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Otázka, na ktorú sme hľadali od-
poveď u vlastníka – Rádu menších 
bratov františkánov, zostáva naďa-
lej nezodpovedaná. V novembri 
2005 rehoľa odstúpila od pôvod-
ného prísľubu dohody s mestom 
o prenájme a rozhodla sa nehnu-
teľnosť odpredať. Dôvodom zme-
ny postoja bola, podľa slov pred-
staviteľov rádu, potreba finančnej 
hotovosti na údržbu iných svojich 
nehnuteľností. 

Od prenájmu k odpredaju
Zámerom mesta bolo uzatvoriť zmlu

vu o dlhodobom prenájme kaštieľa a vy
tvoriť si tak priestor na získanie prostried
kov  z  eurofondov.  Františkáni  však  po 

prvých rokovaniach so samosprávou od 
prenájmu odstúpili a z uvedených dôvo
dov sa rozhodli pre predaj. Súdnoznalec
ký odhad ceny nehnuteľnosti bol stano
vený  na  54  miliónov  Sk.  Mesto  voľné 
zdroje  na  kúpu  nehnuteľnosti  nemalo 
a navyše obnova by si na základe odha
dov  vyžiada  niekoľko  sto  miliónov  Sk. 
„Máme seriózneho záujemcu a do 4. ap
ríla sa definitívne vyjadrí,“ povedal kon
com marca provinciál  rádu Juraj Andrej 
Mihály.  Záujemca  sa  však  nevyjadril. 
„Podpísali  sme zmluvu o exkluzivite. Tri 
mesiace  nemôžeme  vstúpiť  do  rokova
nia o odkúpení s tretím subjektom a ne
menovaná firma zatiaľ platí strážnu služ
bu,“ upresnil J. A. Mihály pred letom.

„Exkluzívny“ záujemca mlčí
V októbri bola kapitola ešte neuzatvo

rená. „Čas exkluzivity uplynul a  firma sa 
dodnes (23. 10.) definitívne nevyjadrila,“ 
neskrýval  znepokojenie  provinciál. „To, 
že  nakoniec  uprednostníme  prenájom 
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Pre väčšiu 
bezpečnosť 

Pri optimálnych podmienkach sa do 
konca roka kamerový monitorovací 
systém mestskej polície rozšíri zo 
štyroch na sedem kamier. 

„Ako strategické miesta, kde budú na
inštalované, sú vytipované tieto – nájomný 
dom na Mierovom námestí, na sídlisku Juh 
a farský kostol,“ prezradil náčelník MsP Mgr. 
I. Jurkovič. V monitorovanom priestore tak 
nové kamery zaberú všetky základné školy 
v meste, zaostria na Štefánikovu, Bernolá
kovu, Brniansku  i Záhorácku ulicu a pod
statnú časť Juhu. V mestskom rozpočte je 
pre  tento  rok  vyčlenených  na  rozšírenie 
monitorovacieho systému 800tis. Sk. „Na 
minuloročnej  investícii cca 1127tis. Sk sa 
zo 70 % podieľalo ministerstvo vnútra, te
raz si musíme vystačiť s mestskými peniaz
mi, čo môže byť pri konečných rozhodnu
tiach  limitujúce,“ dodal  I.  Jurkovič. V záuj
me skvalitnenia práce mestskej polície od 
septembra  využívajú  záznamník  prichá
dzajúcich hovorov. Do konca roka vedenie 
plánuje  zaviesť  aj  satelitný  monitorovací 
systém na sledovanie pohybu služobného 
vozidla.                  -lucy-

Čo bude s Pálfiovským 
kaštieľom? 

Pokračovanie na 2. strane

4-ročné obdobie poslaneckého zboru doznieva. 26. októbra sa volení zástupcovia ob-
čanov zišli na svojom predposlednom zasadnutí, na ktorom schválili okrem iného 
VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v meste 
Malacky na rok 2007, budúcoročný rozpočet či návrh rozpočtu pre roky 2007 – 2009. 
Naposledy sa v tomto zložení zídu 23. novembra. Kto zloží poslanecký či primátorský 
sľub po komunálnych voľbách? Rozhodnite. Zoznam kandidátov na poslancov aj pri-
mátorov prinášame na 3. strane.                 -mh-, foto: S. Osuský 

Jesenné dni v uliciach mesta sa na 
sklonku mesiaca stačili ešte popýšiť 
príjemným hladkaním babieho leta, 
aby ustúpili čaru vyžarujúceho z na-
padaného lístia. Záblesky z korún 
stromov, meniacich svoju podobu, 
končia nahromadené na opustených 
chodníkoch. Jeseň rozváňa, verte to-
mu.                     -mh-, foto: S. Osuský

ÚVODník

Psychológovia 
sa môžu mýliť

Hrá všetkými farbami, a predsa je 
depresívna. Jeseň. 

Podľa psychológov nás so skracu-
júcimi dňami pohlcuje smútok, ktorý 
sa nenápadne votrie do našej mysle 
skôr, ako si všimneme žltnúce listy 
stromov. Pochmúrna nálada nás po 
pár pohároch vareného vína núti ur-
putne premýšľať o zmysle života a čer-
vený dátum 1. novembra o večnosti.

Stop. Psychológovia sa môžu mý-
liť. Dažde jesene nemusia byť len sym-
bolom smútku, ale aj vnútornej očisty. 
Už sa nebudem trápiť nostalgiou  
a začnem presviedčať seba aj ostat-
ných, aký je svet veselý. 

Možno. 
Sadnem si na lavičku na Kláštor-

nom námestí a budem len-tak v tichu 
pozorovať okolitý svet. Už len pohľad 
na stromoradie pôsobí antidepresív-
ne. Keď sa k tomu pridá výhľad na 
majestátny kláštor, v duchu sa utie-
kam k myšlienkam za horizont bytia. 
S vierou sa podľa štatistík všetko ľah-
šie nesie. Aj strata blízkej osoby. 

Nechcem sa bahniť vo svojej me-
lanchólii, zhrýzať sa vo svojom smút-
ku, slziť zdanlivo pre nič. Chcem za-
chraňovať svet a chcem veriť, že niečo 
zmením. Podobne ako malackí gym-
nazisti, ktorí riešili globálne problémy 
v Argentíne. Bieda nemá veľa spoloč-
ného s chudobou srdca. 

Chcem prevetrať spomienky, očis-
tiť dušu a uvoľniť miesto prichádzajú-
cej zime. Pretože zima bude časom 
horúcej čokolády a dlhých filmových 
večerov. Časom rodiny, domova  
a priateľov. A potom už všetky svetové 
problémy musia počkať s riešením až 
do ďalšej jesene. Kým sa vo mne ne-
ozve zase moje uslzené ja. Je jeseň 
depresívna? 

Psychológovia sa môžu mýliť. 
LUCIA VIDAnOVÁ

Šesť jám v chodníku pri parkovisku na Mierovom námestí je určených na vysadenie 
líp. V rámci náhradnej výsadby v Malackách v tomto období na viacerých miestach 
pribudne nová zeleň. Veď pre občanov je prioritou mať zelené Malacky a verejnej zele-
ne nie je dosť. Deklarovalo to až 77 % opýtaných v ankete Zaostrené na zelenú, ktorú 
počas jesene vyhodnotila kancelária prvého kontaktu. Aké uzávery občania urobili  
a čo sa pre zlepšenie stavu v tejto oblasti v Malackách chystá? Čítajte na 4. strane.
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Milí čitatelia, 
ak nám napíšete do 8. novembra na ad-
resu redakcie, ktorý príspevok vás zaujal, 
budete mať šancu získať tričko s logom 
osemstoročnice. Tak neváhajte a zapojte 
sa! Ak chceme písať o tom, o čom chcete 
čítať, musíme poznať váš názor. Tak vy-
strihnite kupón a napíšte naň, čo vás zau-
jalo. V minulom čísle to boli najmä prís-
pevky Um ako kapitál, Osem Zlatých 
Pálfiho sŕdc v rukách ocenených, Od-
padové vody – ako ďalej a iné. 
V tomto čísle odmeníme Dašu Dubovskú 
zo Záhoráckej ulice z Malaciek.

19ZAUJALO MA V ČÍSLE

✒

JEDnOU VETOU

ZAUJALO VÁS

SPRAVODAJSTVO

•  Výstavba  polyfunkčného  domu  pri 
obchodnom  dome  Stred  je  vydaním 
predbežného  opatrenia  Krajského  sta
vebného úradu pozastavená. Vlastník su
sedného  objektu  nebol  účastníkom 
územného a stavebného konania, preto 
sa konania uskutočnia opätovne. V  tejto 
súvislosti navštívili primátora mesta Joze
fa Ondrejku 16. októbra pracovníci Ústa
vu verejného zdravotníctva.

• Osud objektu bývalého naftárskeho 
učilišťa  na  sídlisku  Juh  bol  predmetom 
rokovania  malackého  primátora  s  pred
sedom BSK Vladimírom Bajanom 17. ok
tóbra.  Župan  podobne  ako  jeho  pred
chodca Ľ. Roman podporuje mesto v sna
hách otvoriť v týchto priestoroch strednú 
školu.

•  O  deň  neskôr  podpísal  RNDr.  Jozef 
Ondrejka ako štatutárny zástupca Mesta 
Malacky na Ministerstve hospodárstva SR 
dodatok  k  zmluve,  na  základe  ktorej  sa 
uskutoční výstavba infraštruktúry v Prie
myselnom parku Záhorie. Vzniku dodat
ku k zmluve predchádzalo verejné obsta
rávanie dodávateľa.

• Výmena sirén v meste a centralizácia 
ich riadenia bola 19. októbra hlavnou té
mou stretnutia hlavnej referentky odbo
ru krízového riadenia Obvodného úradu 
v  Malackách  T.  Ullerovej  s  primátorom 
mesta.

• V ten istý deň rokoval Jozef Ondrejka 
so  zástupcami  spoločností  Sky  life  a  Ri
chard Fritz o možnostiach  rekonštrukcie 
kanalizácie na Továrenskej ulici. Štyri  fir
my  z  priemyselnej  zóny  sú  pripravené 
spolupracovať s mestom na  rekonštruk
cii.

• Zástupcovia zo Záhoria, Dolného Ra
kúska a Južnej Moravy sa stretli v piatok 
20.  októbra  v  rakúskom  Poysdorfe  na 
Euregiofóre.  Mesto  Malacky  na  fóre  re
prezentoval primátor J. Ondrejka, vicepri
mátor J. Bulla a riaditeľ Inkubátora Malac
ky V. Magdolen. Podujatie sa uskutočnilo 
pod záštitou predsedu vlády Dolného Ra
kúska Erwina Prőlla.

• 24. októbra sa uskutočnilo zasadnu
tie Spoločnej komisie Mestského zastupi
teľstva v Malackách, ktoré predchádzalo 
zasadnutiu MsZ (26. 10.).

• So žiadosťou o finančnú podporu na 
opravu organu v kostole navštívil 25. ok
tóbra primátora mesta dekan Michal Po
kopec  v  sprievode  zástupkyne  riaditeľa 
ZŠ  Mansvéta  Olšovského  M.  Dobrovod
skej.

• Výsledky  kontroly  preneseného  vý
konu štátnej správy priniesli primátorovi 
J.  Ondrejkovi  26.  októbra  zástupcovia 
Krajského stavebného úradu.

• Konferencia s názvom Rodina v cen
tre pozornosti sa uskutočnila v MsÚ v Ma
lackách 27. októbra. Jej účastníci  formu
lovali spoločné závery konferencie, ktoré 
sa majú stať východiskom pre medzisek
torovú spoluprácu.

-ipo-

Odtajnia hodnoty 
kvality
ovzdušia v meste

Už v tomto roku sa Malacky zaradia do monito-
rovacej siete kvality ovzdušia, ktorú prevádzku-
je Slovenský hydrometeorologický ústav 
(SHMÚ). „V októbri sme podpísali zmluvu o pre-
nájme verejného priestranstva, zostáva len zre-
alizovať projekt elektrickej prípojky a premiest-
niť monitorovací kontajner zo Žiliny,” prezradil 
Ing. Cyril Burda, vedúci sekcie Čiastkové moni-
torovacie systémy SHMÚ. 

