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Bolo to pre neho najdôležitejšie ví
ťazstvo. Získať podporu o viac ako 
20 % voličov ako pred štyrmi rokmi 
je prinajmenšom dobrým signálom. 
Malačania uverili stavu, ktorý po
tvrdzujú štatistiky – mesto je stabil
né a rozvíja sa. Viac ako široký ús
mev na predvolebných plagátoch 
ich presvedčili viditeľné činy. 
Jeho najdôležitejším životným  
trium fom však nie je trojnásobné 
obhájenie pozície „otca“ mesta. Aj 
po dvadsiatich rokoch manželstva je 
jeho pevným prístavom, v ktorom 
čerpá energiu, rodina. Tú najužšiu 
tvorí manželka a  dcéra – deviatačka 
Jarka, čerstvý vysokoškolák Jozef 
a minulý rok sa miláčikom rodiny 
stal bostonský teriér Cháron. 
Sám o sebe tvrdí, že bez najbližších, 
ktorí ho vždy podržia, by túto fun
kciu nerobil a on sa im odvďačí sem
tam aj prípravou chutného jedla. 
Nielen o veciach verejných, ale výni
močne aj o svojom súkromí rozprá
val staronový primátor RNDr. Jozef 
Ondrejka. 

Nie je žiadnym honorom
Zastávať funkciu primátora nie je jed-

noduché.  Aj  pracovný  život  J.  Ondrejku 
bol  poznačený  tmavými  momentmi. „Je 
skreslené, ak si niekto myslí, že primátor je 
honor. Toto  povolanie  so  sebou  denno-
denne prináša nepríjemné situácie, ktoré 
musím diplomaticky riešiť aj s ľuďmi, ktorí 
za každú cenu vyvolávajú konflikty a ne-
prijímajú argumenty,“ hovorí. „Keď sú ús-
pechy, tak za nimi vidieť mnohých, s prob-
lémom zostane človek sám. Všetci pomá-
hajú iba do istej miery. Keď som napríklad 
išiel na ministerstvo obhajovať 75-milió-
nové dofinancovanie školy, vedel som, že 
ak ich nepresvedčím, peniaze nedostane-
me a mestu hrozila nútená správa,“ spo-
mína na horúce chvíle ostatného voleb-
ného obdobia. 

Energetická bomba
„Som  silne  rodinne  založený  a chvíle 

strávené s najbližšími mi dodávajú životo-
darnú energiu. Tu nepotrebujem žiadne 

Veselé Vianoce 
a šťastný nový rok!
Z celého srdca 
prajeme 
príjemné 
prežitie vianoč
ných sviatkov 
a úspešné vykročenie 
do nového roka 2007.

Mesto Malacky, 
redakcia Malackého hlasu a eM TV

Ďakujeme za vašu 
čitateľskú priazeň 
v odchádzajúcom roku. 

Redakcia
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Adventné Malacky 
16. 12.
• od 10.00 h  Vianočné trhy na Malom námestí

Program:
10.00 MŠ Happy
10.45 ZUŠ
11.30 hudobná skupina Krištof, rómska muzika
12.15 DDŠ Divadla na hambálku
13.00 folková skupina Veleš
13.45 hudobná  skupina Vega
14.30 dychová hudba Búranka
15.15 folklórny súbor Leváranek
16.00 ľudová hudba Jarabina
16.45 zbor Nevädza, ženský spev
17.30 - 18.00 h folková skupina Kamulet

Kapustnica pre všetkých ľudí dobrej vôle – ktorá bude 
najlepšia?
Od 15.00 h kapustnicu podávajú:
Kamenný mlyn - Vajarský 

Restaurant Kity 
Reštaurácia Macek
Vyhodnotenie súťaže o najlepšiu kapustnicu o 16.00 h 
na tribúne

17. 12.
• 3. adventná nedeľa
Vianočné trhy na Malom námestí
od 10.00 h 

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

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

20. 12.
• Koncert vážnej hudby
o 16.30 h vo františkánskom kostole

Sviatočné elégie, Kateřina Machovská - mezzosoprán, 
Ladislav Šipeky - barytón, Dana Šašinová - klavír, 
Radoslav Šašina - kontrabas, Ulrich Ullmann - sprievod-
né slovo

24. 12.
Štedrý deň a 4. adventná nedeľa
zapálenie IV. sviece na adventnom venci v kostole

6.1.2007
• Koncert vážnej hudby
o 16.30 h vo františkánskom kostole

Koncert trojkráľový
Jozef Podhradský, Ján Slavik, Stanislav Mucha ml. 
- violončelo,  Eva Kamrlová - organ, Jozef Ďurdina 
- hoboj, Izabela Pažitková -  umelecké  slovo

• Sprievodné podujatia: 
3. 12. o 16.00 h  Rád červených nosov: Betlehemček
4. 12. o 9.00 h a 11.00 h  Stretnutie s Táliou pre MŠ a ZŠ, 
divadlo Piki: Dohviezdny večer
8. 12. o 17.00 h  vernisáž vianočnej výstavy ART club 
2002,  Výstava potrvá do 28. 1. 2007.2006

Generálny sponzor:

Mediálni partneri:

Sponzor:

Hlavní organizátori:
Mesto Malacky 

a Mestské centrum kultúry

Bližšie informácie
www.malacky.sk

Turisticko-informačná kancelária v budove 
Inkubátora Malacky 

034/772 20 55  •  www.tikmalacky.sk
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www.suzuki-malacky.sk

*** k l imat i zác ia   zadarmo
** hliníkové disky  zadarmo
* zimné pneumatiky  zadarmo

MALACKY, Stupavská 14, tel: 034 773 1493, 0904 399694
MH 06 F14

Vo svojom živote na veľa vecí čakáme, 
mnoho pekných chvíľ privolávame akoby  
v predstihu, na mnohých ľudí sa tešíme, že 
sa s nimi stretneme počas chladných dní 
v preplnených uliciach a prehodíme zopár 
milých slov.

Advent je očakávaním prichádzajúcich 
Vianoc. Zapaľovanie jednotlivých sviec na 
adventom  venci  stupňuje  napätie  a  ra
dosť  najmä  v  deťoch,  ale  ani  dospelých 
nenecháva  chladnými.  Zvyšuje  sa  i  sa
motná radosť z príchodu Božieho Syna Je
žiša Krista medzi nás. On priniesol odpus
tenie, pokoj srdca, svetlo pravdy, obnove
nie priateľstva medzi ním a ľuďmi navzá
jom.

Vitajte v advente – v čase očakávania 
novej nádeje a jej naplnenia.

Každý dom, obec, mesto nech sa stane 
Betlehemom  a  každé  srdce  jasličkami, 
v ktorých sa narodí Dieťa Ježiš. Nech si ľu
dia  uvedomia  vzájomnú  spätosť,  ktorá 
pramení  z  jednoty  členov  rodiny,  z  lásky 
k  príbuzným  a  ohľaduplnosti  k  človeku 
ako takému. Nech dobro sprevádza myseľ 
každého občana nášho mesta. Žime život, 
ktorý  máme  na  dosah  v  daný  moment  
vždy iba relatívne, a radujme sa z neho.

Daj,  Bože,  nech  sa  staneme  dobrými, 
jednoduchými,  skromnými  ľuďmi  s  veľ
kým bohatstvom lásky v srdci. 

MICHAL POKOPEC, miestny dekan

ÚVODNÍK

Príchod očakávaného...

Najbližšie číslo Malackého hlasu vyjde až v novom roku – 16. januára

Ondrejka tretí raz primátorom

Pokračovanie na �. strane

K o m p l e t n ý  h a r m o n o g r a m  v y d á v a n i a  M H  s  t e r m í n m i  u z á v i e r o k  n á j d e t e  n a  w w w. m a l a c k y h l a s . s k .
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MsZ schválilo
•  VZN  o  podmienkach  poskytovania 

finančných príspevkov z rozpočtu Mesta 
Malacky na vykonávanie opatrení v oblas-
ti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately, 

•  Dodatok  č.1  k VZN  o  miestnych  da-
niach a o miestnom poplatku za komunál-
ny odpad a drobný stavebný odpad v mes-
te na rok 2007 v zmysle navrhnutých zmien 
tak, ako je uvedené v materiáli Z 99/2006 
a doplnené v materiáli Z 105/2006,

•  Dodatok  č.  2  k  Organizačnému  po-
riadku MsP a Dodatok č.4 k VZN č. 2/2000 
o Mestskej polícii v Malackách,

•  prenájom nehnuteľností mesta – hro-
bové miesta na starom cintoríne a na no-
vom cintoríne s nájomcami týchto miest 
na dobu neurčitú,

•  odplatný  prevod  pozemkov  mesta 
pre Stanislava Režného, Miriam Fiťmovú, 
Stanislava Ábela, Zuzanu Hladkú, Moniku 
Papankovú,  Pavla  Bilku,  Jaroslava  Kvaš-
šaya, Františka Ambru, Ing. Daniela Mráza 
a obchodnú spoločnosť OC PACIFIC Ma-
lacky, s. r. o., Bernolákova 6,

•  protokol o odovzdaní a prevzatí ma-
jetku mesta do správy ZŠ Záhorácka ul. 95 
vo výške 5.214.569,30 Sk,

•  protokol o odovzdaní a prevzatí ma-
jetku mesta do správy príspevkovej orga-
nizácie Mesta Malacky – AD HOC, Sasinko-
va ul. 2 so stavom k 31. 12. 2006, budova 
športovej  haly  v  obstarávacej  cene 
98.735.683,90 Sk, pričom opravy k 31. 12. 
2006 sú vo výške 411.399 Sk a zostatková 
cena je 71.641.555,90 Sk,

•  rozpočet  príspevkovej  organizácie 
Mesta Malacky MCK Malacky na rok 2007 
ako vyrovnaný , pričom príjmy a výdavky 
predstavujú sumu 5.930.000 Sk

•    rozpočet  príspevkovej  organizácie 
Mesta  Malacky  MsCSS  Malacky  na  rok 
2007 ako vyrovnaný, pričom celkové príj-
my a výdavky organizácie predstavujú su-
mu  23 294 000  Sk,  z čoho  na  originálne 
kompetencie pripadá suma 19 002 000 Sk 
a  na  prenesené  kompetencie  suma 
4 292 000 Sk,

•  rozpočet  príspevkovej  organizácie 
AD HOC na rok 2007 ako vyrovnaný, pri-
čom bežný rozpočet je prebytkový s príj-
mami 8 982 000 Sk a výdavkami 8 732 000 
Sk, kapitálový rozpočet  je zostavený ako 
schodkový s príjmami 200 000 Sk a výdav-
kami  450  000  Sk,  schodok  kapitálového 
rozpočtu  je  krytý  prebytkom  z  bežného 
rozpočtu,

•  rozpočet  rozpočtových  organizácií 
mesta – základných škôl, základnej ume-
leckej školy, materskej školy a CVČ,

•  správy o výsledkoch a podmienkach 
výchovno–vzdelávacích  činností  za  škol-
ský rok 2005/2006 v ZŠ Záhorácka, ZŠ Dr. 
J. Dérera, ZŠ Štúrova, MŠ Kollárova, CVČ, 
ZUŠ,

•  vyplatenie odmien voleným zástup-
com mesta.

MsZ zobralo na vedomie
•  poskytnutie finančného daru od ob-

chodnej spoločnosti Nafta, a. s., prostred-
níctvom nadácie SPP vo výške 1,3 mil. Sk 
určeného na financovanie projektu Osem-
storočné  Malacky,  konkrétne  vydanie 
publikácie k 800. výročiu prvej písomnej 
zmienky o Malackách a zabezpečenie Ad-
ventných Malaciek,

•  správu o čerpaní rozpočtu Mesta Ma-
lacky k 30. 9. 2006,

•  zmenu rozpočtu na rok 2006, pričom 
bežný rozpočet  je zostavený ako prebyt-

kový s príjmami 223.871-tis. Sk a s výdav-
kami 218.421-tis. Sk, kapitálový rozpočet 
je  zostavený  ako  schodkový  s  príjmami 
398.60-tis. Sk a výdavkami 432.376-tis. Sk, 
finančné príjmové operácie sú rozpočto-
vané v objeme 33.424.000 Sk a  finančné 
operácie  výdavkové  sú  rozpočtované 
v objeme 5.168.000 Sk, schodok kapitálo-
vého rozpočtu je krytý prebytkom hospo-
dárenia z roku 2005 a z prebytku bežného 
rozpočtu na rok 2006,

•  informáciu  o  výsledkoch  zavedenia 
klientskeho systému v MsÚ v Malackách,

•  informáciu o prevode bytov do osob-
ného vlastníctva v roku 2006,

•  informáciu o pripravenosti na komu-
nálne voľby v meste Malacky,

•  informáciu o činnosti Inkubátora Ma-
lacky, n. o.,

•  informáciu o kontrolách vykonaných 
v priebehu roka 2006 v MŠ Malacky.

MsZ zrušilo
•  uznesenie č.130/2006 zo dňa 26. 10. 

