
ním. Potom vypustili jeleňa a naháňali ho 
po lese. Keď padol unavený na zem, dali 
ho do voza a odviezli do zámku. V čase je-
lenej ruje prichádzali do Malaciek páni až 
z Anglicka a Ameriky.” K zámku však neod-
mysliteľne patrí i zámocký park, Ján Kišáry 
si pripomenul: „Park bol ako rajská záhra-
da. Projektoval ho anglický záhradník, kto-
rého busta stála v parku až do konca druhej 
svetovej vojny.”

Pre sluhov nemal dobré slovo
V kuchyni Pálfiovcov sa vyvárali skvelé 

dobroty – údajne z francúzskej kuchyne, 
ku ktorej neodmysliteľne patrilo aj kvalitné 
víno. Gróf Pálfi mal záľubu v psoch, ktoré 
vyháňal na poľovačky, a plnokrvných arab-
ských a anglických koňoch. Vraj im zasvätil 
ďaleko viac ako svojim podriadeným. Tých 
tvorili pravdaže sluhovia, kuchári, opatrova-
telia zvierat či záhradníci. Pán Kišáry spo-
mínal, že každý halier mal svoju cenu, keď 
dostal za robotu tridsať grajciarov, pripadal 
si ako boháč. S odstupom času priznal, že 
na grófa Pálfiho nemá dôvod spomínať 
v dobrom. Pálfi „vrážal” peniaze do svojich 

štvornohých miláčikov, na služobníctve šet-
ril a nemal preň pekného slova. 

V roku 1918 sa gróf Mikuláš Pálfi odsťa-
hoval do Marcheggského zámku v Rakús-
ku aj so ženou Margarétou a malacké sídlo 
osirelo. Ján Kišáry si spomína, že k nemu 
neskôr prúdili davy nespokojných a nazlos-
tených ľudí s úmyslom kaštieľ podpáliť. Ma-
lo ísť o odplatu za to, že Pálfiovci ľudí len 
povýšenecky využívali. Príchod vojska však 
zabránil zničeniu pamiatky, ktorú dnes ni-
čia z celkom iných neznámych dôvodov 
súčasníci. Sluha Kišáry bol povolaný do ar-
mády v prvej a neskôr i v druhej svetovej 
vojne, kde prežíval podobne ako ostatní 
peklo na zemi. Ján Kišáry sa nikdy neoženil, 
v Malackách si kúpil malý domček, ktorý 
neskôr predal a na sklonku života býval 
v Mestskom centre sociálnych služieb 
v Malackách. 

Spracovali: -jaki-, -lucy-

18. 11. 2005 uplynie 5 
rokov, čo nás navždy 
náhle opustil náš milý 
manžel, otec a dedo 

Peter Chorváth. 
S láskou a úctou spo-

mínajú manželka Božena, dcéry Beáta, 
Daša a syn Peter s rodinami. Ktorí ste ho 
poznali a mali radi, venujte mu tichu spo-
mienku.          Smútiaca rodina
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA / OZNAMY / KULTÚRA

PRÍĎTE ZA KULTÚROU DO MCK V MALACKÁCH

19. 11. o 18.00 h v SD MCK, Divadlo na hambálku, A. Procház-
ka: S tvojou dcérou nikdy
20. 11. o 14.00 h v Country clube, Venček kurzu spoločenského 
tanca
23. 11. o 17.00 h v SD, Babinec s kozmetičkou Ivetou Sádov-
skou, Permanentný make-up – krása v každom veku
24. 11. o 17.00 h v SD MCK, A. Beňková-Ružičková – Šepotom, 
prezentácia knihy
25. 11. o 18.00 h, Vianočná výstava Art club 2002, vernisáž
27. 11. od 8.00 do 12.00 h, kino Záhoran, Burza hokejových kar-
tičiek
27. 11. o 16.00 h, kino Záhoran, Kinečko, Madagaskar, animova-
ný film
27. 11. o 17.00 h, vo františkánskom kostole, I. adventná nedeľa, 
koncert spojený so zapaľovaním I. sviečky na adventnom venci 
– Bratislavský chlapčenský spevácky zbor
30. 11. o 17.00 h, Adventné koncerty vo františkánskom kostole, 
B.P.T – Zlín – Spirituály 