Dopravná stanica, ktorej spustenie je naplánované 
na koniec roka, bude merať emisie spôsobené inten
zitou a hustotou dopravy. Aj preto bude umiestnená 
na  Sasinkovej  ulici  pri  autobusovej  zastávke. “Bude 

vyhodnocovať prítomnosť oxidu síričitého, oxidu du
síka, častíc prachu (PM 10), oxidu uhoľnatého a ben
zénu,”  dodal  C.  Burda. V  súčasnosti  má  SHMÚ  39  ta
kýchto staníc. V zóne Bratislavského kraja (mimo hlav
ného  mesta)  bude  malacká  prvou. V  konečnom  roz
hodovaní o jej umiestnení medzi Pezinkom, Sencom 
a  Malackami  sa  SHMÚ  rozhodol  pre  naše  mesto  aj 
vďaka tomu, že im samospráva vyšla v ústrety a pre
najala verejné priestranstvo za symbolickú cenu. Re
dakciu zaujímalo, či pomôže stanica odhaliť aj poten
ciálnych znečisťovateľov. 

„Účelom zariadenia je monitorovať kvalitu ovzdu
šia a v prípade prekročenia limitov v oblasti riadenia 
kvality  ovzdušia  navrhnúť  opatrenia,  ktoré  tomu  za
bránia. Môže ísť napríklad o častejšie zametanie či po
lievanie  ulíc  v  snahe  zabrániť  prašnosti,  či  nariadiť 
upokojenie  dopravy  v  zóne  a  vybudovať  obchvaty 
mesta a pod.,“ ozrejmil C. Burda. Monitorovacia stani
ca môže rovnako pomôcť pri odhalení znečisťovate
ľov, ak sa v čase prekročenia limitov vyhodnotí aj smer 
a rýchlosť vetra. 

LUCIA VIDAnOVÁ

„Všetky ročné obdobia v príro-
de či etapy života majú svoju 
krásu. Aj jeseň, ktorá prináša 
slnko a pokoj do životov našich 
seniorov.” 

V októbri sa uskutočnili viaceré 
podujatia, ktoré pri príležitosti Me
siaca  úcty  k  starším  zorganizovali 
seniorské  združenia  pôsobiace  
v meste. Jedného z nich sa 18. 10. 
vôbec prvýkrát zúčastnila aj  Justí
na  Romanová  (91)  na  fotografii  
s  dcérou  Jarmilou  Cabicárovou 

(61). „V  roku 1992, keď som ovdo
vela, som sa prisťahovala z Plavec
kého  Mikuláša  k  rodine  do  Mala
ciek.  Páči  sa  mi  tu.  Dnes  ma  sem 

zobrala dcéra, aby som bola trošku 
medzi ľuďmi,” usmiala sa spoza da
rovaného klinčeka starenka. 

Text, foto: -lucy-

O čom rozhoduje 
samospráva?

Podľa viacerých odborníkov z oblasti verejnej správy 
sa 2. decembra uskutočnia najvýznamnejšie komunálne 
voľby od pádu komunizmu. Vedenia obcí a miest totiž v 
minulých rokoch dostali po presune kompetencií od vlá-
dy nové právomoci, ktoré v sebe nesú nielen rozhodova-
nie o každodennom živote občanov, ale aj o rozdeľovaní 
desiatok miliárd korún ročne. Obce a mestá spravujú 
napríklad základné školy, starajú sa o miestne komuni-
kácie, zabezpečujú požiarnu ochranu, odpadové hospo-
dárstvo,  evidenciu obyvateľov stavebné konanie, verejné 
priestranstvá, zeleň, ochranu prírody a životného pro-
stredia, vodné hospodárstvo, predškolské a školské zaria-
denia (základné školy), osvedčovanie listín, niektoré prie-
stupky, miestnu políciu, výber miestnych daní a poplat-
kov a pod. 

      -mh-

Aby o vás 
voliči vedeli

S  blížiacim  sa  termínom  komunálnych  volieb  rastie 
i záujem kandidujúcich subjektov o prezentáciu v mest
ských médiách. V roku 2005 schválili poslanci MsZ Vše
obecne záväzné nariadenie o poskytovaní priestoru poli
tickým stranám v predvolebnej kampani zo strany mesta. 
Prinášame prehľad pravidiel podľa jednotlivých médií:

Chcete sa prezentovať v mestskom rozhlase? 
• Bezplatne môže byť vyhlásený vlastný audiozáznam 

kandidujúceho alebo pracovník MsÚ môže interpretovať 
slová kandidujúceho v trvaní 1 x do 3 min. alebo 3x do  
1 min. za týždeň v pracovných dňoch počas celej pred
volebnej kampane.

• Ak vstup presiahne uvedený rámec služby za využi
tie rozhlasu na prezentáciu, sú spoplatnené sumou 50 Sk 
za každú aj začatú minútu počas pracovných dní, 100 Sk 
v sobotu za každú aj začatú minútu. Počet vstupov je ob
medzený na dva. Nedeľa je z prezentácie vylúčená. 

Chcete viesť 
kampaň v eM TV?
• V mestskej káblovej televízii eM TV má kandidujúci 

subjekt možnosť vybrať si na propagáciu videotext aj te
letext. Oba kanály sa môžu navzájom dopĺňať, napr. vi
deotext môže prinášať stručné informácie s odkazom na 
predvolebný magazín v eMtexte. 

• eM TV zverejní bezplatne zoznam kandidátov.
• Každá kandidujúca strana má právo na vyčlenenie 

proporcionálne  rozdeleného priestoru v magazíne pre 
volebnú kampaň v eMtexte 

•  Pre  uverejnenie  oznamov  či  predstavenie  priorít 
kandidujúcich subjektov je záväzný cenník eM TV.

• Ceny za uverejnenie oznamov nad rámec bezplat
ných je 100 Sk/deň na celú obrazovku, 5. až 7. deň zľava 
500 Sk. Uverejnenie loga, volebného sloganu alebo inej 
upútavky vo videotexte stojí 50 Sk/deň.

•  Na  požiadanie  eM TV  uverejní  aj  heslovitý  volebný 
program politického subjektu v rozsahu jednej obrazovky 
na dobu 7 dní. 

• Ostatná inzercia nad rámec bezplatnej sa riadi podľa 
cenníka  inzercie v eM TV platného pre volebnú kampaň 
pred komunálnymi voľbami. 

Čo tak zviditeľniť sa 
v Malackom hlase?

V dvojtýždenníku Malacký hlas môže kandidát získať 
priestor bezplatne  pre uverejnenie zoznamu kandidá
tov bez fotografií. Podklady musia byť redakcii dodané 
v elektronickej podobe. 

• Uverejnenie loga kandidujúceho subjektu, fotogra
fie kandidátov či volebného programu je spoplatnené. 

• Uverejnenie loga kandidujúceho subjektu a fotogra
fie kandidátov v Malackom hlase stojí 50 Sk/ks. Politický 
program bude spoplatnený sadzbou 20 Sk/cm2, pričom 
za 3 až 5násobné opakovanie  je poskytnutá zľava vo 
výške 15 %. Ak by chcel kandidát zverejniť svoj výstup na 
1., 2., 3. redakčnej strane, zaplatí dvojnásobok. 

Malacký hlas vychádza 15. novembra (s uzávierkou 6. 
11.) a 29. novembra (s uzávierkou 20. 11.)

VZN č. 3/2005 v plnom znení je umiestnené na web
stránky mesta www.malacky.sk. 

Zaujala vás ponuka mestských médií? Tak neváhajte 
a využite ju.

pred odpredajom, úplne nevyluču
jem, ale odpredaj je pre nás priorit
né  riešenie.  Potrebujeme  financie 
na  rekonštrukciu  inej  našej  budo
vy.”  Provinciál  konečný  termín  na 
vyriešenie situácie nemá. „V našom 
záujme, aj prihliadnuc na stav kaš
tieľa, čím skôr. Do troch týždňov za
sadne rada, ktorá určí ďalší postup,“ 
sľúbil zástupca rehole. 

Všetko, bohužiaľ, nasvedčuje to
mu,  že  kaštieľ  prežije  ďalšiu  zimu 
neobývaný, čo je pre každú budovu 
veľmi  zlé.  Pre  mesto  znamená  sú
časný stav rokovaní nádej na obno
venie pôvodných dohôd. Záchrana 
národnej kultúrnej pamiatky a sym
bolu  mesta  je  prioritou,  no  je  len 
jednou  stranou  mince.  Rovnako 
dôležité  je  vdýchnuť  zámku  nový 
život. Vedenie mesta má priprave

ných  niekoľko  zaujímavých  a  vše
obecne prospešných riešení na  je
ho  využitie.  Rozhodnutie  je  však 
veľmi zodpovedné. Nezanedbateľ
né je totiž  i každoročné financova
nie  jeho  prevádzky.  Zámok  stojí  v 
meste  takmer  štyri  storočia  a  rov
nako „naveky“ zoberie nový majiteľ 
na svoje plecia jeho budúcnosť.

LUCIA VIDAnOVÁ

Dokončenie z 1. strany

V  rámci  národného  projektu  
a na základe dohody medzi miest
nym  úradom  práce  a  mestom,  je 
organizovaná  aktivačná  činnosť 
formou menších obecných služieb 
(MOS).  Päťdesiatosem  dlhodobo 
nezamestnaných  (32  mužov,  26 

žien) pracuje 16 hodín do týždňa. 
Uchádzači o zamestnanie  (ÚoZ) 

vykonávajú najmä činnosti na verej
ných  priestranstvách  udržiavaním 
verejnej zelene, odpratávaním divo
kých skládok, pomocnými prácami 
na  odpadových  dvoroch  či  udržia

vaním poriadku na sídliskách alebo 
cintorínoch a pod. Nezamestnaných 
stimuluje k výkonom aktivačný prís
pevok,  ktorý  je  od  septembra  vo 
výške 1900  Sk  a  je  ich  prilepšením 
k dávkam v hmotnej núdzi. 

Mestu je v prípade splnenia do
hodnutých podmienok poskytnutý 
príspevok na každého nezamestna
ného zapojeného do MOS vo výške 
800 Sk. Získané finančné prostried
ky  sú  určené  na  úhradu  nákladov 
na osobné ochranné pracovné pro
striedky, úrazové poistenie ÚoZ, pla
ty pre koordinátorov, na úhradu ná
kladov na náradie a pod. „Z pouká
zaných prostriedkov sme počas se
zóny  tiež  zakúpili  nové  kosačky  či 
krovinorez,“  prezradila  jedna  z  ko
ordinátoriek  Alžbeta  Mihočková. 
Úrad  práce  preplácal  aj  faktúry  za 
farbu, ktorou natierali v septembri 
„slimáka“. 

MOS sa v tomto rozsahu realizu
jú na základe zákona o službách za
mestnanosti, ktorý vstúpil do plat
nosti vo  februári 2004 a v praxi  sú 
pre malackú samosprávu dôležitou 
pomocou. 

Text, foto: -lucy-

Na prilepšenie

Nezamestnaní pomohli zlikvidovať všetky divoké skládky. Ľudia mali v ok-
tóbri šancu využiť hromadný odvoz veľkoobjemových odpadov. Ak tak uro-
bili, okrajové časti mesta by sa už nemali stať smetiskom pre neporiadnikov. 
Odpadové dvory sú otvorené pre občanov aj v zimnom období. 