2006 

MsZ uložilo MsÚ
•  zaoberať  sa  komplexne  otázkou 

správcovstva  športových  zariadení  vo 
vlastníctve mesta,

•  pri najbližšej zmene rozpočtu mesta 
v roku 2007 zapracovať zmeny, vyplývajú-
ce zo schválených dodatkov k VZN a Orga-
nizačného  poriadku  MsP  do  rozpočtu 
Mesta Malacky,

•  v súlade s protokolom o odovzdaní 
a prevzatí majetku mesta do správy ZŠ na 
Záhoráckej ul. 95 upraviť účtovný stav na 
podsúvahovom účte k 30. 11. 2006,

•  v súlade s protokolom o odovzdaní 
a prevzatí majetku Mesta Malacky do sprá-

vy  príspevkovej  organizácie  mesta  –  AD 
HOC, Sasinkova ul. 2 upraviť účtovný stav 
na podsúvahovom účte,

•  po schválení Lesného hospodárske-
ho plánu 2007 – 2016 rokovať s kompe-
tentnými organizáciami a firmami, opráv-
nenými  vykonávať  lesnícke  činnosti  tak, 
aby bol splnený predpis v súlade s plánom 
hospodárskych opatrení vybrať najvhod-
nejšiu  z  nich  a  tento  návrh  predložiť  na 
najbližšie zasadnutie MsZ,

•  konateľovi  TEKOS,  s.  r.  o.,  zakotviť 
v  zmluve  o  dielo  pravidlá  poskytovania 
a faktúrovania prác pracovníkov obchod-
nej  spoločnosti  TEKOS  v  takých  prípa-
doch, keď mesto nedokáže verejnopros-
pešné  práce  pokryť  zamestnancami  vo 
vlastnej réžii.

MsZ splnomocnilo primátora mesta
•  podpísať nájomné zmluvy na hrobo-

vé miesta v zmysle uznesenia mestského 
zastupiteľstva,

•  podpísať  zmluvy  o  odplatnom  pre-
vode nehnuteľností mesta v zmysle prija-
tého uznesenia, 

•  podpísať protokol o odovzdaní a pre-
vzatí majetku Mesta Malacky do správy ZŠ 
na Záhoráckej ulici v Malackách,

•  podpísať protokol o odovzdaní a pre-
vzatí  majetku  Mesta  Malacky  do  správy 
príspevkovej  organizácie  Mesta  Malacky 
– AD HOC, Sasinkova ul. 2 v zmysle uzne-
senia.

MsZ odporúča primátorovi mesta
•  uložiť na valnom zhromaždení kona-

teľovi TEKOS, s. r. o., zaoberať sa problema-
tikou  dosahovanej  výšky  správnej  réžie, 
ktorá  ovplyvňuje  mzdové  náklady  THP 
pracovníkov, 

•  prehodnotiť počet evidovaných stre-
dísk  a  účtovať  náklady  a  výnosy  týchto 
stredísk tak, aby ukazovatele hospodáre-
nia mali výpovednú hodnotu, prehodno-
tiť  výšku „mŕtvych“  zásob  materiálu  na 
sklade,  ktoré  spoločnosť TEKOS  už  dlhší 
čas nedokáže vyskladniť,

•  zabezpečiť  archiváciu  originálov 
kompletných  odberateľských  faktúr  aj 
s prílohami,

•  ukončiť  vykonávanie  nadštandard-
ných  služieb  zamestnancom  na  mzdo-
vom referáte obchodnej spoločnosti.

MsZ vyjadruje
•  akciovej spoločnosti Nafta za finanč-

ný dar vo výške 1,3 mil. Sk svoju úprimnú 
vďaku.               ANTON PAŠTEKA

Milí čitatelia, 
ak  nám  napíšete  do 31. decembra  na 
adresu redakcie, ktorý príspevok vás zau
jal, budete mať šancu získať nový histo
rický kalendár. Tak neváhajte a zapojte 
sa! Ak chceme písať o tom, o čom chcete 
čítať, musíme poznať váš názor. Tak vy
strihnite kupón a napíšte naň, čo vás zau
jalo. V minulom čísle to boli najmä prís
pevky I. Gašparovič si získal Malača
nov, „Južanská” pobočka v budúcom 
roku, Nešťastie nechodí po horách  
a iné. 
V tomto čísle odmeníme R. Spustu z Ul. 
Ľ. Fullu v Malackách.
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SPRAVODAJSTVO

 O čom rokovali poslanci MsZ na zasadnutí 23. novembra?

Rozširujeme zber 
plastov 

Potešujúcou  správou  pre  ekologicky 
mysliacich  spoluobčanov  je,  že  mesto 
rozširuje sortiment zberu plastov. Doteraz 
sme si privykli, že do žltých kontajnerov 
na plasty patria len PET fľaše, igelity a vy-
pláchnuté  tégliky  od  jogurtov.  Od  de-
cembra do týchto kontajnerov môžeme 
dávať aj  tzv.  tvrdé plasty,  teda obaly od 
čistiacich prípravkov na umývanie riadu, 
aviváže a iné plastové nádoby. Samozrej-
me, aj tieto musia byť vypláchnuté.

Kalendáre 
z dielne OŽP

Vážení občania, 
priatelia životného prostredia,
mesto  Malacky  pripravilo  nielen  pre 

obyvateľov rodinných domov kalendári-
ky  s  harmonogramom  vývozu  papiera 
pre rok 2007. V najbližších dňoch sa budú 
roznášať do schránok. Okrem harmono-
gramu  v nich  nájdete  aj  ďalšie  užitočné 
informácie o odpadovom hospodárstve. 

Pre  záujemcov  budú  k  dispozícii  aj 
v klientskej kancelárii na MsÚ, Radlinské-
ho 1, Malacky.                 ozp

DO POZORNOSTI

Prednosta MsÚ v Malackách Ing. D. 
Vavrinec 4. decembra v SND prevzal 
za mesto diplom laureáta za účasť 
v 4. etape celoslovenskej súťaže 
s názvom Samospráva a Slovensko 
bez bariér pre rok 2005–2006. 
Jej  organizátormi  sú  Únia  miest  Slo-

venska, občianske združenie GEMMA ´93 
v spolupráci s MPSVaR SR, MK SR a Spo-
ločnosťou  Ferdinanda  Martinenga.  Ma-

lacky prihlásili do súťaže tri projekty, kto-
ré z pohľadu samosprávy i občanov zlep-
šili dostupnosť služieb pre znevýhodne-
né skupiny. 

Otvorenie klientskej kancelárie, nájaz-
dová  plošina  pred  vstupom  do  budovy 
MsÚ  a  korunový  dlhodobý  prenájom 
mestských budov azylovému centru Betá-
nia a Centru podporných a sociálnych ak-
tivít Svitania priniesli citeľné výsledky, no 

ocenenie sa im neušlo. Hlavnú cenu v ka-
tegórii obce a mestá získal Martin, mimo-
riadne ocenenie dostala Bratislava. Ceny 
bez určenia poradia patria Veľkému Krtí-
šu, Trenčínu a Prešovu. S čestným uzna-
ním odišli z galavečera Pezinok, Liptovský 
Mikuláš, Nitra, Partizánske, Levice a Žilin-
ský samosprávny kraj. STV odvysiela zá-
znam z odovzdávania cien 25. decembra 
o 17.15 h na Dvojke.                    tabu

Projekty priniesli výsledky, nie ceny

•  Prvá  medzinárodná  konferencia  mater-
ských centier za účasti žien z 22 krajín sve-
ta sa konala 17. – 20. novembra v Bratislave 
pod  záštitou  Silvie  Gašparovičovej,  man-
želky prezidenta SR. Na konferencii sa zú-
častnili  aj  Malačianky  Mgr.  Dušana  Biele-
szová, bývalá predsedníčka OZ DC Vánok,  
a Zuzana Zieglerová.  
•  27. novembra sa primátor RNDr. J. Ondrej-
ka  stretol  so  zástupcami  spoločnosti TE-
KOS, s. r. o., v súvislosti s prípravou zmluvy 
o realizácii prác pre Mesto Malacky a sprá-
ve o stave hospodárenia spoločnosti.
•  O deň neskôr sa uskutočnilo mimoriad-
ne VZ spoločnosti Progres Malacky, s. r. o., 
ktoré bolo zamerané na informáciu o plne-
ní úloh MsZ a spustení nového výberu ka-
nálov v mestskej televízii.
•  29. novembra zasadala správna rada In-
kubátora Malacky. Jej členovia schválili roz-
počet na rok 2007 ako vyrovnaný a odsú-
hlasili štyroch nových klientov inkubátora.
•  Po komunálnych voľbách sa v pondelok 
4.  decembra  začala  príprava  ustanovujú-
ceho  zasadnutia  nového  poslaneckého 
zboru (uskutoční sa 19. decembra).      ipo

Čo sa v meste udialo za ostatné štyri roky, sa Mala
čania dočítajú v správe mesta, ktorú na sklonku roka 
do každej domácnosti doručí samospráva. V ôsmich 
kapitolách nájdu informácie, fotografie i grafy zame
rané na činnosť orgánov verejnej správy, komuniká
ciu,  investičný rozvoj, životné prostredie, školstvo, so
ciálnu oblasť a zdravotníctvo, kultúru a šport. Vydanie 
správy s komplexným pohľadom na predchádzajúce 
volebné obdobie  je ojedinelým počinom v podmien
kach slovenskej samosprávy.                     mh

S otvorením tohto klientskeho praco-
viska  vydal  Mestský  úrad  v  Malackách 
sprievodcu – rukoväť o tom, ako rýchlo a 
spoľahlivo  vybavíte  svoje  požiadavky. 
Pre  občana  je  niekedy  ťažké  vyznať  sa 
v spleti úradov, referátov, oddelení a naj-
mä získať prehľad o ich kompetenciách. 
Príručka, ktorá je k dispozícii na recepcii 
MsÚ, v turisticko–informačnej kancelárii i 
priamo  v  klientskej  kancelárii  pomôže 
občanom v hľadaní odpovedí na mnohé 
otázky.  

             ipo

SPRIEVODCA
 Mestským úradom v Malackách

Rukoväť o tom, ako rýchlo a spoľahlivo 
vybavíte svoje požiadavky 

Kde nájdete informácie  •  Ako funguje samospráva  •  Katalóg služieb MsÚ
Praktické rady  •  Kontakty na iné inštitúcie

Klientska kancelária 
s prvou sviečkou na torte

do každej domácnosti

Prvý december 
minulého roka 
bol prvým dňom 
f u n g o v a n i a 
klientskej kan
celárie Mestské
ho úradu v Ma
lackách. Na jed
nom mieste sa 
tak sústredili 
pracoviská s naj
vyššou frekven
ciou kontaktu 
s klientom: re
cepcia, matrika, 
evidencia oby
vateľstva, poda
teľňa, stavebný 
poriadok, do
prava a podnika
nie, miestne da
ne a poplatky, 
sociálne veci, ži
votné prostredie 
a pokladnica. 

Počas prvého roka svojho života prešla kancelária detskými choro
bami a profiluje sa miesto profesionálneho kontaktu občana so samo
správou. 

MESTO MALACKy PRIJME DO TPP

projektového manažéra
Podmienky prijatia: 
skúsenosti s projektovou prácou, občian
ska bezúhonnosť
Výhodou sú: 
prax v oblasti verejnej alebo štátnej sprá
vy, skúsenosť s prácou v tíme, znalosť AJ 
alebo NJ slovom i písmom
Nástup: podľa dohody

Žiadosti  s  profesijným  životopisom,  do
kladom  o  dosiahnutom  vzdelaní  zasie
lajte na adresu:
Mesto Malacky, MsÚ Malacky, sekreta-
riát  prednostu,  Radlinského  2751/1, 
901 01 Malacky do 29. 12. 2006. 
Bližšie informácie t. č. 034/796 61 55.
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Vážení 
spolu
občania!

V  predvečer  najkraj-
ších sviatkov roka – Vianoc 
– by sme sa chceli úprim-
ne  poďakovať  všetkým, 
ktorí  prijali  ponuku  KDH  a  kandidovali  
za  poslancov  MsZ,  všetkým,  ktorí  po-
mohli  svojou  účasťou  v  okrskových  ko-
misiách a mestskej volebnej komisii, ako 
aj všetkým, ktorí našim kandidátom pre-
javili dôveru  tým, že  im v komunálnych 
voľbách odovzdali svoj hlas.

Žičíme  všetkým  zo  srdca  radostné  
Vianoce, aby ich logom pre vás a vašich 
blízkych  nebolo  trblietavé  bohatstvo,  
ale  LÁSKA.  Tá  nech  vás  sprevádza  po 
všetky dni 2007-eho roku Pána. A k tomu 
vám  želáme  ešte  pevné  zdravie,  veľa 
šťastia a Božieho požehnania.

Miestny klub KDH Malacky

Ďakujem  všetkým,  ktorí  sa  zúčastnili 
volieb a prejavili svoj názor. Aj všetkým, 
ktorí  voľby  zabezpečovali.  Už  tradične 
sa voľby uskutočnili bez problémov.

RNDr. JOZEF ONDREJKA

Úprimne  ďakujem  všetkým  Malača
nom, ktorí mi v komunálnych voľbách 
vyjadrili  dôveru  a  odovzdali  mi  svoj 
hlas.                         Ing. PAVOL HALLON

Ďakujem  touto  cestou  všetkým  voli
čom, ktorí mi vo voľbách dali svoj hlas. 
Prejavenej  dôvery  si  vážim  a  budem  
s  ňou  pre  nasledujúce  funkčné  obdo
bie nakladať zodpovedne. Už teraz sa 
teším  predovšetkým  na  dobrú  spolu
prácu a podnety z vašej strany.