Výstavy v SD MCK
Otvorené: Po – Pia 9.00 – 17.00, So – Ne 14.00 – 17.00
od 4. do 20. 11. Celé mesto u vás doma – Malacky objektívom S. 
Osuského, fotografa eM TV a Malackého hlasu
od 25. novembra – Vianočná výstava Artclub 2002

Krypty pod františkánskym kostolom 
otvorené na požiadanie 
na t. č.: 772 30 68, 772 21 55, 772 25 37 

Knižnica
Otvorené: Po – Pia 10.00 – 18.00 h, So 10.00 – 13.00 h
Internet 10 min. – 7 Sk, kopírovanie 

Kino Záhoran
18. a 20. 11. – Temná voda, triler
25. a 27. 11. – Madagaskar, animovaný film
Premietanie vždy o 18.00 h. 
Pravidelné aktivity
Pondelok – Tanečné štúdio MCK, 13.00 – 21.00 h, MCK na Zá-
horáckej ul., Detské divadelné štúdio, 16.30 – 19.00 h v SD MCK 
Divadlo na hambálku, 19.00 – 22.00 h v SD MCK
Utorok – anglický jazyk, 16.00 – 20.30 h v MCK na Záhoráckej 
ul. 
Klub spoločenského tanca – deti, 16.00 – 17.30 h v SD MCK
Kurz spoločenského tanca – dospelí, 18.00 – 20.00 h v SD MCK
Pilates cvičenie, 18.30 – 19.30 MCK na Záhoráckej 1919
Streda – anglický jazyk, 16.00 – 19.00 h v MCK na Záhoráckej 
ul.
Detské divadelné štúdio, 15.00h – 18.00 h v MCK na Záhoráckej 
ul. 
Prednášková činnosť, Spoločenský dom MCK
Štvrtok – Klub spoločenského tanca – deti, 16.00 – 17.30 h v SD 
MCK 
Kurz spoločenského tanca - dospelí, 18.00 – 20.00 h v SD MCK 
Detské divadelné štúdio DNH v MCK, 15.00 – 18.00 h
Klub filatelistov, posledný štvrtok v mesiaci 
Pilates cvičenie, 18.30 – 19.30 MCK na Záhoráckej ul. 
Piatok – Tanečné štúdio MCK, 13.00 – 19.00 h v MCK na Záho-
ráckej ul. 
Divadlo na hambálku, 19.00 – 22.00 h v SD MCK

NÁVRAT DO MINULOSTI

Nedávno zaklopala na dvere 
redakcie Malackého hlasu na-
ša čitateľka s tým, že nám 
priniesla príspevok Jozefa Kol-
lára Na vojne prišiel o nervy, 
ktorý pred pár rokmi uverejni-
li nemenované noviny. Autor 
v ňom priniesol rozhovor s Já-
nom Kišárym, sluhom z ma-
lackého zámku z čias, keď ho 
obýval gróf Mikuláš Pálfi. 
Uverejňujeme z neho v skráte-
nej verzii vybrané zaujímavos-
ti.

PÍSANÉ NAŠÚ REČÚ

alebo

okénko jak biuo, 
jak je... a jak bude

Strašiduo
Volakedy sa chudobným ludom čaš-

ko žiuo, ale o hodne lepší to není ani 
dnes. Muadé dzífčence chodzá opatro-
vat dzeci do Anglie a zdravotné sestry 
starých ludzí do Rakúska. 

Aj moja mama mi neráz vyprávjaua, 
jak moseua chodzit súžit do Rakús. 
Mjeua 12 rokú a už sa moseua starat 
o dzeci na hospodárstvje, keré byli 
enem o neco muadší než ona. 

Jedného dňa išli páni do mjesta 
a oni zostali doma sami. Ked sa delší 
čas nevracali a dzeci začali mjet huad, 
nakrájaua im do mise chleba a zaléua 
ho vínem (mjeli dostatek, na vinici sa im 
urodziuo hojne). Ked sa najedli, šeci 
spaui jak zabití. 