Krehká aj 
krásna jeseň 
života

Čo bude s Pálfiovským kaštieľom? 
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VOLEBNÝ OBVOD č. 1
1. Štefan Bauman (57), podnikateľ, koalícia: ĽS – HZDS, SNS
2. Ladislav Čas (55), technik, SDKÚ – DS
3. Vladimír Dobrocký, Ing. (43), ekonóm, KDH
4. František Friala (51), podnikateľ, SMER – SD
5. Julián kabát (45), invalidný dôchodca, SMER – SD
6. Jozef Mračna, Ing. (51), manažér, nezávislý kandidát
7. Dušan netolička (45), podnikateľ, koalícia: ĽS – HZDS, SNS
8. Terézia Osuská (58), manažérka, SDKÚ – DS
9. Eva Savinová, MUDr. (51), lekárka, nezávislý kandidát
10. Peter Smrtič (39), skladník, SDKÚ – DS
11. Pavol Tikl (54), vedúci lakovacej linky, KDH
12. Peter Zafka, Ing. (49), strojný inžinier, nezávislý kandidát 
13. Roland Zahradník (31), technik, KSS

OkRSOk č. 1, volebná miestnosť ZŠ Štúrova 142 A,  jedáleň
F.  Malovaného,  Stupavská,  Štúrova  2491/141,  2491/143,  2491/145, 
2491/147,  2491/149,  2492/151,  2492/153,  2492/155,  2492/157, 
2492/159,

OkRSOk č. 2, volebná miestnosť MŠ Štúrova 139, prízemie
D. Skuteckého, Ľ. Fullu, M. Tillnera, Pri Maline, Štúrova 1430/136, 1454/51, 
1455/53, 1456/55, 1457/57, 1458/59, 1459/61, 1460/63, 1461/65, 1462/67, 
1463/69, 1464/71, 1465/73, 1466/75, 1467/77, 1468/79, 1471/85, 1472/87, 
1473/89,  1474/91,  1475/93,  1476/95,  1477/97,  1478/99,  1479/101, 
1481/111, 1482/119, 1483/125, 1483/127, 1484/129, 1485/128, 1486/126, 
1487/124, 1488/120, 1489/118, 1491/112, 1493/110, 1494/108, 1495/106, 
1496/104,  1497/102,  1498/100,  1499/98,  1500/96,  1501/94,  1502/92, 
1503/88, 1504/86, 1505/84, 1506/82, 1507/80, 1508/78, 1509/76, 1511/72, 
1512/70, 1513/68, 1514/66, 1515/64, 1516/62, 1517/60, 1518/58, 1519/56, 
1520/54, 1521/52, 2113/140, 2196/132, 2199/134, 2220/113, 2221/123, 
2224/142, 2226/117, 2227/115, 2228/130, 2229/133, 2230/137, 2231/121, 
2232/107, 2233/105, 2274/109, 2357/114, 2387/138, 2553/135, 2774/81, 
2775/83, 2797/131, 5276/75A

VOLEBNÝ OBVOD č. 2
1. Pavel Bordáč, Ing. (50), ekonóm, koalícia: ĽS – HZDS, SNS
2. Jozef Bulla, Ing. (61), elektroinžinier, KDH
3. kamil Ftáčnik (54),  vodič sanitky, KDH 
4. Marián Haramia, MUDr. (47), lekár – chirurg, SDKÚ – DS
5. Štefan Holeš (70), dôchodca, koalícia: ĽS – HZDS, SnS
6.  František Chrust (63), dôchodca, nezávislý kandidát
7.  Martin Johanes, Ing. (24), ekonóm, nezávislý kandidát
8.  Juraj Lisý (30), ekonóm, HZD
9.  Milan Malata, JUDr. (29), advokát, SDKÚ – DS
10. Peter Melichár (56), konštruktér, SMER – SD
11. Dominik Mízner, MUDr. (49), lekár, SMER – SD
12. Mária Rusňáková (42),  podnikateľka, koalícia: ĽS – HZDS, SNS
13. Mária Tedlová, Ing. (48),  ekonómka, kDH 
14. Bronislav Vosátko, Mgr. (36), podnikateľ, SDKÚ –DS

OkRSOk č. 3, 
volebná miestnosť ZŠ na Ul. gen. M. R. Štefánika, prízemie, č. dv. 41
A. Veselého, Boreckého, Ul. gen.L. Svobodu, Ul. gen. M. R. Štefánika, Jil
emnického, J. Gabčíka, J. Murgaša, K. Orgoňa, Ul. kpt. Š. Uhra, Kukorelli
ho, L. Novomeského, Ľ. Zúbka, Nádražná, Námestie SNP, P. Blahu, Radlin
ského, Š. Čulena, Štúrova 1431/5, 1433/9, 1434/11, 1434/13, 1435/15, 
1436/17,  1437/19,  1438/21,  1439/23,  1441/27,  1442/29,  1443/31, 
1444/33,  1445/35,  1446/37,  1447/39,  1448/41,  1449/43,  1450/45, 
1451/47,  1453/49,  1524/50,  1525/48,  1526/46,  1527/44,  1528/42, 
1529/40,  1530/38,  1531/36,  1532/34,  1533/32,  1534/30,  1535/28, 
1536/24, 1537/22, 1538/20, 1539/18, 1541/16, 1542/14, 1544/10, 1545/8, 
1546/4, 1547/2, 2356/6, 2943/7, V. Clementisa

OkRSOk č. 6, 
volebná miestnosť Sobášna sieň, Mierové nám. 2954/22
Budovateľská, J. Hollého, J. Kostku, Jánošíkova, Kláštorné nám., Mierové 
nám., M. Nešpora, Mojmírova, Rastislavova, Robotnícka, Slovenská,  Sväto
plukova, Vlastenecká

VOLEBNÝ OBVOD č. 3
1. Eva Baginová (41), referent úradu práce, KDH
2. Oto Divinský (32), grafik, nezávislý kandidát
3. Stanislav Fronc (60), vodič, SMER – SD 
4. Ľubomír Gábriš (25), podnikateľ, koalícia: ĽS – HZDS, SNS
5. Jozef Hoffmann, MUDr. (62), gynekológ, KDH
6. Dušan Janota (22), študent VŠ, koalícia: ĽS – HZDS, SNS
7. Jana kaňková (20), referentka, SDKÚ – DS
8. Daniel kodaj (53), živnostník, SDKÚ – DS
9. Milan kuzma, Mgr. (30),  personálny riaditeľ, nezávislý kandidát
10. David Maďar (23), študent VŠ, koalícia: ĽS – HZDS, SNS
11. Vladimír Oreský (52), technik, KSS
12. Peter Slávik (21), študent  , SDKÚ  DS
13. Pavel Spusta, Ing. (48), súkromný podnikateľ, nezávislý kandidát
14. kamila Tomková (44), ekonómka, ANO
15. Mária Trenčíková (48), projektový manažér, SMER – SD
16. Milan Valachovič, RnDr., CSc. (49), vedecký pracovník, nezávislý kan
didát

OkRSOk č. 4, 
volebná miestnosť ZUŠ Záhorácka 1918/49, prízemie, č. dv. 1
Záhorácka  55/18,  59/8,  1896/7,  1898/11,  1900/13,  1930/33,  1930/35, 
1930/37, 1931/39, 1931/41, 1931/43, 1932/45, 1932/47, 1933/49, 1933/51, 
1933/53, 1933/55, 1933/57, 1934/59, 1934/61, 1934/63, 1934/65, 1935/85, 
1935/87, 1935/89, 1935/91, 1936/67, 1936/69, 1936/71, 1937/73, 1937/75, 
1937/77, 1938/79, 1938/81, 1938/83, 1945/103

OkRSOk č. 5, volebná miestnosť MCk, Záhorácka 1919, vestibul
Brnianska, Břeclavská, Poľná, Pribinova, Záhorácka 4/56, 4/58, 4/60, 5/52, 
5/54, 8/38, 8/40, 8/42, 8/44, 9/32, 9/34, 9/36

VOLEBNÝ OBVOD č. 4
1. Anna Balážová (56), učiteľka MŠ, SDKÚ – DS
2. František Čurka (62), vedúci pieskovne, KDH 
3. Alžbeta Dubajová, Mgr. (74), učiteľka v dôchodku, nezávislý kandidát
4.  Pavel Encinger, Ing. (42), živnostník, nezávislý kandidát
5.  Miroslav Fruš, MUDr. (52),  lekár, koalícia: ĽS – HZDS, SNS 
6.  Marta Havlíková (55), ekonómka, koalícia: ĽS – HZDS, SNS
7.  František Hlavatý, Ing. (38), vedúci odd. nákupu a logistiky Malacky, 
nezávislý kandidát 
8.  Izabela Mistríková (49), podnikateľka, koalícia: ĽS – HZDS, SNS 
9.  Anton Pašteka, Mgr. (57), učiteľ, SMER – SD 
10. Jana Petrakovičová, Mgr. (52), vedúca osobného úradu, SMER – SD
11. Pavol Valachovič, Ing. (51), živnostník, KDH
12. Milan Zavřel (54), štátny zamestnanec, SDKÚ – DS
13. Eva Žilavá (34), dipl. zdravotná sestra, KDH

OkRSOk č. 7, 
volebná miestnosť MsÚ, Radlinského 2751/1, klientska kancelária
Bernolákova,  Veľkomoravská  2410/1,  2410/3,  2410/5,  2410/7,  2411/9, 
2411/11, 2411/13, 2411/15, 2412/17, 2412/19, 2412/21, 2412/23, 2413/25, 
2413/27, 2413/29, 2413/31, 2414/33, 2414/35, 2414/37, 2414/39, 2415/6, 
2415/8, 2415/10, 2415/12, 2416/14, 2416/16, 2416/18, 2416/20, 2420/2, 
2420/4

OkRSOk č. 8, volebná miestnosť ZŠ Záhorácka 95 , I. B trieda
Cesta mládeže, Družstevná, Hviezdoslavova, Kozia, M. Benku, V. Gajdoša, 
V. J. Kučeru, Veľkomoravská 1666/24, 1668/22, 2145/28, 2146/30, 2147/32, 
2148/34, 2149/36, 2150/38, 2151/40, 2154/79, 2155/77, 2156/75, 2157/73, 

2158/71, 2159/69, 2160/67, 2161/65, 2162/63, 2163/61, 2174/26, 2188/55, 
2189/53, 2190/51, 2191/49, 2192/47, 2193/45, 2194/43, 2195/41, 2207/68, 
2270/57, 2271/59, 2327/42, 2328/44, 2329/46, 2330/48, 2331/50, 2332/52, 
2333/54, 2334/56, 2335/58, 2336/60, 2345/62, 2346/64, 2347/66, 2348/70, 
2349/72,  2350/74,  2910/38A,  5268/76,  Vinohrádok,  Záhorácka  53/22, 
58/10,  1940/93,  1942/99,  1944/101,  2072/114,  2073/112,  2074/110, 
2075/108,  2076/106,  2077/104,  2078/102,  2079/100,  2080/98,  2081/96, 
2082/94, 2083/92, 2084/90, 2085/88, 2086/88, 2087/86, 2089/82, 2090/80, 
2091/78, 2092/76, 2094/72, 2095/70, 2096/66, 2098/62, 5272/21, 5272/23

VOLEBNÝ OBVOD č. 5
1. František Baláž (58), referent, koalícia: ĽS – HZDS, SNS
2. František Fiľakovský (40), projektový manažér, nezávislý kandidát
3. Imrich Foltýn, JUDr. (58), advokát, SMER – SD
4. Pavol Chvíla (56), vodič autobusu, KSS
5. Jozef Janči, Ing. (51) súkromný podnikateľ, SMER – SD
6. Vladimír kožuch, Ing. (35), ekonóm, KDH
7.  Martin Marek, Mgr. (24), právnik, nezávislý kandidát
8.  Ladislav Molnár (33), zamestnanec, SDKÚ – DS
9. Vladimír Moravčík, Ing., CSc. (60), štátny zamestnanec, koalícia: ĽS – 
HZDS, SNS
10. Marian novota (38)  podnikateľ, nezávislý kandidát
11. Branislav Orth, Mgr. (33), nezávislý kandidát
12. Vladimír Pullmann, MUDr. (36), lekár, SDKÚ – DS
13. Jana Rozborová, Bc. (25), študentka VŠ, koalícia: ĽS – HZDS, SNS
14. katarína Trenčanská, Mgr. (27), učiteľka, KDH 
15. Ján Vaškor, Ing. (29), bankový manažér, SDKÚ –DS

OkRSOk č. 9, volebná miestnosť MŠ kollárova 896/2
J. Kubinu, Kollárova, Kukučínova, Legionárska, Malé námestie, Na brehu, 
Nad výhonom, Nová, Olšovského, Oslobodenia, Sasinkova, Sládkovičova, 
Vajanského, Zámocká

OkRSOk č. 10, 
volebná miestnosť CVČ – M.  Rázusa 2383/30, 1. pavilón
1. mája, M. Rázusa