JURAJ ŘÍHA

Po štyroch rokoch sme v sobotu 2. 
decembra opäť mali možnosť vy
jadriť svoj súhlas či nesúhlas s dia
ním na komunálnej úrovni a pod
poriť budúci rozvoj mesta svojím 
hlasom vo voľbách . Zo 14 969 voli
čov v Malackách prišlo k volebným 
urnám 4940 (33 %). Spomedzi 
troch kandidátov sme volili primá
tora a z 86 kandidátov na poslan
cov sme vyberali 18 členov mest
ského poslaneckého zboru. 

Zaslúžime si Jozefa Ondrejku
Primátorom  na  ďalšie  štvorročné 

funkčné obdobie sa už po tretí raz za se-
bou stal RNDr. Jozef Ondrejka. Oproti os-
tatným  dvom  kandidátom  Ing.  Pavlovi 
Hallonovi a Ing. Jozefovi Mračnovi získal 
výraznú prevahu. Svoj hlas mu odovzda-
lo 3145 voličov, čo je 65 %.

 „Nech by to dopadlo akokoľvek, ho-
voril som si, že Malacky si zvolia to, čo si 
zaslúžia,“ prihovoril  sa staronový primá-
tor  zamestnancom  mesta  a  členom  or-
ganizačného štábu volieb po oznámení 
predbežných výsledkov. „Za tento voleb-
ný výsledok vďačím aj vám, lebo všetko, 
čo sa podarilo, sme dosiahli spolu,“ obrá-
til vzápätí  svoje víťazstvo smerom k os-
tatným.  

Jozef Ondrejka tri dni po voľbách (10. 
12.)  oslávil  svoje  42.  narodeniny  a opä-
tovná dôvera voličov, ktorých bolo  ten-
toraz asi o 500 viac ako pri minulých voľ-
bách,  je  preňho  hodnotným  darčekom 
od  spoluobčanov.  V  súvislosti  s  voleb-
ným  víťazstvom  bol  však  neuveriteľný 
a pozoruhodný odhad primátorovho ot-
ca – pána Jozefa Ondrejku staršieho, kto-
rý  pri  voľbách  napísal  na  malý  lístoček 
číslo  64,  ukázal  ho  komisii  a  povedal: 
„Môjho syna zvolí 64 % ľudí. Zapamätajte 
si  to.“  Jeho  tip  po  sčítaní  hlasov  vyznel 
takmer  ako  proroctvo,  lebo  s  tabuľko-
vým výsledkom (64,62 %) sa takmer zho-
doval. 

Medzi poslancami 
osem „nových“ tvárí

V  poslaneckom  zbore,  ktorý  bude 
v  nasledujúcom  období  rozhodovať 
o dianí  v meste,  zasadne  10  poslancov, 
ktorí túto pozíciu zastávali aj v minulom 
volebnom období. Sú to: Anton Pašteka 
(Smer),  Jozef Bulla  (KDH), Mária Tedlová 
(KDH) a sedem nezávislých kandidátov – 
Jozef Mračna, Eva Savinová, Pavel Spus-
ta, Milan Valachovič, Oto Divinský, Alžbe-
ta Dubajová a Vladimír Zetek. 

 Do poslaneckých lavíc po prvý raz za-
sadnú štyria noví poslanci za SDKÚ (Ladi-
slav Čas, Marián Haramia, Vladimír Pull-
mann a Dušan Galovič), dvaja za koalíciu 
ĽS-HZDS,  SNS  (Miroslav  Fruš,  Vladimír 
Moravčík)  a  dvaja  nezávislí  (Branislav 
Orth a Juraj Říha).

Pochvaly za organizáciu volieb 
Priebeh volieb bol pokojný a bez inci-

dentov.  Mestská  volebná  komisia  pod 
vedením  predsedníčky  Žofie  Lomnickej 
pracovala  v  príjemnej  atmosfére  a  ne-
musela  riešiť  nijaké  sťažnosti. „V  Malac-
kách môžeme konštatovať, že aj predvo-
lebná  kampaň  bola  korektná  a  slušná. 
Nezaznamenali sme ani nijaké porušenie 
moratória pred voľbami,“ povedala Žofia 
Lomnická po zatvorení volebných miest-
ností  o  20.00  h.  Svoju  zodpovednosť 

podľa nej vo voľbách prejavila aj  staršia 
generácia, o čom svedčia aj početné po-
žiadavky chorých a nevládnych občanov 
o možnosť voliť v prenosných urnách. 

Mestskú  volebnú  komisiu  a niektoré 
volebné okrsky v Malackách navštívili aj 
členovia  Ústrednej  volebnej  komisie. 
Prejavili  spokojnosť s priebehom volieb 
a  s  ich  technickým  zabezpečením.  Mi-
moriadne  ocenili  najmä  skutočnosť,  že 

zapisovateľka MVK Jana Slobodová je vy-
školená a pripravená pracovať s odporú-
čaným  softvérom  na  elektronické  spra-
covanie výsledkov volieb. Prínos takého-
to prístupu sa prejavil aj v rýchlosti spra-
covania výsledkov z okrskových komisií 
a  ich  odovzdania  na  Obvodnú  volebnú 
komisiu o 22.50 h s neuveriteľným pora-
dovým číslom 5. A tak sme v Malackách 
už o 23.00 h oddychovali. 

P E R L I č K y 
z volebných miestností 

•  Najmladší účastník volieb v našom 
meste mal len šesť týždňov. Jeho mamič-
ka  Alenka  Chamrazová,  predsedníčka 
Detského centra Vánok, prišla voliť hneď 
ráno medzi prvými sama so svojimi dvo-
ma synčekmi, z ktorých starší má 2,5 ro-
ka.  Maličký  Jurko  pózoval  pred  členmi 
volebnej komisie z „klokanky” pripnutej 
na hrudi svojej mamy.

•  Nedočkavá volička čakala pred vo-
lebnou miestnosťou už pred 7.00 h, pre-
tože sa ponáhľala na poľovačku loviť di-
viaka. Voľby však nechcela zmeškať.

•  Dvojgeneračná  rodina  (starší man-
želia, ich syn s manželkou a vnúča) nav-
štívili volebnú miestnosť o 7.15 h a po-
chválili sa, že doma majú zabíjačku. Pra-
siatko im už vraj viselo na trojnožke, keď 
si dali pauzu a spolu sa vybrali dať hlas 
svojim kandidátom, aby rodinná udalosť 
mohla nerušene pokračovať. 

•  V jednom z okrskov nevydržala plen-
ta. Keď sa o ňu volička oprela, zlomila sa 
a zrútila. Našťastie komisia mala v rezer-
ve ďalšiu a ihneď ju vymenila.

•   V 9. volebnom okrsku na Kollárovej 
ulici  komisia  privítala  výnimočnú  prvo-
voličku,  ktorej  sa  deň  jej  osemnástych 
narodenín (nar. 2. 12. 1988) bude navždy 
spájať  s  dňom,  keď  po  prvý  raz  využila 
svoje volebné právo. 

•  Volebný okrsok č. 10 (CVČ) mal dve 
prvenstvá.  Najvyššiu  celkovú  volebnú 
účasť (41 %) a najvyšší počet návštev vo-
ličov s prenosnými urnami. Len do 13.00 
h navštívili 13 domácností. 

•  Kamionista z 2. volebného obvodu 
takmer nestihol voľby. Pri návrate z Ne-
mecka dostal defekt, no snažil sa urobiť 
všetko preto, aby dorazil včas. Napokon 
sa mu to podarilo. 

•  Minútu  pred  koncom  volieb  sa  do 
volebnej miestnosti v 11. okrsku nahrnu-
lo  desať  voličov,  ktorí  hlasovali  doslova 
nadoraz. 

TATIANA BÚBELOVÁ
Foto: S. Osuský

POĎAKOVANIA

KTO, KDE A KOĽKO HLASOV ZÍSKAL
I. OBVOD
1. Jozef Mračna, 267 h , 2. Eva Savinová, 265 h; 3. Ladislav čas, 242 h, 4. Štefan 

Bauman, 213 h; 5. František Friala, 147 h; 6. Peter Zafka, 106 h; 7. Terézia Osuská, 99 h; 
8. Pavol Tikl, 67 h; 9. Julián Kabát, 63 h; 10. Peter Smrtič, 61 h; 11. Roland Zahradník, 57 
h; 12. Dušan Netolička, 26 h. 

II. OBVOD
1. Marián Haramia, 546 h ; 2, Jozef Bulla, 285 h ; 3. Mária Tedlová, 270 h; 4. 

Dominik Mízner, 236 h; 5. Bronislav Vosátko, 216 h; 6. Milan Malata, 173 h; 7. Kamil 
Ftáčnik, 117 h; 8. Pavel Bordáč, 116; 9. Martin Johanes, 116 h; 10. František Chrust, 104 
h; 11. Mária Rusňáková, 89 h; 12. Peter Melichár, 85 h; 13. Štefan Holeš, 50 h; 14. Juraj 
Lisý, 40 h. 

III. OBVOD
1. Pavel Spusta, 185 h ; 2. Milan Valachovič, 175 h; 3. Oto Divinský, 174 h; 4. 

Jozef Hoffmann, 160 h; 5. Mária Trenčíková, 156 h; 6. Stanislav Fronc, 147 h; 7. Milan 
Kuzma, 106 h; 8. Daniel Kodaj, 86 h; 9. Eva Baginová, 83 h; 10. Ľubomír Gábriš, 66 h; 11. 
Peter Slávik, 64 h; 12. Jana Kaňková, 56 h; 13. Kamila Tomková, 48 h; 14. Vladimír Ores-
ký, 46 h; 15. David Maďar, 45 h; 16. Dušan Janota, 38 h.

IV. OBVOD
1. Anton Pašteka, 298 h; 2. Alžbeta Dubajová, 262 h; 3. Miroslav Fruš, 230 h; 4. 

Jana Petrakovičová, 194 h; 5. František Hlavatý, 176 h; 6. Eva Žilavá, 158 h; 7. Pavel En-
cinger, 148 h; 8. František Čurka, 147 h; 9. Anna Balážová, 139 h; 10. Pavol Valachovič, 
119 h; 11. Milan Zavřel, 100 h; 12. Marta Havlíková, 99 h; 13. Izabela Mistríková, 62 h. 

V. OBVOD
1. Vladimír Pullmann, 281 h; 2. Branislav Orth, 273 h; 3. Vladimír Moravčík, 

234 h; 4. František Baláž, 202; 5. Katarína Trenčanská, 201 h; 6. Vladimír Kožuch, 144 h; 
7. Imrich Foltýn, 136 h; 8. Marian Novota, 130 h; 9. Ján Vaškor, 119 h; 10. František Fiľa-
kovský, 118 h; 11. Jozef Janči, 108 h; 12. Martin Marek, 101 h; 13. Ladislav Molnár, 98 h; 
14. Pavol Chvíla, 84 h; 15. Jana Rozborová, 66 h. 

VI. OBVOD
1. Juraj Říha, 273 h; 2. Vladimír Zetek, 238 h; 3. Dušan Galovič, 156 h; 4. Ján 

Držka, 125 h; 5. Jozef Pagáč, 118 h; 6. Mário Longauer, 110 h; 7. Milan Johanes, 93 h, 8. 
Martin Macejka, 85 h; 9. Dana Kamenistá, 79 h; 10. Štefan Dvorský, 77 h; 11. Dalimír 
Tekel, 72 h; 12. Adriana Spustová, 70 h; 13. Marcela Petrivalská, 69 h; 14. Ladislav Za-
hradník, 68 h; 15. Zdeněk Ivan, 45 h. 

Kompletné výsledky nájdete na www.malacky.sk

Por. č.
kand.

Kandidát
na primátora mesta

Volebné okrsky Spolu 
hlasov

% z platných 
hlasov1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Ing. Pavol Hallon 24 33 69 77 41 76 51 76 64 49 60 53 673 13,83

2. Ing. Jozef Mračna 137 114 95 83 65 83 82 75 107 88 61 59 1049 21,55

3. RNDr. Jozef Ondrejka 187 201 341 289 196 266 279 289 327 322 235 213 3145 64,62

Celkom 348 348 505 449 302 425 412 440 498 459 356 325 4867

Celkom voličov 1177 1471 1267 1572 930 1104 1252 1330 1492 1115 1104 1165 14979

% 29,57 23,66 39,86 28,56 32,47 38,50 32,91 33,08 33,38 41,17 32,25 27,90 32,49

Komunálne voľby 2006 v Malackách – 
informácie a postrehy

Právo voliť je jedno 
z najdôležitejších 
občianskych práv. 
Dáva nám možnosť 
slobodne odovzdať 
moc za spravovanie 
mesta do rúk tých, 
ktorých považuje
me za najschopnej
ších. Hoci v Malac
kách komunálne 
voľby ignorovalo asi 
70 % oprávnených 
voličov, zvyšných  
30 % ich vzalo s pl
nou vážnosťou 
a zodpovednosťou. 
Pri volebnej urne 
sme zachytili učiteľ
ku z cirkevného 
gymnázia Zuzanu 
Lepišovú. 