Ráz dojeli na statek formani z Levár. 
Miuú Albínku navédli, aby jeua s nima 
domú. Večer už za tmy ju suožili z voza 
a ona pocichúčky vlézua do prední izby 
a skovaua sa pod korýtko opríté o sce-
nu. V korýtku byli zbytky nácesty (na 
pečený chleba), kerá sa jí prilepiua na 
zarosený vlňáček, co mjeua opásaný na 
sebje. Jak tam šuchotaua, obudziua 
muadšího Miška, kerý vreščau, že je 
tam strašiduo. Skončiuo to parádním 
výpraskem za zničený vlňáček. Takto 
neslávne dopadeu Albínkin tajný útek 
ze sužby, do kerej sa moseua vrácit, 
protože byua z 8 súrodencú najstarší 
a otec by ich neuživiu. Moji rodičé mjeli 
plno podobních spomínek, ale o tem až 
nekedy inokedy.

MARGITA KRÁLOVÁ, 
Malacky

Napíš aj ty, milý čitateľ!
Môže to byť príbeh zo súčasnosti alebo 
minulosti. História sa rodí už dnes. Napíš-
me si našu záhorácku históriu z našich 
príbehov.

 TONI GÚTH, autor rubriky

Margitu Královú, podobne ako každé-
ho, kto nám napíše svoj príbeh v záhoráč-
tine, odmeníme poukážkou na nákup 
v predajniach COOP JEDNOTA.

SPOMIENKA

ZABÁVA NÁS PÁN BAKLÍK

Pálfi mal 
radšej psa ako sluhu

Strýc Maťej sa vracajú z polovačky 
a telefonujú žeňe:

– Ná, to sem já, už idem dom!
– A jaká byua polovačka?
– Šecko v normje. Mjesíc nebudeme 

kupovat maso!
– Zastrelius snád jeleňa?
– To né, ale propiu sem výpuatu.
• • •
Chválí sa polovňík kamarádovi:
– Ten múj pes je velice chytrý!
– To je právda, už sem si teho všímeu. 

Jak zamíríš, uteká sa skovat za strom!
• • •
– A je ten tvúj pes čistá rasa, Francku?
– Veru je, strýčku Jane, šak ho každý 

deň kúpeme!
• • •
– Francku, čuu sem, že ten papagájek, 

co sis ho kúpiu pred mjesícem, ťi skapau!
– Veru, strýčku, skapau od vyčerpáňá!
– Od vyčerpáňá?!
– Ano! Pri vyprávjaňí sa predbíhau 

z mojú ženú.
• • •
– Už si naozaj nemám co oblécit, – 

povidá Anča Gustovi, ked prehlédaua 
šecky svoje kasle.

– Šecky šaty, co mám, už na mje súse-
dé vidzeli!

Gusto kukne do kaslí plných ženských 
šatú a povidá:

– Tak nám neostáva ňic inší, enem sa 
prescehovat!

ANNA
Anna Žáčková – 
dievčatko, s ktorým 
sa život nemaznal.
Anna Višvaderová 
– obyčajná žena, 
ktorá ale mala úžas-
nú schopnosť.

Schopnosť zobrať hoci aj skrehnutú, stu-
denú realitu do svojich rúk a dýchať na 
ňu dovtedy, kým jej nevdýchla zmysel 
a krásu. Vnútornú krásu.
Chýbate nám, babička!
Chýba mi... známa iskierka vo Vašich 
očiach. Tá typická pre Vás, čo prezrádza-
la ten úžasný zmysel pre humor.
Chýba mi... Vaša rozhodnosť, priamosť 
a čestnosť. Schopnosť ísť životom s vystre-
tým chrbtom, s hlavou hore a s odhodla-
ným pohľadom, v ktorom sa odrážalo Va-
še čestné, milujúce a úprimné srdce.
Vaša mladá duša nestihla nikdy zostarnúť 
za celých tých 80 rokov. Možno preto ste 
vedeli dať každému okamihu a každej 
drobnosti zmysel. Možno preto nás tak 
upokojovala Vaša blízkosť, radosťou napĺ-
ňala Vaša prítomnosť. Naša babička.
Nikdy ste sa neľutovali, nech život pri-
niesol čokoľvek. Aj neprajníkom ste želali 
len to najlepšie. A pritom si vždy zacho-
vali triezvosť, optimizmus a nadhľad.
Voči sebe prísna, k iným tolerantná. Rea-
listický anjel. ANNA. Moja babička.
V novembri je to už šesť rokov, čo tu nie 
ste s nami. Ale predsa ste navždy tu! Nie-
len v našich srdciach, spomienkach.
Veď v novembri sú to už dva roky, čo je 
tu aj iná ANNA. Iné malé dievčatko. Náš 
malý poklad. Malá Anna. Silvia Anna. Va-
ša pravnučka.