VOLEBNÝ OBVOD č. 6
1. Ján Držka (56), konateľ firmy, KDH
2. Štefan Dvorský, PhDr. (46), štátny zamestnanec, koalícia: ĽS – HZDS, 
SNS     
3. Dušan Galovič (55), rušňovodič, SDKÚ – DS
4. Zdenek Ivan (69), dôchodca, KSS
5. Milan Johanes, Ing. (51), stavebný inžinier, koalícia: ĽS – HZDS, SNS 
6. Dana kamenistá (41), montážny pracovník, KDH 
7. Mário Longauer, Ing. (30), výrobný riaditeľ, SDKÚ – DS
8. Martin Macejka, Mgr.  (24), učiteľ, nezávislý kandidát
9. Jozef Pagáč, Ing., (42) manažér, SDKÚ – DS
10. Marcela Petrivalská (43), vychovávateľka ŠK, SMER – SD 
11. Juraj Říha (21) študent VŠ, nezávislý kandidát
12. Adriana Spustová, Mgr.  (35), učiteľka, SMER – SD 
13. Dalimír Tekel (51), promovaný právnik, SMER – SD
14. Ladislav Zahradník, Ing., (58), stavebný technik, KSS
15. Vladimír Zetek, Mgr. (38), herec, režisér, nezávislý kandidát

OkRSOk č. 11, 
volebná miestnosť HSF, s. r. o., Jesenského ul. 50, vestibul
Dielenská, Dubovského, Jesenského, Ota Kožucha, Partizánska, Pezinská, 
Sadová, Továrenská, Záhradná

OkRSOk č. 12  nsP - Duklianskych hrdinov 857/34, jedáleň
B.Němcovej,  Duk.  hrdinov,  Džbankáreň,  Hlboká,  Hurbanova,  J.  Kráľa,  
Lesná, Na majeri, Písniky, R. Dilonga, Rakárenská, Táborisko, Vysoká

KOMUNáLNE VOľby – 2. DEcEMbER – 7.00 – 20.00 h

Koho a kde budeme voliť v komunálnych voľbách 2. decembra?
V každom volebnom obvode volič zakrúžkuje maximálne troch kandidátov. ktorých? Premyslite si a rozhodnite, 
kto bude obhajovať vaše záujmy počas nasledujúcich štyroch rokov a ovplyvňovať smerovanie mesta. 

Prečo je dôležité 
zúčastniť sa 
nadchádzajúcich 
komunálnych volieb?

– sami v nich rozhodnete o kvalite 
nášho spoločného života – nazna-
číte predstavu o riešení problémov 
nás všetkých – po prechode kom-
petencií zo štátnej správy na samo-
správu je veľmi dôležité rozhodnúť, 
komu zveríme do rúk vedenie mes-
ta – prenos kompetencií vyžaduje 
vysokú kvalitu rozhodovania – je 
dôležité, aby do poslaneckých lavíc 
zasadli odborníci 

Jeden z nich bude primátor:
Ing. Pavol Hallon (53),  projektový manažér, nezávislý 
Ing. Jozef Mračna  (51), manažér, nezávislý s podpo

rou SDKÚ – DS
RnDr. Jozef Ondrejka (41), učiteľ, nezávislý s podpo

rou SMER – SD, ĽS – HZDS, KDH, SNS, HZD, KSS a ANO.

P.  Hallon  a  J.  Mračna  kandidujú  na  najvyšší  post 
prvýkrát.  J. Ondrejka sa o zvolenie pokúša po tretíkrát. 
Ktorý z nich sa stane „otcom” mesta? Do budúceho čísla 
si pripravia odpovede na nasledujúce otázky, ktoré vám 
môžu voľbu uľahčiť.  

• Prečo ste sa rozhodli kandidovať? 
•  Aké priority v rozvoji mesta budete v prípade úspeš

nej  kandidatúry  presadzovať  v  nastávajúcich  šty
roch rokoch a ako?

•  Aké  vlastnosti  by  mal  mať  budúci  primátor?  Máte 
ich?

Predvolebná štatistika
Z  politických  strán  a  hnutí  postavila  najviac  kandi

dátov na poslancov SDKÚ – DS – 17, o jedného menej 
16 jediná koalícia ĽS – HZDS a SNS, KDH – 14, SMER – 
DS – 13, KSS nominovala 5 kandidátov a po jednom má 
zastúpenie  ANO  a  HZD.  K  politickým  nominantom  je 
zaevidovaných aj 19 nezávislých, najviac po štyroch ich 
kandiduje vo volebnom obvode č. 3 a 5. Vekový prie
mer kandidátov je 45 rokov, najmladším z nich je Jana 
Kaňková z volebného obvodu č. 3 a naopak najstarším 
Mgr. Alžbeta Dubajová z volebného obvodu č. 4. 

Zaujímavý  je  pomer  žien  a  mužov,  približne  jedna 
ku štyrom. Kandiduje totiž len 19 žien. 

Záujem o komunálnu politiku klesá, kým pred štyr
mi rokmi kandidovalo 114 záujemcov na post poslanca 
v mestskom „parlamente“, teraz len 86. 

Aj kandidátov na primátora bolo v roku 2002 a 1998 
o dvoch viac.
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Zeleň je dôležitou súčasťou každé-
ho mesta a neoddeliteľne sa podpi-
suje pod dojem, aký mesto vzbu-
dzuje u návštevníkov i miestnych 
obyvateľov. A hoci ako múdre kni-
hy hovoria, má nesmierny zdravot-
ný, ekologický, hygienický, estetic-
ký a psychologický význam, v po-
slednom období sa jej veľká časť 
takmer v každom meste na Sloven-
sku stráca na úkor výstavby. Budo-
vanie zelene a starostlivosť o ňu by 
však mali byť rovnocenné s rozvo-
jom ostatných funkcií mesta. Ako 
sme na tom v Malackách? Aký je ná-
zor občanov na zeleň? 

Zelene je málo
Nezodpovedané otázky viedli kance-

láriu  prvého  kontaktu  k  tomu,  aby 
v  spolupráci  s  oddelením  životného 
prostredia zostavila dotazník, ktorý via-
cerými  cestami  distribuovala  k  obča-
nom.  Do  začiatku  septembra  dotazník 
vyplnilo 260 oslovených. Do zberu úda-
jov sa zapojilo viac žien (64 %), väčšinou 
obyvatelia z centra mesta  (53 %). 65 % 
respondentov  bolo  vo  veku  26–60  ro-
kov, 16 % od 15 do 25 rokov a 19 % nad 
60 rokov. 77 % oslovených si myslí, že v 
Malackách  nie  je  dosť  verejnej  zelene. 
Pre  93  %  občanov  je  dôležité,  aby  Ma-
lacky boli zelené. 

Neutrálny postoj k starostlivosti 
o zeleň
Názor, že starostlivosť o zeleň za os-

tatné  obdobie  stagnuje,  zastáva  44  %, 
porovnateľne 42 % si myslí, že sa zlepši-
la. Letničkové záhony boli pekné (66 %) 
a  mali  by  byť  vždy  kombinované  aj 
s trvalkami (39 %). 21 % opýtaných je za 
to, aby sa v budúcnosti výsadba rozšíri-
la. Takmer zhodná skupina ľudí 9 a 10 % 
si myslí, že  letničky by mali celkom na-
hradiť trvalky či záhony ruží. Celkovo by 
sa mali meniť tvary záhonov a vysádzať 
nové druhy kvetov (21 %). 

Chýbajú stromy
Najviac  zanedbávaná  je  výsadba 

a údržba drevín (45 %), no treba skvalit-
niť trávnaté plochy, myslí si 35 % opýta-
ných. Na výsadbe najviac záleží spome-
dzi opýtaných 20 % občanom. Zeleň by 
podľa  tých,  ktorí  sa  do  ankety  zapojili, 
mala byť dostupná a ponúkať priestory 
na oddychové zóny (56 %). Občania by 
najradšej skultúrnenie zelene podporili 
námetmi  (26  %),  neboja  sa  však  spolu-
práce s miestnymi ľuďmi 23 %, rovnako 
sa radi do prác zapoja (19 %). 

INŠPIRÁCIE
Južania poukazovali na zlú kvalitu 

trávnatých plôch, obyvatelia centra za-
se na zlepšenie stavu Záhoráckej. Za-
ostriť na trávniky by sa malo aj v parku 
a pri  školách. Niektorí  si myslia,  že sa 
mesto málo zametá a za najkritickejšie 
miesta  označili  verejné  priestranstvá 
pri supermarketoch, kde býva nafúka-
ná špina. 

Treba pokutovať vlastníkov aj psič-
károv, ktorí nedodržiavajú nariadenia 
mesta a neodstraňujú psie exkremen-
ty, rovnako i tých, ktorí parkujú na ve-
rejnej  zeleni.  Podľa  občanov  v  tomto 
musí  jednoznačne zasiahnuť mestská 
polícia. Do prác na údržbe verejnej ze-
lene  by  sa  okrem  každého  občana 
a  ľudí,  ktorí  pracujú  v  rámci  aktivač-
ných prác, mali zapojiť aj školy. Obča-
nia navrhujú i to, aby sa stĺpy verejné-
ho osvetlenia ozdobili napríklad muš-
kátmi a výsadba letničiek rozšírila pred 
ŠH Malina, k železničnej stanici a pod. 
Zaujímavosťou  je,  že  väčšie  percento 
mužov je ochotné prispieť na verejnú 
zeleň  financiami,  ženy  skôr  starostli-
vosťou o ňu. 25 občanov uviedlo svoje 
kontaktné údaje s  tým, že sú ochotní 
s mestom v prípade oslovenia spolu-
pracovať. Všetkým, ktorí sa do priesku-
mu zapojili, ďakujeme. 

Text, foto: LUCIA VIDANOVÁ

Koncom septembra sa kosili plochy aj na sídliskách. Na fotografii robotník pra-
cuje s novým žacím strojom zn. KUBOTA, ktorý mesto túto sezónu zakúpilo za 
viac ako pol milióna Sk na kvalitnejšie a častejšie zabezpečovanie kosenia 
trávnatých plôch v Zámockom parku, ale aj v samotnom meste. Treba dodať, 
že obhospodaruje asi 60 ha verejnej zelene. 

Zaostrili sme na zelenú

93 %

3 %
4 %

áno

nie

je mi to jedno

Je vašou prioritou 
mať pekné zelené Malacky?

42 %

44 %

14 %

zlepšila

stagnuje

zhoršila

Starostlivosť 
o verejnú zeleň 
sa za ostatné 
obdobie:

Podnikatelia, 
hláste sa v TIK-u
Turisticko-informačná kancelária 
v spolupráci s mestom pripravuje 
vydanie informačného letáku o služ-
bách poskytovaných v Malackách 
v oblasti cestovného ruchu. 

Podnikáte v gastronómii, posky-
tujete ubytovanie, priestor pre zá-
bavu, relax či iné turisticky atrak-
tívne služby? 

Ak sa chcete v letáku zviditeľniť, pošlite 
najneskôr do 1. 12.  základné  údaje 
o  vašej  firme:  kontakt,  oblasť  pôso-
benia,  fotografiu  objektu  a  pod.  na   
info@tikmalacky.sk 
alebo prineste osobne 
do TIK-u na  Bernolákovu 1/A, 
901 01 Malacky, t. č.: 034/772 20 55. 

120 metrov živého plotu zo 172 tují vysadili minulý mesiac pracovníci mesta na novom 
cintoríne. Ďalších 100 m živého plotu – 143 tují – skrášli areál letného kúpaliska na Jesen-
ského ulici. Aktuálne v priebehu novembra bude zrealizovaná náhradná výsadba aj na 
Záhoráckej ulici. Kvôli dlhému babiemu letu začali stromy zo škôlok vyraďovať neskôr, 
a preto sa vysadia v priebehu novembra. Rovnako aj 14 špeciálnych kultivarov dubov na 
Záhoráckej ulici. V rámci náhradnej výsadby má v centre v priebehu tohto mesiaca pri-
budnúť 20 a v ostatných častiach mesta 32 stromov. V rámci projektu revitalizácie Záho-
ráckej od Pribinovej po Cestu mládeže sa vysadí 141 nových stromov a 1530 kríkov. Obča-
nia sa dožadujú toho, aby sa na výsadbu a údržbu drevín dbalo. V tejto oblasti sa niektoré 
kroky zrealizovali už v minulých obdobiach. Na jeseň 2004 sa v areáli novej ZŠ na Štúrovej 
ulici vysadilo 40 odrastených stromov. O rok neskôr pribudlo na sídlisku Juh ďalších 40.