SAMOSPRÁVA

Novozvolení zložia sľub
V utorok 19. decembra sa o 14.00 h vo 

veľkej zasadačke MsÚ na Radlinského ulici 
uskutoční ustanovujúce zasadnutie no
vozvoleného mestského zastupiteľstva. 
Na  slávnostnom  stretnutí  budú  prítomní 
informovaní o výsledku komunálnych vo-
lieb, o rokovacom poriadku MsZ a pod. Pri-
mátor a poslanci zložia sľuby a oficiálne sa 
tak ujmú svojej  funkcie. Jedným z dôleži-
tých už pracovných bodov programu bu-
de voľba zástupcu primátora, určenie jeho 
funkčného platu či voľba predsedov komi-
sií pôsobiacich pre MsZ. 

Všetci ste srdečne vítaní.                 mh

Najdisciplinovanejším poslancom os-
tatného volebného obdobia podľa hlaso-
vania bola Mgr. Alžbeta Dubajová s 97 % 
účasťou  na  zasadnutiach  MsZ.  Najväčší 
absentér bol Ing. Jozef Mračna s účasťou 
len 37 %. Kým v minulom zastupiteľstve 
sedelo sedem žien, do poslaneckých lavíc 
19. decembra zasadnú  len tri. Priemerný 
vek poslancov na začiatku volebného ob-
dobia v roku 2002 bol 45 rokov, v tomto 
roku to bude 48.                           mh

Zaujímavosti minulého 
volebného obdobia

Pokojná kampaň 
Predvolebnú kampaň, ktorá v Ma-

lackách  predchádzala  komunálnym 
voľbám, možno hodnotiť ako pokoj-
nú.  V  porovnaní  s  kampaňou  rokov 
1998 a 2002, kedy poštové schránky 
Malačanov zaplavovali pamflety plné 
urážok, v tomto roku prevažovala pre-
zentácia  volebných  programov  kan-
didátov. Aj to je dôkazom občianskej 
vyspelosti Malačanov.             mh 
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Let s̀ dance, Malačania!
– Stali ste sa po uvedení  reality šou fanúšikom spoločenského a štandardného 

tanca alebo ste ním boli už dávno predtým? 
– Viete, že umeniu ovládať jednotlivé tanečné štýly sa učia aj Malačania a mô

žete sa k nim pridať aj vy?
Klub spoločenského tanca pri MCK vás srdečne pozýva na VEREJNý TRéNING  

TANEčNýCH PÁROV detí (od 7 do 12 rokov) a mládeže (od 12 rokov), ktorý sa usku-
toční 22. decembra o 15.30 h v SD MCK na Mierovom námestí.

Zažijete tanečnú horúčku naživo, a nielen prostredníctvom televíznej obrazovky. 
Dobrou správou je, že od februára sa rozširuje činnosť klubu aj o seniorské páry.
Tak Let`s dance.            mh

Vianoce sú sviatkami pokoja a radosti. 
Často nám ich však kazí predvianočný ná-
kupný zhon. Najmä tých nepoctivých spo-
luobčanov, ktorí sú ochotní druhému rôz-
nym  spôsobom  poškodiť  alebo  priamo 
okradnúť ho. Vreckár nám ukradne peňa-
ženku, iný nám ponúka nekvalitný a ukrad-
nutý tovar pred marketom, v predajni náj-
deme  iné  ceny  tovaru  na  stojane  a  iné 
v pokladnici, niekedy je tovar po záruke či 
skazený  alebo  nás  nakoniec  nenápadne 
okradnú predavačky pri pokladnici. Stáva 
sa často tak, že predavačka predošlému zá-
kazníkovi nevydá blok s jednou položkou 
tovaru a na tento potom priúčtuje viacero 
položiek nasledujúceho kupujúceho. Ak si 
to sami nevšimneme, zaplatíme náš tovar 
i s položkou predošlého. V niektorých pre-
dajniach  sa  to  stáva  častejšie.  Mne  sa  to 
stalo 18. novembra v známej predajni na 
Nádražnej  ulici.  Tovar  mi  tak  predražili 

o 192 Sk, pričom všetky štyri predavačky 
tvrdili, že to bola náhoda a „to môže stať.“ 
Ak by však neporušili pracovnú disciplínu 
a každému zákazníkovi by blok vydali, ne-
mohlo by sa to stať. Ak zákazník predraže-
nie zistí, tvrdia, že je to náhoda. Alebo do-
konca na zákazníka zaútočia. Vraj „čo ste to 
za človeka, ak si myslíte, že som vás chcela 
okradnúť!“. A tak si nakoniec aj začnete vy-
čítať, že ste sa vôbec ozvali. Preto si sami 
musíme dať pozor a účet si skontrolovať, 
lebo „im  sa  to  môže  stať“.  Najmä,  ak  sa 
v našom meste nemáme kde posťažovať.

Obrátiť sa môžete na SOI – Slovenskú 
obchodnú inšpekciu, Prievozská 32, 817 99 
Bratislava, odbor ochrany spotrebiteľa (t. č. 
02/582 72 217).

Preto  pozor,  predvianočný  nákupný 
zhon je tu, nedajme si nikým pokaziť po-
kojné Vianoce.

DUŠAN DOBROVODSKý

VySyPANé Z OBÁLKy

Predvianočný nákupný zhon 
– raj podvodníkov

MH 06 F27

rady, len psychickú pohodu,“ dodáva s pre-
svedčením. Pred problémami však neute-
ká. „Zahryznem sa do nich a robím, kým sa 
situácia nevyrieši. Aj v prípade školy som si 
povedal: Buď padnem ja alebo škola. Ustál 
som to. No nepríjemných momentov bolo 
viac ešte v prvom volebnom období (1998 
– 2002).“ Ako to vidí teraz? „Ak nepríde nie-
čo prekvapujúce, tak k ničomu zvláštnemu 
by prísť nemalo. Sľuby, ktoré som dal obča-
nom, sú veľmi ambiciózne a dôležitá bude 
podpora  zastupiteľstva.  Ak  sa  tam  začne 
politikárčiť,  tak  na  to  doplatí  celé  mesto. 
No verím, že budeme dobrý kolektív.“ 

Spoza katedry 
na primátorskú stoličku
V živote nad „primátorovaním“ neroz-

mýšľal. „Učiteľské povolanie ma napĺňalo. 
Po deviatich rokoch vyučovania na miest-
nom gymnáziu som začal pôsobiť na sú-
kromnej škole a externe na Ekonomickej 
univerzite v Bratislave. Kandiduj na primá-
tora! Rozhodol som sa, že to skúsim a vyšlo 
to. Pokiaľ viem, čo Malacky potrebujú, tak 
prečo nie. 2. decembra mi dôveru prejavili 
už tretíkrát, ale bez ľudí v úrade a bez pod-
pory širokej verejnosti by som úspechy ne-
dosiahol. Hlas ľudu je pre mňa veľmi dôle-
žitý.  To,  kde  dnes  mesto  je,  je  zásluhou 
mnohých.“

Cinknutie srdca
Pohárik víťazstva s obsahom perlivého 

muštu  nevypil  do  dna  ani  po  oficiálnom 
vyhlásení  výsledkov. „Alkohol  veľa  rokov 
nepijem vôbec. Niežeby som sa  liečil. Ale 
zo zásady. Nevidím dôvod, prečo by som 
mal piť a rovnako som to spravil aj s fajče-
ním. Úprimný človek si pripíja hlavne srd-
com,“  zamyslí  sa.  O  Jozefovi  Ondrejkovi, 
jeho  plánoch  a  pôsobení  v  samospráve 
dnes  vďaka  pravidelnému  informovaniu 
médií  vie  takmer  každý  aktívny  občan. 
Svoje súkromie si však staronový primátor 
úzkostlivo stráži. Pre Malacký hlas sa výni-
močne rozhovoril o tom, čo má rád.

Voľný čas s...
Aké knihy číta? „Väčšinou odborné. No 

čestné miesto zastávajú matematické, rie-
šiť problémy v tejto exaktnej vede je zába-
va. V základnej  škole  som  dokonca  začal 
písať matematickú knihu, no potom som 
zistil, že „moju“ teóriu už niekto objavil. Ma-
tematiku som sa nikdy nemusel učiť, do-

konca som ju vysvetľoval o rok staršej ses-
tre.“ Okrem vášne k matematike J. Ondrej-
ka  siaha  aj  po  gitare. „Je  pravda,  že  rád 
hrám a spievam. Času je však málo a keďže 
bývame v činžiaku, nechcem svojimi „vý-
konmi“  obťažovať  susedov,“  usmieva  sa 
hudobný samouk. V mladosti inklinoval aj 
k športu. Na základnej hrával hádzanú, po-
čas gymnázia sa venoval súťažne volejbalu 
a nevyhýbal sa ani atletickým disciplínam. 
Dnes už kalórie toľko nezhadzuje, radšej sa 
pozvŕta okolo sporáka.

Primátor za sporákom? 
„Keď  mám  voľnú  nedeľu,  rád  varím. 

Obedy  bývajú  väčšinou  tradičné.  Cez  ví-
kend sa s obľubou realizujem aj pri prípra-
ve raňajok pre celú rodinu. Spravím tousty, 
praženicu, chlebíčky či niečo grilované. Nie 
sme vegetariáni,  to priznávam. Moje naj-
obľúbenejšie jedlo je pizza. Neodolám ani 
pikantným jedlám. Taká diabolská pochúť-

ka a k tomu z nápojov kola. Mňam. Tip na 
dobrý recept? Do plechu sa nakrája trochu 
slaninky, na to sa uloží šunka. Potom si pri-
pravíte dve konzervy  fazule  (môže byť aj 
ochutená feferónkami). Z tej sa odleje šťa-
va, vyleje sa na šunku, pridá trochu keču-
pu, rozbijú sa na ňu surové vajíčka. Na to sa 
dajú plátky syra a potom znovu šunka a za-
se pár plátkov slaninky a toto zapečiete asi 
30 minút, potom 15 minút necháte plech 
odokrytý. Recept, ktorý mám od pani Koz-
lovej a trochu som ho upravil, je pomerne 
jednoduchý a lacný.“

Fredy víťazí
„Spomedzi obľúbených muzikantov ví-

ťazí  jednoznačne  Queenn,  Beatles,  Dire 
Straits...  Mám  radšej  skladby,  ktoré  niečo 
priniesli.“ Z filmov uprednostňuje fantazij-
né, mystické, ktoré nie sú podaním názoru, 
ale situácie. Ide hlavne o dobrú pointu. „Pre 
myšlienku  ma  zaujala  prvá  časť  Matrixu, 
ďalšie som už ani nemusel dopozerať. Viac-
krát som si pozrel Šiesty zmysel.“ Vo všet-
kom má rád kreativitu. „Len málokto verí 
tomu,  aká  je  matematika  tvorivá.  Dáva 
nám návod, ako riešiť problémy. Tie musíte 
preložiť, nájsť schému, ktorá  ich vyrieši a  
interpretácia výsledku je opäť o tvorivosti.“ 
Pri otázke o obľúbenej  farbe zaváha. „Há-
dam  modrá.  Ale  je  to  možno  zafixované 
z  chlapčenských  rokov.“  A  miesto,  ktoré 
môže navštevovať neustále? „V Malackách 
určite Zámocký park a z krajín Chorvátsko, 
kam chodím pravidelne s rodinou na do-
volenku.“

Vianoce sú nielen o prianiach 
„Čo by som zaželal v predvianočný čas 

Malačanom? Súčasné obdobie je pre mňa 
dosť napäté, lebo mamičku čaká ťažká 
operácia. Prianie teda smeruje práve k nej, 
aby to dobre dopadlo. Podobne želám 
všetkým ľuďom, aby ich problémy obchá
dzali a aby sa v našom meste cítili čo naj
príjemnejšie. Prajem všetkým spoluobča
nom, aby boli v nastávajúcom roku šťas
tní, spokojní, aby nachádzali oporu a sú
časne ňou boli aj pre svojich najbližších. 
Netreba pritom zabúdať ani na lásku.“

Ondrejka tretí raz primátorom

„Po treťom 
ročníku na VŠ 
som sa oženil. 
Mal som 
21 rokov a Jar
ka 19. V deň 
tohtoročného 
Mikuláša 
sme oslávili 
šťastných spo
ločných 243 
mesiacov.“

Pilotný ročník súťaže O ľuďoch s ľuďmi 
– Cena za podporu miestnej demokracie, 
ktorú  zorganizovala VOKA  – Vidiecka  or-
ganizácia pre komunitné aktivity, bol ús-
pešný aj pre malackú samosprávu. Projekt 
Sprevádzkovanie  klientskej  kancelárie  v 
MsÚ v Malackách si spomedzi 21 prihláse-
ných  vybojoval  striebornú  priečku.  Roz-
hodla  o  tom  päťčlenná  odborná  porota, 
ktorá na hlavnú cenu nominovala po pr-
vom kole päť projektov. Cenu si z rúk pred-
sedníčky VOKA  Ing. Jely Tvrdoňovej, PhD 
prevzala na slávnostnom vyhlásení výsled-
kov 5. 12. v priestoroch Inštitútu pre verej-
né  otázky  v  Bratislave  vedúca  KPK  Mgr.  
Ivana Potočňáková. Zlato putovalo do Žili-
ny za Literárny parčík – miesto stretávania 
sa  širokej  komunity  pri  Žilinskej  knižnici  
a bronz si odniesla obec Dravce za projekt 
Spoločne do dokážeme.