Všetkých známych prosíme o tichú 
spomienku na našu drahú, milovanú 
babičku Annu Višvaderovú z Gajár.

Ďakujeme.

27. 11. o 17.00 h vo františkánskom kostole, slávnostné otvorenie podujatia – Brati-
slavský chlapčenský spevácky zbor, zapaľovanie I. sviece na adventnom venci
30. 11. o 17.00 h – Adventné koncerty vo františkánskom kostole – B.T.P. – Zlín 
– spirituálová a gospelová hudba
4. 12. o 17.00 h – Predvianočná pohoda na Malom námestí
• zapaľovanie II. sviece na adventnom venci • možno príde Mikuláš – happening
7. 12. o 17.00 h – Adventné koncerty vo františkánskom kostole – Adventný koncert 
ženského speváckeho zboru Libuše z Veselí nad Moravou
11. 12. od 17. 00 h – Predvianočná pohoda na Malom námestí
• zapaľovanie III. sviece na adventnom venci o 17.00 h
• Bratislavské dychové trio, baroková hudba o 17.15 h 
• Ragtime dixiland Jazz Bratislava o 17.45 h 
• Umelecký súbor Studienka, vianočné koledy o 18.15 h
14. 12. o 17.00 h – Koncerty vo františkánskom kostole – Sviatočné elégie pre kon-
trabas a klavír, manželia Šašinovci 
17. 12. – 18.12. – Vianočné trhy
17. 12. 10.00 – 10.30 h Leváranek
10.30 – 11.00 h program MŠ, DD, ŠŠ, ZŠ
11.00 – 11.30 h program DDŠ DNH
11.30 – 12.00 h program CVČ
12.15 – 13.00 h program ZUŠ
15.00 – 17.00 h zatiaľ neupresnený program 
17.00 – 17.30 h Vianočné posolstvo Mariána Slováka
17.45 – 18.15 h Vianočný koncert – spevácky zbor CREDO
18. 12. od 10.00 h – reprodukovaná hudba
17.00 h – zapaľovanie 4. adventnej sviece 
17.15 h – Vianočné vyzvanie Štefana Bučka a Adrieny Bartošovej
17.45 h – Vystúpenie Pavla Hammela
18.15 h – Spevácky zbor ECHO Bratislava
• kapustnica pre všetkých ľudí dobrej vôle
6. 1. od 15.00 do 17.00 h – Živý betlehem, pred františkánskym kostolom 
17.00 h – po príchode Troch kráľov Koncert trojkráľový

Prinášame predbežný program Adventných Malaciek 2005. 
Jeho finálna podoba bude uverejnená v najbližšom čísle Malac-
kého hlasu.
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ŠPORT

 Minibasketbalistky 3 
 na PRAGUE BASKET CUPE

Malacké minibasketbalistky sa zúčastnili 28. – 30. októbra v Prahe na turnaji za 
účasti silnej konkurencie piatich družstiev z Prahy, Kyjova, Brna a Mostu.