18 %

56 %

26 %
všade chránená

dostupná v priestoroch 
pre oddychové zóny

dostupná, ale chránená
pred parkovaním

Zeleň v meste má byť

Uvítal som myšlienku zrealizovať 
anketu o  verejnej zeleni v meste 
Malacky. Očakával som, že nám dá 
odpoveď na spokojnosť občanov 
s terajším stavom zelene v meste, 
ale hlavne, že sa dozvieme o priori-
tách a predstavách občanov, ako sa 
uberať ďalej. 

Po preštudovaní jej výsledkov s rados
ťou konštatujem, že tak ako pre mňa, aj 

pre vysoké percento opýtaných je vy
sokou prioritou mať zelené mesto. Túto 
predstavu a požiadavku občanov sa  
usilujeme plniť. 

Vzhľadom na už zrealizované aj pri
pravované výsadby to po jeseni bude vi
dieť najlepšie. Plánujeme aj ďalšie akcie  
k ozeleneniu centra a ďalších častí mes
ta. Robíme potrebné kroky aj k tomu, aby 
sme skvalitnili trávnaté plochy a starost
livosť o ne (zakúpenie výkonnej kosačky), 

ako aj starostlivosť o dreviny a ostatnú 
zeleň. Letničkové záhony sa budúci rok 
rozšíria o nové záhony na Záhoráckej uli
ci, kde sa doplnia a oživia záhony drevín. 
Uvažujeme aj o zmene výsadby a bohat
šej zeleni na svetelnej križovatke a v jej 
okolí. Je to však podmienené rokovaniam 
so správcami ciest a dopravnou políciou. 
Veľa bude záležať aj na zložení mestské
ho zastupiteľstva, ktoré vzíde z decem
brových komunálnych volieb. Želám si,  
a želám aj vám, aby aj jeho prioritou boli 
zelené Malacky.

Ing. FRANTIŠEK KLíMA, vedúci OŽP 

Plochy verejnej zelene sa rozširujú a hlav-
ne v letnom období „pýtajú“ vodu. Zatiaľ 
sa polieva s jednou multikárou s cisternou. 
Do budúcnosti je potrebné uvažovať 
o zlepšení systému zavlažovania. 

35 %

45 %

20 %

výsadbu a údržbu drevín

výsadbu letničiek a trvaliek

skvalitniť trávnaté plochy

Ktorá časť verejnej zelene 
je najviac zanedbávaná 
a navrhujete ju 
prioritne riešiť?

Výsledky očami kompetentných
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Oftalmologická 
ambulancia

Ordinačné hodiny

Pondelok 8.00 – 15.00 MUDr. Alakšová
Utorok 8.00 – 15.00 MUDr. Lichvár
Streda 8.00 – 15.00 MUDr. Alakšová
Piatok 8.00 – 15.00 MUDr. Lichvár

Algeziologická 
ambulancia

MUDr. Eva Salamonová

Ordinačné hodiny

Po ndelok  9.00 – 12.00
Utorok  9.00 – 12.00
Streda  9.00 – 12.00
Štvrtok  8.00 – 15.00
Piatok  9.00 – 12.00

Objednávanie na vyšetrenie

0918/ 666 111, 034/ 28 29 250
MH 06 F4

Zmyslom finančných zbie-
rok je spoločná pomoc 
tým, ktorí to najväčšmi  
potrebujú. A nie je ich má-
lo. každý prispeje podľa 
svojich možností svojou 
troškou do mlyna a doved-
na sa vyzbiera suma, ktorá 
už naozaj môže zaplatiť 
niečo, čo si tí, ktorým je ur-
čená, sami rozhodne ne-
môžu dovoliť.

Mesiac  október  odštartoval  dve,  do 
ktorých sa aktívne zapojili aj Malačania. 
Koordinátorom tej celoslovenskej, ktorú 
každoročne organizuje Liga pre dušev
né zdravie, sa v našom meste stalo Det
ské centrum Vánok v spolupráci s Gym
náziom na Ul. 1. mája v Malackách. Po
čas dvoch dní (12. – 13. 10.) vyšlo do ulíc 

vždy päť dvojíc študentov. Prvý deň sa 
podarilo vyzbierať 9 065 Sk a na druhý 
deň  12  785  Sk.  Po  sčítaní  zástupcovia 
DC Vánok sumu uložili na účet Ligy pre 
duševné zdravie. 

Druhá zbierka tradične v októbri pri
chádza na pomoc nevidiacim a zrakovo 
postihnutým. Únia nevidiacich a slabo

zrakých Slovenska už po štvrtýkrát zor
ganizovala celonárodnú akciu s názvom 
Biela  pastelka. V  pondelok  17.  októbra 
vyšli do ulíc 127 slovenských miest dob
rovoľníci  oblečení  v  tričkách  s  logom 
zbierky  a  ľuďom  ponúkali  za  20  korún 
biele  pastelky.  Zapojili  sa  aj  študenti 
Gymnázia sv. Františka z Assisi v Malac
kách a dopoludnia sme ich mohli stret
núť  v  uliciach  mesta.  Štyri  dvojice  so 
štyrmi  zapečatenými  pokladničkami 
Malačanom  predali  440  bielych  paste
liek, za ktoré len v jedinom meste na Zá
horí získali 12 377 korún. Pre tých, ktorí 
majú otvorené srdce a chcú bielou pas
telkou  urobiť  svetlý  ťah  do  temna  ne
vidiacich,  je  dôležitá  informácia,  že 
zbierka potrvá až do 15. novembra. Mô
žete  ju  podporiť  SMS  správou  na  číslo 
820  do  siete  oboch  operátorov  v hod
note 30 Sk, alebo môžete príspevok vlo
žiť na číslo účtu únie 4030016212/3100. 

Text, foto:  TATIAnA BÚBELOVÁ

Získajte finančnú pomoc EÚ na rozvoj 
malého a stredného podnikania a rozvoj 
podnikateľských aktivít a služieb 
v oblasti cestovného ruchu
Inkubátor Malacky, n. o., opäť pozýva malých a stredných podnikateľov 
okresu Malacky na informačný workshop rokujúci o možnosti 
ZíSkAnIA FInAnČnEJ POMOCI EURóPSkEJ ÚnIE 
zameranej na rozvoj malého a stredného podnikania a rozvoj podnikateľských 
aktivít a služieb v oblasti cestovného ruchu.
Workshop bude venovaný hlavne predstaveniu aktuálnej výzvy na predkladanie 
žiadostí (projektov) O nEnÁVRATný FInAnČný PRíSPEVOk 
pre Jednotný programový dokument NUTS II – Bratislava Cieľ 2. 

Podujatie sa uskutoční v stredu 8. novembra o 10.00 h v konferenčnej sále 
podnikateľského inkubátora v Malackách (5. poschodie).

Bližšie informácie a nahlásenie účasti:
034/772 61 38, 774 12 84, inkubator@inmalacky.sk

 Október v znamení zbierok

MH 06 F25

PUbLIcISTI KA  /  INZERcIA
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Malacky  mali  popri  Jablonici,  Senici, 
Trnave  a  Skalici  najväčšie  jarmoky.  Trh 
a jarmok mal svoje pevne stanovené pra
vidlá,  tzv.  jarmočný štatút. Ten zvyčajne 
rozdeľoval  jarmoky na krajinské,  týžden
né a  každodenné. V  jarmočnom  štatúte 
mesta Malacky, prijatom obecným zastu
piteľstvom v Malackách dňa 23. júla 1930, 
sa okrem iného píše: „Od farského kostola 
po cestu Svätoštefanskú budú predávať 
predavači koží, (tajnička č. 2) a predavači 
strižného  tovaru.  Od  cesty  Hasprúnskej 
po hostinec pani Christenovej zasa pre
davači železa a odtiaľ po Kuchynskú ces
tu  predavači  hydiny.  Na  rohu  mýtneho 
budú predavači nábytku, košikári a odtiaľ 
smerom k Stu pavskej ceste bednári, kolá
ri, predavači s vidlami a  lopatami. Každý 
šiator písmenami mena a bydliska preda
vača musí byť označený.“

Týždenné  jarmoky  boli  trhy  s obilím, 
ošípanými a drobným statkom. Na den

ných  trhoch  sa  predávali  len  potraviny. 
Jarmoky v Malackách sa začínali jarmoč
ným zvonom. O sporoch rozhodoval (taj-
nička č. 3). Na priebeh jarmokov dozeral 
jarmočný (tajnička č. 1).

VODOROVNE
A vydávalo hlas kozy; značka automo

bilov; hlodavec B podmienková spojka; je 
po nemecky; hovorí vtipy;  rieka po špa
nielsky; detský pozdrav C želá si; jestvuješ; 
spevácke alebo hudobné telesá; Sloven
ská  republika;  mužské  meno  D rameno 
po nemecky; tajnička č. 3; Ivan po domác
ky E znervózňuj; rázovitý kraj pod Tatrami; 
Vinosady bez začiatku a konca F osobné 
zámeno; cudzia skratka pre rádiovú navi
gáciu;  textová skratka a  iné; spoluhlásky 
slova solár; sibírsky veľtok; stred slova vo
lám; konzumuj tekutinu G cudzie mužské 
meno;  časť  konského  postroja;  spojka; 
vyzdobuj; domácke meno Ernestíny.

ZVISLE
1 podnik na výrobu pneumatík 2 kon

covka  zdrobnenín;  Úrad  racionalizácie 
rozvoja; tu máš! 3 tajnička č. 2; 4 možno; 
spoluhlásky v slove  južanka 5 Leonard – 
Tamara; súprava; samohláska 6 kyslík; jes
tvuj; Radio International; začiatok a koniec 
abecedy 7 školská akadémia; spoluhlásky 
v slove zem; semita 8 vykurovacie teleso; 

politická strana v Čechách; spojka 9 obrá
tila 10 hudobná stupnica; kríženec jedno 
a dvojhrbej  ťavy;  Zdenka  11  tiež;  krátka 
a dlhá rovnaká samohláska; pokolenie 12  
označenie práce vo  fyzike;  tón E znížený 
o poltón; jestvuješ; lebo básnicky 13 kypri 
pôdu pluhom; ovčia koža; Beáta 14 tam
tie; nie hore 15 tajnička č. 1 16  textová 
skratka „a podobne“; domácke meno Iva

ny; ŠPZ Piešťan 17 umiestnia na  loď. Na 
pomoc: G Raik.

Pripravil: JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

OPRAVUJEM ChLADNIČKy
A MRAZNIČKy, 

MONTUJEM KLIMATIZÁCIE
Pavol Šišolák, Závod ��3
tel.: 034/779 94 35, 0903/75 0� 12

Mh 06 F7

Ak nám do 8. 11. pošlete správne vylúštenie 
tajničky krížovky, budete mať šancu získať  
2 vstupenky na zábavu so Senzusom na Ka-
mennom mlyne. Nezabudnite pripísať t. č., 
aby sme vás mohli o výhre včas informovať. 

KUPÓN

19

Spomedzi čitateľov, ktorí nám posla
li správne vylúštenie tajničky –

1. Rakús, 2. groše, 3. vreckovky – 
sme  vyžrebovali  Lenku Besedovú  zo 
Záhoráckej  ulice,  ktorá  získava  knihu 
Karola  Virsíka  Odchádzam  s  Hippo
kratom. 