Miesto je kompromisom predstáv
Určujúcim  hodnotiacim  kritériom  pre 

víťazstvo v súťaži bolo hodnotenie miery 
účasti občanov na rozvoji obce alebo regió-

nu a ich aktívneho podielu na rozhodova-
ní. „Samosprávu  netvoria  len  starostovia 
a poslanci, ale najdôležitejší sú ľudia, ktorí 
v nej žijú. Cena má pomôcť znižovať ľahos-
tajnosť vo vzťahu občan – samospráva a na-
 opak, lebo nie je nič horšie ako nezáujem 
o to, čo sa okolo nás deje,“ povedala J. Tvr-
doňová. 

Príklady pre ostatných
Víťazovi  sa  podarilo  zapojiť  verejnosť 

do plánovania úpravy priestranstva aj sa-
motnej výstavby  literárneho parčíka. Ma-
lacky dali priestor občanom, aby vyjadrili 
svoj názor k vybaveniu a fungovaniu pred 
a po spustení klientskej kancelárie do pre-
vádzky. V  Dravcoch  aktivizovaním „-násť-
ročných” do diania v obci mali až 70 %-nú 
účasť  mladých  v  komunálnych  voľbách. 
V Herľanoch „hlas ľudu“ rozhodol o využití 
jediného mestského pozemku na zriade-
nie  ihriska  a  zóny  oddychu  pre  najmen-
ších. V Podbranči si vďaka projektu dedin-
čania  začali  vážiť  hrad  Branč  –  dedičstvo 
rozvoja.             Text, foto: LUCIA VIDANOVÁ

Cesta I. Potočňákovej z Bratislavy smerovala rovno do klientskej kancelárie. Cenu si pre
zerá Elena Červenková z podateľne. 

Striebro pre klientsku
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prichádza koniec roka, ktorý sa tra-
dične nesie v znamení vianočných 
sviatkov a osláv príchodu nového 
roka. Je to zároveň príležitosť ohliad-
nuť sa späť a zamyslieť sa, čo nám 
tento rok priniesol. Som rád, že Ne-
mocničná, a. s., prevádzkovateľ Ne-
mocnice Malacky, oslávila druhý rok 
svojho pôsobenia a za výsledky, aké 
sme doposiaľ dosiahli, sa nemusíme 
hanbiť.

V tomto roku sme sa opäť snažili po-
núknuť vám služby ďalších špecializo-
vaných ambulancií pod strechou va-
šej nemocnice. Očná, kardiologická, 
prsníková, ORL či druhá neurologic-
ká ambulancia – to je len niekoľko 
z ďalších ambulancií, ktorých služby 
odborníkov môžete využiť. Od de-
cembra sa k nim pridala už aj urolo-
gická ambulancia. Vybudovali sme aj 
vlastné cytocentrum a bioptické cen-
trum, ktoré nám pomáha pri rýchlej 
diagnostike vašich ochorení, lekáreň 
Nemocničná tiež prispela ku skva-
litneniu a rozšíreniu zdravotnej sta-
rostlivosti. Podarilo sa nám otvoriť aj 
vlastnú ambulanciu všeobecného le-
kárstva pre dospelých či zaviesť pra-
covnú zdravotnú službu pre potreby 
zamestnávateľov v našom regióne. 
Obzvlášť nás teší, že sme pokračova-
li v modernizácii priestorov nemocni-
ce a od júla je pacientom k dispozícii 

kompletne zrekonštruované ambu-
lantné oddelenie.

Vieme, že nie všetko sa vždy podarí 
bez problémov a na prvýkrát. Uvede-
nie novej telefónnej ústredne či zave-
denie objednávacieho systému sa ne-
obišlo bez prvých „detských“ chorôb. 
Ubezpečujeme vás však, že robíme 
všetko preto, aby ste po doladení 
všetkých detailov tieto novinky pova-
žovali za prínos pre vaše pohodlie. Od 
začiatku nášho pôsobenia si zakladá-
me na kvalite našich služieb a snahe 
urobiť pre vás zdravotnú starostlivosť 
čo najprístupnejšiu a zohľadňujúcu 
vaše potreby a požiadavky. Teší nás 
preto, že sa nám podarilo získať cer-
tifi kát systému manažérstva kvality 
podľa normy ISO 9001: 2000, ktorý 
je pre vás zárukou, že v celom proce-
se poskytovania zdravotnej starostli-
vosti je prísne sledovaný postup jej 
realizácie a procesy sú navzájom pre-
viazané. Tým je zabezpečená vzájom-
ná nadväznosť i kvalita poskytovanej 
starostlivosti.

Dovoľte mi, aby som sa vám v me-
ne všetkých zamestnancov Nemoc-
ničnej, a. s., poďakoval za prejavenú 
dôveru a ubezpečil vás, že aj v no-
vom roku 2007 sa budeme snažiť 
byť ešte lepšími lekármi, sestričkami, 
manažérmi, pracovníkmi nemocnice, 

a spokojnejší.

nete, keď sa nebudete dobre cítiť.

v kruhu najbližších.

Radoslav Bardún,
výkonný riaditeľ 

a predseda predstavenstva
Nemocničná, a. s.

Vážení obyvatelia Malaciek a regiónu Záhoria,

MH 06 F4

Skutočného divadelného sviatku 
sa dočkali diváci vo vypredanej sá
le SD MCK v podvečer 24. novem
bra. V divácky najúspešnejšej vese
lohre Divadla na hambálku Ženský 
zákon hosťovala nestarnúca herec
ká diva a do špiku kostí Záhoráčka, 
rodáčka z čárov a richtárka Spolku 
Záhorákov v Bratislave Mária Krá
ľovičová (79). “Hru som videla as
poň šesťkrát, no dnešné výkony 
boli jednoznačne najlepšie,” po
znamenala po záverečnom stan
ding ovation diváčka z hľadiska. 
“To biuo neco krásneho,” vyznal sa 
60ročný Seničan, ktorý sa herec
tvu a réžii v minulosti venoval. “Bo
lo to veľmi čisté – jazykovo aj štýlo
vo. Klasické nádherné divadlo v zá
horáčtine. Aj vďaka Dore.” 

„Tá mokrica stará” 
Postava Dory Chomútskej je pre národ-

nú umelkyňu M. Kráľovičovú dôverne zná-
ma. 

„Kmínku,  bosorku  hríšnu  aj  mokricu 
starú” ako klebetnicu, po ktorej „iba pekel-
ný smrad zostane”, titulujú, stvárňuje už 10 
rokov  v  Činohre  SND.  Hra  Ženský  zákon 
v réžii Pavla Haspru tu mala premiéru pres-
ne  23.  11.  1996,  odvtedy  sa  teší  už  úcty-
hodnému číslu viac ako 237 repríz. Pre Ma-
rínu však bolo malacké predstavenie  iné. 
Zvyknúť si za pár hodín na nových herec-
kých  partnerov  nebolo  ľahké.  Po  jedinej 
skúške niekoľko hodín pred predstavením 
však pred divákmi rozohrala skutočný he-
recký koncert. „Obdivujem ju. Prísť do iné-
ho aranžmá, inej réžie, bez normálnej skúš-
ky. Jej mozog musel pracovať na plné ob-
rátky a zvládla to úžasne. Je to niečo mi-

moriadne,”  povedala  po  predstavení 
slovenská  herečka  Soňa Valentová,  man-
želka  P.  Haspru,  ktorá  sedela  v  hľadisku 
spolu s autorom záhoráckych textov hry, 
básnikom J. Moravčíkom, redaktorom týž-
denníka  Slovenka  P.  Valom  či  režisérom 
STV C. Králikom. 

Z hambálku no národného? 
Ženský zákon  je z rodu tých obrázkov 

zo života dedinčanov, v ktorých žiaria ve-
selé, niekedy až krikľavé farby pravého ľu-
dového  humoru. V  hambálkovskom  pre-
vedení môže konkurovať aj profesionálom. 
„Má to dynamiku. Hambálkovci tvoria milý 
súbor  so  sympatickými  herečkami.  Mara 
má  dobrú  parťáčku  (v  postave  Maríny  – 
Máriu Vincekovú, pozn. aut.). To dievča má 
dar  od  Boha.  Mohla  by  pokojne  hrať  aj 
v SND,” chválil medzi dejstvami Malačanov 
C. Králik. Obdobný názor zdieľala po pred-
stavení aj S. Valentová: “Milujem toto náre-
čie. Po záhorácky hrám už 10 rokov a mám 
ju viac v ušiach ako rodnú trnavčinu. Má to 
šťavu. Vďaka bratom Moravčíkovcom, ktorí 
Tajovského  preložili  a dali  tomu  jadrnosť 

a  ľudový humor, aký  je už  len na Záhorí. 
Som tu prvýkrát a som prekvapená. Veľmi 
pekná réžia, herecké výkony. A na tom ma-
lom „javištiatku“ to malo svoje čaro.” 

Farba hlasu ju mohla zradiť 
„So Ženským zákonom po desiatich ro-

koch a 237 reprízach som zžitá, už ani ne-
vnímam  text  a  prepínam  na  farbu  hlasu 
kolegov. A zrazu som počula niekoho iné-
ho,” priznala sa z počiatočných obáv umel-
kyňa. “No dostala som úlohu a hrala som. 
Hosťovať ma pozvali len pred pár týždňa-
mi – po premiére Rajdy Majdy, vraj im Du-
šan Tarageľ  len sľubuje a  ja som sa hneď 
chopila činu,” usmiala sa večná optimistka 
Marína. „Je úžasné, že Vlado Zetek dokáže 
vyprovokovať členov súboru k takýmto vý-
konom,”  dodala.  Z  Malaciek  odchádzala 
s  keramikou  od  držiteľky  Zlatého  Pálfiho 
srdca L. Čtverákovej, znázorňujúcou „Marí-
nu na hambálku“, s utešenými vlastnoruč-
ne vyrobenými záhoráckymi figúrkami od 
Malačianky  E.  Škríbovej,  kvetmi  a  hlavne 
s plným priehrštím poklôn. Na „hámbálek“ 
sa snáď ešte vráti a „vyprovokovala“ aj svo-

ju  hereckú  kolegyňu  Soničku  Valentovú, 
ktorá nevylúčila, že si s malackými ochot-
níkmi niekedy zahrá.

 LUCIA VIDANOVÁ, foto: S. Osuský 

Záhorácka richtárka 
kraľovala na hambálku  

Sedieť na stoličke Marínu 
vidíte asi len v hrách. Kde 
berie toľko pozitívnej 
energie a elánu? „Každý 
deň som chodila desať  
kilometrov (päť do školy 
a päť nazad). Človek sa 
tak asi narodí. Moji rodi
čia boli pohodoví. U Lojz
ka Kráľoviča nás bolo 
v malej izbe osem a nikto 
sa nesťažoval. Keďže nás 
bolo ako hadov, mala 
som rada rána. Vyšla 
som na dvor a konečne 
som sa mohla natiahnuť. 
Doteraz milujem pohyb. 
Aj na piate poschodie 
v divadle vybehnem, vý
ťah nepoužívam.” Z „hambálku“ neodchádzala umelkyňa naprázdno. 

Mária Kráľovičová:
„Považujem  Vianoce  za  najkrajšie 

sviatky roka. V detstve som ich prežíva
la na Záhorí. V malej zapadnutej dedin
ke Čáry, kde ani autobus nechodil. Boli 
sme chudobní. Bolo nás päť detí. Balili 
sme zemiaky do staniolu a robili salón
ky a tešili sa z každej maličkosti. Dnes je 
všetko inak. Obchody nám núkajú Via
noce už dva mesiace vopred. A atmos
féra vyprchá v predstihu. Je to škoda.“ 

Soňa Valentová: 
„Nielen na Vianoce a na Nový rok – 

ja želám ľuďom každý deň pokoj a lás
ku. Prečo len cez tieto sviatky alebo na 
nejaké  iné?  Ľudia  by  mali  byť  k  sebe 
dobrí každý deň.

NA VIANOčNÚ TéMU

PUBLICISTI KA/INZERCIA
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Najkrajšie sviatky (tajnička č. 1) v ro-
ku  sa  nezadržateľne blížia. Každý z nás 
ich vníma inak, ale spoločným menova-
teľom pre všetkých je asi očakávanie ra-
dosti,  spokojnosti,  rodinnej  pohody 
a šťastia. Pamätám si ešte celkom živo na 
vianočné sviatky z obdobia môjho det-
stva, keď sme na stromček vešali ozajst-
né jabĺčka, orechy sme balili do staniolu 
a na stromčeku sme len na chvíľu zapa-
ľovali tie najjednoduchšie voskové svieč-
ky. 

Dnes, keď mám už za sebou viac ako 
55  Štedrých  večerov,  môžem  porovná-
vať.  Zmenili  sa  stromčeky,  ozdoby  na 
nich,  zmenilo  sa  množstvo  darčekov 
a ich hodnota, bohatší je štedrovečerný 
stôl, zmenilo sa veľmi veľa vecí. Pre mňa 
sa  však  nezmenilo  to  podstatné,  čo  mi 
vianočné  sviatky  prinášajú.  Dnes  už 
viem, že  to najcennejšie nenájdeme na 
Vianoce  pod  stromčekom  ani  na  stole. 