Naše dievčatá dosiahli takéto výsledky: Malacky – BK Most 53:12, Basket Slovanka 
Praha – Malacky 39:17, Malacky – BK Brno 46:22, BK  Kyjov – Malacky 51:33. Družstvo 
Malaciek reprezentovali: A. Vosátková, S. Marcová, N. Schreiberová, H. Moravčíková, ses-
try Reifové, S. Šípová, P. Spustová, L. Oreská, M. Palkovičová, J. Laceková, N. Končeková.  
Tréner družstva – Branislav Orth, asistent trénera – Karol Ivančík. 

Poďakovanie patrí aj rodičom, ktorí boli na turnaji, prezidentovi BaO Strojár Malacky 
Ing. P. Oreskému a Ing. K. Oreskému.                                    KAROL IVANČÍK, foto: archív

O týchto slovách nás presvedčili 15. októbra na M SR 
v Poprade mladší žiaci a mladšie žiačky, kde naši športovci 
získali hneď tri umiestnenia:

1. miesto – P. Kunšteková, 
1. miesto – L. Kolandrová, 
2. miesto – K. Nováková.
22. októbra sa malackí džudisti zúčastnili ďalších dvoch 

súťaží. O úspech na Majstrovstvách SR dorastencov a doras-
teniek v Michalovciach sa zaslúžili aj starší žiaci a žiačky od 
4. kyu. Konečné hodnotenie Malačanov nezahanbilo – do-
rast: 2. miesto – F. Nagy

St. žiaci: 3. miesto – V. Valentová a O. Papiernik, 4. 
miesto (bodované) – J. Hospodársky a S. Kunšteková

Na súťaži „prípraviek” v Brne (ČR) sa umiestnili obaja 
zúčastnení džudisti TJ Strojár Malacky – M. Šrámek a Lucia 
Piváčková na 1. mieste.

Ku koncu mesiaca – 29. 10. sa v Bratislave realizovala 
mimoriadna súťaž družstiev viacerých samosprávnych kra-
jov. Do 16-členného družstva Bratislavského samosprávne-
ho kraja (celého Západoslovenského kraja) boli nominovaní 
štyria džudisti z Malaciek a darilo sa všetkým. Soňa Kunšte-
ková si vybojovala 1. miesto, Veronika Valentová a František 
Nagy 2. miesto a Lenka Piváčková získala bodované 4. mies-
to. Svojimi výkonmi malackí džudisti pomohli družstvu BSK 
k celkovému prvému miestu, pričom na druhom mieste 
skončil Stredočeský kraj, na treťom Stredoslovenský kraj, 
štvrtú priečku si vybojoval Juhomoravský kraj a piatu naši 
susedia z Maďarska.

MICHAL ŠRÁMEK

Vodní motoristi v Malackách sa tento 
rok napriek svojej menšej členskej zá-
kladni nestratili so svojimi výsledkami 
nielen medzi malackými športovcami, 
ale aj v rámci oddielov vodného mo-
torizmu na Slovensku. 

I keď tradičné stretnutie priateľov tohto 
športu s vyhodnotením výsledkov za rok 
2005 ešte nebolo, Malačania si už tohto-
ročnú sezónu na slovenských i zahranič-
ných vodách zbilancovali. Najlepší boli naj-
mladší členovia OVM. 

V triede Junior Formule Future po prete-
koch v Trenčíne, Medveďove, Jakubove 
a v Bratislave si malí Malačania – Martin 
Ufrla medzi 10-ročnými a Štefanovič me-
dzi 11-ročnými chlapcami, zaknihovali svoj 
prvý titul majstrov Slovenska vo vodnom 
motorizme. K úspechu určite prispeli i pre-
teky, ktoré Malačania usporiadali na „do-

mácej” vode v Jakubove. Dvojnásobným 
vicemajstrom Slovenska sa v tomto roku 
stal Emil Jung v triede T 850 ccm, a to 
v rýchlostnej i vytrvalostnej kategórii. Patri-
lo mu i 2. miesto v Slovenskom pohári a 4. 
miesto na ME.

Malačania sa v tomto roku predstavili 
trikrát v Bratislave, ďalej v Medveďove, 
Trenčíne, Komárne, Jakubove a dvakrát 
v Maďarsku. 