MALACKÝ
hLAS

SERVIS ČITATEĽOM • INZERCIA

KRížOVKA

v supermarkete

TÝžDEŇ OD 30. 10. DO 5. 11. 2006
• ananás obrovský, 1 ks 79,90 Sk • brav
čové stehno, 1 kg za 139,90 Sk • Heliol, 
slnečnicový olej, 1 l za 37,90 Sk 

Mh 06 B4

NÁš TIP NA NÁKUP

Oslaďte si život s hVIEZDOU!
Mh 06 B3

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

Keďže sme boli nútení vysťahovať sa z priestorov starej lekárne na Záhoráckej 
ulici, srdečne vás pozývame do novej na prízemí obchodného domu AFK, kde  
sa  o  vás  aj  naďalej  postará  odborný  personál  Mgr.  Melánie  Kapryšovej  vždy 
v PO – PIA od 8.00 do 17.00 h a v SO od 8.00 do 12.00 h.

LEKÁREŇ U SV. SEVERíNA
Záhorácka 30/46, Malacky (prízemie OD AFK)
Tel. číslo: 034/772 21 30 

Mh 06 h9

Väčšia šanca
 pre nadané deti
Gymnázium Malacky na Ul. 1. mája oznamuje rodičom tohtoročných 
štvrtákov na základných školách, že v budúcom školskom roku otvorí 

dve triedy
osemročného štúdia.
Tento typ štúdia je určený pre žiakov, ktorí úspešne ukončia 4. ročník ZŠ a úspešne 
vykonajú prijímacie pohovory. Od roku 2004 je škola medzinárodne certifikova-
nou inštitúciou u International Education Society v Londýne s ratingom kategórie 
B – t. j. Spoľahlivá inštitúcia dosahujúca trvale dobrých výsledkov.

Podrobnejšie  informácie o škole a o  formách štúdia sa dozviete na webstránke   
školy: www.g1majamc.sk alebo na t. č.: 772 24 69, 772 44 03.

Zároveň vás srdečne pozývame na Deň otvorených 
dverí, ktorý sa uskutoční 15. 11. od 8.00 h do 14.00 h. 

Mh 06h10
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Lacný koláč
SPOTREBA:  3  vajcia,  2 polievkové  lyžice 
kakaa, 250 g kryštálového cukru, 4 dcl 
mlieka, 2 dcl oleja, 2 dcl džemu, 400 g 
hladkej múky, 1 prášok do pečiva, 1 ká
vová lyžička sódy bikarbóny

POSTuP:  Najprv  vymiešame  celé  vajcia 
s cukrom a postupne pridáme ostatné 
prísady. Cesto vylejeme na vymastený 
a múkou vysypaný plech a upečieme.

RECEPT PANI VOZÁROVEJ

• Predám v Malackách 2i.  rod. dom po 
rekonštrukcii,  s  pripraveným  podkrovím 
na zobytnenie. VIS, pozemok 642 m2, diel
ňa, cena 2,6 mil. Kontakt: 0905/60 35 00. 
•  Hľadám  spoľahlivého  človeka  s  progra
mátorskými  skúsenosťami  a  angličtinou. 
Kontakt: accwork@gmail.com.
• Predám 2 kusy neupoužitých včelích úľov  
B9 a kladivkový šrotovník. 

Kontakt: 0903/34 93 51. 
• Predám stavebný pozemok v obci Kuchy
ňa v rekr. oblasti pri rybníku, 753 m2, voda 
+  elektrina,  rovinatý  terén.  Cena  290tis. 
Sk. Kontakt: 0903/24 49 11, 0907/45 25 56. 

V roku 2006 je ten správny čas, aby 
sme načreli do svojich vedomostí 
o histórii mesta. V rubrike Kto je to 
budeme uverejňovať indície o vý-
znamnej osobnosti. Spoznáte ju?

Narodil sa 22. 11. 1836 v Malackách. Na
plniť túžbu po vyššom umeleckom vzdela
ní  sa  mu  podarilo  štúdiom  na  maliarskej 
akadémii vo Viedni. Aj vďaka tomu sa po
dieľal na dekorácii viedenskej opery. Medzi 
jeho  najobľúbenejšie 
práce však patrila maľba 
kostolov,  rekonštrukcie 
oltárov, obrazov a sôch. 
Maľoval kostol v Lozor
ne, Plaveckom Sv. Miku
láši, v Zohore a v Malac
kách. V malackom kláštore v roku 1888 na
maľoval obraz Božského srdca, celý hlavný 
oltár, v jeho hornej časti obraz sv. Mikuláša 
a sv. Leopolda aj sv. Antona. V r. 1893 nama
ľoval i veľké plátno Kristus na kríži s dvoma 
figúrami, ktoré stoja pod obrazom. V r. 1895 
obnovil  kaplnku  Sedembolestnej  Panny 
Márie a za gvardiána P. M. Olšovského ob
novil oltáre v kaplnke Svätých schodov. Je
ho maľby Malačania nájdu i vo farskom kos
tole. Zomrel 28. 5. 1912 v Malackách.

Ak  viete,  ktorej  osobnosti  medailónik 
údajov patrí, napíšte do 8. novembra  jej 
meno a máte možnosť súťažiť o vstupenky 
na  predstavenie  Divadla  na  hambálku. 
V minulom čísle sme predstavili Pavla IV. 
Pálfiho z Erdödu (na fotografii). Osobnosť 
správne tipoval Dušan Novota z Veľkomo
ravskej ulice v Malackách.

Šarkaniáda alebo lieta celá rodina 
– Počasie sme si objednali výborné, – konštatovali s úsmevom účastníci 3.  ročníka 

Šarkaniády, ktorú už tradične organizuje Centrum voľného času v Malackách. Jesenné 
slniečko a príjemný vetrík sú skutočne ideálnou kombináciou pre úspešné púšťanie šar
kanov. Tí, ktorí prišli v nedeľu 15. 10. na  lúku pri mlyne, určite neoľutovali. Veľkí  i malí 
z rodinných tímov vložili do podujatia všetky svoje sily a kombinačné schopnosti. Deti, 
ktoré sa prihlásili do súťaží  o najkrajšieho vlastnoručne vyrobeného šarkana a v púšťaní 
šarkanov, získali diplomy a drobné odmeny. Špeciálnu cenu „najlepší letec“ získala Glória 
Prášilová.                 -zul-, foto: archív CVeČka
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Opäť predstavujeme detektívny román, 
tentoraz  od  Artura Peréza-Reverteho, 
Kráľovná juhu.  Ide o strhujúci, ale citlivý 
a  psychologicky  dokonale  prepracovaný 
príbeh z prostredia narkomafie, odohráva
júci  sa  na  troch  kontinen
toch. Hlavnou hrdinkou je 
mladá Mexičanka, ktorá sa 
zhodou osudových okol
ností  a  proti  svojej  vôli 
stane  šéfkou  firmy  za
bezpečujúcej  prepravu 
drog  z  Mexika,  Kolum
bie  a  Maroka  k  európ
skym  distributérom, 
teda  kráľovnou  juhu. 
Zaujala vás upútavka? 
Tak súťažte a vyhrajte!

Román od Michaela Connelyho Ad-
vokát zo zadného sedadla vyhráva Eva 
škutová z ul. 1. mája v Malackách. Prosíme 
výherkyňu,  aby  sa  ohlásila  v  redakcii  na 
Radlinského ul. 2751/1 na 3. p., č. d. 407. Ak 
chcete  súťažiť  o  Kráľovnú  juhu  a  potešiť 

ňou seba či známych, pošlite do 8. 
11. kupón a možno sa na vás šťas

tie usmeje. 

KNíhKUPECTVO ĽUBICA
OC hotela Atrium
telefón: 772 67 34

Po – Pia: 9.00 – 17.30 h
So: 9.00 – 12.00 h

KUPÓN
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ČíTAJTE A VyhRAJTE

DROBNÁ INZERCIA

Kamenný mlyn – Vajarský
vás pozýva na tanečnú zábavu, kde

  bude hrať 
SENZUS
17. 11. o 20. 00 h
Vstupné  400  Sk  na  osobu  –  večera je 
v cene vstupného.

SUPER PONUKA – v deň zábavy má 
pár pri preukázaní 2 vstupeniek 50 % 
zľavu na ubytovanie v 2-posteľ. izbe.

Predpredaj vstupeniek:      034/779 32 79, 
email: kamennymlyn@kamennymlyn.sk
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Mária Bránska, 
učiteľka v. v., oslávi 
8. novembra 
90. narodeniny.
Všetko najlepšie jej že
lajú dcéry Silvia a Jan

ka, vnuk Matúš a zať Janko.

18. 11. uplynú dva roky, 
čo navždy odišla veľká 
osobnosť malackého 
športu 
ali reisenauer, st.

S láskou spomína celá rodina. 

alebo

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

KULTÚRA • SPOLOČENSKÁ KRONIKA • OZNAMY

Písané našú rečú sPoMienka

Zmŕtvychstáni Francka 
Nebohého

Príbjeh sa skutečne stau i ked meno 
je nepravdepodobné.

Mieua sem na zdravotním stredisku 
právie sužbu, ked za mnú pribiehua udý
chaná postarší ženička, že aby sem išua 
hned ke strícovi Franckovi na novú ulic, 
že ju posuali súsedé, že stríc Francek od
padli a ležá v letní kuchynce na zemi 
konc bez sebja a jejich žena z mamú si 
nevjedzá s nima dat rady. No co, sužba 
je sužba, tak sem si vzaua potrební vjeci, 
teda tlakomer a sluchátka, a hybaj re
tovat stríca Francka. No skutečne. Stríc 
Francek ležali bez známek života, oči 
mjeli zavríte, zdáuo sa mi, jak keby chr
čali, tak sem sa moseua nejak o nich po
starat. Tlak biu skoro normálný, pulz též, 
co je? Sem z teho jeleň. Ženy stonali, ob
lévali Francka vodú, treli alpú, no nic. 
Francek na mňa mrkeu, až sem sa lakua 
a hned mi svituo. Kedže sem dobre po
znaua jeho sklony k nadmernému picú 
a vječné hádky ze ženú a svokrú kvúli te
mu, zdáuo sa mi, že sa sceu s babama 
na neco hrát. Poslaua sem ich pro neco 
do izby, abych s Franckem mohua byt 
sama. Akorát. Miuí Francek mi povída: 
„Ružen, cicho, furt mi nadávali, tak sem 
zviedavý, co by babi robili, kebych ím tak 
umreu. No vidzíš, fčil vréskajú. Nech mja 
dajú do izby na postel a ked sa prespím, 
potom stanem.“ No, co mi zbívauo, od
smíčili sme ho cez dvúr do izby a dali na 
postel, jak mi kázau. Ale šecko jedno ím 
nebyuo. Za chvílu išeu nebohý na pivo.

ružena kráková z Malaciek

Začiatkom októbra (1. – 8. 10.) od-
cestovali študenti Gymnázia na ul. 1. 
mája v Malackách do argentínskej 
metropoly Buenos aires. Zastupova-
li slovensko na 7. generálnej konfe-
rencii unesCo, na ktorej sa zúčast-
ňujú mladí študenti z rôznych člen-
ských krajín tejto organizácie. úlo-
hou zúčastnených študentov bolo 
hľadať riešenia na pomoc krajinám 
tretieho sveta.

emotívne zážitky
Študenti  M.  Smejová,  V.  Baránek,  D. 

Šimková, E. Chmelíková, B. Bednárová, Z. 
Nízka, M. Bullová a riaditeľka školy E. Krajčí
rová s profesorkou Ľ. Vajarskou po drama
tickom medzipristátí na uruguajskom vo
jenskom letisku napokon šťastne doleteli 

do Buenos Aires. Podľa slov E. Krajčírovej 
Malačanov ovládla dobrosrdečnosť a  lás
kavosť  domáceho  obyvateľstva:  „Mnohí 
Argentínčania sú veľmi chudobní a vyzná
vajú hodnoty, ktoré sú nám už takmer cu
dzie,“ povedala po návrate. Študenti bývali 
v  tamojších  rodinách,  ktoré  im  pripravili 
takmer rodinnú pohodu a zázemie. V juho
americkej krajine nadviazali i nové priateľ
stvá, či už s domácimi, alebo reprezentant
mi  z  iných  krajín.  Na  chvíľu  sa  v  jednom 
kúte zemegule zišla pestrá paleta  ľudí zo 
všetkých končín planéty. „Cestou späť mali 
niektorí naši študenti slzy v očiach,“ hovorí 
E. Krajčírová.