Najcennejšie je totiž (tajnička č. 2) v ten-
to  deň  (tajnička č. 3)  srdciach  a  to,  čo 
vidíme  v  očiach  našich  (tajnička č. 4) 
a vnúčat. Nepochybujem o tom, že väč-
šina z vás mi to potvrdí...

Prajem vám krásne a pokojné vianoč
né sviatky, pevné zdravie a veľa šťastia 
v roku 2007!

VODOROVNE 
A kanál; obyvateľ Veľkých Levár po zá-

horácky; nepoľuj B tajnička č. 2; citoslovce 
pobádania;  časť  ruky;  telúr;  tajnička č. 4  
C odpi; diabol; zmrznutá voda v Pardubi-
ciach;  nehmotná  časť  bytosti;  matka  
D 3,14; tajnička č. 3; tu máš! E spojka; nie 
jeden; stred slova Maori; Central Academy 
Education; udieral; koryto rieky; posledné 
písmeno abecedy F tajnička č. 1; neželal; 
prezývka  Gorbačova  G  dražba;  športové 
stretnutie; naša hraničná rieka.

ZVISLE 
1 mestečko na Záhorí 2 ponára pod vo-

du; značka slaných tyčiniek 3 zmyslové or-
gány; potreba obuvníka 4 hlas sliepky; ko-
mu patriaci?; „akcia“ bez dvojhlásky 5 me-
no  bývalej  moderátorky  Paríškovej;  sa-
mohlásky v slove kuli 6 rímskych 50; znač-
ka  sladkostí;  spojka  7  arabský  slovesný 
člen;  tvorivosť  mládeže;  stopa  po  noži  8 

geometrické duté teleso; detský pozdrav 9 
vzťahujúca  sa  k  praveku  –  obrátene  10 
zmenšuje hustotu; dvojhláska 11 nech po 
česky; ruský súhlas; hrubý mužský hlas 12 
dusík; mal tušenie; rímskych 1000; 13 ne-
bol  krajčírom; pokrik  hokejových  fanúši-
kov Kanady 14 Eduard skrátene; futbalový 
klub v Miláne; brána po nemecky 15 obru-
ba; vrch 16 Severoatlantický vojenský pakt 

–  obrátene;  komunálna  bytová  výstavba 
17 vyhrávajú v športe. 

Pripravil: JUDr. MARIÁN POLAKOVIč

v supermarkete

TýŽDEŇ OD 15. DO 31. 12. 2006
• Raciol, olej, 5 l za 159,90 Sk • Údené ro-
lované  plece,  1  kg  za  99  Sk  •  Hubert 
Club, šumivé víno, 0,75 l za 114,90 Sk
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OPRAVUJEM CHLADNIčKy
A MRAZNIčKy, 
MONTUJEM KLIMATIZÁCIE
Pavol Šišolák, Závod 663
tel.: 03�/779 9� 3�, 0903/7� 06 �2
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Ak nám do 31. decembra pošlete správne 
vylúštenie tajničky krížovky spolu s nalepe
ným kupónom, budete mať šancu získať re
klamné  predmety  od  spoločnosti  TMobile 
Slovensko, a. s..

KUPÓN
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Spomedzi  čitateľov,  ktorí  nám  poslali 
správne vylúštenie tajničky – 1. Nič, 2. 
Alexander Pomšár, 3. Pissk  –  sme  
vyžrebovali  Máriu  Gelingerovú z Ul.  
1. mája v Malackách, ktorá vhráva dve 
vstupenky na Silvestrovskú zábavu na 
Kamennom mlyne.

MALACKý
HLAS

SERVIS ČITATEĽOM • INZERCIA

KRÍŽOVKA

NÁŠ TIP NA NÁKUP

v supermarkete

TýŽDEŇ OD 11. DO 17. 12. 2006
• Údená lahôdka z karé, 1 kg za 159,90 Sk 
• Baby morka mrazená, 1 kg 99,90 Sk  • 
Gaštanové pyré mraz., 250 g za 29,90 Sk

MH 06 B4

NÁŠ TIP NA NÁKUP

Ponuka práce, 
bývania 
a perspektívy

Renomovaná spoločnosť hľadá pra
cov níka príp. manželský pár s orien
táciou na bývanie a prácu na vidieku 
v okolí Malaciek. Ponúkame pracovnú 
perspektívu,  ubytovanie  v  rodinnom 
dome  na  farme.  Záujem  alebo  skúse-
nosť s chovateľstvom ušľachtilých zvie-
rat, správcovstvom objektu a hoteliér-
stvom sú vítané.

Kontakt: 
Dr. Kováčik, mobil: 0903/410 233,  
e-mail: his@mail.t-com.sk.

Kamenný mlyn – Vajarský
vás pozýva do motorestu na

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

SUPER PONUKA
V  deň  zábavy  má  pár  pri  preukázaní   
2 vstupeniek 50 % zľavu na ubytovanie  
v  2posteľovej izbe v hoteli Rozália.

V cene vstupenky: prípitok, predjedlo, 
večera,  studené  švédske  stoly,  teplé 
švédske stoly, dezert a živá hudba

Predpredaj vstupeniek: 
03�/77932 79, 
kamennymlyn@kamennymlyn.sk

Žiadateľom o nenávratný finančný prí-
spevok  bola  Obec  Plavecký  Štvrtok,  do-
máci partner RPIC Malacky a zahraničný 
partner  CERE  –  Center  of  Excellence  for 
Renewable Energy, Energy Efficiency and 
Environment (Centrum výnimočnosti pre 
obnoviteľné zdroje, energetickú účinnosť 
a životné prostredie).

Podľa iniciátorov projektu 
má projekt vyriešiť
•   zníženie investičných nákladov na za-

bezpečenie bývania;
•   zníženie prevádzkových nákladov bý-

vania (najmä na vykurovanie); 
 nedostatočné využitie biomasy pri vý-
robe stavebných materiálov a pri vý-
stavbe bývania.

Tieto ciele sa podarilo dosiahnuť
•   optimalizáciou  architektonického 

riešenia nízkoenergetického radové-
ho domu;

•   optimalizáciou  architektonického 
riešenia nízkonákladového nízkoener-
getického bytového domu;

•   vytvorením  stavebnice  základných 
stavebných modulov.

Vysoká  energetická  náročnosť  budov  
a pokračujúce zvyšovanie cien energetic-
kých nosičov sa pre obyvateľov na Sloven-
sku  stáva  neúnosné.  Tento  projekt  preto 
rieši  znižovanie  nákladov  na  výstavbu  aj 
na vykurovanie budov. V ich konštrukcii je 
použitý patentovaný stavebný systém sta-
vebných modulov na báze biomasy s vý-
bornými  tepelnoizolačnými  vlastnosťami. 
Dostupnosť  obnoviteľných  surovín,  ener-
geticky  optimalizovaný  koncept  návrhu 
budov a  inovatívne technológie generujú 
ich vysokú úžitkovú hodnotu.

Nízkonákladové  bývanie  bolo  dosiaľ  
bu dované podľa koncepčne prekonaných 
štandardov. Malo nedostatočné tepelno-

izolačné parametre so všetkými sprievod-
nými hygienickými nedostatkami, a  tým 
aj nízku úžitkovú hodnotu. 

Dosiah nutie nízkonákladovosti a súčas-
ne  dobrých  tepelnoizolačných  paramet-
rov budov si vyžaduje nové konštrukčné 
riešenia a optimalizovanú, hmotovo čistú 
architektúru. Návrh dvoch univerzálne po-
užiteľných projektov pre výstavbu budov 
zo stavebných materiálov na báze bioma-
sy je náplňou tohto mikroprojektu. Novým 
prístupom je možné realizovať optimalizo-
vanú,  nízkonákladovú  výstavbu  budov  
s dobrými tepelnoizolačnými parametra-
mi obvodových konštrukcií aj pre sociálne 
odkázané  vrstvy  obyvateľstva  kdekoľvek 
na Slovensku.

Optimalizovanú  nízkoenergetickú  vý-
stavbu budov vieme navrhnúť a realizovať 
s vysokou úžitkovou hodnotou aj pre sol-
ventnejšie vrstvy obyvateľstva. Prínosom 
je predovšetkým skutočnosť, že lepšie hod-
noty mernej potreby tepla – energie na vy-
kurovanie na rok – je možné optimalizovať 
podľa želania investora až do úrovne ener-
geticky pasívneho štandardu. 

Vďaka tomu môžu výsledky 
tohto projektu efektívne využívať
•   obce  a mestá  pre  zabezpečenie  so-

ciálneho bývania, domovov dôchod-
cov bytového typu, seniorcentrá ale-
bo pre potreby zabezpečenia výkonu 
miestnej samosprávy;

•   malé  a  stredné  podniky  so  zamera-
ním na stavebnú činnosť;

•   podniky odkázané na  ľudské zdroje 
zo vzdialených regiónov;

•   fyzické osoby – záujemcovia o výstav-
bu nízkonákladového a energeticky 
efektívneho zdravého bývania.

Ing. ANATOLIJ GUZUN, 
hlavný koordinátor projektu

RPIC Malacky inicioval a spolu s Obcou Plavecký Štvrtok 
a spoločnosťou max ��, s. r. o., pripravil a realizoval 

 zaujímavý cezhraničný projekt 
architektonického riešenia nízkonákladového bývania

Slovenskorakúska spolupráca v oblasti využívania fondov 
z Programu iniciatívy spoločenstva INTERREG III A.

V rámci projektu už od januára a ďalej 
v priebehu roka 2007 absolvujete 130 
hodín výučby, na ktorých získate vedo-
mosti, potrebné na pracovné uplatnenie 
sa tak na Slovensku, ako aj na pracovnom 
trhu Európskej únie. Na záver projektu 
absolvujete testy a skúšky. Súčasťou 
projektu je aj spolupráca so zamest-
návateľmi na Slovensku, u ktorých 
niekoľko účastníkov školení absolvuje 
pracovnú stáž. Predpokladáme, že stáž 
niektorým z vás pomôže získať aj interné 
alebo externé zamestnanie. Projekt vám 
tak reálne ponúka pomoc, ako sa dostať 
z pasce prehlbovania vášho sociálneho 
vylúčenia, ktoré číha na znevýhodnené 
skupiny ľudí na trhu práce.

Vaše vzdelávanie bude zamerané na roz-
voj všeobecných sociálnych zručnos-
tí. Budete trénovať svoje verbálne 
a neverbálne zručnosti, sebahodno-
tenie, sebarealizáciu a sebadôveru. 
Tiež budete analyzovať trh práce a na-
učíte sa na ňom orientovať. Budete 
sa pripravovať na svoje aktívne pôso-
benie na trhu práce, učiť sa vytvárať 
podnikateľské stratégie a pripravovať 
sa aj na začatie vlastného podnikania.

Neváhajte a zaraďte sa medzi 90 účast-
níkov vzdelávania. Budete rozdelení 
do šiestich skupín, v každej bude maxi-
málne 15 študujúcich, pričom dve 
skupiny budú tvoriť jazykovo zdatní 
uchádzači o zamestnanie, ktorí absolvujú 
tréningy prevažne v anglickom jazyku.

Máte záujem? Informujte sa:
Peter Daňko – asistent hlavného manažé-
ra projektu
e-mail: danko@distinct.sk 
tel.: 0918 698 684

Poštová adresa:
Distinct, a.s., Špitálska 10, 
811 08 Bratislava

Projekt Job v EÚ volá, tak nestoj a poď!, 
ktorý fi nancuje Európska únia prostred-
níctvom Európskeho sociálneho fon-
du, realizuje spoločnosť Distinct, a. s., 
spolu s partnerom projektu Asociáciou 
organizácií zdravotne postihnutých 
občanov SR. Na projekte spolupracujú 
aj úrady práce sociálnych vecí a rodiny 
v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Informujte sa, zapojte sa!
Ste nezamestnaný a mladý, alebo žena po návrate z materskej dovolenky, či človek so zdravotným postih-
nutím a pochádzate z Bratislavského samosprávneho kraja? Práve vám je určený projekt Job v EÚ volá, tak 
nestoj a poď!, ktorý vám môže poskytnúť väčšie šance na úspešné hľadanie zamestnania.

Viac informácií o projekte získate na: www.distinct.sk

REALIZÁTOR PROJEKTU:

Job v EÚ volá, tak nestoj a poď!

MH 06 F27
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DROBNÁ INZERCIA
•  Doučím  matematiku  žiakov  základnej 
školy, 1 h/150 Sk. Kontakt: 0915/13 30 57, 
034/772 54 51.