Patrilo im tiež 3. miesto v Putovnom po-
hári bez rozdielu kubatúr, 2. miesto v pres-
tížnej súťaži Castrol Cup 2005 a 2. miesto 
v medzinárodnej súťaži Pohár priateľstva. 
Celkom na medzinárodných pretekoch 
získali jedno prvé, dve druhé a jedno štvrté 
miesto. A tak im právom na Slovensku pat-
rí výborné 3. miesto v hodnotení oddielov 
vodného motorizmu, za Interom Bratislava 
a Lodiarom Komárno. Blahoželáme.

ANTON PAŠTEKA, foto: archív

Domáce začali síce s veľkým reš-
pektom, ale postupne sa rozohrávali 
a vo všetkých setoch dokázali so súpe-
rom držať krok. Vo štvrtom sete do-
konca vyhrávali 20:15, ale pri podaní 
vynikajúcej Brazílčanky Soarez bolo 
vzápätí 20:21 a Slávia už koncovku 
nepustila. 

O deň neskôr podali v Košiciach 
jeden zo svojich najslabších výkonov. 
Pôsobili veľmi unaveným dojmom 
a v prvom sete prehrávali dokonca už 
0:6. Napriek tomu dokázali set dotiah-

nuť do dramatickej koncovky, ktorú sa 
však nepodarilo vyhrať. Ďalšie dva sety 
už boli jednoznačnou záležitosťou do-
mácich hráčok, kde skvele zahrali dve 
ukrajinské legionárky. Naše dievčatá 
mali problémy najmä na prihrávke 
a pokazili veľa podaní.

KONEČNÉ VÝSLEDKY 
V 6. A 7. KOLE
TJ Strojár Malacky – Slávia UK 

Bratislava - 1:3 (-19,-21,20,-21) 
Zostava: D. Dorková, L. Michalovi-

čová, K. Pozorová, A. Šímšíková, L. 
Gajdošová, J. Kučerová, liberka Z. 
Snopková, (B. Nemečkayová, K. 
Grófová, P. Přidalová), trénerka: Mi-
chaela Kleskeňová

VK Slávia TU Košice – TJ Strojár 
Malacky 3:0 (23,19,16) 

Zostava: B. Nemečkayová, L. Mi-
chalovičová, K. Pozorová, A. Šímšíková, 
K. Grófová, J. Kučerová, liberka Z. 
Snopková, (D. Dorková, L. Gajdošová, 
Z. Hasonová, P. Přidalová), trénerka: 
Michaela Kleskeňová. 
 L. ŠIMKOVÁ, foto: S. Osuský

Mladí v tomto roku
zabodovali

Realizačný tím úspešného Emila Junga po pretekoch.

Malacké volejba-
listky majú za se-
bou mimoriadne 
náročné zápasy, 
ktoré odohrali na 
sklonku októbra. 
28. 10. sa na domá-
cej pôde stretli 
v boji so súperom 
zvučného mena 
a mimoriadnych 
kvalít – Sláviou UK 
Bratislava. 

Zápas s prestíž-
nym súperom bol 
plný zvratov. Do-
máce Malačianky 
sa za svoj výkon 
iste hanbiť nemu-
sia, aj keď nako-
niec nevyhrali.

Chceš sa prihlásiť 
aj ty na basketbal?

Basketbalový oddiel TJ Strojár 
Malacky pripravuje doplnenie druž-
stva ročníkov 96, 97, 98, ktorého vý-
ber sa bude konať vždy v utorok a vo 
štvrtok od 15.00 h - 16.30 h v Soko-
lovni na Sasinkokvej ul. v Malackách 
(oproti ŠH Malina).Treba si so sebou 
priniesť športový úbor. 

Informácie na t. č. 0915/61 39 68 
alebo 0903/95 35 21.

Z októbrových 
úspechov 
malackého džuda 

Mesiac október bol bohatý na súťaže v džude 
a všetci džudisti TJ Strojár Malacky vrátane trénerov 
opäť dokázali, že keď sa drie na tréningoch, prichá-
dzajú aj úspechy v súťažiach. 

Volejbal – 
extraliga ženy

Domáci Strojár v boji 
so Sláviou UK
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