Zjednotiť svet 
Malackí  gymnazisti  dostali  pozvánku 

na konferenciu vďaka úspešnému účinko

vaniu na podobnej akcii v talianskom Sa
lerne spred dvoch rokov. Cieľom konferen
cie bolo riešiť závažné problémy chudob
ných krajín tzv. tretieho sveta. Krajiny z vy
spelejších  regiónov  mali  pre  tieto  štáty 
vypracovať skúmaním a analýzami návrhy 
riešení problémov. Naši zástupcovia spo
lupracovali s argentínskymi kolegami. Rie
šili problematiku troch hlavných bodov –
vzdelania, sociálnych problémov a ekoló
gie. Riaditeľka gymnázia E. Krajčírová ob
hajovala  úroveň  vzdelania  na  Slovensku. 
„Na konferencii najviac zaujal  systém ex
terných maturít, ktorý u nás funguje,“ tvrdí 
E.  Krajčírová.  Naši  študenti  konfrontovali 
svoje závery s Argentínčanmi. Hľadali po
zitívne riešenia problémov v oboch kraji
nách. Na záverečnom zasadnutí prezento
vali svoje návrhy, ako tieto riešenia apliko
vať do „obehu“ pre najchudobnejšie kraji
ny. Vzdelanie, sociálne problémy i ekológia 
totiž spolu úzko súvisia a spája ich chudo
ba. „Pre chudobu viazne v týchto krajinách 
vzdelávanie, prehlbujú sa sociálne problé
my a po živelných katastrofách najviac tr
pia opäť  len obyvatelia najchudobnejších 
regiónov,“ tvrdí E. Krajčírová. Podľa nej zá
verečné zasadnutie, na ktorom sa zúčast
nilo približne 600 študentov z asi  tridsia
tich krajín sveta, bolo mimoriadne emotív
ne a znamenalo povestnú kvapku nádeje, 
že raz svet bude zjednotený v spoločných 
hodnotách. 

JakuB valaChovič
Foto: archív gymnázia  

Malacké gymnázium 
riešilo globálne problémy

4. 11.   TJ Strojár Malacky – OŠG Nitra, 18.00 h, volejbal – extra
liga ženy, ŠH Malina

4. 11.   René de Obaldia: Vietor v korunách sasafrasu, Divadlo 
na hambálku, 18.00 h, SD MCK

5. 11.   TJ Strojár Malacky – MVK Žilina, 16.00 h, volejbal – extra
liga muži, ŠH Malina 

8. 11.   Filmový klub MCK: Kým sa zotmie (Before night falls), 
20.00 h, SD MCK

10. 11.   Vernisáž výstavy venovanej Mesiacu fotografie, 17.00 h, 
MCK Záhorácka

11. 11.   J. a Š. Moravčíkovci: Rajda Majda, Divadlo na hambálku, 
18.00 h, SD MCK

11. 11.   TJ Strojár Malacky – VTC Pezinok, 15.30 h, volejbal – ex
traliga ženy, ŠH Malina

12. 11.   Rozprávková  nedeľa:  Divadlo  LUDUS:  Sedmokráska, 
16.00 h, SD MCK

13. 11.   Ander z Košíc a a sólisti  folklórnej skupiny Galánečka: 
hudobnozábavný program, 18.00 h, SD MCK

15. 11.   Babinec s Editou Sipeky, 17.00 h, MCK Záhorácka
16. 11.   Stretnutie s Táliou pre ZŠ, J. a Š. Moravčíkovci: Ženský 

zákon, 8.30 a 11.00 h, SD MCK
19. 11.   KVETINOVÁ SHOW – floristka Silvia Danihelová (vianoč

né dekorácie), 15.00 h, SD MCK
19. 11.   TJ Strojár Malacky – MŠK Žiar nad Hronom, 16.00 h, vo

lejbal – extraliga ženy, ŠH Malina
19. 11.   TJ Strojár Malacky – MVK Lokomotíva Zvolen, 19.00 h, 

volejbal – extraliga muži, ŠH Malina
22. 11.   Filmový klub MCK: Good bye, LENIN, 20.00 h, SD MCK
23. 11.   Rozprávková torta, výchovný koncert, literárnohudob

né pásmo pre I. st. ZŠ, 9.00 h, SD MCK
23. 11.   Literárne žánre v slovenskej literatúre, literárnohudob

né pásmo pre II. stupeň ZŠ, 11.00 h, SD MCK
23.11.   Akadémia III. veku, Čaj o tretej pre seniorov, na počúva

nie i do tanca hrá František Růžička, 15.00 h, SD MCK
24. 11.   J. a Š. Moravčíkovci: Ženský zákon, v úlohe Dory sa pred

staví herečka SND národná umelkyňa Mária Kráľovičo
vá, 19.00 h, SD MCK

25. 11.   Benefičný koncert, ZPMP SVITANIE Malacky, 18.00 h, SD 
MCK

26. 11.   Adventné  Malacky,  koncert  Amadeus  chor  Bratislava 
a  VIERA  STRNISKOVÁ,  16.30  h,  františkánsky  kostol 
NPPM

Múzeum Michala Tillnera + výstava 
Po – Pia 10.00 – 17.00 h, 
So – Ne 14.00 – 17.00 h.

krypty pod františkánskym kostolom: 
otvorené na požiadanie na t. č. 034/772 21 10

knižnica MCk:  Po – Pia 10.00 – 18.00 h, So 10.00 – 13.00 h
kino Záhoran – pre rekonštrukciu zatvorené

NA CESTÁCH:
DivaDlo na haMBálku
25. 11.   Moravský Svätý Ján – R. de Obaldia: Vietor v korunách 

sasafrasu, M. Gavran: Všetko o ženách
26. 11.   Gajary – J. a Š. Moravčíkovci: Rajda Majda

Tanečná skupina salTaTriX: 
4. 11.   Halloween, tanečné vystúpenie, Jakubov
11. 11.   Beatfórum, tanečná súťaž, Gbely

Pravidelné aktivity:
Pondelok  –   Tanečné štúdio Saltatrix, Detské divadelné štúdio, 

Divadlo na hambálku
Utorok   –   Klub spoločenského tanca, anglický jazyk, Pilates
Streda   –   Detské divadelné štúdio, anglický jazyk
Štvrtok   –   Pilates
Piatok   –   Tanečné štúdio Saltatrix, Klub spoločenského tanca, 

Divadlo na hambálku

n – pre rekonštrukciu zatvorené
Kalendár podujatí spracovala TIK v Malackách. Prosíme usporiada
teľov akýchkoľvek podujatí, ktorí chcú mať svoje podujatie zverej
nené v nasledujúcich kalendároch, aby dodávali informácie na na
sledujúci mesiac vždy do 15. dňa práve prebiehajúceho mesiaca.
KONTAKT: TIK, Malacky, tel. 034/772 20 55, info@tikmalacky.sk;
MCK, tel. 034/772 21 55, 034/772 21 10, kniznicama@stonline.sk

noveMBer 2006

Kalendár podujatí v meste Malacky

„Túto storočnú fotografiu som dal vyvolať na pamiatku 
pre svoje deti a jednu darujem redakcii,“ potešil nás Ján Lo
rencovič (92) z Olšovského ulice. Záber zachytáva robotní
kov, ktorí pracovali na Záhoráckej ulici na budovaní verej
ného osvetlenia začiatkom 20. storočia. Dovtedy sa použí
vali staré plynové lampy, ktoré chodil vždy na to určený člo
vek zažíhať. J. Lorencoviča, ktorý je už od roku 1974 v dôchodku, si mnohí pamätajú ako 
strihača. „Ako učeň som tri roky jazdil na bicykli do Malaciek zo Suchohradu a späť,“ pochválil 
sa čiperný senior, ktorý holil aj herca Krištofa Veselého či cez vojnu v malackých kasárňach 
nemeckých generálov. „Bolo tu ochranné pásmo a Nemci sem chodili na zotavenie. Boli to 
väčšinou boháči, bývalí fabrikanti, ktorí si potrpeli na vzhľad. Najlepšími zákazníkmi boli Židia, 
vždy nechali tringelt.“ J. Lorencovičovi pamäť veru dobre slúži a so svojou manželkou Máriou 
(rodenou Čermákovou) radi na staré časy spomínajú. Na prinesenej fotografii identifikoval 
niekdajšie budovy aj niektorých ľudí: „Sprava je Fridrichova lekáreň, klobučníctvo Bocher (dnes 
čínsky obchod) a budova, v ktorej býval advokát Stern (dnes Unibanka). Z ľudí zľava pri bicykli 
židovskí bratia Blahovci, s lopatou Ján Čermák (otec manželky Márie), desiaty Štefan Šefčík, 
učil sa za elektrikára, neskôr sa stal zubárom a vedľa neho vzadu stojí pán Michálek.”

Zaspomínajte aj vy... a možno objavíte ďalších známych.        -mh-

návraTY Do MinulosTi

– Víš, Araňo, co by sis za ty hríchy za
slúžiua, – povidajú pán farár.

– Vím, ale ket to já ráda robím za
darmo.

• • •
– Jak sa ťi darí v manželstvje? 
– Jak na mori. Mám prílivy staroscí, 

odliv peňez a občas dojde aj búrka!
• • •
– Bjetka došua z kúpelú a na kreden

ci našua plno prázdných flaší. 
– De sa tady zebrali ty flaše? A šecky 

sú prázdné!
– Co já vím, já sem prázdné flaše ňi

kedy nekupovau! – bráňí sa Francek.

ZaBáva vás Pán Baklík

Účasť na konferencii bola pre nich zážitkom. Zľava M. Bullová, Z. Nízka, E. Chmeláková, 
vyučujúca Mgr. Ľ. Vajarská, V. Baránek, D. Šimková, B. Bednárová, M. Smejová, riaditeľ-
ka gymnázia RNDr. E. Krajčírová s prezidentkou konferencie. 

Blahoželanie

Október 2006:
Ingrida Slámová a Ľubomír Hozlár; Eliš
ka Veruzábová a Petr Cyroň; Hana Beňko
vá a Martin Bilkovič; Miroslava Gilanová 
a Radovan Petráš; Soňa Slobodová a Pe
ter Lúčan; Martina Žilavá a Marek Veleb
ný; Renáta Pulmanová a Mgr. Dušan Žať
ko, Stanislava Malíková a Jozef Rybička.

PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:

NIE SÚ MEDZI NAMI:

November 2006:
80  –  Alfonz  Langer;  Rudolf 
Leskovský;  Mária  Nemcová; 

Margita  Orešanská;  Libuša  Švorcová; 
Martin Valent; Viktor Vlk;  85 – Štefánia 
Chrupková;  Margita  Jankovičová;  
90 – Mária Bránska;  94 – Jozef Osuský; 
95 – Terézia Poláčková; 96 – Jozef Puss

POVEDALI SI ÁNO:

Október 2006:
Anna Lipková, 1913, Malacky; Ro

zália Lazarová, 1926, Láb; Mária Mrázo
vá,  1923,  Malacky;  František  Kovanič, 
1949,  Malacky;  František  Fumač,  1930, 
Zohor;  Mária  Šišoláková,  1931,  Závod; 
Helena Stankovičová, 1923, Malacky; Má
 ria  Ruppertová,  1910,  Kuchyňa; Franti
šek Vrablec, 1924,  Záhorská Ves; Veroni
ka Malá, 1930, Malacky; Pavel Seleštian
sky, 1946, Malacky; Karel Attl, 1942, Lo
zorno; Ján Rak, 1942, Malacky; František 
Štuk, 1931, Gajary.

†

sPoločenská kronika
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ŠPORT

Vrchol 
Grand Prix 
Záhorie 
sa blíži

11. november bude vyvrcholením  
I. ročníka Grand Prix Záhorie, bežec-
kej ligy na Záhorí, práve u nás v Ma-
lackách. V rámci osláv 800. výročia 
prvej písomnej zmienky o našom 
meste sa uskutoční už 23. ročník po-
pulárneho behu Malacká desiatka, 
ako posledný beh tejto série. Jeho 
usporiadateľmi sú okrem komisie 
školstva, mládeže a športových čin-
ností MsZ v Malackách a klubu mla-
dých sociálnych demokratov v na-
šom meste aj ZŠ na Záhoráckej ulici, 
AC Malacky, CVČ Malacky, spoluor-
ganizátormi kZPM SZTP, OZ PEER, 
DHZ a MO MS.