MH 06 F28
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alebo

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

Moje decké Vánoce
Spomínam  si,  jaké  pjekné  Vánoce 

sme  volakedy  prežívali.  Tešili  sme  sa 
z každej maličkosci. Už dva týdne pred 
svátkama  sme  si  v  papírnictve  kúpili 
staniol a bíuí papír a išli sme robit sa
lonky. Podla vzoru z obchodu sme ich 
aj  upravili,  ale  do  každej  sme  dali  vir
glu  cukru.  Ked  nám  cukr  nevyšeu,  tak 
sme nakrájali krumpole a zabalili sme 
ich  do  salonek.  Pri  temto  balení  sme 
strávili  nekolko  večerú.  Z  farebných 
papíru sme zas robili retaze. Z tej robo
ty sme mjeli velikú radost. Ked nastau 
čas  vánočný,  maminka  už  ráno  mjeli 
zarobené cesto na makovníky, syrovní
ky a buchtu, tá biua ke kávje. My sme 
už mjeli donesený krispán, tak už biuo 
ho treba enem ovješat. Hore sme uvá
zali  salonky  a  pocheraje  hvjezdičky, 
keré mjeli v prostrídku vykrojené koleč
ko,  aby  sa  mohli  uvázat.  Na  spodné 
vjetvičky sme uvázali  jabúčka a v sta
niole  zabalené  orechy.  Pripjali  sme 
svíčky a krispán biu hotový. Svíčky do
šeu zapálit Ježišek. Na večeru biu prip
ravený stúl, na kerém biua do krítu da
ná suáma s obilím, na kerém biu obrus 
s  opuatkama  a  medem.  Opuatky  sa 
pékli  na  fare  a  potom  ich  škouáci  ro
znášali  po  domoch.  Nezapomjeli  dat 
aj  jednu pro dobytek, de biua zapeče
ná  zelená  vňat  petržale.  Ked  sme  sa 
pomodlili a zedli opuatky, tak zas biua 
fazulová  poléfka  a  makové  pupáky. 
Potom ešče hríby na krupici a kouáče. 
Mja už čekali kamarádky a išli sme spí
vat.  Spjev  sa  ozývau  ze  šeckých  stran 
a to robiuo sváteční náladu. Na druhý 
den biu najvječší svátek roku. Tedy ani 
vlaky  nejegdzili,  ani  sa  nic  nerobiuo. 
Akurád  dobytek  sa  moseu  nakŕmit. 
Ked  už  biuo  po  svátkoch,  maminka 
zebrali  ze  svátečného  stoua  suámu 
s  obilím  a  v  záhradze  s  tým  pouvazo
vali stromy. To proto, aby dobre rodzili. 
Na  takéto  Vánoce  z  mojého  dectva  si 
spomínam najradčik.

          MÁRIA OSUSKÁ

Máriu Osuskú, podobne ako každé-
ho, kto nám napíše svoj príbeh v zá-
horáčtine, odmeníme poukážkou na 
nákup v predajniach BILLA.
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28. 12. si pripomenie-
me 15 rokov od smrti 
nášho  milého  otca 
a starečka 
Antona
Trenčanského.

S  úctou  jeho  synovia  Anton  a  Andrej 
a dcéra Elena s rodinami.

November – December:
Katarína Mrázová a Peter Vician;

NIE SÚ MEDZI NAMI:

POVEDALI SI ÁNO:

November – December:
Milan Šarkőzy, 1947, Rohožník; 

Margita Gschillová, 1916, Malacky; Au
gustín Jankovič, 1925, Malacky; Amá
lia Švárová,1919,  Stupava;  František 
Kunák,  1944,  Gajary;  František Hrúz, 
1934,  Studienka;  Jozefína Pokorná, 
1941, Sekule; Ján Bielanský, 1934,  Ma-
lacky; Jozef Buček, 1932, Sekule; Šte
fan Zachar, 1934, Malacky; Emil Dani
hel,  1942,  Rohožník,  Zdeněk Burda, 
1936, Malacky; Eva Vrbinská, 1955, Lo-
zorno; Milan červenka, 1957, Sekule.
ANNAMÁRIA HORVÁTHOVÁ, matrikárka

(Údaje od 24. 11. do 8. 12. 2006)

†
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5. benefičný koncert OZ Svitanie – 
Združenie na pomoc ľuďom s men
tálnym postihnutím, ktorý sa v spo
lupráci s MCK a pod záštitou primá
tora J. Ondrejku uskutočnil v sobotu 
25. 11., bol jasným dôkazom toho, 
že priaznivcov Svitania je stále viac. 
Kapacita sály nestačila. 

„Ten, kto sa nebude zabávať, bude vy-
vedený,“ vyhrážal sa spisovateľ Karol Hor-
váth,  ktorý  v  neštandardných  moderá-
torských  vstupoch  bodoval  u  publika 

„trefným“ suchým humorom. „Všetky čís-
la budú oveľa krajšie a zaujímavejšie ako 
ja,  tak  sa  pred  vami  nikdy  príliš  nezdr-
žím,“ poznamenal skôr, ako na javisko za-
čal postupne pozývať Barboru Balúcho-
vú, Lenku Dubníčkovú, Stana Krála, Ninu 
Novákovú či už malackú hudobnú legen-
du AC+. 

Moderné, folklórne, muzikálové a kla-
sické popové melódie medzitým v prog-
rame  striedali  tanečné  vstupy  skupiny 
LIFE  z  CVČ  a  ukážky  divadla  VSTÚPTE 
Centra  podporných  sociálnych  aktivít 
Svitania s názvom Bariéry a Láska v daž-
di. „Ak sa vás niekto opýta, čo ste  robili 

v sobotu, pokojne po-
vedzte,  že  ste  vystu-
povali na benefičnom 
koncerte.  Boli  ste  ak-
tívne publikum,“ zložil 
v  závere  večera  K. 
Horváth  poklonu  do 
hľadiska. „Teší  nás,  že 

ste prišli v takomto hojnom počte. Je to 
znak vašej priazne, náklonnosti, sympatií 
k tomu, čo robíme pre ľudí s mentálnym, 
zdravotným alebo kom binovaným posti-
hnutím,” poďakovala sa za usporiadateľov 
predsedníčka Svitania Ing. I. Hlavenková. 

LUCIA VIDANOVÁ, 
foto: S. Osuský

„Takmer všetko sa dá naozaj kúpiť, 
iba tie najvzácnejšie veci, ako sú 
zdravie a medziľudské vzťahy, sa ne
dajú zaplatiť ničím.“

Týmito  slovami 
chcem  srdečne  po-
ďakovať darcom 2 % 

dane zo mzdy, ako aj 
priaznivcom, ktorí nám 

pomáhajú vy lepšovať na-
še  podujatia.  Naša  vďaka 

teda  patrí  aj  sponzorom  – 
Mestskému  úradu,  Mestskému  centru 
sociálnych služieb v Malackách, ZŠ Dr. J. 
Dérera, Mestskému centru kultúry, ZUŠ 
so sprievodom Š. Daniela a O. Ballayo-
vej, ako aj všetkým milým účinkujúcim.

Milí priatelia, 
vážení spoluobčania,
príjemné prežitie vianočných sviat-

kov a do všetkých dní  roka 2007 vám 
zo srdca prajeme zdravie, šťastie, lásku, 
rodinnú pohodu a úspech v práci. Spo-
ločne hľadajme poklad pre dobré vzťa-
hy a ochotu pomáhať si.

Za OZ Zlatý vek predsedníčka 
Mgr. ALŽBETA DUBAJOVÁ

Vianočné želanie Karola Horvátha
Chcel by som Malačanom zaželať ešte viac Ma
lačanov. Lebo Malačanom najlepšie robia Ma
lačania a čím viac Malačanov bude v Malackách, 
tým bude v Malackách lepšie aj všetkým Malačanom. 
Toto želanie je úplne na veky vekov pre Malacky (mňa 
v tejto chvíli nič iné nezaujíma – len Malacky).
Spomínate si na nejaké špeciálne Vianoce? 

Pamätám  si  dvoje.  Jedny  tie,  keď  som  dostal  prvú  knižku  pod  stromček. 
Volala sa Päť týždňov v balóne a bola od Julesa Verna a druhé, keď sa mi zapichla do 
krku kosť a nemohol som sa tešiť z parného stroja, za ktorý som rok otravoval. Koľko som 
mal vtedy rokov? Hádam desať – jedenásť a už som bol hoden malého parného stroja. 

Malačania Malačanom a pre Svitanie

•  Klub  filatelistov  
52 – 32 Malacky že-
lá  svojim  členom 
šťastné  a  pokojné 
Vianoce,  pevné  zdra-
vie  a  veľa  zberateľských 
úspechov v roku 2007.
•  Komisia  školstva,  mlá-
deže a športových činností 
MsZ  v  Malackách  ďakuje  všetkým  špor-
tovcom Malaciek za  reprezentáciu nášho 
mesta v roku 2006, praje im príjemné pre-
žitie Vianoc  v  kruhu  rodiny  a  veľa  osob-
ných  i  športových  úspechov  v  novom  
roku.
•  Okresná  rada  strany  Smer –  SD  ďakuje 
všetkým členom i sympatizantom v okre-
se  Malacky  za  spoluprácu  v  roku  2006,  
želá  pokojné  Vianoce,  pevné  zdravie,  
spokojnosť  v  rodine  i  úspechy  v  práci 
v novom roku. 
•  Základná  škola  Dr.  J.  Dérera  v  Malac-
kách praje svojim pracovníkom i žiakom 
pokojné  prežitie  vianočných  prázdnin, 
v  roku 2007 všetkým pevné zdravie,  ro-
dinnú  i pracovnú  pohodu  a  rodičom  aj  
spokojnosť  s  výsledkami  práce  svojich 
detí. 

Vianoce – čas darčekov 
a splnených želaní

Všetkým  svojim  členom  a  ich  naj-
bližším,  ďalej  darcom  2  %-nej  dane 
a sponzorom prajeme pokojné vianoč-
né  sviatky  plné  lásky,  radosti  a neza-
budnuteľných sviatočných chvíľ a do 
nového roka veľa šťastia, pevné  zdra-
vie,  ktoré si  ceníme najviac.

MÁRIA ŠNEGOŇOVÁ 
a členovia výboru ZO SZTP v Malackách

Keď sa končí rok...
Je čas aspoň na krátke zhodnotenie a poďakovanie. 

Aj v tomto odchádzajúcom roku sa ZO Únia nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska pre okresy Pezinok, Malacky a Se-
nec vo svojej činnosti orientovala hlavne prijatým plánom čin-
nosti. Ten je zameraný najmä na pomoc zrakovo postihnutých 
spoluobčanov. Ide napríklad o kurzy priestorovej orientácie, se-
baobsluhy,  rôzne  besedy,  sociálnoprávne  poradenstvo  alebo  kultúrno-spolo-
čenskú činnosť. Ešte treba veľa propagácie aj prostriedkov, aby sa zrakovo pos-
tihnutí  občania  stali  rovnocennými  v  našej  spoločnosti.  Niektorí  členovia  sa 
však aktívnejšie nepodieľajú na živote a činnosti ZO.

Nielen naša ZO, ale aj únia by toto všetko mohla ťažko zrealizovať bez spon-
zorských darov a pomoci. Preto chceme poďakovať všetkým, ktorí nám v od-
chádzajúcom roku prispeli najviac. Boli to POZAGAS, a. s., Malacky, Mesto Ma-
lacky a Pezinok, Obce Limbach a Lozorno a Ing. F. Vrablec.

Rovnako ďakujeme aj všetkým občanom, ktorí sa zapojili do celonárodnej 
zbierky BIELA PASTELKA. Ich finančné príspevky pomôžu únii napĺňať zámery 
v prospech zrakovo postihnutých. 

Veľká vďaka patrí Gymnáziu sv. F. Assiského, jeho riaditeľke Mgr. M. Šimkovej 
a ich študentom – Lenke Poliačikovej, Simone Šípovej, Martine Šefčíkovej, Lu-
kášovi Antálkovi, Andrejovi Tekerovi, Ľubici Šírovej, Róbertovi Szabovi a Barba-
re Klanduchovej. 

V mene únie a základnej organizácie vám želám spokojné prežitie vianoč-
ných sviatkov v kruhu rodiny, pevné zdravie, veľa šťastia, tiež osobné a pracov-
né úspechy v novom roku 2007.

                  MILAN KENDA, predseda ZO

BLAHOŽELANIA

Slovenský zväz  telesne postihnutých 
(SZTP)  ako  celorepublikové  občianske 
združenie občanov s telesným postihnu-
tím a ťažkým telesným postihnutím pri-
pravuje  vzdelávacie  kurzy  v  informač-
ných  a  komunikačných  technológiách 
pre  členov  Slovenského  zväzu  telesne 
postihnutých  a  pre  členov  organizácií 
združených v Národnej rade občanov so 

zdravotným  postihnutím  v  SR,  ktorí  sú 
znevýhodnenou  skupinou  uchádzačov 
o zamestnanie.