Vedú zatiaľ „nemalačania“
Behu,  ktorý  uvidia  Malačania,  pred

chádzali  tri  rekreačné  behy,  ktoré  sa 
uskutočnili  v  apríli  v  Hlbokom,  v  júni 
v Šaštíne a v Borskom Mikuláši. Preteká
ri  v  jednotlivých  kategóriách  získavali 
body  do  celkového  hodnotenia  Grand 
Prix a práve záverečné preteky v Malac
kách môžu rozhodnúť o celkových víťa
zoch. 

Zatiaľ  sú  na  čele  jednotlivých  kate
górií:  u  mužov  do  39  rokov  Miroslav 
Hlúpik z Grafobalu Skalica, do 49 rokov 
Petr  Kadlec  z  moravských  Čejkovíc,  do 
59 rokov Ondrej Tirpák zo Senice, do 69 
rokov Vincent Bašista zo Spartaku Dub
nica a nad 70 rokov Tibor Vaňo z Topoľ
čian.  U  žien  do  35  rokov  vedie  Zuzana 
Nováčková  z  MAC  Rača,  nad  35  rokov 
Jana Klimešová z moravského Kyjova.

Záujem o Grand Prix stúpa
Nad  podujatím  prevzalo  patronát 

Združenie obcí záhorskej oblasti, ktoré
mu  predsedá  primátor  Malaciek  RNDr. 
Jozef  Ondrejka,  ako  aj  primátori  a  sta
rostovia  miest,  kde  sa  jednotlivé  behy 
uskutočnili.  Najlepší  v  jednotlivých  ka
tegóriách získajú športové poháre a dip
lomy.  Už  v  tejto  chvíli  prejavili  záujem 
o účasť v 2. ročníku Grand Prix ďalší šty
ria  organizátori  rekreačných  behov  na 
Záhorí.  O  programe  druhého  ročníka 
rozhodne  organizačný  výbor  v  novem
bri.

Rezervujte si čas na 11. 11. 
Ale  vráťme  sa  k  Malackej  desiatke. 

Okrem  už  spomínaných  kategórií  sa 
v  Malackách  pobežia  i  kategórie  juni
orov a junioriek, ako aj žiakov a žiačok, 
čo je už v tomto behu tradíciou. Samoz
rejme  i  kategória  žien  nad  50  rokov. 
Svoje  schopnosti  tu  prezentujú  i  špor
tovci malackého AC. 

Pre tých mladších adeptov behu pri
pravili  organizátori  z  AC  Malacky,  CVČ 
Malacky a OZ Albatros I. ročník malac-
kého kilometra,  vložených  pretekov, 
ktoré  sa  uskutočnia  medzi  štartom 
a dobehom Malackej desiatky. Predpo
kladajú veľký záujem žiakov malackých 
škôl.

Ak si chcete zabehnúť 10 kilometrov 
či  vaše  deti  kilometer,  tak  si  rezervujte 
voľno na 11. 11.. 

Prezentácia  sa  uskutoční  v  priesto
roch  ZŠ  na  Záhoráckej  ulici  v  čase  od 
8.00 h do 9.45 h a vyhlasovanie najlep
ších  v  priestoroch  školskej  jedálne  od 
11.45 h. 

Bližšie  informácie  sú  v  propozíciách 
súťaží. 

AnTOn PAŠTEkA

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

 II. ročník memoriálu 
Aliho Reisenauera 
v boxe juniorov 

Slávnostný galavečer sa 
uskutoční v ŠH Malina 
v Malackách v sobotu  
18. novembra o 17.00 h. 
Okrem duelov sloven-
ských a českých junior-

ských reprezentantov v boxe je pri pra-
vený bohatý sprievodný program.

Program podujatia
17.00 – laserová šou
17.10 –  vystúpenie malackých mažoretiek 
17.25 –  príhovor  hlásateľa,  nástup  repre

zentácií SR a ČR do ringu za zvuku 
skladby z  filmu ROCKY a predsta
vovanie jednotlivých dvojíc 

18.00 – prvé dva boxerské duely
18.25 –  exhibičné  vystúpenie  malackých 

džudistov 
18.35 – druhé dva boxerské duely 
19.00 –  vystúpenie  malackých  karatistov 

a žrebovanie tomboly
19.30 – tretie dva duely v boxe
19.55 –  vystúpenie  žien  z Boxing  clubu  – 

aeróbne cvičenie TAEBO
20.10 – posledné dva boxerské duely
20.35 –  vystúpenie senických a trnavských 

kickboxerov
20.50 –  záverečná laserová šou a žrebova

nie tomboly
21.00 – oficiálne ukončenie galavečera 

   Súčasťou galavečera bude aj tom-
bola, ktorú si diváci môžu zakúpiť 
za 20 Sk.

Vstupenky  v  hodnote  60  Sk  a  30  Sk 
(pre deti)  si môžete zakúpiť pred začiat
kom podujatia. Predpredaj vstupeniek je 
v TIKu  v  budove  inkubátora. Tak  nevá
hajte a príďte.

ALI REISEnAUER ml., 
tréner a riaditeľ memoriálu

Strieborní atléti 
gymnázia

18.  októbra  sa  v  Liptovskom  Mikuláši 
konali  Majstrovstvá  SR  stredných  škôl 
v cezpoľnom behu. Z Malaciek sa na šam
pionát prebojovali študenti z Gymnázia na 
Ul. 1. mája a študentky z Gymnázia sv. F. 
Assiského v Malackách. Z našich chlapcov 
sa najviac darilo J. Beňovi, ktorý dobehol 
na 9. mieste, J. Matúš na 11. mieste a D. Ši
mek  na  27.  priečke.  Družstvo  gymnázia 
skončilo na striebornej priečke. Zo študen
tiek  cirkevného  gymnázia  sa  najlepšie 
umiestnila A. Hollá na 6. mieste, nasledo
vala M. Sršňová na 27. pozícii. V družstve 
dievčat  chýbala  ďalšia  opora  M.  Jursová, 
ktorá  výrazne  pomohla  v  kvalifikačných 
kolách. Družstvo cirkevného gymnázia ob
sadilo 6. priečku. 

-jaki- 

21. októbra sa uskutočnil ďalší roč
ník Veľkej ceny Trenčína v tlaku v ľahu 
na  lavičke.  Malacky  reprezentoval 
v hmotnostnej kategórii do 90 kg me
dzi mužmi ešte stále junior Denis Tan
gelmayer a k bronzovej „placke“ z maj
strovstiev Európy, ktoré sa uskutočnili 
v  júni  tohto roka, pridal druhé miesto 
a  slovenský  rekord  výkonom  210  kg. 
Malackí trojboj tak nadväzuje na svoje 
doterajšie úspechy a Denisovi Tangel
mayerovi  sa  darí  trvalo  sa  umiestniť 
v reprezentácii Slovenskej republiky.

-zk-, foto: S. Osuský

Ženská bitka so Sláviou
Prvé víťazstvo dosiahli malacké hráčky 

až  14.  októbra  na  domácej  palubovke 
proti Slávii TU Košice v pomere 3:2. Krásnu 
päťsetovú bitku predviedli i o týždeň proti 
ďalšej Slávii, tentoraz bratislavskej. Domá
ce  išli v prvom sete do  jasného vedenia. 

Zápas nadobudol dramatickosť v druhom 
sete, keď hosťujúce hráčky zvýšili  tempo 
a vyrovnali na 1:1. Dohrávaný tretí set pri
niesol jedinečnú drámu so šťastným kon
com pre Malacky (29:27). Naše hráčky po
zdvihli svoje vlastné sebavedomie i divá
kov  v hale. V závere  štvrtého  setu  viedli 

Bratislavčanky  už  24:20  a do  úspešného 
zavŕšenia  setu  im  zostávalo  uhrať  jeden 
bod. Domáce skvelou sériou dokázali vy
rovnať a set sa opäť predlžoval. Tentoraz 
sa však šťastie usmialo na Sláviu. Bojovalo 
sa  o každú  loptu  a  zápas  mal  vyvrcholiť 
v piatom sete. Ten lepšie rozbehli hosťujú
ce hráčky a postupne si vypracovali pred 
našimi  vysoký  náskok.  Malacky  ďalšie 
zmŕtvychvstanie nepredviedli a napokon 
podľahli v piatom sete 8:15. „Je škoda, že 
sme úspešne nedotiahli štvrtý set. V tom 
poslednom  nám  chýbal  potrebný  entu
ziazmus,“  povedala  po  zápase  trénerka 
domácich M. Cibulová.

Mužská nevydarená koncovka
Muži si v úvode ligy poradili s nováči

kom z Lovinobane a zvíťazili i v Žiline. Po
tom však prišli prehry. 22. októbra zavítala 
do Malaciek Nitra, proti ktorej začali naši 
hráči aktívne. Vyhraný prvý set 25:23 vnie
sol  do  našich  radov  spokojnosť. Tá  však 
zrejme  zapôsobila  kontraproduktívne. 
Malackám  sa  prestalo  dariť,  začali  robiť 
chyby a ich výkon upadal. Nitra v druhom 
sete vyrovnala a od tejto chvíle bola vždy 
o krok pred Malačanmi. Hostia boli razan
tnejší  v  zakončení  a  najmä  hrali  naplno 
celý zápas, čo neplatilo o našich hráčoch. 
Posledný set jasne dokumentoval, kto bol 
pánom  palubovky.  Nitra  ho  vyhrala  naj
vyšším  rozdielom  v  celom  zápase  25:15 
a tešili sa z dôležitých dvoch bodov. „Bol 
to  rovnaký  scenár,  ako  v  predchádzajú
com zápase vo Zvolene. Vyhráme prvý set 
a  potom  nastane  v  našich  radoch  útlm 
a prestane sa dariť,“ komentoval situáciu 
tréner Strojárov J. Schreiber. 

JAkUB VALACHOVIČ
Foto: archív

Rekordman
Denis

V apríli tohto 
roka stál Denis 
na pódiu SD 
MCK ako jeden 
z víťazov kate-
górie dospelých 
v 1. ročníku sú-
ťaže Najlepší 
športovec a naj-
lepšie kolektívy 
roka 2005. Oce-
nenie si prevzal 
z rúk Antona 
Pašteku. 

Slovenskú horolezeckú expedíciu v Himalájach zasiahla tragédia. Pri zostupe zo 7 134 
m masívu Tilicho Peak zahynul po páde do ľadovcovej trhliny pezinský horolezec Ivan 
Prokop. Tragédia sa odohrala 14. 10. v dopoludňajších hodinách. Podľa oficiálnych správ 
trojica dobrodruhov i s malackým horolezcom Vladimírom Gembešom úspešne zdolali 
spomínaný horský štít. I. Prokop sa nešťastne pošmykol, zletel 400 m. Jeho druhovia ho 
už našli mŕtveho. Tilicho Peak nie je často vyhľadávaným objektom záujmu horolezcov. 
Zaregistrovaných je okolo dvadsať úspešných výstupov. Historický slovenský prvovýstup 
sa však do histórie paradoxne zapíše čiernym písmom.          -jaki-

Volejbalový od-
diel Strojár Ma-
lacky vstúpil do 
nového ročníka 
volejbalovej ex-
traligy. Svoje pr-
vé zápasy majú 
za sebou muži aj  
ženy. 
Ženské družstvo 
nezačalo svoje 
účinkovanie v ex-
tralige najšťast-
nejšie. Po prvých 
3 zápasoch malo 
na svojom konte 
0 bodov. naopak 
muži mali po pr-
vých dvoch zápa-
soch plný počet 
bodov.

Malacky rozbehli volejbalovú extraligu

Tragédia v himalájach

Futbalové nedele lákajú aj v chladnejšom počasí do Zámockého parku desiatky náv-
števníkov. Inak tomu nebolo ani 22. októbra, kedy sa domáce mužstvo ŠK Malacky 
stretlo so Slovenským Grobom. V zápase diváci videli jeden gól, žiaľ, v sieti nášho 
mužstva. Po góle Slezáka v prvej minúte sa už totiž skóre nezmenilo.   Foto: S. Osuský
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