Projekt podporený Európskym sociál-
nym fondom slúži na získanie a doplne-
nie vedomostí a získanie zručností, a  to 
od najelementárnejších až po prekona-
nie bariér a získanie uznávanej kvalifiká-
cie  v  podobe  európskeho  vodičáku  na 

počítače – ECDL. Záujemcovia o bezplat-
né  vzdelávanie  s  charakterom  rekvalifi-
kácie  alebo  doplnenia  kvalifikácie  pod 
záštitou SZTP sa môžu informovať na ad-
rese:

Slovenský zväz telesne postihnutých 
Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava
tel.: 02/63 81 44 78
www.sztp.sk, email: sztp@sztp.sk

Vzdelávanie zdravotne postihnutých 

 PRIMA ZDROJ holding, a. s.,
  prijme do predajne potravín vo  Veľkých Levároch

 predavača/predavačku
 POŽIADAVKY – vyučenie v odbore, 
  pozitívny prístup k práci      

  Kontakt:  PRIMA ZDROJ holding, a. s., Dlhá 248, 905 01 Senica
    Tel.: 034/651 48 11 kl. 101, 0903/55 76 18
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27. novembra 2006 na-
vždy dotĺklo srdiečko 
Margite Gschillovej 
z Malaciek. 
Úprimne  ďakujeme 
všetkým  príbuzným, 

známym,  susedom,  bývalým  spolu-
pracovníkom a priateľom, ktorí sa priš-
li  1.  12. 2006  rozlúčiť  s  našou  drahou 
mamou,  babkou,  prababkou,  ktorá 
nás opustila vo veku 90 rokov. Zároveň 
srdečne ďakujeme za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary.         Smútiaca rodina

POĎAKOVANIE
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Opäť plné tribúny     
  Umiestnenie  seniorov  trénera  veľmi 

neteší.  Po  jesennej  časti  má  družstvo  11 
bodov  a  je  na  11.  mieste  v  tabuľke. Verí 
však, že jarná časť súťaže vyjde mladému 
kolektívu i realizačnému tímu lepšie. Celé 
mužstvo by chcelo podávať  také výkony, 
aby hľadisko  tribúny v Zámockom parku 
bolo zaplnené asi tak ako v úvode sezóny. 
Na margo výkonov tréner poznamenal, že 
mladý  kolektív  veľakrát  nebojoval  len  so 
súperom, ale  i s vlastnou psychikou. Veľa 
zápasov  rozhodoval  jeden  obdržaný  gól. 
Príprava na jarnú časť sa začne u družstva 
seniorov 14.  januára na domácom ihrisku 
v Zámockom parku, plánuje sa sústrede-
nie v Lúčkach nad Váhom pri Piešťanoch. 
Prípravné stretnutia by mali muži odohrať 
hlavne na umelom trávniku v Senici. Počas 
prestávky by chceli doplniť družstvo o 3 až 
4 hráčov a dať priestor aj talentom z vlast-
ného dorastu. Záverečné slová trénera boli 
určené  hlavne  sponzorom  a mestu,  ktorí 
priložili ruku k obnove nielen seniorského 
družstva, ale vôbec i k fungovaniu ŠK v na-
šom meste.

 Perspektívna budúcnosť    
  Mládežníckych  trénerov  najviac  mrzí 

rozdrobenosť  malackého  futbalu  medzi 

ŠK, Žolík a ČSFA, ako aj nedostatok trénin-
gových  priestorov  v  Zámockom  parku. 
Mladší žiaci hrajú pod vedením trénera Ra-
doslava  Ďuriša  v  regionálnej  II.  lige,  kde 
skončili po jeseni na 11. mieste. Starší žiaci 
sú na výbornom 4. mieste, vedie  ich Ma-
rián Šulc. V súťaži dosahujú dobré výsled-
ky.  Na  škodu  veľa  Malačanov  v  žiackom 
veku  hrá  v  neďalekom  Kostolišti.  ŠK  by 
chcelo obnoviť prípravku pre chlapcov na-
rodených v rokoch 1996 až 2000, ktorí by 
mali potom možnosť obliekať dres ŠK, naj-
staršieho športového klubu v meste.

Starší  dorastenci  tvoria  tzv.  dvojičku 
s mladším dorastom. Obe družstvá tak pô-
sobia v súťaži tej istej úrovne, a to v III. lige. 
Starších vedie Marián Košický, tréner, a Du-
šan Havlík, vedúci družstva. Chlapci sú po 
jesennej časti na 7. mieste. Mladším sa darí 
viacej a po jeseni sú na 2. mieste, len tri bo-
dy  za  prvým  družstvom.  Počas  jesennej 
časti sa im podarilo dať súperovi – BCT Bra-
tislava  20:0. Podľa slov trénerov sú v oboch 
celkoch perspektívni chlapci, čo  je výbor-
ným signálom pre budúcnosť celého ma-
lackého  futbalu.  Mládežnícke  družstvá 
začnú prípravu na jarnú časť tiež v polovici 
januára a pripravili pre starších žiakov i ha-
lový turnaj v ŠH Malina v Malackách.

ANTON PAŠTEKA
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Tento  talentovaný  pretekár  skúšal 
šťastie už  i v triede Junior OSY 400 ccm  
a  obsadil  na  Slovensku  druhé  miesto.  
V triede Formule Future sa stal spolu s Ka-
rinou Kaňkovou i preborníkom Malaciek 
v klubových pretekoch. Karin, ktorá má 
10  rokov,  skončila  v  rámci  Slovenska 
v  spomenutej  triede  na  2.  mieste.  Pät-
násťročná  Klaudia  Kaňková  skončila 
vo svojej  vekovej  kategórii  v  rámci  Slo-
venska vo Formule Future na 3. mieste. 

Oddiel sa cieľavedome  zameriava na 
mladých, a to sa vždy vypláca. Vodní mo-
toristi sa v uplynulom roku predstavili na 
pretekoch v Medveďove, Trenčíne, Pieš-
ťanoch, Bratislave, Komárne, ale  i v Ma-
ďarsku a Poľsku. 

Pre  mladých  našli  v  tomto  roku „do-
mácu“  vodu  v  Malých  Levároch.  Najús-
pešnejším členom oddielu bol Emil Jung, 
ktorý za  reprezentáciu nášho mesta zís-
kal oceneniej Pálfiho srdce. Na majstrov-
stvách  Slovenska  v  triede  T  850  ccm 
skončil na 2. mieste a v rámci Európy ob-
sadil  4.  miesto.  Dve  2.  miesta  obsadil 
i v súťažiach Castrol Cup a Pohár priateľ-

stva, ktorých vyhodnotenia sa uskutoč-
nili  na  konci  novembra  v  Starom  Smo-
kovci  a  v  maďarskom  Dunajvárose.  Na 
záverečnom  hodnotení  na  Kamennom 
mlyne určite budú Malačania ako celok 
medzi  tromi  najúspešnejšími  oddielmi 
vodného motorizmu na Slovensku – a to 
je čo povedať. Dobré výsledky by určite 
neboli bez najväčších prispievateľov na 
ich činnosť, ktorými sú Akušat Malacky, 
Pepsi  Malacky,  Esko  Plavecký  Štvrtok 
a, samozrejme, i Mesto Malacky. 

V budúcom roku by chceli opäť pre-
svedčiť  svojimi  výkonmi,  či  už  v  rámci 
majstrovstiev sveta v Prahe vo Formule 
Future, kde by mali ísť všetci traja úspeš-
ní  mládežníci  z  roku  2006,  ale  i  na  ME 
a MS v triede T 850 ccm v Maďarsku, kde 
by sa mal  predstaviť aj Emil Jung.

ANTON PAŠTEKA, foto archív E. J.

Vodní motoristi ďakujú  
prostredníctvom 
Malackého hlasu všetkým 
priaznivcom a prajú všetko 
najlepšie v novom roku. 

Memoriál 
Jozefa Klasa 
v sálovom futbale

Futbalisti  Old  Boys    Malacky  touto 
cestou pozývajú všetkých priaznivcov 
športu na 11. ročník memoriálu Jozefa 
Klasa  v  sálovom  futbale.  Turnaj  sa 
uskutoční  už  tradične  26.  12.  (utorok) 
v  športovej  hale  Malina  v  Malackách. 
Príďte  prežiť  druhý  sviatok  vianočný   
s kvalitným sálovým futbalom.       fh

Futbalisti z ŠK Malacky majú za sebou jesennú časť súťaže a pred sebou prípra
vu na jarnú etapu. Na spoločnom vyhodnotení sa okrem hráčov seniorského 
družstva stretli v priestoroch futbalového štadióna v Zámockom parku i funkci
onári klubu, vedúci a tréneri jednotlivých družstiev. V úvode prezident klubu 
Jozef Stipanitz poďakoval hráčom i funkcionárom. Spolu s trénerom seniorské
ho družstva Jozefom čikošom skonštatovali, že sa im podarilo splniť sľub a bez 
väčších finančných nárokov na mesto vrátili Malackám opäť tretiu ligu. Veď se
niorské družstvo ŠK najskôr v súťažiach úplne chýbalo a práve pod novým ve
dením sa im podarilo v priebehu piatich rokov z najnižšej VI. ligy dostať do plá
novanej súťaže. Nemalú zásluhu na tom má i jeden z funkcionárov, čo prišiel 
nedávno do ŠK – tajomník klubu Ing. František Hlavatý.

ŠK Malacky v prestávke

Vodní motoristi opäť 
v slovenskej špičke

Hoci majster Slovenska je v tomto roku len jeden, predsa sa  Malačania za
radili medzi najlepších v tomto športe na Slovensku. Tým majstrom sa stal 
13ročný Peter Štefanovič vo Formule Future. 

Hviezdička na nebi svieti, 
deň za dňom letí,

do Štedrého večera 
je už iba krok 

a tak vám želáme 
veselé Vianoce 

a šťastný nový rok.
PF ’ 2007

Boxing club – 
Robotnícka telovýchovná jednota
našim  sponzorom, priaznivcom, 

členom a všetkým športovcom

Príjemné a pokojné 
prežitie vianočných 
sviatkov, pevné 
zdravie a úspešný 
nový rok všetkým 
priaznivcom 
futbalu a občanom 
mesta Malacky
prajú

futbalisti 
ŠK Malacky

Začiatkom jesene sa konal na dvor
coch Tenisového klubu Strojár Ma
lacky v Zámockom parku 7. ročník 
tenisového turnaja amatérskych ne
registrovaných tenistov vo dvojhre 
ARTEMIS CUP 2006. Populárny tur
naj prilákal opäť široké pole štartu
júcich – do tenisového pavúka sa pri
hlásilo 39 hráčov, odhodlaných za
bojovať o titul tenisového kráľa 
amatérskych tenistov.

Po nasadení hráčov a vyžrebovaní tur-
naja bolo zrejmé, že  favoritov na celkové 
víťazstvo  je  veľa,  ale  predsa  jeden  z nich 
nad ostatnými o hlavu vytŕča. Kto tipoval, 
že víťazom sa stane Dušan Riška z čárov, 
urobil dobre. Tento veľký talent, víťaz 5. roč-
níka Artemis Cupu 2004, prešiel celým tur-
najom  bez  zaváhania  a  ako  prvý  tenista  
v  histórii  turnaja  víťazstvo  vybojoval  po 
druhýkrát. Vo finále porazil Petra Konečné-
ho  (víťaz  2.  ročníka  AC 2001)  z Malaciek, 
ktorého  snaha  a  neutíchajúca  bojovnosť 
nestačili  na  väčšie  tenisové  majstrovstvo 
víťaza. Na 3. mieste skončili porazení semi-
finalisti Vladislav Hrebeň a Vladimír Režný, 
obaja  z  Malaciek.  Určite  najlepším  zápa-
som turnaja bolo štvrťfinále medzi D. Riš-

kom  a  B.  Koryťákom  z  Rohožníka  –  6/4. 
Obaja ľavorukí tenisti predvádzali výborný 
celodvorcový  tenis  s  množstvom  razant-
ných výmen a snahou body aktívne získa-
vať, nie čakať na chyby súpera.

 Veľký divácky záujem, mediálna pod-
pora  a  kvalitné  organizátorské  zabezpe-
čenie prispeli k tomu, že táto vydarená ak-
cia  sa stala v sezóne 2006 opätovne naj-

väčšou tenisovou udalosťou zorganizova-
nou v Malackách.

Semifinále:
Konečný – Hrebeň  6/4
Riška – Režný    6/2
Finále:
Riška – Konečný    6/2  
Ján Gelinger    6/1

JaGe, foto: archív

 Dušan Riška, víťaz ARTEMIS CUPU 2006

Prevádzkové hodiny
Pondelok – nedeľa: 
  8.00 – 13.00   na objednávku 
14.00 – 20.00   pre verejnosť 
17.00 – 17.30   tech. prestávka 
20.30 – 24.00   na objednávku
Cenník
Deti do 8 r.   zdarma 

(len v sprievode dosp. osoby)
Študenti   20 Sk
Dospelí   30 Sk
Doprovod    5 Sk
Šatňa (ks)   5 Sk
Cenník objednávok
Po – Pia:    8.00 – 13.00  
– školy    200 Sk/h
– iné skupiny  500 Sk/h
So – Ne:    8.00 – 13.00  1000 Sk/h
Po – Ne:  20.30 – 24.00  1000 Sk/h
Objednávky len tel. čísla 
0905/41 37 02, 0911/41 37 02, 
min. 24 hodín vopred!

Klzisko konečne 
otvorené

Všetci nedočkavci, ktorí sa tešili na korčuľovanie v Zámockom parku, sa dočkali. Hoci tohto-
ročná zima ešte nedala o sebe vedieť, do nášho mesta už dorazila – 6. decembra rovno z Malé-
ho námestia prišiel klzisko v Zámockom parku slávnostne otvoriť Mikuláš. Sprievod mu robila 
skupina veselých anjelov a čertov, ktorí ľadovú plochu hneď otestovali preháňaním sa na korču-
liach. Pridali sa k nim aj ostatní nadšenci, ktorí si na klzisko priniesli korčule. Za voňavým peče-
ným prasiatkom, ktorým prvých návštevníkov ponúkol primátor mesta Jozef Ondrejka, sa len 
tak zaprášilo. Ľadová plocha je teda konečne v prevádzke! Výstavba ľadovej plochy sa usku
točnila vďaka EÚ, ktorá podporila projekt mesta s názvom Rekreačný areál v Zámockom 
parku v Malackách, z programu JPD NUTS II Bratislava Cieľ 2.            Text, foto: S. OSUSKý
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